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УВОДНА РЕЧ

Други у низу тематских зборника под заједничким насловом Језици и културе у времену и 
простору доноси укупно 92 радa аутора из 10 земаља, написаних на српском, хрватском, мађар-
ском, румунском, словачком, енглеском, француском, шпанском, италијанском и руском језику. 
Радови су груписани по тематима у две књиге.

У првој књизи сабрана су 44 рада разврстана у пет темата (Језик, култура, традиција, Јези-
ци кроз време, Језик и култура у медијском простору, Књижевне теме и Методика наставе 
страних језика).   

 У другој књизи, у оквиру пет темата који се односе на проучавање језикā у времену (Кон-
трастивна анализа, Контактна лингвистика, Лексикографија, Традуктологија и Једнојезичка 
истраживања),  обједињенo je 48 радoва.

Иако на први поглед веома хетерогени, сви су радови заправо прожети јединственом нити, 
оном која данас повезује различите језике, културе и њихове носиоце, а то је тежња да се, с једне 
стране, сачува разноликост, а са друге,  да се поспеши боље разумевање не само туђег већ и свог 
сопственог језичког и културног наслеђа. Стога Језици и културе у времену и простору II на-
стављају причу започету у претходном зборнику, причу о свеопштем језичком и културном про-
жимању које доприноси богаћењу сваког појединца понаособ вредностима оног другог, чувајући 
при томе језички и културни идентитет свакога од нас.

         Снежана Гудурић
                    Марија Стефановић





I 
  

КОНТРАСТИВНА АНАЛИЗА
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Silvija Graljuk

KAKO SE UDALJAVAJU SRODNI SLAVENSKI JEZICI  
HRVATSKI I UKRAJINSKI  

(na primjeru udaljavanja značenja prijedloga  
koji stoje uz akuzativ)

Sve češća međujezična komunikacija otvorila je niz nerazjašnjenih pitanja. Na primjeru prijedloga u ukrajinskom i 
hrvatskom jeziku vidljivo je u kolikoj su mjeri, zbog stoljeća razdvojenosti, značenja koja se iskazuju akuzativom 
sa prijedlozima različita. Iako u slavenskim jezicima jezgru skupine prijedloga čine oni praslavenskog porijekla.
Za srodne je slavenske jezike karakteristično da neke u njima “iste” pojave nisu iste, kao što, u ukrajinskome i 
hrvatskome nije u svemu podudarna upotreba prijedloga на / na i за / za, zbog čega su, gledajući kontrastivno, u 
nekim slučajevima zamijenili mjesta, odnosno: za jedno je hrvatsko značenje akuzativa s prijedlogom za ukrajinski 
uveo prijedlog s genitivom для (dlja).
Na primjerima upotrebe prijedloga u dva srodna slavenska jezika vidljive su podudarnosti i nepodudarnosti koje 
su se razvile tijekom vremena. Kako jezgru skupine čine prijedlozi praslavenskog podrijetla, ti se prijedlozi ipak 
nisu znatno udaljili svojim osnovnim značenjima.

Ključne riječi: prijedlozi, akuzativ, nepodudarnosti, hrvatski, ukrajinski

1. UVOD

Prijedlozi se ubrajaju u pomoćne (sinsemantične) riječi. Za njih u gramatikama autori najviše nagla-
šavaju da imaju relacijsku ulogu, iako im neki gramatičari pripisuju i leksičko značenje. Prvi je prijedloge 
odvojio kao zasebnu kategoriju grčki filolog, učenik aleksandrijske škole Dionizije Tračanin u Grama-
tičkim umijećima, odredivši njihovo značenje kao samostalno ili u okviru neke riječi te njihovu funkciju 
kao pomoćnu.Njegovu je podjelu na osam vrsta riječi upotrijebio i poznati ukrajinski jezikoslovac M. 
Smotryc’kyj (1619.) u svojoj čuvenoj gramatici Грамматіки СлавέнскиА правилноε Сvнтаґма.

Dakle, radi se o jednoj od rano izdvojenih vrsta riječi. Napisani su brojni radovi i monografije koji 
obrađuju prijedloge, ali i prijedložne izraze kojih je sve više u jeziku.

Što se tiče ukrajinskog jezikoslovlja, teorijama o prijedlozima bavili su se u svojim priručnicima, 
monografijama, studijama L. A. Bulahovs’kyj, A. S.Kolodjažnyj, O. S. Mel’nyčuk, zastupajući gle-
danje da je prijedlog pomoćna riječ. Taj je pogled opisan i u poznatom akademskom izdanjuSučasna 
ukrajins’ka literaturna mova: Morfologija(1969.). U suvremenim priručnicima iz ukrajinskog jezika 
autori poput M. A. Žovtobrjuha, B. M. Kulyka, O. T. Voloha, M. T. Čemerysova, Je. I. Černova, A. P. 
Hryščenka, M. Ja. Pljušč, O. D. Ponomareva također zastupaju stajalište o prijedlogu kao pomoćnoj 
vrsti riječi.

Stav o tome da je prijedlog zaseban morfem razrađivao je i zastupao u svojim monografijama I. R. 
Vyhovanec,  a da je prijedlog samostalna riječ, odnosno prilog uopćenog značenja, pokušao je prikazati 
I. K. Kučerenko.

O prijedlozima u hrvatskome jeziku govore u svojim gramatikama T. Maretić, S. Težak, S. Babić, 
Barić i dr., R. Katičić, D. Raguž, J. Silić, I. Pranjković i drugi.

Prijedloge je teško opisati, jer se nalaze i u poglavljima morfologije, sintakse i semantike, a osim toga, 
složenosti opisa doprinosi i činjenica da neki prijedlozi mogu stajati uz više padeža, a neki samo uz jedan.



Silvija Graljuk

14

Frekventnost jednih prijedloga je vrlo visoka, drugi se već smatraju zastarjelima, nestalima iz 
uporabe, dok su neki samo ostavili trag u pojedinim frazeologizmima ili dijalektizmima. Formirale su se 
i nove skupine riječi koje s vremenom i mijenjanjem jezika također dobivaju status prijedloga.

Iako su u srodnim slavenskim jezicima, kao što su ukrajinski i hrvatski, prijedlozi, s jedne strane, 
po svom obliku i funkciji u velikoj mjeri podudarni, s druge strane postoji velik broj nepodudarnosti.
Jedan od problema javlja se također i pri prevođenju, jer se prijedložne konstrukcije ponekad prevode 
bez prijedloga u jednom ili u drugom jeziku.

Usporedno je, kontrastivno prikazivanje uporabe prijedloga u dvama navedenim standardnim 
jezicima svakako nedovoljno istraženo, što se, dakako, tiče i prijedloga s akuzativom.Analiza prijedloga 
u ukrajinskom i hrvatskom jeziku pokazala je u kolikoj su mjeri, zbog stoljeća razdvojenosti, značenja 
koja se iskazuju akuzativom sa prijedlozima različita. Jer, i ukrajinski i hrvatski su slavenski jezici i 
jezgru skupine prijedloga čine oni praslavenskog porijekla u oba jezika. 

2. STATUS PRIJEDLOGA U UKRAJINSKOJ LITERATURI NASUPROT 
HRVATSKOJ

Najprije treba postaviti pitanje značenja riječi koje zovemo prijedlozima. Suvremene ukrajinske 
gramatike koje dijele riječi na punoznačne i nepunoznačne općenito određuju prijedloge različitim de-
finicijama.

O. D. Ponomariv u priručniku Suvremeni ukrajinski jezik određuje ih kao pomoćnu vrstu riječi 
koja zajedno s kosim padežima tvori zavisnost jedne od druge punoznačne riječi i tako izražava odno-
se. M. Ja. Pljušč u priručniku Suvremeni ukrajinski književni jezik dodaje da omogućavaju razlikova-
nje značenja padežnih oblika. U 11–osveščanom akademijinom rječniku ukrajinskog jezika određuje se 
prijedlog kao nepromjenjivu pomoćnu riječ koja ukazuje na odnose upravljane imenice, zamjenice ili 
broja prema riječi koja upravlja. U Rječniku ukrajinskih prijedloga u kojem je obrađen korpus od 1705 
prijedloga i prijedložnih izraza, autor osim funkcionalne mjere ističe također i morfološki aspekt i indi-
vidualno, sekundarno značenje

Potpuno drugačiji pristup prijedlozima iznosi I. K. Kučerenko koji smatra da je prijedlog sa-
mostalna riječ, odnosno prilog uopćenog značenja. Kučerenko tu dalje pojašnjava kako je uočljivije 
značenje prijedloga koji su kasnije nastali od priloga ili imenica (всередині, наприкінці, кінець, край, 
коло, назустріч),a znatno je manje primjetno leksičko značenje kod primarnih (pravih) prijedloga (від, 
до, на в).

Problem statusa prijedloga tijesno je vezan za pitanje njegove semantike. Dati prijedlogu status 
punoznačne riječi značilo bi odrediti u njemu ne samo gramatičko nego i leksičko značenje. Pobornici 
takvoga gledanja identificiraju leksičko značenje prijedloga s leksičkim značenjem punoznačnih riječi.

U morfemskoj koncepciji prijedlog ima samo gramatičko značenje i potpuno mu je oduzeto lek-
sičko zato što ne opisuje predmete i pojave materijalne stvarnosti, nego samo ukazuje na odnose i veze 
među predmetima i pojavama te stvarnosti.

I. R. Vyhovanec’ u svojem Prijedložnom sustavu ukrajinskog jezika navodi kako prijedlog pro-
storne odnose ne označuje samostalno, nego jedino u kombinaciji s imenicom, dok ih prilog izražava 
samostalno.

U Gramatici ukrajinskog jezika autora O. K. Bezpojaska, K. H. Gorodens’ke i V. M. Rusanivs’kog 
prijedlozima se priznaje zajedništvo s drugim elementima gramatičkog sustava jedino zbog njihovog 
gramatičkog značenja koje predstavlja diferencijalnu funkciju u semantici.

Prijedlog bez imenice ne funkcionira. Nije slučajno niti bez razloga V. V. Vіnogradov nazvao 
prijedlog aglutinativnim prefiksom kosoga padeža. O zajedničkom porijeklu prijedloga i prefiksa, o 
bliskosti njihovog značenja svjedoči i činjenica da i do danas većina prefikasa ima svoje odgovarajuće 
parove među prijedlozima.
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Prijedlozi pomažu izraziti značenje odgovarajuće forme imenice i njenu sintaktičku ulogu u 
rečenici.Ali iako je uloga prijedloga slična ulozi nesamostalnih morfema, a posebno padežnih nasta-
vaka, prijedlozi je ne zamjenjuju. Prijedlozi čine razliku u značenju padežnih oblika i u tome i jest 
bit njihove pomoćne uloge. Ponekad jedino oni mogu izraziti značenje padeža, na primjer kod riječi 
koje se ne dekliniraju: для шимпанзе(genitiv), на шимпанзе(lokativ), із шимпанзе(instrumental), про 
шимпанзе(akuzativ)ili kada su padežni oblici istovjetni: землі(genitiv, dativ), на землі(lokativ).

U većini hrvatskih gramatika ističe se da su prijedlozi suznačne, nepunoznačne, nesamostalne, 
sinsemantične riječi, pod čime se podrazumijeva da su njihova značenja uopćena, da su relacijska, tj. 
da se njima uspostavljaju odnosi među riječima. S prijedlozima dolaze samo zavisni padeži, najčešće 
genitiv, najrjeđe dativ, a lokativ dolazi isključivo s prijedlozima.

U Gramatici Silić – Pranjković spominje se samo odnosna funkcija prijedloga. U Akademijinoj 
gramatici autori ističu osim pomoćne uloge prijedloga i njihovu ulogu u subordinaciji među punoznač-
nim riječima. U Hrvatskoj gramatici (E. Barić i dr.) također je istaknuta sintaktička uloga prijedloga, 
uloga povezivanja riječi u rečenici.

3. ANALIZA USPOREDBE PRIJEDLOGA S AKUZATIVOM

Prijedlozi в/у i u imaju vrlo slična značenja u oba jezika. Označuju mjesto radnje, vrijeme radnje, 
način, mjeru, cilj i objektne odnose.Jedna od razlika je što se u ukrajinskom upotrebljava prijedlog в/у 
u značenju mjere i stupnja (зменшити в декілька разів),kada se u hrvatskom koristi prijedlog za (sma-
njiti za nekoliko puta, ili se upotrebljava konstrukcija bez prijedloga), zatim u količinsko-atributivnom 
značenju (в людський зріст), kada se u hrvatskom prevodi besprijedložno (visine ljudskog rasta). 

Vremensko značenje prijedloga utakođer se ne izražava uvijek istim prijedlozima: kada ozna-
čuje točno vrijeme (u deset sati), u ukrajinskom se izražava prijedlogom о (об) i lokativom (о десятій 
годині); kada označava duži vremenski period (u godinu dana), prevodi se na više načina različitim 
prijedlozima i padežima (зарік, протягом року, через рік).

Prijedlog з nema odgovarajućeg para u hrvatskom standardnom jeziku. Prevodi se prijedlogom 
oko, npr.: прочитав сторінок з двадцять – pročitao je oko dvadeset stranica, ili brojevnim prilogom 
koji je tvoren dodavanjem na broj sufksa –ak, pročitao je dvadesetak stranica.

Uspoređujući prijedloge за i za, vidimo da im se značenja podudaraju kad označuju objektne 
odnose, način, uzrok i vrijeme radnje. No, drugačije je kada se u ukrajinskom jeziku prijedlogom за 
označuje sredstvo (Скрина моя за стіл править – Moja škrinja mi služi kao stol).

U značenju mjere i stupnja u hrvatskom se koristi drugačija konstrukcija: Наймолодшому з них 
було за сімдесят. – Najmleđem je bilo više od sedamdeset/preko sedamdeset.

Također u značenju usporedbe u hrvatskom se ne može upotrijebiti prijedlog za (кращий за всіх 
– ljepši od svih).

U značenju atributa u hrvatskome se ne može upotrijebiti prijedlog za (Освіту маєш за вісім 
класів – Imaš osmogodišnje obrazovanje, Imaš obrazovanje od osam razreda).

Značenje smjera i pravac kretanja u ukrajinskom se ne izriče prijedlogom za (let za Dubrovnik – 
рейс до Дубровника; sutra putujem za Ukrajinu – завтра їду в Україну).

Vremenska značenja prijedloga za i за također se ne podudaraju u svim aspektima. U hrvatskom 
je jeziku puno češća upotreba prijedloga za u vremenskom značenju, dok se u ukrajinskom ta značenja 
prevode prijedlogom на, npr.: karte za ponedjeljak – квитки на понеділок;doći za Božić – приїхати 
на Різдво; plan za sutra – план на завтра. Vremenska se značenja podudaraju u označavanju perioda 
nakon kojega će se nešto dogoditi (vlak će doći za pola sata – поїзд приїде за півгодини), iako se u 
ukrajinskom tu češće koristi prijedlog через.

Prijedlozi kroz i крізь podudaraju se u značenjima, osim ovoga značenja uzroka navedenog u 
GramaticiSilić–Pranjković, (Kroz to uskoro zaratiše), kakvo se u ukrajinskom ne pojavljuje.

Značenja prijedloga među i між podudaraju se.
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Prijedlozi na i на podudaraju se u osnovnim značenjima mjesta, vremena, cilja, objekta i mjere, a 
ne podudaraju se u sljedećim značenjima:

Вчитися на медсестру – školovati se za medicinsku sestru; хворіти на грип – imati gripu.
Prijedlozi nad i над podudaraju se kad ukazuju na predmet u čiju stranu je usmjereno kretanje, ne 

podudaraju se kad над u ukrajinskom označuje mjeru, stupanj:
Тебе я над усіх сестер злюбила – Tebe sam najviše od svih sestara voljela; Люблю тебе над 

усе на світі – Volim te najviše na svijetu. U ukrajinskom prijedlog над može označivati i vrijeme, a u 
hrvatskom ne: над осінь прилітає птиця – ujesen dolijeću ptice;над вечір нас покликали – uvečer su 
nas pozvali.

Prijedlozi о (ob) i o (об)podudaraju se kada iskazuju granicu ili objekt neke radnje ili predmeta. 
Ne podudaraju se u sljedećim značenjima:

ogriješiti se o zakon – порушити закон;
otimati se o plijen – боротися за здобич (добуток);
не об тім річ – nije u tome stvar.
Prijedlozi перед i pred podudaraju se u značenjima cilja kretanja i vremenskim značenjima. 
Prijedlozi під i pod podudaraju se u mjesnim i vremenskim značenjima. Ne podudaraju se u 

objektnim značenjima (дати комусь ногою під зад – nogom u stražnjicu), značenjima cilja (запрягати 
коні під пана – upregnuti konje za gospodara) te u značenjima uzroka (загинути під ножем ворога – 
poginuti od noža neprijatelja). 

Prijedlozi поi po podudaraju se u značenjima uzroka, vremena, načina i cilja, a ne podudaraju se 
u atributivnom značenju (сніг по коліна – snijeg do koljenā). 

Prijedlog черезi kroz podudaraju se u prostornim i vremenskim značenjima, Ne podudaraju se u 
značenju uzroka (через хворобу – zbog bolesti)

Ovi prijedlozi nemaju svoje istozvučne/bliskozvučne paroveповз,поза, поміж, понад, поперед, 
попри, про, niz,uz,mimo.

4. ZAKLJUČAK

U ovom radu prikazala sam sadašnje stanje upotrebe prijedloga s akuzativom u ukrajinskom i 
hrvatskom jeziku. U tim se dvama srodnim slavenskim jezicima upotrebljavaju gotovo jednaki prijedlozi. 
U ukrajinskom su to:в / у, з (зі, зо, із),за,крізь,між (межи, меж),на,над (наді, надо),о (об),перед 
(переді),під (піді), по,повз (поз),поза,поміж, понад, поперед, попри, про, через. U hrvatskom jeziku 
to su: u, za,kroz,među,na,nad (nada), o,pred (preda), pod (poda),po,niz (niza), uz (uza), kroz, mimo.

Usporedba popisa ukazuje na sličnosti. Prijedlozi u oba jezika mogu se podudarati tvorbeno i 
leksički (uz, najčešće, fonološke razlike). 

Najveće su podudarnosti kod prijedloga: на, за, у/в, під, через – na, za, u, pod, kroz. S obzirom da 
su to prvotni prijedlozi, a oni imaju zajedničko praindoeuropsko i praslavensko nasljeđe, nije neobično 
da su im značenja u ovim srodnim jezicima gotovo potpuno podudarna. 

S obzirom da razlike među ukrajinskim i hrvatskim prijedlozima mogu dovesti do pogrešnog 
prevođenja ili upotrebe, slijedi navođenje osnovnih razlika.

Najznačajnija je razlika upotreba prijedloga про, kojega u hrvatskom nema, a prevodi se 
prijedlozima o, za. 

Ukrajinskim prijedlogom по može se izraziti granica ili mjera koja je označuje neki predmet  
(сорочечка по коліна – košuljica do koljena; Сніг — по пояс! – Snijeg do pojasa!), dok se u hrvatskom 
ona izražava prijedlogom do i genitivom. 

Ukrajinski prijedlog з prevodi se hrvatskim prijedlogom s, kad se rabi s genitivom i instrumentalom, 
ali može se rabiti i s akuzativom, što hrvatski s ne može.

Hrvatski prijedlog uz prevodi se u ukrajinskom prijedlozima поряд, поруч, біля, коло koji stoje 
uz genitiv. 
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Hrvatski prijedlog mimo prevodi se ukrajinskim prijedlogom мимо, koji može stajati jedino uz 
genitiv.

Hrvatski prijedlog za za pojedina se značenja (objektno, ciljno, namjensko)u ukrajinskom prevodi 
prijedlogom для koji stoji uz genitiv.

Ukrajinski prijedlog наprevodi se i prijedlogom za.
Na kraju još valja dodati da se mnoge prijedložne konstrukcije u ukrajinskom jeziku prevode 

besprijedložno u hrvatskom, i obratno.
U ovom je članku prikazana upotreba prijedloga u dva srodna slavenska jezika. Analiza je 

pokazala brojne podudarnosti i manji broj nepodudarnosti koji se razvio tijekom vremena. Kako jezgru 
skupine, kako je rečeno, čine prijedlozi praslavenskog podrijetla, ti se prijedlozi ipak nisu znatno udaljili 
svojim osnovnim značenjima.
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KAKO SE UDALJAVAJU SRODNI SLAVENSKI JEZICI HRVATSKI I UKRAJINSKI  
(NA PRIMJERU UDALJAVANJA ZNAČENJA PRIJEDLOGA KOJI STOJE UZ AKUZATIV)

Rezime

Порiвняльне дослiдження сучасних слов’янських мов ставит перед мовознавцiв ряд вiдкритих питань. 
У нашому дослiдженнi проаналiзуємо склад прийменників якi вживаються iз знахідним відмінком в 
українській та хорватській мовах. Оскiлькi й українська й хорватськамова - слов’янські, основна частина 
прийменникiв складена злексем праслов’янського походження. 
Незважаючи на спорiдненнiсть двох мов навить цi спiльнослов’янськi прийменники мають рiзну валент-
нiсть, та часто i рiзну семантику.  Наприклад не зовсім збігаються вживання прийменника на/na і за/zaв 
українськiй i хорватськiй мовах. Через те, з контрастивного погляду, в деяких випадках, вони замінили 
свої місця. Так, у хорватськiй мовi вживається прийменник iз знахiдним вiдмiнком який позначає „za„, а в 
українськiй мовi вживається прийменник для з родовим вiдмiнком. 
Порівняння спіску прийменників вказує на подібності в порiвнюваних мовах. Прийменники в обоx мовах 
можуть збігатися на лексичному рівні та за способом творення (з фонологічними різницями найчастіше).
На поданих прикладах покажемо вживання прийменників в двоx спорiднених слов’янських мовах, численні 
збігання та меншу кількість розбіжностей, яка розвинулась протягом часу. Хоча ядро групи складене з 
прийменникiв праслов’янского походження, i в їхнiй семантицi вiдбулися змiни якi помiтнi у дослiджува-
них мовах. 

Ключові слова: пропозиції, знахідний, розбіжності, хорватська мова,  українська мова 
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Maša Žeravica

NEKI INTERNACIONALIZMI U EKONOMSKOM NAZIVLJU  
HRVATSKOG, ENGLESKOG I FRANCUSKOG JEZIKA:  

KONTRASTIVNA ANALIZA

Nazivlje jest bitna sastavnica svakog standardnog jezika, a nastaje ili stvaranjem neologizama ili prihvaćanjem 
internacionalizama ili stranih naziva. U hrvatskom, ali i francuskom  ekonomskom nazivlju danas je najviše 
posuđenica iz engleskog jezika, pa tako u ekonomskom nazivlju spomenutih jezika možemo naći velik broj 
anglicizama. Međutim, engleski jezik ne posuđuje drugim jezicima samo svoje riječi, već je u velikoj mjeri 
on jezik posrednik između klasičnih jezik i današnjih europskih jezika. U ovom radu prikazat ćemo neke od 
internacionalizama u ekonomskom nazivlju hrvatskog, francuskog i engleskog jezika te stupanj njihove adaptacije 
u navedenim jezicima i osvrnuti se na anglicizme koji su postali novi internacionalizmi i njihovu adaptaciju  u 
hrvatskom i francuskom jeziku. 
Cilj nam je uočiti razlike između adaptacije internacionalizama i anglicizama te istaknuti pozitivnu stranu, odnosno 
učinak kojeg postojanje internacionalizama i anglicizama u ekonomskom nazivlju ima na bolje međunarodno 
razumijevanje i povezivanje.

Ključne riječi: internacionalizmi, posuđivanje, ekonomsko nazivlje, anglicizmi

1. UVOD

Razni jezici, pa tako i hrvatski, nastoje stvoriti nazivlje koje će konkurirati nazivlju drugih jezika, 
posebice onog jezika na kojem je većina naziva te struke nastala. Jedan od načina da se potreba za novim 
nazivom kojim bi se označio novi pojam zadovolji jest posuđivanje iz stranih jezika.

U hrvatskom ekonomskom nazivlju danas je najviše posuđenica iz engleskog jezika, pa tako u 
ekonomskom nazivlju svih jezika, a ne samo hrvatskog, možemo naći velik broj anglicizama. Međutim, 
engleski jezik ne posuđuje drugim jezicima samo svoje riječi, već je u velikoj mjeri on jezik posrednik  
između klasičnih jezika, koji su pravi izvorni jezici određenih ekonomskih termina, i današnjih europ-
skih jezika među kojima i hrvatskog (ekonomija, kredit, investicija…). 

U ovom radu prikazat ćemo neke od spomenutih internacionalizama koji se koriste u ekonom-
skom nazivlju hrvatskog, francuskog i engleskog jezika, kao i stupanj njihove adaptacije u navedenim 
jezicima. Pri tome ćemo se na kratko osvrnuti i na anglicizme koje u suvremeno doba možemo naći u 
ekonomskoj terminologiji ovih triju jezika, i na njihovu adaptaciju također. 

Cilj nam je, dakle, usporediti adaptaciju internacionalizama u sva tri jezika te adaptaciju anglici-
zama u sva tri jezika, kako bismo uočili razlike između adaptacije jednih i drugih u jezike primatelje.

2. TERMINOLOGIJA ILI NAZIVLJE

Nazivlje ili terminologija bitna je sastavnica svakoga standardnog jezika. Nastaje ili stvaranjem 
novih naziva kojima se imenuju nove pojave, pridavanjem novih značenja već postojećim riječima op-
ćega leksika, prihvaćenjem internacionalizama ili stranih naziva itd. 

Jedna struja jezičara smatra da je znanstvenike potrebno poticati na stvaranje hrvatskog nazivlja 
na područjima na kojima se bave i da ne smiju dopustiti prodor stranih riječi, posebice anglicizama, 
u terminologiju područja kojim se bave. Druga struja jezičara, rekli bismo ona praktičnija, smatra da 
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su internacionalizmi dobrodošli u strukovne terminologije radi boljeg međunarodnog razumijevanja i 
povezivanja. 

Budući da je velik broj naziva u ekonomskoj terminologiji došao iz klasičnih ili važnijih europ-
skih jezika, govorimo o velikom broju internacionalizama u ekonomskom nazivlju.

Internacionalizmi-posuđenice koje imaju isti ili sličan jezični izraz i isto značenje u više jezika, a 
najčešće potječu iz latinskog ili grčkog jezika. U ekonomskom nazivlju hrvatskog, engleskog i francu-
skog jezika može se naći znatan broje internacionalizama koji su uglavnom potekli iz latinskog jezika, 
pa u engleski jezik došli preko francuskoga, a u hrvatski preko francuskog ili, češće, preko engleskog 
jezika. Neki primjeri su: transakcija/transaction/transaction, korupcija/corruption/corruption, fluktua-
cija/fluctuation/fluctuation, kredit/credit/crédit, menadžer, manager, manager, biznis, business, business 
, itd.

3. INTERNACIONALIZMI U EKONOMSKOM NAZIVLJU

Internacionalizmi su međunarodne riječi, izrazi, elementi ili nazivi najčešće grčkog ili latinskog 
podrijetla koje se upotrebljavaju u mnogim europskim jezicima. Turk (1996:77) ističe da su interna-
cionalizmi u znanstvenom stilu ne samo mogući nego i poželjni jer zbog međunarodne povezanosti u 
znanosti oni postoje u svim jezicima ili zato što za njih nema funkcionalne hrvatske inačice, odnosno 
semantički se ne podudaraju s hrvatskom istovrijednicom. Internacionalizam i domaća riječ ne trebaju 
jedna drugu potiskivati jer omogućuju precizniji način izražavanja te funkcionalno i stilističko rasloja-
vanje standardnog jezika. 

U sljedećoj tabeli donosimo nekoliko primjera internacionalizama koji imaju jednaku ili vrlo 
sličnu formu u sva tri jezika koja su predmet našeg rada. 

HRVATSKI ENGLESKI FRANCUSKI
akreditirati to accredit accréditer
arbitraža arbitration arbitrage

deficit deficit déficit
dividenda dividend dividende

firma firm firme
investicija investment investissment

kredit credit crédit
penzija pension pension

3.1. Adaptacija internacionalizama u hrvatskom, engleskom i francuskom ekonomskom nazivlju

3.1.1. Ortografska adaptacija
Ortografska adaptacija posuđenica usko je povezana s fonološkom adaptacijom, kao i morfološ-

kom, što je sasvim logično jer uslijed takvih adaptacija dolazi i do promjene u ortografiji određene repli-
ke s obzirom na izvorni model. Riječi koje su se iz jezika u jezik prenosile pismenim putem imat će vrlo 
malo odstupanja u grafiji, za razliku od onih koje su se prenosile usmenim putem i kod kojih se grafija 
riječi „prilagođavala“ izgovoru, pa se danas kod nekih riječi ne može prepoznati o kojem se modelu radi. 
Nadalje, sasvim je jasno i to da, što se više dva ortografska sustava (jezika davatelja i jezika primatelja) 
podudaraju, i razlike u grafiji modela i replike bit će manje. 
U našem korpusu pronašli smo sljedeće primjere : 
•	 Francuski model accréditer razlikuje se od replika u hrvatskom, akreditirati i engleskom, accredit. 

Replike su izgubile oznaku za naglasak jer takve oznake u hrvatskom i engleskom jeziku ne postoje 
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( nema razlike između zatvorenog i otvorenog e). Sljedeća promjena koju možemo uočiti u grafiji re-
plika jest promjena koja je došla kao posljedica morfološke adaptacije, odnosno različitih sufiksa za 
infinitiv u sva tri jezika. U francuskom je to sufiks –er, u hrvatskom –irati (odnosno –ti), dok engle-
ski jezik nema oznaku infinitiva pa nam se na prvi pogled može činiti da je upravo on jezik davatelj.

•	 hrv. arbitraža preuzela je izgovor i rod iz francuskog jezika, i time je došlo do promjene (budući da 
je hrvatska ortografija fonetska) grafema –g u –ž. Eng. arbitration dobio je sufiks –ation, a time i 
promjenu u grafiji.

•	 replike deficit, dividend(a), firm(a) i kredit/credit gotovo su jednake modelu, osim što u hrvatskom 
dobivaju nastavak za rod kojeg u engleskom nema. Što se tiče grafema c koji se u hrvatskom promi-
jenio u –k u imenici kredit, to možemo pripisati činjenici da u francuskom i engleskom jeziku često 
jedan grafem stoji umjesto više fonema (grafem c umjesto fonema /s/, /k/), za razliku od hrvatskog 
i fonetske ortografije.

•	 Kao što je spomenuto, oblik „investicija“ živi samo u hrvatskom, dok ga u francuskom i engleskom 
zamjenjuje oblik s dometkom –ment. Između glagolske osnove i dometka jedini francuski umeće 
–sse što je u skladu s konjugacijom frc. pravilnih glagola na –ir (investir).

•	 penzija se u grafiji razlikuje od francuskih i engleskih pension, što je također posljedica promjene u 
fonologiji – fonološke adaptacije.

Budući da u engleskom jeziku ima velik broj galicizama koji su potpuno ortografski jednaki modelu jer 
je engleski jezik zadržao brojne francuske sufikse, možemo vidjeti da se grafija većine internacionali-
zama podudara u engleskom i francuskom jeziku, te je promjena na ortografskoj razini vidljiva samo u 
hrvatskom jeziku.

3.1.2. Fonološka adaptacija
Fonološka adaptacija podrazumijeva različite glasovne promjene kojima se sustav posuđenice 

prilagođava jeziku primatelju. Posuđenice mogu sadržavati glasove koji su jeziku primatelju strani, ali 
će se strani fonološki elementi  prilagoditi domaćima, odnosno strani glas bit će zamijenjen domaćim, 
a tu pojavu nazivamo fonetskom supstitucijom ili transfonemizacijom (Filipović, 1986:69). Vrlo rijet-
ko umjesto supstitucije dolazi do importacije (preuzimanje stranih fonema u jezik). (Dabo-Denegri, 
2007:80). Transfonemizacija može biti potpuna, djelomična (kompromisna) ili slobodna.
Primjeri fonološke adaptacije iz našeg korpusa:
•	 u replikama akreditirati i accredit dolazi do kompromisne transfonemizacije fonema /r/ u hrvat-

ske i engleske foneme /r/ koji se razlikuju od francuskog po mjestu artikulacije. Do takve vrste 
kompromisne transfonemizacije (kada je u pitanju fonem /r/) dolazi i u posuđenicama arbitraža/
arbitration, koja također dolazi iz francuskog jezika. Kod replika kredit/credit/crédit i firma/firm/
firm ne možemo govoriti o identičnom problemu jer su u sva tri jezika ušle iz latinskog, već se radi 
o obrnutom procesu – latinski fonem /r/ zamijenjen je engleskim i francuskim fonemima /r/ koje  se 
po artikulaciji razlikuju od latinskog.

•	 u hrv. deficit došlo je do potpune transfonemizacije u odnosu na latinski model, za razliku od engle-
skog i francuskog koji ne poznaju fonem /c/, pa je u tim jezicima došlo do slobodne transfonemiza-
cije u fonem /s/.

•	 u franc. dividende u odnosu na latinski model došlo je do potpune transfonemizacije jer umjesto 
fonema /en/ imamo nazal /ã/,dok u hrvatskom i engleskom imamo potpunu transfonemizaciju.

•	 investicija u takvom obliku postoji samo u hrvatskom pa ju ne možemo usporediti s modelom u 
latinskom jeziku. Engleska i francuska posuđenica investment/investissement također nije postojala 
kao takva, već je pretpostavka da je taj oblik imenice u francuski došao iz engleskog. U tom slučaju 
imamo u francuskom jeziku potpunu transfonemizaciju fonema /in/ u fonem /ɛ̃/.

•	 u hrvatskom imamo penzija, dakle umjesto fonema /s/ koje imamo u modelu u latinskom i repli-
kama u engleskom i francuskom, u hrvatskom imamo fonem /z/, pretpostavljamo pod utjecajem 
njemačkog izgovora.
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3.1.3. Morfološka adaptacija
Promjene morfološke strukture su vrlo rijetke, ali su moguće i događaju se uslijed velikog priliva 

posuđenica koje uvode nove morfeme. Primjerice, kako navodi Dabo-Denegri (2007:110), posuđenice 
iz francuskog jezika utjecale su na morfologiju engleskog jezika, pa su se određeni prefiksi, afiksi i 
sufiksi karakteristični za francuski jezik proširili i na domaće osnove dok je francuski jezik preuzeo 
određene sufikse i prefikse iz latinskog jezika. U slavenskim jezicima proširili su se brojni sufiksi iz la-
tinskog, pa tako i u hrvatskom. U današnje vrijeme kada govorimo o velikom prodoru engleskog jezika, 
u brojnim europskim jezicima možemo uočiti i engleske morfeme. Morfološku adaptaciju posuđenica 
provest ćemo prema načelima transmorfemizacije te primarne i sekundarne adaptacije (Filipović, 1986).
•	 akreditirati, to accredit, accréditer: Ova posuđenica jedini je glagol među našim primjerima. U hr-

vatski i engleski jezik ova je posuđenica došla iz francuskog jezika. Kod riječi akreditirati zamjenjuje 
se francuski infinitivni nastavak –er sa hrvatskim nastavkom –irati (infiks –ir, samoglasnik –a i infi-
nitivni dočetak –ti) u okviru potpune transmorfemizacije. U engleskom jeziku imamo posuđenice to 
accredit, bez ikakvog infinitivnog dočetka jer u engleskom morfološkom sustavu on ne postoji. 

•	 hrv. replika arbitraža prošla je kompromisnu transmorfemizaciju, gdje je francuski sufiks –age za-
mijenjen s hrvatskim sufiksom –až. U engleskom jeziku prvotno je postojala imenica arbitrage, no 
danas se više ne koristi u tom obliku. Eng. arbitration prošla je, dakle, kroz potpunu transmorfemi-
zaciju (iako je sufiks –ation francuskog podrijetla) gdje je sufiks –age zamijenjen sufiksom –ation.

•	 Replike deficit/deficit/déficit ostale su po morfološkoj strukturi jednake, dakle prošle su samo nultu 
transmorfemizaciju, kao i replike kredit/credit/crédit kod kojih je u sva tri jezika došlo do izbaciva-
nja sufiksa –um iz izvornog latinskom modela creditum.

•	 Franc. posuđenice dividende dolazi od lat. dividende, glagolskog pridjeva glagola dividere, te je, 
kao što vidimo, prošla kroz nultu transmorfemizaciju. U engleskom je posuđenice dividend izgubi-
la dočetak –e, a u hrv jeziku dividenda je dobila nastavak za ženski rod, vjerojatno pod utjecajem 
njemačkog jezika.

•	 Franc. firme i hrv. firma dobile su nastavke za ženski rod najvjerojatnije pod utjecajem njemačkog 
jezika jer je ova imenica u ovom semantičkom smislu preuzeta najvjerojatnije iz njemačkog. U eng. 
firm ponovno nema nikakvog nastavka.

•	 Glagol investirati/to invest/investir je, mogli bismo slobodno reći, prošao „pravilnu“ transmore-
fomizaciju. Od latinskog in vestire dobili smo francuski investir (transmorfemizacije –ire u –ir), 
u engleskom je, kao po običaju, infinitvni dočetak nestao, a u hrvatskom je potpuno transmorfe-
miziran u –irati. Što se tiče imenice, u francuskom ona dobiva sufiks –(isse)ment, što je u skladu s 
konjugacijom franc. pravilnih glagola na –ir. U engleskom imamo glagol invest, i od njega imenice 
investment koja je dobila sufiks –ment (porijekom francuski sufiks). U hrvatskom imenica investici-
ja ima sufiks –icija, preuzet iz njemačkog jezika.

•	 Kod imenice penzija/pension/pension koje su, u odnosu na latinski model –pensio prošle kroz pot-
punu transmorfemizaciju dobivajući nastavke –ion (u francuskom i engleskom) i –ija u hrvatskom.

3.1.4. Semantička adaptacija
Opća tendencija u semantičkoj adaptaciji internacionalizama jest suženje značenja u polju ili bro-

ju, pa tako i našem korpusu pronalazimo najviše upravo takvih primjera. Radi se, dakle, o specijalizaciji 
značenja od općeg prema specifičnom, tehničkom značenju (Dabo-Denegri, 2007:137).
Nulta ekstenzija prisutna je u sljedećim primjerima:
•	 avans, arbitraža, deficit, firma

Sljedeći primjeri prošli su kroz suženje značenja u jeziku primatelju:
•	 dividenda: u hrvatskom jeziku imamo dvije riječi različitog značenja i roda: dividend (djeljenik) i 

dividenda (iznos koji se ima podijeliti; razmjeran dio dobitka dioničkog društva, koji se na temelju 
bilance dijeli dioničarima) koje imaju isti korijen u latinskom jeziku; dok u engleskom i francuskom 
za ta dva značenja stoji jedna riječ;
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•	 u hrvatskom i engleskom riječ investicija / investment znači ulaganje novca ili kapitala u neki posao 
ili poduzeće, no u francuskom ta riječ ima i neka druga značenja koja se podudaraju sa značenjem 
riječi ulaganje u hrvatskom jeziku, kao npr. uložiti napor, uložiti sebe u nešto (ne možemo reći in-
vestirati napor ili investirati sebe).

•	 kredit u odnosu na njegove engleske i francuske ekvivalente ima uže značenje u hrvatskom jeziku 
(davanje na dug novca, posuđivanje novca ili robe kao kapitala); u engleskom i francuskom ta se 
riječ može odnositi na reputaciju, autoritet, itd. (She’s finally getting the credit she deserves („napo-
kon je dobila zasluženo priznanje“); il faut leur faire crédit („treba im dati priznanje“)).

•	 u odnosu na franc. pension, engleska i hrvatska inačica prošle su kroz suženje u značenju, budući da 
fr. riječ može označavati i ustanovu koja pruža noćenje i obroke (pansion).

4. ANGLICIZMI U FUNKCIJI INTERNACIONALIZAMA U EKONOMSKOM 
NAZIVLJU

Iako se internacionalizmima smatraju uglavnom riječi čiji korijen potječe iz klasičnih jezika, grč-
kog i latinskog, utjecaj engleskog jezika u skorije vrijeme toliko je jak da su neki anglicizmi prodrli u 
jezični sustav gotovo svih ili barem većine europskih jezika i postali sastavni dio njihovog vokabulara. 
Takvih je primjera puno i u terminologiji ekonomskog sustava. Dapače, iako se neki jezikoslovci i jezič-
ni puristi tome protive i smatraju da je to jezična lijenost i da treba naći ekvivalente u našem jeziku, ima 
i onih koji anglicizme smatraju dobrodošlima. Naime, ekonomija je takva grana koja neprestano zahti-
jeva međunarodnu komunikaciju na razinama tvrtki, poduzeća, i u takvoj komunikaciji internacionalne 
riječi koje razumiju svi narodi su itekako poželjne. Upravo ekonomisti, a ne jezičari, su ti koji su takve 
anglicizme „dovukli“ u hrvatski jezik i zahvaljujući njima oni su ušli u naš rječnik. U daljnjem tekstu 
predstavit ćemo neke od najčešćih primjera:

ENGLESKI HRVATSKI FRANCUSKI
business biznis business/bizness

check ček chéque
manager menadžer manager
holding holding holding

revolving (credit) revolving (kredit) revolving (crédit)
meeting miting meeting

4.1. Adaptacija anglicizama – internacionalizama u hrvatskom i francuskom ekonomskom 
nazivlju

4.1.1. Ortografska adaptacija
 Iz ponuđenih primjera možemo vidjeti da su u većini slučajeva model i replika identični, osim u 

slučajevima kada se radi o imenicama koje su već neko vrijeme u jeziku i počinju se ponašati kao hrvat-
ska ili francuska riječ, kao što je slučaj kod riječi biznis u hrvatskom i business/ bizness u francuskom. 

4.1.2. Fonološka adaptacija: 
•	 kod hrv. biznis možemo uočiti potpunu tranfonemizaciju, dok kod francuske replike business/bizne-

ss [biznεs] uočavamo slobodnu transfonemizaciju /i/ u /ε/;
•	 replika ček u hrvatskom je potpuno transfonemizirana, a u francuskom cheque / ʃek/ je došlo do 

slobodne transfonemizacije, budući da francuski fonološki sustav ne sadrži fonem /č/.
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•	 hrv. menadžer „pretprio“ je kompromisnu transfonemizaciju fonema /r/, kao i u francuskoj replici, 
u kojoj je došlo i do komprimisne transfonemizacije fonema /ə/ u /ε:/ (zbog prozodijskih obilježja 
francuskog jezika – naglasak na zadnjem slogu);

•	 u hrv. kod riječi holding nailazimo na kompromisnu transfonemizaciju fonema /ŋ/ u /n/, kao i kod ri-
ječi revolving, i meeting, dok je u francuskoj replici fonem /h/ u holding nestao budući da ne postoji 
u francuskom fonološkom sustavu.

4.1.3. Morfološka adaptacija: 
Iz navedenih primjera možemo zaključiti da se u svim slučajevima radi o nultoj transmorfemiza-

ciji, odnosno replike su jednake modelima i posuđenice nisu poprimile tipične prefikse i sufikse jezika 
primatelja, pa je vrlo očito da se radi o posuđenicama. Međutim, većina posuđenica, općenito, nakon što 
prođe fonološku prilagodbu u jeziku primatelju, integrira se u morfološki sustav bez ikakve promjene, 
a tek kada se „udomaći“ u jeziku primatelju može, ali ne nužno, proći i kroz kompromisnu ili čak slo-
bodnu transmorfemizaciju. Ostaje nam vidjet što će se u budućnosti događati s ovakvim slučajevima.

4.1.4. Semantička adaptacija:
•	 kod posuđenica biznis u hrvatskom i business/bizness u francuskom došlo je do suženja značenja 

u broju, budući da u engleskom rječniku ta imenica ima nabrojanih 9 glavnih značenja (od kojih 
izdvajamo:posao, profesija, aktivnost,poslovna praksa ili politika, poslovna ili industrijska ustano-
va) , od kojih su samo neka preuzeta u hrvatski i francuski jezik (posao, trgovina). Isto se dogodilo i 
sa imenicom manager koja je u hrvatskom i francuskom jeziku zadržala značenje vezano uglavnom 
za poslovne i sportske aktivnosti (upravitelj, ravnatelj, poslovođa, posrednik). U engleskom jeziku 
ta imenica označava rukovoditelja ili upravitelja u bilo kakvom obliku organizacije.

•	 ček/cheque; Ova imenica u engleskom jeziku ima 16 značenja, no u hrvatski i francuski preuzeto je 
samo jedno – 10. značenje (dokument koji sadrži pismeni nalog banci, da izda ili prenese određenu 
svotu novca s tekućeg računa osobe koja je potpisala ček). U engleskom riječ check može značiti, 
primjerice, sljedeće: potez u šahu, nagli prekid napretka, pregled/kontrola, kriterij…

•	 posuđenica revolving ima nekoliko različitih značenja u engleskom jeziku (u engleskom jeziku to je 
pridjev koji označava bilo što što ima tendenciju da se ponovno dogodi, nešto što se ponavlja, i to 
ne samo u financijskom smislu), od kojih se u hrvatskom i francuskom za sada uvriježio samo onaj 
u sintagmi revolving kredit/crédit (obnavljajući kredit). I u ovom slučaju radi se o suženju značenja 
u broju. 

•	 Kod posuđenice holding radi se ne samo o suženju značenja nego i o elipsi, jer često samo dio sin-
tagme holding označava holding poduzeće.

•	 posuđenice miting /meeting – kao i u prethodnim slučajevima i ovdje se radi o suženju značenja u 
broju i uglavnom se odnosi samo na poslovne sastanke, ili sastanke u gospodarske ili političke svrhe. 
U engleskom jeziku ta se riječ odnosi na sastanak bilo kakve prirode.

5. KRATKI OSVRT NA RAZLIKU IZMEĐU INTERNACIONALIZAMA I PRAVIH 
ANGLICIZAMA

Internacionalizmi su, dakle, riječi latinskog ili grčkog podrijetla koje danas nalazimo u nekoliko 
europskih i svjetskih jezika. Pravi anglicizmi su riječi koje su u obliku u kojem se danas koriste usvojene 
iz engleskog jezika, iako su vrlo često i one same latinskog porijekla. Budući da je engleski jezik nova 
lingua franca, riječi iz engleskog jezika postaju „internacionalizmi novih generacija“ jer se rapidno šire 
u sve europske i svjetske jezike. U našem smo radu prvo dali kratki osvrt na internacionalizme i njihovu 
adaptaciju, a zatim na anglicizme koji postaju novi internacionalizmi. Internacionalizmi proučavani u 
ovom radu u ekonomskoj terminologiji pojavili su se znatno prije anglicizama, stoga su oni potpuno 
ortografski adaptirani u sva tri jezika, dok kod anglicizama postoje ili obje ortografske varijante (izvor-
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na i adaptirana) ili samo jedna, izvorna. Što se tiče fonološke adaptacije, u navedenim primjerima nisu 
zapažene značajne razlike u adaptaciji internacionalizama i anglicizama. Na morfološkoj razini kod 
anglicizama možemo primjetiti da se u svim slučajevima radi o nultoj transmorfemizaciji, odnosno 
replike su jednake modelima i posuđenice nisu poprimile tipične prefikse i sufikse jezika primatelja, pa 
je vrlo očito da se radi o posuđenicama. Međutim, većina posuđenica, općenito, nakon što prođe fono-
lošku prilagodbu u jeziku primatelju, integrira se u morfološki sustav bez ikakve promjene, a tek kada se 
„udomaći“ u jeziku primatelju može, ali ne nužno, proći i kroz kompromisnu ili čak slobodnu transmor-
femizaciju. Internacionalizmi su na morfološkoj razini uglavnom prošli kroz kompromisnu i potpunu 
transmorfemizaciju, što znači da su se „udomaćili“ u jeziku primatelju. Kod semantičke adaptacije kako 
kod internacionalizama, tako i kod anglicizama nalazimo najviše primjera sužavanja značenja u broju i 
polju, te se u oba slučaja radi o sužavanju značenja od općeg prema specifičnom, odnosno riječ koja je u 
jeziku davatelju dio općeg leksika u jeziku primatelju postaje dijelom specijaliziranog, stručnog leksika.

6. ZAKLJUČAK

Generalni zaključak koji možemo donijeti vezano za spomenuto jest da su se te riječi prilagodile 
ortografskom, fonološkom i morfološkom sustavu jezika primatelja i na prvi pogled ne bismo rekli da se 
radi o posuđenicama. Razlog tomu je najvjerojatnije čimbenik vremena, odnosno te su riječi toliko dugo 
u leksiku jezika primatelja da su se prilagodile, „udomaćile“ u njihovim jezičnim sustavima.

No ono što možemo primijetiti kod adaptacije anglicizama u ekonomskom nazivlju jest da se 
na prvi pogled može zamijetiti da se radi o posuđenici, što znači da te posuđenice još nisu prošle kroz 
proces morfološke adaptacije i zadržale su prefikse/sufikse karakteristične za engleski jezik. Na seman-
tičkoj razini u velikoj mjeri je prisutno suženje polja i broja značenja, što nam dokazuje da su se, barem 
za sada, te riječi zadržale isključivo u jeziku struke. Mogli bismo donositi zaključke o tome hoće li se 
anglicizmi prilagoditi u potpunosti ili ne, no pričekat ćemo da vrijeme i okolnosti učine svoje.

literatura

Cabré, M. T. (1999). Terminology. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
Dabo-Denegri, Lj. (2007). Дабо – Денегри, Љуба. Хрватско-француски језични додири. Загреб: Накладни 

завод Глобус.
Drljača Margić, B. (2009). Дрљача-Маргић, Бранка. Латентно посуђивање у хрватском и другим језицима. 

Расправе Института за хрватски језик и језикословље, 35 , Загреб, 53-71.
Filipović, R. (1986). Филиповић, Рудолф. Теорије језика у контакту. Загреб: Школска књига.
Mihaljević, M. (1990). Михаљевић, Милица. О терминолошком називљу, Расправе Завода за језик, 16, 

Загреб, 151-165.
Sočanac, L. (2010). Сочанац, Лелија. Студије о вишејезичности. Загреб: Накладни завод Глобус.
Turk, M. (1996). Турк, Марија. Језични пуризам, Флуминенсиа, 1-2, Ријека, 63-79.

rJeČnici

Grupa autora, (1991): Massmedijin poslovni rječnik. Zagreb: Massmedia.
Klaić, B. (2007) Rječnik stranih riječi. Zagreb: Školska knjiga.
Le Dictionnaire de francais Larousse en ligne na http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais.
Skeat, W.W. (2007). Concise Dictionary of English Etymology Hertfordshire:  Wordsworth Editions Limited.
Spalatin, K. (1990). Peterojezični rječnik europeizama. Zagreb: Nakladni zavod Matice Hrvatske.

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais


Maša Žeravica

26

SOME INTERNATIONAL WORDS IN CROATIAN, ENGLISH AND FRENCH ECONOMIC 
TERMINOLOGY: CONTRASTIVE ANALYSIS

Summary

Terminology of a standard language can be composed by creating neologisms or accepting international or foreign 
words. Current Croatian and French economic terminology consist of a large number of anglicisms. Nevertheless, 
not only is English the donor language, but can also act as an intermediary language between the classical 
languages and present European languages. In this paper we shall present a short list of both international words 
and anglicims used in economic terminology of Croatian, English and French, and analyze the extent of their 
adaptation in the respective languages at all four levels.
Therefore, our aim is to compare adaptation of international words with the one of anglicisms, so as to identify 
the possible differences in the extent of adaptations, as well as to point out the positive impact that the existence 
of international and English words in economic terminology might have on international comprehension and 
connection.

Keywords: international words, anglicisms, economic terminology

Maša Žeravica
Sveučilište u Zadru, Hrvatska

masa.zeravica@gmail.com



27

Dušanka Zvekić Dušanović

MNOŽINA ANTROPONIMA U SRPSKOM I MAĐARSKOM JEZIKU1

U radu se iznose zapažanja o mogućnostima pluralizacije ličnih imena i prezimena u srpskom i mađarskom jeziku. 
Prikazuju se okolnosti u kojima se antroponimi upotrebljavaju u množini (Neka sve Milice dignu ruke; Pisták 
lépjenek elő), opisuje se uloga mađarskog nastavka -ék (Péterék, Horváthék), tzv. „familijarnog znaka za množinu“ 
(= familiáris többesjel), odnosno „znaka za izražavanje heterogene množine“ (= heterogén többességet kifejező 
többesjel), ukazuje se na razlike u pluralskim obrazovanjima prezimena u srpskom jeziku (Petrovići i Petrovićevi). 
U postupku utvrđivanja upotrebe navedenih množinskih oblika u posmatranim jezicima anketirani su bilingvalni 
i monolingvalni govornici, a uočene su i interferentne pojave čiji se uzroci tumače karakteristikama maternjeg 
jezika i analogijom prema mogućnostima u drugom jeziku. 

Ključne reči: antroponimi, srpski jezik, mađarski jezik, plural

1. Većina imenica u srpskom i mađarskom jeziku može imati i jedninu i množinu. Oblici množina 
imenica u srpskom zavise od imeničke vrste kojoj pripadaju, dok se u mađarskom množina dobija doda-
vanjem opšteg znaka za množinu -k ili znaka -i, specifičnog za posesivne konstrukcije, kojim se iskazuje 
množina poseda (posesuma). Osim ova dva znaka postoji još i nastavak –ék o kojem će u daljem tekstu 
rada biti više reči. 

Dosadašnja kontrastivna istraživanja kategorije broja u ova dva jezika pokazala su neke sličnosti 
i razlike (Gönc 2001, Keck 1976, Keck 1977, Keck 1978). Utvrđeno je, između ostalog, da u oba jezika 
postoje i imenice koje imaju isključivo (ili uglavnom) jedninu ili množinu. To su tzv. singularia i pluralia 
tantum. U jednini se, tako, u oba jezika po pravilu upotrebljavaju zbirne, gradivne i vlastite imenice, dok 
samo oblike množine imaju imena nekih geografskih pojmova. Pokazalo se, međutim, da nema uvek 
potpune podudarnosti kada se posmatraju pojedinačni primeri ovih klasa imenica. U mađarskom ima 
mnogo više onih koje se uglavnom ili isključivo upotrebljavaju u jednini, a u srpskom onih koje pripa-
daju klasi pluralija tantum (Keck 1978). Ova dva jezika razlikuju se i u upotrebi singularskih i pluralskih 
oblika nekih imenica koje regularno razlikuju broj kao što su parni delovi ljudskog tela i njima odgova-
rajući delovi odeće, kao i nazivi za voće i povrće. Tu se vidi težnja mađarskog jezika singularitetu. Ovo 
obeležje mađarskog jezika ogleda se i u pravilima kongruencije jer, na primer, dopušta singularski oblik 
predikata i uz više subjekata u jednini. U pogledu upotrebe broja uočene su i neke interferentne pojave 
kod mađarsko-srpskih i srpsko-mađarskih bilingvalnih osoba (Keck 1976, Keck 1977, Keck 1978, Bur-
zan 1984, Molnár Csikós 1989, Gönc 2001).

2. U ovom radu ukazaće se na neke mogućnosti upotrebe množine antroponima (ličnih imena, 
prezimena i nadimaka) u srpskom i mađarskom jeziku. U pogledu ovoga posmatrani jezici pokazuju 
i podudarnosti i razlike, koje uzrokuju i interferenciju u govoru mađarsko-srpskih dvojezičnih osoba.

2.1. Oba jezika pokazuju mogućnost upotrebe antroponima u množini u specifičnim komunikativ-
nim situacijama, kada se iskaz odnosi na više osoba s takvim imenom: Ma a Juliannák felelnek. Éljenek 
a Sándorok! Neka sve Milice dignu ruke.2 

1 Ovaj rad nastao je u okviru projekta Sintaksička, semantička i pragmatička istraživanja standardnog srpskog jezika (178004), 
koji finansira Ministarstvo za prosvetu i nauku Republike Srbije.

2 Ovom prilikom nije istraživana mogućnost pluralizovanja ličnih imena u srpskom jeziku. Može se ipak konstatovati da, u 
odnosu na mađarski, postoje veća ograničenja u formiranju množine muških imena. M. Stevanović (1964: 186) ističe da 
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Antroponimi se u oba jezika mogu pluralizovati i kada se ne odnose na konkretne pojedince, već 
na sve one koje imaju svojstva karakteristična za nosioca toga imena.3 Uslov za ovakvu upotrebu jeste 
da je reč o ličnosti koja je široko poznata (M. Ivić 1995: 166). To su primeri tipa: Napoleoni su retki (pr. 
od M. Ivić 1995: 166), Születnek-e még Dózsa Györgyök (Keck 1978: 65), Miloš Obilić je na Kosovu 
učinio podvig zbog kojeg se kroz vekove spominjao i spominjaće se, a poslednja naša borba dala je veli-
ki broj Milošâ (Stevanović 1964: 177) = Miloš Obilić Koszovón olyan tettet vitt véghez, amelyről száza-
dok óta emlegetik, s emlegetni fogják, s a mi legutóbbi harcunk idején is voltak Milošok (Keck 1978: 65).

Primeri pokazuju da su antroponimi u mađarskom dobili regularni znak za množinu -k. Međutim, 
u mađarskom postoji i jedan specifičan nastavak kojim se takođe označava da je reč o više osoba, to je 
nastavak -ék.

2.2. Ovaj nastavak se u mađarskoj literaturi naziva „znak za množinu koji izražava heteroge-
no mnoštvo“ (= heterogén többességet kifejező többesjel (Keszler 2000: 185)) ili „familijarni znak za 
množinu“ (= familiáris többesjel (Bartos 2000: 694)). Jedna od ključnih karakteristika mu je da se može 
dodati samo imenicama koje označavaju osobe, vlastitim ili zajedničkim. 

Njegov status u opisu sistema mađarskog jezika varirao je u zavisnosti od kriterijuma klasifikacije 
jezičkih elemenata, te su ga lingvisti svrstavali u sufikse, mada u novijoj literaturi preovladava mišlje-
nje da pripada kategoriji znaka4  (up. obrazloženja kod M. Korchmáros 1995: 295–305, Bartos 2000: 
694–698, Keszler 2000: 185, Szolcsányi 2007: 465–466). Semantički gledano, imenice s ovim nastav-
kom pokazuju bliskost sa zbirnim imenicama i imenicama kategorije pluralija tantum, međutim, ako se 
posmatraju s morfološke i sintaksičke strane, bliže su imenicama s regularnim znakom za množinu -k, 
budući da zahtevaju predikat u množini.

Znak -k i znak -ék isključujuju jedan drugoga, odnosno imenica može dobiti ili jedan ili drugi. 
Razliku između pluralizacije jednim ili drugim znakom na sličan način objašnjavaju B. Kesler (Keszler 
2000: 186) i H. Bartoš (Bartos 2000: 695). B. Kesler razlikuje termine „homogeno mnoštvo” i „hete-
rogeno mnoštvo”, pri čemu prvi vezuje za znak -k, a drugi za -ék, odnosno prvi tip mnoštva predstavlja 
zbir više osoba s istim imenom ili statusom: szomszéd-ok = szomszéd + szomszéd (susedi = sused + su-
sed), dok drugi označava grupu u kojoj je jedan član istaknut i ta osoba se može smatrati reprezentantom 
cele grupe: szomszéd-ék = szomszéd + a hozzá tartozó személy(ek)  (sused + njemu pripadajuća osoba/
osobe). H. Bartoš takođe povlači paralelu između ova dva znaka upotrebljavajući termine „multiplika-
tivno umnožavanje“ i „aditivno umnožavanje“, vezujući prvi tip za znak -k: x-ek = ’x1 és x2 és ... xn’ 
(x-i/-ovi5 = ’x1 i x2 ... xn’), a drugi za znak -ék: x-ék = ’x és társai’, ’x és még más(ok)’ (’x i i njegovo 
društvo’, ’x i neko/neki drugi’). „Heterogeno mnoštvo”, odnosno „aditivno umnožavanje”, povezuje se 
i s množinom lične zamenice za 1. lice: mi = ’én és társa(i)m’ (mi = ’ja i jedna/više osoba u mom druš-
tvu’), dok se „homogeno mnoštvo”, odnosno „multiplikativno umnožavanje”, može povezati s 3. licem 
lične zamenice: ők = ’ő + ő +...+ ő’ (oni = ’on/ona + on/ona + ... + on/ona’).

Međusobna isključivost, koja je na snazi između -k i -ék,  ne važi i za znakove -i i -ék. Naime, 
-ék se može dodati reči koja već ima znak za množinu posesuma. U tom slučaju redosled nastavaka je 
sledeći: znak za množinu posesuma + posesivni lični nastavak + znak za heterogeno mnoštvo – szüle-i-
m-ék, szüle-i-d-ék; barát-a-i-m-ék, barát-a-i-d-ék. Međutim, tu postoji jedno ograničenje: -ék ne može 
da stoji ukoliko je posesor u množini – *barát-unk-ék,  *szülei-tek-ék (Bartos 2000: 698). 

imenice muškog roda na -o ili -e (Branko, Stanko, Mirko, Pero) nemaju oblike množine. Ž. Stanojčić (2002: 81) takođe ne 
daje množinsku paradigmu imenica Slavko i Pavle. 

3  Up. i mišljenje M. Stevanovića: „Али ово сада више није лично име, нити се лична имена икад употребљавају у 
множини да означе више лица с тим именом, него само за означавање више лица с неком карактеристичном особином 
личности која носи, или је носила дотично име“ (Стевановић 1964: 177)

4  Znaci (= jelek) su u mađarskom jeziku nastavci koji, za razliku od sufiksa, ne menjaju osnovno značenje reči, već označavaju 
samo njihovu kvalitativnu ili kvantitativnu promenu (Andrić 2002: 132).

5  Upotrebljena kao leksema, iks najverovatnije dobija proširenje – iksovi. Naveden je ipak i nastavak množine  nominativa bez 
proširenja s obzriom na to da se odnosi na nepoznatu imenicu.



MNOŽINA ANTROPONIMA U SRPSKOM I MAĐARSKOM JEZIKU

29

Solčanji (Szolcsányi 2007: 467–468) ukazuje na prozirnost termina „heterogén többes“ („hetero-
gena množina“) koji najviše ukazuje na razliku u značenju između elementa -ék i znaka za množinu -k. 
Naime, ukoliko je reč o više osoba s vlastitim imenom Pista, dodaće se nastavak -k: Pisták. Ali, kada je 
u pitanju jedna osoba s tim imenom, a toj osobi na neki način pripadaju još neke, dodaje se nastavak -ék: 
Pistáék. On podvrgava analizi adekvatnost termina „heterogén többes“  i pokazuje da ovaj element ne 
funkcioniše nužno ni za obeležavanje heterogenosti, niti za obeležavanje množine. 

Ono što je posebno zanimljivo, ako se gleda iz ugla kontrastiranja sa srpskim jezikom, jeste Sol-
čanjijeva analiza veze između znaka -é i -ék. 

On navodi dve pretpostavke o poreklu nastavka -ék: a) da je on povezan s nastavkom -é i b) da je 
varijanta 3. lica množine lične zamenice ők. Nazivali su ga i „drugom formom“ oblika koji se završavaju 
na -éi. Neki ga čak razdvajaju na tri dela: -é „znak za pripadnost korenu“, -k znak za množinu, a između 
njih nulta morfema označava 3. lice. Na taj način, prema mišljenju nekih lingvista, -ék s -éi (regularnim 
oblikom množine znaka za posesiju) formira minimalnu opoziciju. Solčanji podvrgava detaljnoj analizi 
pretpostavku o mogućnosti razdvajanja -ék na -é i -k. U tom slučaju prva morfema je znak za posesiju, 
a druga znak za množinu i označava da je posesum u množini. To bi značilo da je Jánosék = Jánoséi. 
Ukoliko Jánoséi označava ono što pripada Janošu, ovo je tačno. Ipak, -éi ne označava isto što i -ék jer 
u prvom slučaju Janoš nije uključen u tu množinu, tj. -éi označava množinu posesuma. Nastavak -ék 
je međutim „demokratičniji“ jer ne označava da neko poseduje nekoga, već više uzajamnu pripadnost. 

Bliskost između posesivnog odnosa i množine Solčanji (Szolcsányi 2007: 467) pokazuje i na pri-
meru engleskog jezika. Naime, između engleskog znaka za posesiju i znaka za množinu razlika je samo 
u apostrofu: Smith’s – Smiths. Naziv restorana McDonald’s se, na primer, upravo „mađarizuje“ ovim 
nastavkom – McDonaldék, čime se postiže značenje „firma koju su osnovala braća McDonald ili resto-
ran ove firme“. Ipak, Solčanji zapaža da se na taj način dobija familijarni prizvuk koji nosi i ironičnu 
stilsku vrednost prilikom imenovanja jedne kompanije svetskih razmera. Prema njegovim saznanjima, 
ovaj nastavak ne postoji u drugim jezicima. U engleskom se na primer, ograničavajući se na prezimena, 
upotrebljava množinski oblik s određenim članom (the Smiths, the Simpsons) za obeležavanje onoga što 
se u mađarskom postiže nastavkom -ék.6

E. Andrić (2002) o ovom mađarskom nastavku govori u okviru sufiska pomoću kojih se od imen-
skih reči grade imenske reči (str. 124) i na mestu gde prikazuje znake (str. 133), objašnjava da se dodaje 
vlastitim imenicama, prezimenima i zajedničkim imenicama sa obeležjem živo „kada se želi izraziti da 
se radnja odnosi na pomenuto, izdvojeno ime, kao i na osobe koje su u društvu ili u nekom drugom od-
nosu sa njim“ (str. 124). Ponuđeni srpski ekvivalenti zanimljivi su za kontrastivno istraživanje, budući 
da se razlikuju u zavisnosti od toga da li je u pitanju vlastito ime, prezime ili zajednička imenica:

Annáék   Ana i njeno društvo
Horváthék Horvatovi, porodica Horvat
apáék  tata i mama, ili neko ko je sa njima u društvu

Mada mađarske gramatike tvrde da današnji govornici ne osećaju vezu između -é i -k u smislu 
da prepoznaju znak za posesiju i znak za množinu (Keszler 2000: 185-186) u prilog tezi da značenje 
posesivnosti ipak postoji u ovom nastavku govore i iskazi zabeleženi u srpskom jeziku vojvođanskih 
Mađara:7

U subotu dolaze Gezini.
Pištini nisu bili u svatovima.
Da li su vam bili i Perini?

6  Pored engleskog, autor navodi i situaciju u španskom jeziku (Szolcsányi 2007: 468).
7  Primeri su zabeleženi u spontanom govoru i u anketi u kojoj je učestvovalo četvoro studenata grupe Srpska filologija u 

kontaktu s mađarskom filologijom na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, kojima je dominantni jezik mađarski. 



Dušanka Zvekić Dušanović

30

Juče su nam bili na ručku Gaborovi.
Lajoševi neće doći.

Množinom prisvojnih prideva tvorenih nastavcima -in i -ov/-ev od ličnih imena, govornici su 
želeli da iskažu ono što se u mađarskom iskazuje nastavkom -ék: Geza, Pišta, Pera, Gabor, Lajoš sa 
članovima svoje porodice (= Gézáék, Pistáék, Peróék, Gáborék, Lajosék). Međutim, govornici srpskog 
jezika koji ne znaju mađarski, ovakve iskaze razumeju drugačije, oni u njima najčešće vide impliciranu 
imenicu, npr. roditelji ili prijatelji (Gezini roditelji / prijatelji). U tom slučaju radnjom nije obuhvaćena 
osoba od čijeg je imena nastao posesivni pridev. A to znači da je dodavanjem posesivnog nastavka i stav-
ljanjem ovako nastale reči u množinu zapravo postignuto ono što se u mađarskom iskazuje nastavkom 
-éi (množina posesuma).

Tu se vidi i analogija prema posesivnoj zamenici u iskazima tipa Evo, stižu i moji, gde se podra-
zumevaju roditelji ili neki drugi članovi porodice (suprug/supruga i dete/deca i sl.). U mađarskom će 
se isto ovo značenje postići posesivnom zamenicom, koja je zapravo oblik lične zamenice s nastavkom 
-é za posesiju i znakom za množinu posesuma -i: Az enyéim is érkeznek. Up. i primer koji daje Solčanji 
(Szolcsányi 2007: 466) enyéimmel vagyok, a koji na srpskom glasi s mojima sam.

Neki govornici primarnog mađarskog jezika, kojima je srpski jezik sekundarni, izgleda da intui-
tivno osećaju neku vrstu posesije i u nastavku -ék i, budući da u srpskom jeziku nemaju na raspolaganju 
sredstvo koje funkcioniše kao ovaj mađarski element, upotrebljavaju zapravo ono što jeste ekvivalent 
mađarske forme za označavanje množine poseda.

Međutim, osnov za upotrebu posesivnog sufiksa možda se nalazi i u jednoj specifičnosti srpskog 
jezika koja se ispoljava u dvojakoj mogućnosti pluralizovanja prezimena.

2.3. M. Ivić (1995: 136) skreće pažnju na jedan specifičan slučaj razlikovanja dualske situacije 
posebnim morfološkim sredstvom.8 „Reč je o prezimenima, koja dobijaju regularni pluralski oblik kad 
se množina ne odnosi na bračni par, a drukčiji, poseban, kad se odnosi; dakle, Petrovići, Popovići i sl. 
ukoliko nisu posredi isključivo muž i žena, a Petrovićevi, Popovićevi i sl. ukoliko jesu.“9 Autorka dalje 
primećuje da „pluralska obrazovanja tipa Popovićevi, Petrovićevi i sl. iskazuju množinu ne samo kao 
izbrojanu (brojno stanje „dva“), već i kao obeleženu u pogledu roda: posredi su osobe različitog pola 
(združene u bračnu zajednicu).“ Da se i sama dosledno pridržava ovoga pokazuje i naslov knjige Ivićevi 
(Јевтић 1998) koja sadrži razgovore koje je Miloš Jevtić vodio s bračnim parom Ivić – akademicima 
Milkom Ivić i Pavlom Ivićem. 

U cilju provere ovakvog razlikovanja dualske i pluralske situacije sprovedena je anketa među 
izvornim govornicima srpskog jezika.10 Zadatak je bio da se objasni razlika između rečenica Stigli su 
Petrovići i Stigli su Petrovićevi, čime je proveravano koje se osobe podrazumevaju u prvom, a koje u 
drugom slučaju. 

Odgovori su pokazali da ispitanici ne prave očekivanu razliku, čak i da uopšte ne prave razliku. 
Naime, množinska forma Petrovići uglavnom jeste povezivana s članovima porodice s tim prezimenom 
(članovi porodice Petrović, više osoba porodice Petrović), pri čemu su pojedini ispitanici isticali da je 
reč o svim članovima (svi članovi porodice Petrović, celokupna porodica Petrović, svi Petrovići). U 
jednom odgovoru istaknuta je jedna osoba u funkciji predstavnika porodice, označena singularskim 
oblikom Petrović što upućuje na mušku osobu, verovatno supruga i oca, a uz njega se pojavljuju i drugi 
članovi (stigao je Petrović i njegova porodica). Jedan ispitanik je ovaj množinski oblik povezao upravo 
s dualskom situacijom (stigli su muž i žena koji se prezivaju Petrović).

8  Autorka je za izvor obaveštenja o savremenom jezičkom uzusu uzimala samo autentične govorne predstavnike Beograda.
9  M. Ivić se slaže sa zapažanjem Z. Topolinjske koja primećuje pojavu „bračnog“ duala u poljskom i makedonskom, odnosno 

da postoji suprotstavljanje dualske morfologizacije pluralskoj.
10  U anketi su učestvovali govornici koji ne znaju mađarski: petoro studenata grupe Srpska filologija u kontaktu sa slovačkom 

filologijom na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i četvoro autentičnih govornih predstavnika Novog Sada.
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Nasuprot ovome, oblik Petrovićevi ni jedan ispitanik nije protumačio kao formu kojom se obe-
ležava isključivo bračni par. Razliku u odnosu na pluralsko Petrovići uglavnom su pravili na taj način 
što su isticali da nije reč o celoj porodici (pojedini članovi porodice Petrović; neki od Petrovića, ne cela 
porodica), dok su pojedini čak i isključivali „glavnog predstavnika“, tj. Petrovića (članovi porodice 
bez „glave“ porodice Petrović; ljudi koji su na neki način povezani s Petrovićem – „petrovićevi ljudi“; 
rođaci Petrovića, ali Petrović nije; neki članovi porodice, npr. deca, osobe koja se preziva Petrović). 
Isključivanje Petrovića kao pojedinca iz grupe osoba koje su svrstane u Petrovićeve podudara se s is-
ključivanjem Pere iz grupe Perinih. 

Prema mišljenju jednog ispitanika razlika među ovim oblicima nije u osobama, njihovom odnosu 
ili broju članova, već je uslovljena govornom situacijom, njenim formalnim ili neformalnim karakterom 
(Petrovići ćemo upotrebiti u neformalnoj situaciji, a Petrovićevi zvuče više formalno), a jedan je naveo 
da je regularni plural češći, da drugi ne bi ni upotrebio, ali da može isticati posesiju.

Model sa primarno deminutivnim sufiksom -ić veoma je čest u tvorbi srpskih prezimena (Клајн 
2003: 109), a njemu može da prethodi i posesivni nastavak -ov/-ev dodat ličnom imenu, kao što je to u 
slučaju prezimena Petrović. Međutim, mnoga prezimena nemaju ovaj sufiks, a tip pluralizacije, sudeći 
prema anketi sprovedenoj sa izvornim govornicima srpskog jezika, zavisi od tvorbenog modela i glasov-
ne strukture kojim se završava.11 Od anketiranih se tražilo da navedu množinske oblike datih prezimena 
i naznače ukoliko smatraju da postoji dvojaka mogućnost. Regularnu množinu na -i dosledno su dobila 
prezimena s posesivnim -ov/-ev ili -in (Nedeljkov – Nedeljkovi, Čobanov – Čobanovi, Pavlov – Pavlovi, 
Stojkov – Stojkovi, Simin – Simini, Tomin –Tomini). Samo dvoje anketiranih navelo je pluralski oblik 
modela na -ski/-čki (Maglovski, Paroški, Barački) i to onaj na -evi s umetnutom jotom12 (Maglovskijevi, 
Paroškijevi, Baračkijevi). Većina ispitanika prezimenima koja se završavaju na -i dodavala je nastavak 
-evi, a pojedini su naveli i mogućnost na –i, u oba slučaja uz umetanje suglasnika -j (Štasni  – Štasnijevi 
/ Štasniji, Redli – Redlijevi / Redliji, Paroci – Parocijevi / Parociji). Mišljenja su najviše bila podeljena 
kod prezimena na suglasnik tipa Radoman – Radomani / Radomanovi, Njegoman - Njegomani / Nje-
gomanovi, Stupar – Stupari / Stuparovi / Stuparevi, Gencel – Genceli / Gencelovi, Gimpel – Gimpeli / 
Gimpelovi, Horvat – Horvati / Horvatovi, Banjac – Banjci / Banjčevi), osim kod onih na suglasnik -k 
koji su dosledno pluralizovani nastavkom -ovi (Pavlik – Pavlikovi, Novak – Novakovi), verovatno stoga 
što bi množinski oblik na -i prouzrokovao glasovnu promenu koja bi dovela do neprozirnosti prezimena 
(*Pavlici, *Novaci). Prezimena na -a pluralizovana su po modelu imenica ženskog roda (Pavlica – Pa-
vlice, Borovica – Borovice). Već spomenuti engleski the Smiths, the Simpsons u srpskom dobijaju -ovi: 
Smitovi, Simpsonovi.13

Navedeni primeri pokazuju ne samo da se za određeni fonološko-morfološki tip prezimena vezuje 
jedna od mogućnosti pluralizacije, te da i tu postoje nedoumice, već i da se između regularnog plural-
skog oblika i „posebnog“ ne pravi semantička razlika u smislu da se prvi vezuje za porodicu, a drugi 
isključivo za bračni par. Vrlo je verovatno da su i govornici mađarskog maternjeg jezika imali prilike 
da čuju oba oblika u srpskom jeziku, pa i da, kao i neki govornici srpskog jezika, model na -ovi/-evi 
povezuju s posesijom. 

Ukoliko se sada podsetimo razlikovanja „homogenog“ i „heterogenog“ mnoštva i to povežemo 
s prezimenima u mađarskom, možemo se zapitati u čemu je razlika između „homogenog“ Horvátok i 
Vajdák i „heterogenog“ Horváték i Vajdáék kada i jedni i drugi obuhvataju više osoba s tim prezime-
nom? Govornici mađarskog jezika prvi oblik vezuju za više užih porodica s tim prezimenom koje ne 
moraju biti u srodstvu ili više „glava porodica“ koje nasleđuju dato prezime, odnosno porodično stablo. 
Drugi oblik, iako verovatno svi članovi porodice nose to prezime, više se vezuje za jednog predstavnika 
koji je svoje prezime preneo na druge članove (suprugu, decu). U vezi s ovim zanimljivo je primetiti da 

11  Za pouzdanije tvrdnje i uočavanje pravilnosti potrebno je izvršiti obimniju analizu, ali to prevazilazi okvire ovoga rada.
12  Up. zapažanja o ženskim prezimenskim varijantama sa sufiksom -ova/-eva koja se završavaju na -i tipa Sabatinijeva, 

Kaprijatijeva kod B. Ćorića (Ћорић 2008: 170).
13  Zanimljivo je da je animirana serija koja nosi naslov prema porodici Simpson u hrvatskom jeziku dobila regularni nastavak 

-i: Simpsoni.
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će se i u srpskom, ukoliko se spomenu Nemanjići, Karađorđevići ili Obrenovići, prvenstveno pomisliti 
na poznate srpske dinastije, dakle porodično stablo.

3. Zaključak: I srpski i mađarski jezik imaju kategoriju broja, odnosno mogućnost razlikovanja 
jednine i množine. Kada je u pitanju pluralizacija antroponima, mađarski jezik, pored regularnog znaka 
za množinu, kojim se po pravilu označava više osoba s tim imenom, raspolaže i znakom kojim se prven-
stveno označava imenovana osoba i još neke s njom u društvu ili koje joj na neki način pripadaju. Oba 
ova znaka mogu se pripojiti i prezimenima (Horvát – Horvátok – Horváték) i ličnim imenima (Géza – 
Gézák - Gézáék). U srpskom jeziku, osim regularne množine antroponima (Petrovići, Borisi), koja se i 
ne može obeležiti kod svih vlastitih imena, postoji i posebno pluralsko obrazovanje vezano isključivo za 
prezimena (Petrovićevi) i nije primenljivo na lična imena (*Borisovi). 

S obzirom na to da i mađarski nastavak -ék i srpski -ovi/-evi imaju element koji asocira na pose-
sivnost, budući da je mađarski nastavak -é znak za posesiju, a srpski -ov/-ev služi za tvorbu prisvojnih 
prideva, moglo bi se očekivati da postoji semantička podudarnost između oblika. Međutim, činjenica 
je da govorni predstavnici srpskog jezika mahom ne prave dosledno razliku između dva tipa pluralskih 
obrazovanja, kao i da se ne mogu sva prezimena u srpskom pluralizovati na oba načina (neki modeli 
mogu dobiti samo regularnu množinu, a drugi su podložniji posebnom pluralskom obrazovanju). Ma-
đarska regularna množina se, dakle, ne može sasvim izjednačiti sa srpskom regularnom množinom, niti 
se može mađarska forma na -ék izjednačiti sa srpskom na -ovi/-evi.

I dok ova semantička veza nekada i funkcioniše kod prezimena, u slučaju ličnih imena već je sa-
svim drugačija situacija. Pokušaj da se dodavanjem nastavaka -ovi/-evi ili -ini ličnom imenu (Gaborovi, 
Gezini) da bi se postiglo značenje nastavka -ék rezultira dobijanjem prisvojnog prideva u množini muš-
kog roda, odnosno onim što se u mađarskom iskazuje regularnim oblikom množine znaka za posesiju -éi 
(Papiri su Gezini – A papírok Gézáéi). U pitanju je greška uzrokovana mađarskim modelom, pa i ana-
logijom prema mogućnosti pluralizovanja nekih prezimena u srpskom. Dodajmo ovome još da se kod 
nekih množinskih oblika i ne može van konteksta znati da li je u pitanju prisvojni pridev od antroponima 
(Petrovićevi, Nedeljkovi, Štasnijevi, Tomini, Simini saradnici) ili se misli na porodicu s tim prezimenom.
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PLURAL FORM OF ANTHROPONYMS
IN SERBIAN AND HUNGARIAN LANGUAGES

Summary

The paper discusses pluralization possibilities of personal names and surnames in Serbian and Hungarian 
languages. Apart from a regular plural form, it describes the forms specific for one of the languages observed: 
Hungarian familial mark for plural -ék and Serbian plural forming in -ovi/-evi. 
Research results show that Hungarian anthroponyms can be pluralized both by regular and familial plural marks 
(Horvát – Horvátok – Horváték; Géza – Gézák - Gézáék), whereby the first one denotes more persons with those 
names, while the second one denotes primarily the person with that name and the others who, in a way, belong to 
them. In Serbian language, apart form a regular plural of anthroponyms (Petrovići, Borisi) there is also a special 
plural forming connected to surnames exclusively (Petrovićevi). The poll has shown that the speakers of Serbian 
mostly do not see a semantic difference between regular and special plural formings but they did notice that the 
surnames which deviate from a model ending in -ić  tend to get one or the other form. 
The statements of Hungarian-Serbian bilingual speakers, whose dominant language is Hungarian,  show that there 
have been efforts to make familial plural by adding the endings -ovi/-evi and -ini to personal names. However, this 
practice has resulted in possessive adjectives which exclude the named person from the given group (U subotu 
dolaze Gezini; Lajoševi neće doći). Since a Hungarian ending -é is a possessive mark and Serbian -ov/-ev is used 
for making possessive adjectives, both Hungarian ending -ék and Serbian -ovi/-evi imply possessiveness. Thats 
why this phenomenon has been interpreted both as an aftermath of a mother tongue interference and as a result of 
the analogy to a model present in the other language. 

Key words: anthroponyms, Serbian language, Hungarian language, plural
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KONTRASTIVNA ANALIZA HRVATSKO-TALIJANSKE  
FRAZEOLOGIJE S AKROMATIZMIMA  

BIJELO/BIANCO I CRNO/NERO

Frazeološki se izrazi u novije vrijeme sve više istražuju kroz prizmu međujezičnih i interkulturnih podudarnosti i/
ili specifičnosti.  U ovom se radu međujezične i interkulturne specifičnosti i podudarnosti istražuju i razotkrivaju 
kontrastivnom analizom hrvatske i talijanske frazeologije s akromatizmima bijelo/bianco i crno/nero. Analiza se 
vrši sa semantičko-kognitivnog aspekta, a cilj je pronaći sličnosti i razlike ovih frazeoloških izraza u hrvatskom i 
talijanskom jeziku. 

Ključne riječi: hrvatski, talijanski, frazeologija, bijelo, crno

1. UVOD

Komponente boja u hrvatskoj i talijanskoj frazeologiji čine njihov značajan dio te su nerijetko 
predmet različitih istraživanja. Međutim, unatoč bogatstvu hrvatske i talijanske frazeologije sa sastavni-
cama različitih boja, u ovom radu ćemo se usredotočiti na dvije akromatske boje, bijelu i crnu, koje su 
kao dva suprotna pola kromatske ljestvice vrlo zanimljiv predmet za kontrastivnu analizu frazeologije u 
dva jezika, te se u ovom istraživanju posvećuje pozornost samo njima.

Izuzev samih boja, specifične su i spomenute jezične konstrukcije u kojima se nalaze: frazemi.
Frazem čine najmanje dvije riječi, jedna samostalna i jedna pomoćna, a opseg mu je neograničen. Mo-
žemo ih definirati kao čvrste sveze riječi koje su se kao takve ustalile svojom uporabom, koje zajedno 
tvore novo, preneseno značenje i koje se u kontekst uklapaju kao samostalni leksem. Osim ovih karak-
teristika frazema, bitno je reći da su specifični zbog još jednog aspekta, a to je da reflektiraju jezično-
kulturne osobitosti jedne jezične zajednice (Menac 2007: 15).

Hrvatska i talijanska frazeologija će se u radu analizirati sa semantičko-kognitivnog aspekta, uzi-
majući u obzir njihova značenja, te polazišne i ciljne domene. 

Ovakvom kontrastivnom analizom frazema s jedne strane možemo dobiti uvid u jezično-kulturne 
posebnosti jezika, a s druge doći do informacija o stupnjevima ekvivalencije frazema u dvama jezicima, 
te time dati doprinos u prevođenju kao i u leksikografiji.

2. KONTRASTIVNA ANALIZA HRVATSKO-TALIJANSKE FRAZEOLOGIJE  
S AKROMATIZMIMA BIJELO/BIANCO I CRNO/NERO 

Analiza je u radu podijeljena na tri dijela; u prvom se analiziraju hrvatski i talijanski frazemi koji 
sadrže komponentu bijele boje, u drugom frazemi s komponentom crne boje, i u trećem frazemi koji 
sadrže komponentu i bijele i crne boje. Ukoliko neki frazem u drugom jeziku ima ekvivalent koji ne sa-
drži komponente bijele ili crne boje, on je također naveden i uzet u obzir pri kontrastivnoj analizi. Svaka 
od tri grupe frazema je po sličnim semantičko-kognitivnim karakteristikama podijeljena u podgrupe. 
Analiza se temelji na frazemima koje smo pronašli u leksikografskim izvorima.
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2.1. Frazeologija s komponentom bijele boje

2.1.1. Frazemi koji opisuju bljedilo
U talijanskom jeziku pronašli smo dva frazeološka izraza kojima se opisuje blijedi izgled čo-

vjeka: bianco come un cencio / panno lavato i farsi / diventare bianco (per paura)1. U hrvatskom ima-
mo njihove ekvivalente, ali oni ne sadrže bijelu boju već upotrebljavaju pridjev ‘blijed’ gdje talijanski 
upotrebljava bianco (‘bijel’)2; za prvi talijanski frazem to je blijed kao krpa, a za drugi problijedjeti od 
straha. Drugim riječima, hrvatski frazemi polaze od doslovnog, odnosno od upotrebe pridjeva ‘blijed’ u 
poredbenom frazemu, dok se u talijanskom polazi od bijele boje kada se govori o blijedilu. 

U hrvatskom postoji frazem bijelo dijete kojim se opisuje „slabo dijete, kojem se poznaju žile“3. 
Frazemom se opisuje fizička slabost kroz metaforu bijele boje, slično prethodnim talijanskim frazemi-
ma. Međutim, u usporedbi s gore navedenim hrvatsko i talijanskim frazemima, u kojima hrvatski pridjev 
‘blijed’ ima značenje kao i talijanski bianco, u ovom se hrvatskom frazemu pridjev ‘bijelo’ ne može 
poistovjetiti s pridjevom ‘blijed’ niti s talijanskim bianco.

2.1.2. Frazemi koji se odnose na nevinost, čistoću, nježnost 
Hrvatski frazem bijele ruke opisuje osobu koja je nevina. Talijanski frazem koji mu jednak struk-

turom, ali ne i značenjem je bianche mani, a opisuje ljepotu i eleganciju osobe. Mani bianche, s druge 
strane, ima doslovno značenje i odnosi se na čiste, oprane ruke. Ovi su talijanski frazemi primjer kako u 
talijanskom jeziku mjesto pridjeva može imati ključnu ulogu u formiranju značenja. 

Zatim, voci bianche predstavljaju glasove djeteta ili pjevača falsetista. Bijela boja ovdje označava 
blagi, nježni glas. Hrvatski ekvivalent ne sadrži bijeli boju, kaže se  ženski / dječji glas.

2.1.3. Frazemi koji upućuju na nedostatak, odsutnost nečega
Frazem ni bijele (da bi rekao) upućuje na odsutnost riječi; kaže se za nekoga tko šuti, ne progo-

vara ni riječi. Na odsutnost razumijevanja, zbunjenost, bijela boja upućuje u frazemu bijelo pogledati. 
U talijanskim frazemima lasciare in bianco una parola / un passo i lasciare uno spazio in bian-

co govori se o ispuštanju riječi, odnosno ostavljanju dijela teksta praznim, bez napisanih riječi. Slično 
tomu, foglio bianco, scheda bianca, assegno in bianco su papir, ček ili mjenica na kojima ništa ne piše. 
Zatim, partita in bianco i risultato in bianco označavaju utakmicu, rezultat bez postignutih pogodaka; 
matrimonio bianco je brak koji nije konzumiran; pesce in bianco, riso in bianco, pasta in bianco su jela 
u kojima nema mnogo začina, a mangiare in bianco se kaže za nekoga tko je na laganoj prehrani. 

Nadalje, talijanski frazem passare la notte bianca govori o odsutnosti sna (u hrvatskom: probdjeti 
noć). 

Dare carta bianca a qualcuno znači dati nekomu potpunu slobodu da radi kako želi, odnosno da 
nema zabrane. Djelomično slično značenje ovog talijanskog frazema ima hrvatski frazem koji sadrži 
zelenu boju: dati zeleno svjetlo. 

Dare di bianco4 znači nešto izbrisati, zaboraviti. 
U frazemu andare in bianco bijela boja ukazuje na odsutnost uspjeha, odnosno da se nešto nije 

uspješno ostvarilo. 

1  Talijanski leksikografski izvori različito prikazuju ovaj frazem; prema Devoto, Oli (2000) frazem ne sadrži sastavnice per 
paura, dok ih rječnik Treccani navodi.  

2  Prema etimološkom rječniku (Skok 1971) hrvatski pridjev ‘blijed’ koristi se za bijelu boju lica. S druge strane, pallido 
(‘blijed’) u talijanskom se definira kao sbiancato (Devoto, Oli 2000).

3  Anić (2004).
4  Frazem dare una mano di bianco znači prekriti nešto bijelom bojom, od čega je dalje nastalo preneseno značenje u kojem je 

izostavljena komponenta sa somatizmom (www.treccani.it) .

http://www.treccani.it
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2.1.4. Frazemi koji se ne mogu svrstati u jednu grupu po zajedničkim semantičkim crtama
U talijanskom jeziku arma bianca je oružje poput mača, sablje ili noža. U hrvatskom također 

imamo frazem kojim se naziva takvo oružje, ali on ne sadrži bijelu boju; kaže se svijetlo / hladno oruž-
je. Ako obratimo pozornost na pridjev hladno u hrvatskom frazemu nasuprot talijanskom u kojem se 
upotrebljava bijela boja (bianco), možemo reći da se u hrvatskom frazemu obraća pozornost na domenu 
taktilnosti, dok u talijanskom na vizualnu domenu. 

Kada je neka osoba drugačija od svoje okoline, u hrvatskome se kaže da je bijela vrana, dok se 
u talijanskom za isto također upotrebljava bijela boja, međutim, uz drugi zoonim: mosca bianca. No 
usprkos uporabi različitih zoonima, ono što je ipak zajedničko hrvatskom i talijanskom frazemu je bijela 
boja kojom se izražava nešto što je rijetko ili drugačije.

Talijanskim se frazemom calor bianco opisuje vrlo visoka temperatura. Shodno tome, kaže se i 
portar l’entuasiasmo al calor bianco, što znači dovesti entuzijazam do vrhunca. 

Di punto in bianco znači iznenada, što bi bilo ekvivalentno hrvatskom kao grom iz vedra neba, 
ili s neba pa u rebra. 

2.2. Frazeologija s komponentom crne boje

Hrvatski i talijanski frazeološki izrazi koji sadrže komponentu crne boje uglavnom nose negativ-
ne konotacije. Tako izražavaju pesimizam, besperspektivnost, bezvrijednost, ilegalnost, mržnju.

2.2.1. Frazemi kojima se izražavaju pesimizam i besperspektivnost
Nečije pesimistično razmišljanje izražava se u talijanskom frazemima cielo nero i vedere tutto 

nero, te u hrvatskom ekvivalentima potonjega: gledati (sve) u crnom svjetlu, gledati što kroz crne nao-
čale. Navedeni talijanski frazem upotrebljava se i za jaku ljutnju, dok hrvatski frazemi nemaju drugog 
značenja. Pesimistične misli se u hrvatskom izražavaju i frazemima crne misli i crne slutnje, kojima je 
talijanski ekvivalentni frazem pensieri neri. 

Zatim, od crne boje se polazi kada se govori o pesimizmu, besperspektivnosti i u frazemima doš-
la su crna vremena ili crni dan. U talijanskom postoji frazem giorni neri, koji se odnosi na korotu, na 
dane očaja, ali i giorno nero, u jednini, što je ekvivalentno hrvatskome frazemu koji na mjestu talijanske 
komponente giorno (‘dan’) ima komponentu petak: crni petak, a odnosi se na nesretan dan. Tako se u 
talijanskom kaže i serbare per i giorni neri, što je ekvivalentno i hrvatskome čuvati za crne dane. 

U hrvatskom se na pesimizam i besperspektivnost odnosi i frazem sve je crno. S druge pak strane, 
kaže se nije sve tako crno za suprotno, kada ipak ne izgleda sve beznadno.

2.2.2.Frazemi kojima se izražava loša strana nečega 
U hrvatskom frazemi prikazati crnim bojama, crna boja upućuje na lošu stranu nečega. Treba 

obratiti pozornost i na množinu u frazemu (crnim bojama), čime se još više naglašava ono što je loše. 
Za loše vijesti se u hrvatskom također kaže da su crne: crne vijesti / glasi. Zatim, crna kronika, i 

talijanski cronaca nera su novinski izvještaji o tragičnim događajima i kriminalnim prijestupima.  

2.2.3.Frazemi kojima se izražava ilegalno i/ili skriveno
Nadalje, hrvatski frazem crni fond i njegov ekvivalent fondi neri, odnose se na novac koji je skri-

ven i čuva se za određene potrebe, iako talijanski frazem ima još i uže značenje; podrazumijeva ilegalni 
novac koji čuvaju tvrtke. 

Slično tomu, postoji hrvatski frazem crno tržište, koji se odnosi na ilegalnu kupnju i prodaju, te 
njegov talijanski ekvivalent mercato nero. U hrvatskom tako postoji i rad na crno, (prodati / kupiti) na 
crno), a u talijanskom pagamenti in nero, pod kojim se podrazumijeva ilegalno plaćanje. 

Crna boja se koristi također kada se govori o osobama ili tvrtkama loše reputacije; u talijanskom 
se kaže libro nero, a u hrvatskom crna lista. 
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2.2.3. Frazemi koji se ne mogu svrstati u jednu grupu po zajedničkim semantičkim crtama 
U talijanskom se za osobu koja je puna mržnje kaže da ima dušu crne boje: anima nera.
U hrvatskoj pak frazeologiji pamet može biti crna: crna ti pamet se upućuje kad se nekom želi reći 

da se opameti, da nije dobro to što radi.
Crno pod noktom je nešto što nema vrijednosti (u materijalnom smislu). 

2.3. Frazeologija s komponentom bijele i crne boje

Bijela i crna boja su krajnje suprotnosti u kolorističkom pogledu (Hardin, Maffi 1997: 165) i kao 
takve se upotrebljavaju i u frazeologiji kao polazište za izražavanje suprotnosti u ciljnim domenama.

Hrvatski frazem ne razlikovati crno od bijeloga i njegov potpuni ekvivalent u hrvatskom, non 
distinguere il nero dal bianco znači da netko ne razlikuje vrlo očito različite stvari. 

Far vedere nero per bianco, dare a intendere il bianco per nero znači prevariti. Hrvatski ekviva-
lent ne sadrži takvu oprijeku, kaže se dati komu rog za svijeću. 

Talijanski frazem prendere bianco per nero je sličnog značenja, znači prevariti samog sebe.
Far nero il bianco e bianco il nero znači izmijeniti istinu, pravo značenje stvari. Djelomično 

slično značenje ima frazem fare del bianco nero koji podrazumijeva napraviti nešto potpuno drugačijim 
nego što je prvotno bilo.

Talijanski frazem mettere nero su bianco i hrvatski (staviti) crno na bijelo su potpuni ekvivalenti 
i znače napisati nešto.

Oggi dice bianco e domani nero je talijanski frazem koji je ekvivalentan hrvatskome koji ne 
polazi od boja kada se radi o tome da osoba uvijek govori drugačije: danas govori jedno sutra drugo. 

Ne reći / ne odgovarati ni crne ni bijele znači biti tih, ne pričati. Talijanski ekvivalent ovom hr-
vatskom frazemu ovdje ne upotrebljava oprijeku bijele i crne boje, već se kaže non dire / non proferire 
verbo. 

3. ZAKLJUČAK

Sa semantičkog aspekta hrvatske i talijanske frazeme s komponentama bijele i crne boje smo mo-
gli svrstati prema manje više sličnim karakteristikama. Crna boja frazemima jednog i drugog jezika daje 
značenje koje se zasniva i na samoj konotaciji crne boje, pa se tako oni odnose na pesimizam, ilegalnost, 
nešto loše, negativno. S druge strane, bijelom bojom se u frazeologiji ne izražavaju pozitivne konotaci-
je, kako bi se moglo očekivati s obzirom na suprotnosti crne i bijele boje u kolorističkom pogledu, već 
ona ukazuje na izostanak, neprisutnost, neutralnost, ali čak i na nešto negativno, što se može vidjeti na 
primjeru talijanskog frazema andare in bianco (neuspjeh), te hrvatskog bijelo pogledati (zbunjenost, 
nerazumijevanje). 

Pored zajedničkih karakteristika frazema hrvatskoga i talijanskoga jezika, mogu se primijetiti i 
neke razlike, primjerice na razini sastavnica u talijanskom frazemu giorno nero nasuprot hrvatskome 
crni petak, ili libro nero nasuprot frazemu crna lista. 

Također je evidentno i kako u talijanskom ima više frazeoloških izraza s bijelom bojom negoli s 
crnom, dok je u hrvatskom jeziku obrnuto, prevladava frazeologija s komponentom crne boje. 

Frazeološki izrazi koji sadrže komponentu i bijele i crne boje ne tvore značenje na osnovu kono-
tacija crne i bijele boje, već se koriste za izražavanje i/ili naglašavanje kontradiktornosti, oprijeke, na 
osnovu njihove kolorističke suprotnosti. 
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Riassunto

Recentemente le espressioni fraseologiche vengono sempre piu’ frequentemente esaminate attraverso il prisma 
delle congruenze e/o specificità interlinguali e interculturali. Nella relazione queste vengono ricercate e rivelate 
con l’analisi contrastiva della fraseologia croata e italiana con acromatismi bijelo/bianco e crno/nero. L’analisi 
viene compiuta dal punto di vista semantico-cognitivo, con lo scopo di individuare similarità e differenze delle 
espressioni fraseologiche croate e italiane.
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NOMINATIVNA, KOMUNIKACIJSKA, TAKSONOMIJSKA  
I ESTETSKA  FUNKCIJA LEKSEMA KOJIMA SE IMENUJU BOJE  

U ENGLESKOM I SRPSKOM JEZIKU

u radu se govori različitim funkcijama leksema kojima se imenuju boje u engleskom i srpskom jeziku, i to (1) 
nominativnoj (imenovnoj), (2) komunikacijskoj (informativnoj), (3) taksonomijskoj (klasifikacionoj), i (4) estetskoj 
(deskriptivnoj) funkciji. O datim leksemama raspravlja se iz perspektive stratifikacije leksikona utemeljenjog na 
podeli na opšte i specijalizovane lekseme (kojima se boje imenuju). Saglasno svojoj nominativnoj funkciji, ova 
grupa leksema predstavlja nazive za određene hromatske senzacije. Iz toga proizlazi njihova komunikacijska 
funkcija leksema koja se odnosi na njihovu upotrebu u službi sporazumevanja. U zavisnosti od komunikacione 
situacije i/ili nameravanih komunikativnih efekata, enkoder može izabrati jednu od više mogućih deskriptivno 
gotovo identičnih leksema. Pri tome značenje boje može biti podrobnije definisano oslanjanjem na atributske 
kvalifikatore koji označavaju (1) stepen zasićenosti nekog tona boje, (2) stepen svetline nekog tona boje, i (3) opšti 
utisak o posmatranoj boji. Istovremeno, dodatna preciznost opisa utiska o boji postiže se upotrebom atributskih 
kvantifikatora koji predstavljaju dinamičku, a ne statičku kategoriju semantičkih modifikatora. Poznato je, naime, 
da se moda boja menja, što se odslikava u jeziku, a na šta utiču individualne i kulturološke preferencije ka 
određenim koloritima. Konačno, sledi rasprava o taksonomijskoj i estetskoj funkciji leksema kojima se imenuju 
boje, pri čemu prvopomenuta olakšava razlučivanje između više srodnih leksema, dok drugopomenuta za cilj ima 
pozitivnu ili negativnu karakterizaciju entiteta iz vanjezičkog okruženja.

 
Ključne reči: funkcije leksema kojima se imenuju boje, stratifikacija leksikona, atributske kategorije 

1. UVOD

Ekspanzija najrazličitijih pigmentnih i drugih boja s kojima se savremeni čovek svakodnevno 
susreće, te samim tim umnožavanje leksema pomoću kojih dati, premda ne i svi tonovi boja, mogu 
biti imenovani, odigrava se uporedo s civilizacijskim napretkom očitovanim u sveopštoj urbanizaciji, 
i konkretnije, razvoju industrije materijalnih boja, tekstila, štampe, grafike, kozmetike, i dr. Shodno 
navodima Pavlovića (1977: 20), naporedo s razvojem i unapređivanjem tehnologije proizvodnje boja−
materija, čovek se sve više udaljava od hromatskog sveta fizisa, i sve više teži da iznađe što precizniji naziv 
kojim će opisati određenu hromatsku senzaciju. Time se ublažava mogućnost dvoznačne i višeznačne 
interpretacije, te značajno obogaćuje leksički fond leksemama kojima se imenuju boje. Imajući, međutim, 
u vidu puku činjenicu da posmatrač normalnog (neoštećenog) vida s jedne strane razlikuje neverovatnih 
7.500.000 različitih nijansi boja (Brown i Lenneberg 1954: 457; prema Ungerer i Schmid 1996: 2), a da s 
druge strane prosečan govornik engleskog jezika poznaje u proseku 20.000−35.000 reči, obrazovan i do 
25.00075.000 reči, od kojih aktivno upotrebljava 5.000−10.000,1 onda je jasno da čak ni najkreativniji 
govornik jednog jezika, pri čemu se ovde pod jezičkom kreativnošću podrazumeva kreativna sposobnost 
za proizvođenje potencijalno beskonačno velikog broja leksema kojima se imenuju boje (Lyons 1977), 
dakle ni najmaštovitiji govornik nije u mogućnosti svakoj odelitoj boji dodeliti odelito ime. Primera 
radi, relativno obiman Maerz i Paulov rečnik boja (engl. Maerz and Paul Dictionary of Color), s više od 
3000 različitih imena za boje, i pored toliko odrednica pokriva samo segment ogromnog prostora boja 
(Jaffer, 2010: 20). Stoga najprecizniji rečnici boja imaju tačno određeno područje primene. Uglavnom 
sadrže nekoliko stotina odrednica, te nisu preobimni niti nepregledni.

1  Podatak se načelno podudara s navodima C. Galla u časopisu BBC News Magazine (28.4.2009.), te M. Quiniona u elektronskom 
časopisu World Wide Words (1.4.2000.), premda se obojica zapravo pozivaju na istraživanja D. Crystala.
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I dok se u stručnim tekstovima, u cilju veće preciznosti i preglednosti, nazivi za boje često 
zamenjuju slikama−materijalnim uzorcima boja kojima se ponekad pridružuju alfanumeričke ili drukčije 
oznake, što je tipično za, recimo, kataloge slikarskih boja, u jezicima modernog, potrošačkog, te globalno 
umreženog društva, prema rečima Jelaske, Bošnjak i Balent (2005: 362), doslovno svakodnevno 
izranjaju najrazličitiji nazivi koji upućuju na različite mešavine ili različite nijanse tonova boja. Njihov 
konačan broj ne može, međutim, biti utvrđen s preciznošću, i to najviše zbog toga što neka slučajna 
imena, nastala uglavnom da bi se zadovoljila trenutna potreba, a katkad i kao posledica nemogućnosti 
prisećanja postojeće lekseme za jedan određeni ton boje, nestaju gotovo preko noći, isto onako kako su 
se i pojavila. 

U svetlu potonjih navoda ovde će biti značajno ukazati još na podelu koja postoji između opštih 
leksema kojima se imenuju boje i onih specijalizovanih termina koji se koriste u nekoj struci ili nauci 
(Dragićević 2007: 20). Tu spadaju, na primer, imena boja koja koriste slikari, a koja često otkrivaju 
poreklo materijala od kojih su određene boje prvobitno dobijane, poput engl. cadmium yellow, žuta 
pigmentna boja  dobijena od kadmijum sulfida i barijum sulfata (up. srp. kadmijum−žuta), carmine, 
crvena pigmentna boja dobijena od aluminijumske soli karminske kiseline (up. srp. karmin), cobalt 
blue, plava pigmentna boja dobijena od kobaltnih soli (up. srp. kobaltnoplava). 

Sledstveno navodima Prćića (2008: 38−9), opšte lekseme odlikuje značenjska uopštenost, 
asocijativna neobeleženost, mala izražajnost, ali velika brojnost i primerenost u velikom broju 
komunikacionih situacija, kao i širok opseg primene, te visoka frekventnost. Pod opsegom primene 
(prema engl. range of application – v. Zgusta 1971), podrazumeva se globalna primenljivost u pojedinim 
komunikacionim situacijama, što određuje njenu frekventnost. S tim u vezi, engl. brown, braon, ima 
veći opseg primene, i stoga veću frekventnost u poređenju s četiri druge lekseme kojima se takođe 
izražava utisak nijanse braon boje, među kojima almond (o očima) – bademast, bledo žućkastobraon,2 
auburn (o kosi) – kestenjast, crvenkastobraon, bay (o konjima) – doratast, crvenkastobraon, bronze (o 
koži) – bronzan, bakrenast. Slično tome, srp. braon ima veći opseg primene, te veću frekventnost od 
drugih dveju leksema kojima se imenuju različite nijanse braon boje, među kojima sMeĐ (o kosi, up. 
sMeĐokos), i Mrk (o medvedima i uglju). 

Za razliku od opštih, specijalizovane lekseme značenjski su izražajnije, asocijativno obeležene 
(stilski, ekspresivno ili konotativno), ali su istovremeno manje brojne i primerene malom broju 
komunikacionih situacija (uži opseg primene, niža frekvencija). 

Ova dva kontrastna tipa leksema predstavljaju polazište za raspravu o stratifikaciji leksikona, 
tj. ishodu uzročno−posledične veze između komunikativnog potencijala i leksičke selekcije s jedne 
strane, i opsega primene lekseme s druge strane. Glavna prednost stratifikacije leksikona ogleda se u 
činjenici da u zavisnosti od komunikacione situacije i/ili nameravanih komunikativnih efekata, enkoder 
ima mogućnost izbora jedne od više mogućih, a deskriptivno gotovo identičnih leksema. 

Budući da je rad po svom opredeljenju kontrastivno proučavanje, ovde je bitno istaći da je jezička 
građa, na kojoj je obavljeno centralno kontrastivno istraživanje, ekscerpirana iz rečnika i literarnih 
naslova navedenih u popisu literature, kao i iz nekoliko elektronskih izvora. Za engleski jezik to je 
bio British National Corpus, Britanski nacionalni korpus, te vebsajt novijeg datuma Wordnik (www.
wordnik.com), koji se pokazao izuzetno korisnim zbog obilja literarnih primera koje obuhvata, dok je za 
srpski jezik korišćen elektronski Korpus savremenog srpskog jezika. S obzirom na sve do sada navedeno, 
smatramo da je u uvodu potrebno još pobliže definisati izvesne aspekte kontrastivne lingvistike među 
kojima prevodni korespondent, prevodni ekvivalent i tertium comparationis, ili kraće TC.  

Kako to obrazlaže Đorđević (1987: 5865, 67), pitanje komparabilnosti dvaju ili više jezika u 
principu se svodi na utvrđivanje: (1) prevodne ekvivalencije − sadržinska ekvivalencija proizlazi iz 
približne jednakosti značenja, a formalna ekvivalencija iz približne jednakosti površinskih struktura; 
i (2) prevodne korespondencije – očituje se prevashodno u formalnoj istovetnosti, tj. usmerenosti ka 

2  Saglasno navodima preuzetim iz ODE, leksemom almond u sklopu kolokacije almond eyes primarno se opisuje karakterističan 
oblik očiju (‘koje likom podsećaju na bademe’), a tek sekundarno njihova boja. Za razliku od toga, srp. baDeMast u baDeMaste 
oČi, može imati samo značenje boje. 
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iznalaženju formalno podudarnih elemenata (korespondenata) u dva ili više jezika koji se porede. 
Istovremeno, važno je uočiti da se primeri potpune (formalne i sadržinske) korespondencije izuzetno 
retko pojavljuju, npr. engl. grass-green, i srp. trava-Zelen, ili pak engl. black sheep i srp. crna ovca, 
obe: 1. ovca crne boje, 2. (fig.) izrod. Znatno češće zastupljena je parcijalna korespondencija, utemeljena 
na onim slučajevima odnosa između dva jezika u kojima korespondenti stoje u odnosu jedan prema 
više, recimo engl. to blacken i srp. crniti, crneti, Pocrniti, Pocrneti, Zacrniti, Zacrneti, (FiG.) nacrniti, 
ocrniti; PotaMniti, PotaMneti (up. Krimer-Gaborović 2011: 316). 

Globalno gledano, odsustvo prevodnih ekvivalenata daleko je manje uobičajeno od odsustva 
formalnih korespondenata, s tim što korespondent nije uvek i ekvivalent, budući da se značenjska 
jednakost može realizovati i bez prateće formalne identičnosti. Tome u prilog svedoče i ovde navedeni 
primeri engleskih kompozicija, te njihovih srpskih prevodnih ekvivalenata, među kojima burgundy, 
ZaGasitocrven, plum, šlJiva-boJa, rose madder, ruMenkast; roZikast (up. Krimer-Gaborović, 2011: 260, 
263, 291). 

Prevodni postupak koji je u radu ubedljivo najviše primenjivan u smislu procesa adaptacije 
prevođenjem engleskih primera obuhvaćenih korpusom jeste funkcijska aproksimacija (Prćić, 2002: 
4−5), zaslužna za nastanak funkcijsko-komunikativnih ekvivalenata.

U suštini, najveći problem u vezi s prevođenjem jezički oblikovanih sadržaja iz jednog jezika 
na neki drugi proizlazi iz činjenice da, premda L1 nameće određenu strukturu poruke, te da prevod 
mora biti motivisan (proziran), izvorni elementi L1 veoma često izlaze van okvira L2, što za posledicu 
ima pojavu strukturno zaprečenog prevoda, zbog čega se u cilju postizanja prozirnosti insistira upravo 
na komunikativno-funkcijskim, a ne formalnim ekvivalentima, ili doslovnom prevodu (Krzeszowski 
1990: 18). Polazeći od ovih kriterijuma, moguće je konstatovati da se pri utvrđivanju sličnosti i/ili 
različitosti između dva ili više jezika utemeljenih na prevodnoj ekvivalenciji, nezaobilaznim pokazuje 
tertium comparationis (TC), najopštije odrediv kao treći član poređenja, tj. neko univerzalno jezičko 
obeležje (ili jezička univerzalija), definisano kao zajedničko strukturalno obeležje svih jezika (Bugarski 
1989: 32, 51). Opšte je prihvaćeno, naime, da upravo jezičke univerzalije omogućavaju upoređivanje 
između L1 i L2 dovođenjem njihovih jedinica u uzajamni odnos, budući da svako, pa i lingvističko 
poređenje (kontrastiranje), podrazumeva da predmeti i/ili pojave, ovde jezici, koji se porede dele 
nekoliko zajedničkih karakteristika, na osnovu kojih je moguće utvrditi i opisati razlike među njima. 

Kako to primećuju Krzeszowski (1990: 167), i Đorđević (1987: 58−9), postoji više tipova TC-a, 
među kojima: (1) fonološki, (2) morfosintaktički i/ili (3) leksički, koji se zasnivaju na činjenici da svaki 
jezik ponaosob, engleski i srpski takođe, predstavlja složenu, hijerarhijski ustrojenu strukturu, koja 
funkcioniše kroz različite, nivoe strukturne organizacije − na nivou fonologije, morfologije, sintakse 
i semantike, s tim što tekst (bilo izgovoren ili napisan), predstavlja krajnji oblik manifestovanja datog 
jezika. Tako, recimo, saglasno stavovima Đorđević (1987: 58−9), (1) zvučnost, nazalnost, aspirovanost, i 
dr., jesu univerzalna distinktivna obeležja na fonološkom nivou; (2) dubinska struktura engleskih i srpskih 
rečenica, ovde sintagmi od kojih su kompozicije s elementom boje izvedene, univerzalna distinktivna 
obeležja na sintaktičkom nivou (up. sky-blue: the sky is blue, i nebo-/nebeskoPlav: nebo je plavo); 
dok (3) pojmovne reference, tj. pojmovi koje jezik obeležava, predstavljaju univerzalna distinktivna 
obeležja na leksičkom nivou, pa se, primera radi, uporedivost (ekvivalencija) između engleske frazne 
lekseme white dove, dosl. bela grlica, i srpskog prevodnog ekvivalenta beli Golub, uspostavlja upravo 
na osnovu univerzalne predstave o pojmovnoj referenci sažetoj značenjskom definicijom potonja dva 
entiteta: vrsta ptice belog perja koja je istovremeno simbol mira, sklada i sreće.  

U nastojanju da ponudimo jedno celovitije i čvršće utemeljeno tumačenje prirode leksema kojima 
se imenuju boje, u nastavku sledi rasprava o različitim funkcijama koje ova vrsta leksema može imati, 
sve to iz perspektive kontrastivno-lingvističkih tumačenja. Pri tome, saglasno navodima Kristala (1985: 
107), funkciju ovde treba shvatiti u svetlu uloge koju lekseme kojima se imenuju boje imaju za jednu 
društveno−jezičku zajednicu (šire značenje), ili jednog pojedinca (uže značenje). S obzirom na to, u 
radu će se govoriti o nominativnoj, komunikacijskoj, taksonomijskoj i estetskoj funkciji datih leksema. 
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2. NOMINATIVNA (IMENOVNA) FUNKCIJA LEKSEMA KOJIMA SE IMENUJU 
BOJE: FAZE U PROCESU IMENOVANJA 

Nominativna (imenovna) funkcija leksema kojima se imenuju boje u engleskom i srpskom 
jeziku istinski je odraz čovekove potrebe za jezičkim izražavanjem, tj. nominacijom (imenovanjem) 
heterogenosti kolorističkih utisaka iz fizisa − sveta u okruženju. Raspon tonalitetne determinisanosti 
datih utisaka, naročito kao posledica aktuelnosti društvenih promena u savremenom anglosaksonskom 
i srpskom potrošačkom društvu, neverovatno je velik, zbog čega se boje, a onda i različita imena za 
boje, pojavljuju kao izrazito razlikovno obeležje (engl. distinctive feature), odn. kao imenitelji mnoštva 
hromatskih senzacija koje s lakoćom uočava svaki pojedinac normalnog, neoštećenog vida. No, kako to 
Koller (2008: 397) ističe, boja nije samo fizički, već takođe kulturološki fenomen. Naime, u skladu sa 
Sapir−Whorfovom hipotezom o jezičkoj relativnosti prema kojoj različite kulturno−jezičke zajednice 
različito doživljavaju i zamišljaju spoljašnji svet, čovekovo okruženje utiče na njegovo mišljenje, a 
samim tim i na jezik kojim govori, premda i obrnuto − maternji jezik jednakoznačajno utiče na mišljenje 
pojedinca, odn. njegovo viđenje svekolikog vanjezičkog prostora. Prirodno je stoga to što ljudska jedinka 
svet u okruženju opaža filtriranog i raščlanjenog pomoću semantičkih kategorija svog maternjeg jezika 
(Bugarski 1989a: 24−6; Ratković 2007: 27−31), a da iz ukupnog spektra boja imenuje samo one boje 
koje su u njegovoj kulturi nužne za raspoznavanje (Škara 1995: 457). 

U svetlu napred navedenog, korisno će biti ukazati na različite faze u procesu imenovanja boja. 
Konkretno, proces imenovanja jednog utiska iz obojene vanjezičke stvarnosti, i to u sistemu jednog 
jezika uvek započinje leksemizacijom, koja se saglasno argumentaciji Bauera (1983: 42−50) i Prćića 
(2008: 89−91), očituje u stvaranju novih leksema (kojima se imenuju boje), te proširivanju leksikona. 
Adams (1973: vii) i Prćić (1998: 68) dalje ističu da nove lekseme (kojima se imenuju boje) nastaju 
samo ukoliko se ispune dva preduslova, i to: (1) mora postojati potreba za novom leksemom kojom 
će se imenovati izvestan vanjezički entitet ili klasa entiteta, ovde raznorodni tonovi boja (vanjezički 
motiv); i (2) moraju postojati raspoloživa jezička sredstva očitovana u inventaru morfema i pravila za 
njihovo kombinovanje pomoću kojih se unapred zamišljeni (nameravani) sadržaj koji se stvaranjem 
nove lekseme želi izraziti konačno i uobličuje (jezički motivi).  

Prihvatljivost najvećeg broja novoimenovanih leksema, često pukih jednokratnih tvorevina 
(prema engl. nonce formation, Bauer 1983: 46−50), uglavnom je upitna (Lyons, 1995: 132). Kao primere 
jednokratnih tvorevina koje nikada nisu zaživele u jeziku, Pavlović (1977: 21), spominje nekoliko 
pomodarskih naziva iz XVIII i XIX veka, među kojima ’boja bolesnog Španca’, ’boja tužne prijateljice’, 
’boja umirućeg majmuna’. Prema rečima Burgina i Rotbarta (1998: 91−2), ovakva metaforička imena 
uobičajena su uvek onda kada u vokabularu naučnika određenog doba nastupi kriza, rečju kada doslovni 
izrazi kojima se barata u datom vremenu postanu prepreka valjanom opisivanju naučnih inovacija, što 
nameće potrebu za jezičkim inovacijama očitovanim u metaforičkim nazivima. 

Leksemizaciju sledi konsolidacija, odn. proces ustaljivanja novostvorene lekseme, kada ovakva, 
višestruko ponovljena leksema u jednoj jezičkoj zajednici postaje prihvaćen jezički znak. Njena 
prvobitna moguća dvoznačnost u tumačenju u značajnoj meri iščezava, ali je njeno ponašanje i dalje 
predvidljivo tvorbenim pravilom (formalno je raščlanjiva i sadržinski prozirna). 

Konačno, završna etapa razvoja novooformljene leksemske tvorevine očitovana je u leksikalizaciji 
(idiomatizaciji) manifestovanoj u otklonu od forme i/ili sadržine projektovane pravilom. U slučaju 
polimorfemskih leksema, gubitak raščlanjivosti i/ili prozirnosti podrazumeva odstupanje od principa 
kompozitivnosti, što u biti znači da forma i sadržina (smisao) date lekseme ne proizlaze više iz 
kombinacija osnova koje su, primenom relevantnog tvorbenog pravila, ušle u njen sastav (Lipka 1992: 
97−8; Prćić 2008: 90). S tim u vezi, ovde ćemo se osvrnuti na primere engl. kompozicija redbreast, 
crvendać, NE dosl. crvene grudi (mada perje na vratu, a delom i na trbuhu ove ptice pevačice jeste u 
nekoj nijansi crvene boje); black death, kuga, NE dosl. crna smrt − u svojstvu apstraktnog fenomena 
smrt nema boju, ali je u kontekstu simboličkog značenja crne boje kao boje zla, nesreće, tuge, itd., 
epidemija koja je nemilice kosila živote imala upravo takva značenja za nekadašnje žitelje Evrope, 
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i white plague, tuberkuloza;3 te srp. kompozicije belouška, vrsta barske zmije, NE uši bele boje; i 
crveni vetar, akutno infektivno oboljenje kože uzrokovano bakterijom streptokoka, čija je klinička 
manifestacija lokalizovani otok kože, najčešće na nogama i glavi obolelog, NE vetar crvene boje. 

2.1.  Motivisanost leksema kojima se imenuju boje

Na prethodnu raspravu najneposrednije se nadovezuje rasprava o motivisanosti leksema kojima 
se imenuju boje. Time se, zapravo, osvetljava poreklo različitih naziva za boje. Motivisana leksema 
podrazumeva jezički znak koji je prost, ima raščlanjivu formu i prozirnu sadržinu (Prćić 2008: 15). U 
tom svetlu, jedan od načina predstavljanja i tumačenja ukupnosti varijeteta tonova i nijansi biće izložen 
u produžetku ovog odeljka, pri čemu se uspostavljena klasifikacija uglavnom oslanja na tumačenja 
koja su dali Jelaska, Bošnjak i Balent (2005: 362−5) i Finlay (2007: 15). U načelu, lekseme kojima se 
imenuju boje mogu biti klasifikovane na sledeći način:  

(1) opisna ili deskriptivna imena, među kojima: 
(a) biljke (cveće, voće i povrće), poput engl. lavender, lavanda−boja, plavičastoljubičasta, 

orchid, lila, svetloljubičasta, apple green, zelena jabuka−boja, jarkozelena, poppy, mak− crvena, 
jarkocrvena, cherry, višnjasta, tamnocrvena, dosl. trešnja−boja; i srp. lJubiČasta, prema ljubičici (up. 
engl. violet), JorGovan−boJa, bledoljubičasta (up. engl. liliac), kaJsiJa−boJa, žućkastonarandžasta (up. 
engl. apricot), liMun−boJa/ liMunasta, jarkožuta (up. engl. lemon, bledožuta), kesten−boJa/kestenJasta, 
crvenkastobraon, lešnik−boJa, svetlobraon (up. engl hazel), breskva−boJa, žućkasto-narandžasta (up. 
engl. peach); ruŽiČasta, roze, prema ruži (up. engl. rosy, ljubičasto-roze), MaSlinaSta, žućkastozelena 
(up. engl. olive); plum, lJubiČasta, šlJiva−boJa, carrot, JarkonaranDŽasta, boJa šarGarePe; 

(b) životinje, npr. engl. coral, boje korala, rozikastocrvena, salmon, rozikasto-narandžasta, dosl. 
losos−boja, parrot green, žućkastozelena, dosl. papagaj−zelena, canary yellow, srednježuta, dosl. 
kanarinac−žuta, peacock blue, jarkoplava, dosl. paun−plav; i srp. GolubiJesiva, rozikastosiva (up. engl. 
dove−grey), Mišastosiva, braonkastosiva  (up. engl. mousy), vran, blistavocrna (up. engl. raven); 

(c) prirodne pojave, među kojima engl. sky−blue, nebeskoplava, sand, pesak−boja, žućkastobraon; 
snow−white, snežnobela, navy blue, modra, terracotta, terakota, braonkastonarandžasta; i srp. 
ilovaČa, oker, braonkastožuta, ZeMlJa−boJa, tamnobraon, uGlJena/uGlJenasta, vrlo crna, blatnosiva, 
braonkastosiva, DiM−boJa, plavičastosiva, PlaMena/Žarkasta, narandžastocrvena (up. engl. flamy); 

(d) materijali (metali i minerali), npr. engl. emerald, smaragdnozelena, sapphire, safirnoplava, 
sulphureous, sumporasta, zelenkastožuta; i srp. zlatna (up. engl. gold), srebrna (up. engl silver), 
bakrenasta, crvenkastobraon;  

(e) ljudski proizvodi (hrana i piće), poput engl. burgundy, zagasitocrvena, prema boji francuskog 
crvenog vina, mustard, žutozelena, boja senfa, butter, bež, boja putera; i srp. šaMPanJac− boJa, 
rozikastožuta, boJa bele kaFe, bež, svetlobraon (up. engl. white coffee), ČokolaDa−boJa, tamnobraon 
(up. engl. chocolate), boJa Mesa, rozikastocrvena; 

 (f) predmeti i materijali u svakodnevnoj upotrebi, recimo engl. bottlegreen, sivkastozelena, dosl. 
boja zelene flaše, carmine, tamnocrvena, denim, modra, linen, krem; i srp. MaStiljava, modra ili vrlo 
crna, voštanPlava, tamnoplava; 

(2) istorijski nazivi, među kojima: 
(a) nazivi hemijskih i drugih supstanci od kojih potiču pigmenti i bojila, 

npr. engl. phthalo blue, svetlotirkizna, pigmentna boja nazvana po ftalocijanin bakru; dioxazine purple, 
plavičastoljubičasta, pigmentna boja nazvana po karbazol dioksazinu;

3  Sinonim za metaforu white plague je white death, bela smrt, i to zbog toga što je tuberkuloza pogađala uglavnom belačko 
stanovništvo. No, dve lekseme ilustruju i fenomen lažnih parova. S tim u vezi, Krimer−Gaborović (2011: 136) upozorava na 
razliku u značenjima srpskih metafora bela kuGa i bela sMrt, prema redosledu navođenja metafora: ’nizak natalitet’ i ’smrt 
od smrzavanja’. 
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(b) imena čuvenih slikara, npr. engl. Van Gogh yellow, oker (up. srp. van GoGova Žuta), Chagal 
blue, kobaltnoplava (up. srp. šaGalovski Plava); Titian blue, metalnoplava, sivkastoplava (up. srp. 
ticiJan Plava); 

(3) geografski pojmovi i lokaliteti (mesto porekla pigmenta), među kojima engl. burnt sienna, 
crvenkastobraon, prema prženoj sirovoj zemlji iz toskanskog gradića Sijene, magenta, bordo, prema 
severnoitalijanskom gradu Magenta gde je otkrivena biljka fuksija od koje se kasnije dobijao istoimeni 
pigment, lamp black, plavičastocrna, prema polusagoreloj gareži iz petrolejskih lampi, chalk white, 
kreč−bela, dosl. kreda−bela, prema nazivu za kredu bele boje od koje se ovaj pigment i dobijao.
  Upravo okončan prikaz pokazuje da najveći broj leksema kojima se imenuju boje spada među 
deskriptivne termine koji primarno imenuju ’nosioce’ određenih boja − bića, predmetie ili pojave iz 
vanjezičkog okruženja, a samo sekundarno su to takođe imena boja. 

3. KOMUNIKACIJSKA (INFORMATIVNA) FUNKCIJA LEKSEMA KOJIMA SE 
IMENUJU BOJE: DETERMINACIJA VANJEZIČKIH ENTITETA PO BOJI 

Kako je to napred već bilo istaknuto, primarna uloga svih leksema kojima se imenuju boje, 
jeste sačuvati utisak o nekom vizuelno registrovanom kolorističkom svojstvu osvetljene materije iz 
neposrednog, vanjezičkog okruženja. Zbog toga ove lekseme treba smatrati jezičkim znacima koji 
zastupaju i zamenjuju nešto što postoji izvan njih samih (Lyons 1977: 100−2; Radovanović 1986: 93; 
Prćić 2008: 14). Saobrazno terminologiji F. de Saussurea, te u skladu s postulatima teorije označavanja 
ili konceptualizma (Lyons 1977: 109−10; Prćić 2008: 43−5), jezički znak proističe iz veze između 
označitelja (engl. signifier), ili forme izražaja, i označenika (engl. signified), ili forme sadržine. To u 
najkraćem podrazumeva da veza između lekseme (kojom se imenuje boja) i predmeta označavanja, 
ovde tona boje, nije direktna, već se uspostavlja indirektno, snažnim oslanjanjem na koncept koji 
odražava predstavu o nekom vanjezičkom entitetu. Pošto se ta veza utvrđuje konvencijom, ona je uvek 
arbitrarna (Bugarski 1989: 68−9). U procesu komunikacije koja se odvija u službi sporazumevanja – 
komunikacijska (informativna) funkcija leksema kojima se imenuju boje − data mentalna slika od uma 
enkodera (pošiljaoca poruke) do uma dekodera (primaoca poruke), šalje se i prima upravo uobličavanjem 
u jezičke jedinice. 

Osnovni nedostatak ovakvog shvatanja jeste velika subjektivnost, tj. objektivna neproverljivost 
samog mentalnog entiteta, budući da sadržaj koncepta varira od pojedinca do pojedinca. Na osnovu toga 
opravdano je zaključiti da lekseme kojima se imenuju boje nemaju potrebnu jednoznačnost zahvaljujući 
čemu bi precizno definisanje i prepoznavanje boja bilo moguće. Stoga ne treba da iznenađuje to što 
ove lekseme ne upućuju isključivo na jednu određenu boju već naprotiv na veliku skupinu manje−
više sličnih tonova boja (Kueppers, 2003: 1−2). Tako, recimo, srp. crven može opisivati boju kupusa, 
paradajza, paprike, vina, džempera, kože, kose, očiju, itd.; Žut boju limuna, žumanceta, sunca, pileta, 
kože, zuba, brkova, itd.; plav boju neba, mora, patližana, očiju, krvnih sudova, i dr.; premda je iz svih 
ovde nabrojanih primera jasno da se ne radi o identičnim, več različitim tonovima crvene, žute i plave 
boje. Očigledno je da viđenja sadržaja različitih leksema kojima se imenuju boje nisu istovetna, čemu, 
saglasno navedenom izvoru, u prilog govori još činjenica da umetnici, štampari, moleri, i dr., leksemom 
red, crven, upućuju na tamnocrvenu boju, za koju u engleskom jeziku postoji i poseban termin − 
magenta, grimizan, a leksemom blue, plav, na plavozelenu boju – u upotrebi takođe kao cyan, tirkizan. 
Za razliku od njih, lekari, kolorimetristi, te inženjeri računarske tehnike, pod crvenom podrazumevaju 
narandžastocrvenu boju, a pod plavom ljubičastoplavu boju. No, time se naravno u glavama slušalaca 
stvara dilema o postojanju po dve osnovne crvene i plave boje. 

Ono što u vezi s imenovanjem boja dodatno pobuđuje veliku radoznalost lingvista, kognitivnih 
semantičara posebno, odnosi se na sledeće: uprkos tome što se u idealnom slučaju hromatičnost 
fizisa i pigmenata najracionalnije i najprikladnije definiše formulom jedno ime za jedan pojam, isto 
ime za boju često označava niz različitih kolorističkih utisaka (Wyler, 1992: 53). Primera radi, engl. 
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coral može imenovati čak tri različita, iako slična koloristička utiska, među kojima rozikastožutu, 
crvenkastonarandžastu i jarkoroze boju, dok prema navodima preuzetim iz Rečnika sinonima i srodnih 
reči srpskohrvatskog jezika (1974: 715), srp. sinJ(i), može upućivati na hromatski utisak mrkožute, 
ljubičastozelene, olovne i pepeljaste boje. No, ista senzacija, s druge strane, može biti opisana pomoću 
dve ili više različitih leksema, recimo engl. cerise, cherry, crimson i fuchsia, sve: jarko ljubičastocrven; 
ili srp. borDo, purpuran, GriMizan, višnJast/višnJev, sve: boja na prelazu između ljubičastocrvene i 
zagasitocrvene. 

Ovde ćemo se osvrnuti još na navode Belpaemea i Bleysa (2005: 3) koji ističu da se usvajanje 
repertoara kategorija boja, te imena u sprezi s datim kategorijama, odvija kroz igru odeljivanja ili razlučivanja 
(engl. discrimination game), zahvaljujući kojoj komunikator raspoznaje između različitih stimulusa 
i različitih leksema kojima se ti stimulusi uobičajeno imenuju. Kako to autori dalje obrazlažu, nakon 
što enkoder uobliči odgovarajući i kontekstualno uslovljen ’obojeni’ sadržaj izabiranjem odgovarajuće 
lekseme, dekoder ima zadatak da u cilju razumevanja primljene poruke pravilno odigra igru pogađanja 
(engl. guessing game). U najkraćem, primljeni sadržaj mora biti pravovaljano povezan s odgovarajućom 
kategorijom boje kako ne bi došlo do pogrešnog interpretiranja primljene poruke (šum u komunikaciji).      

Usled već više puta pominjane kolorističke razuđenosti hromatskih stimulusa u vanjezičkom 
okruženju, te realne nemogućnosti njihovog apsolutnog imenovanja, i to u smislu da svaki stimulus bude 
imenovan sa po jednom, nezavisnom leksemom, ili pak usled nemogućnosti prisećanja već postojeće 
lekseme, komunikatori preciznost definisanja boja nastoje ostvariti još oslanjanjem na: 

(1) verbalne opise (vizuelne deskriptore), npr. engl. the colour of a button mushroom, boja obične 
bele pečurke, ili pak primer koji navode Cook, Kay i Regier (2005: 17), the color of the rust of my aunt’s 
old Chevrolet, boja rđe na starom tetkinom Chevroletu; i srp. boJa DivlJeG kestena koJi Je tek iskliZnuo 
iZ lJuske (Pištalo 2006: 81), ruMen[a] boJ[a] raskvašene ilovaČe (Andrić 2004: 5), boJa ceDevite s Puno 
voDe (Brbora 2005: 111); i 

(2) gotovo neiscrpan broj okazionalnih veza, kojima se upućuje na boju nekog entiteta iz 
vanjezičkog okruženja (Pižurica, 1994: 98−9). Pod tim se zapravo podrazumeva uparivanje lekseme 
kojom se imenuje boja s fizičkim adekvatom iz vanjezičke stvarnosti. U vezi s tim, engl. pridevima moss 
green, žućkastozelen, priziva se slika boje mahovine, saffron yellow, narandžastožut, slika boje šafrana, 
poredbama as blue as forget−me−nots, jarkoplav, slika boje cveta u narodnom govoru poznatom kao 
spomenak, as white as snow, beo kao sneg, slika boje snega, itd. Sličnih primera ima i u srpskom 
jeziku, recimo složeni pridevi ŽaD−Zelen priziva mentalnu sliku karakteristične boje žada, voštano−Žut, 
bledožut, sliku boje voska, poredbe Plav kao raZliČak, jarkoplav, sliku boje poljskog cveta različka, Žut 
kao liMun, jarkožut, sliku boje žutog (zrelog) limuna. Ipak, ovakve okazionalne veze ne uspostavljaju 
neposredno vidljivu vezu između boje i njenog imena, kao što to jeste slučaj u tehničkim rečnicima i 
atlasima boja u kojima se, kako je ranije isticano, naziv boje uparuje s materijalnim uzorkom−karticom 
određenog kolorita (Palmer 1976: 22).  

Složenost jezičkog imenovanja boja uslovljava takođe to što, imenujući različite boje,  
komunikatori često ne podrazumevaju isti referent, tj. konkretan kolorit iz vanjezičkog okruženja. 
Primera radi, za jednog govornika engl. turquoise, tirkizan, ima značenje više plavog, a manje zelenog 
kolorita, dok je za drugog upravo suprotno, za jednog su rusty, rđast, i copper, bakaran/bakarast, više 
crveni, a manje braon koloriti, a za drugog je obrnuto. Težeći što većoj preciznosti prilikom određivanja 
značenja potonjih boja, komunikatori katkad pribegavaju prevođenju statusa lekseme kojom se boja 
nominuje u status atributskog kvalifikatora neke opštije lekseme kojom data boja može biti imenovana, 
što ilustruje kako se preciznost denominacije ostvaruje oslanjanjem na morfološka sredstva − reč je o 
derivacionom postupku izvođenja složenih prideva. Time se objašnjava pojava kombinacija turquoise 
blue, tirkiznoplav, i turquoise green, tirkiznozelen, potom rusty red, žućkastocrven ili braonkastocrven, 
i rusty brown, crvenkastobraon, copper−red, bakarno crven, i copper−brown, bakarnosmeđ.4 

4  Up. takođe copper−yellow, bakarnožut, ali ne *copper−orange, bakarnonarandžast, niti *copper−pink, bakarnoroze. Pošto 
u sebi integriše sadržinu crvene boje, copper može sadržinski da se udružuje samo s toplim bojama. I premda orange i pink 
jesu tople boje, zajedno s red, brown i yellow, njihovo slaganje s copper iz nekog razloga za sada je blokirano. Ipak, kako u 
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Nedoumice u pogledu jasnog definisanja boja uobičajene su i kod opisnih parafraza − kako 
sadržinski, tako i upotrebno, pri čemu sam termin ’opisna parafraza’ ovde treba razumeti kao sintagmu 
koja stoji u odnosu ekvivalentnosti prema boji referenta kojeg opisuje (Bugarski, 1989: 143). To 
objašnjava zbog čega se u jeziku mogu čuti pitanja da li pomoću verbalnih opisa, recimo srp. boJe 
MeDa/ćilibara/Jantara, sve: braonkastožut, može biti determinisan isti referent, ili je pak opisivanje 
upućivanjem na boju meda rezervisano isključivo za deskripciju boje kose (up. ?oČi boJe MeDa), dok je 
pozivanje  na boju ćilibara/jantara primenjivo samo za opisivanje boje očiju (up. ?kosa boJe ćilibara/
jantara). U nastojanju da razreše ovakve, i slične dileme, te preduprede šum u komunikaciji, iako katkad 
takođe zbog nemogućnosti prisećanja postojeće lekseme kojom se imenuje određena boja, komunikatori 
često posežu za deiksama ili pokazivanjem putem jezika (Lyons, 1977: 452; Prćić, 2008: 75). To znači 
da se pribegava upotrebi pokaznih zamenica, engl. this/that colour i srp. ova/ta boJa, čime se određeni 
kolorit pokušava preciznije definisati oslanjanjem na neverbalni kod u prirodnoj i neposrednoj situaciji 
(Cichońska 2000; prema Pintarić 2002: 53).

Saobrazno navodima Pižurice (1994: 99), jezičku pometnju i komplikovane odnose u leksičkom 
sistemu jednog jezika, kao i između jezika, zapravo motiviše večita čovekova težnja ka što finijem i 
što potpunijem nijansiranju boja kao obeležja vanjezičkih entiteta, pri čemu se sama boja uglavnom ne 
doživljava kao samostalna jedinica, već kao kvalitet ili suštinsko svojstvo samog entiteta (Brinkmann, 
1974, prema Petrović 1994: 7). Zahvaljujući tome, čovek govori recimo da je ljubičica ljubičasta (up. 
engl. violets are violet), narandža narandžasta (up. engl. oranges are orange), a (zreli) kesten kestenjaste 
boje (up. engl. (ripe) chestnuts are of the chestnut colour). Interesantno je, nadalje, podsetiti se da 
su upravo entiteti iz prirodnog, vanjezičkog okruženja, među kojima posebno biljke (cveće i voće), 
poslužili kao prauzori za većinu naziva za boje (up. pododeljak 2.1). 

Premda utemeljena na biološki (univerzalno) uslovljenoj vizuelnoj sposobnosti diferencirane 
percepcije navedenih utisaka, čovekova težnja za finim jezičkim nijansiranjem različitih koloritnih 
utisaka istovremeno ozbiljno narušava ljudsku sposobnost prepoznavanja boja na osnovu usvojene, i 
kod nekih kolorita izrazito razuđene nomenklature. Jednom lančanom reakcijom dovodi se u pitanje 
preciznost izražavanja, tj. objektivnost strogo jezičkog imenovanja boja u okruženju. 

Shodno svemu do sada izloženom, sada postaje lakše razumeti stavove Quiniona (1986), koji 
ističe da su leksička polja (engl. lexical field), koja obuhvataju sistemski uređene grupe smisleno srodnih 
reči, ovde lekseme kojima se imenuju boje, kategorije izrazite nepostojanosti i promenljivosti. Slično, 
ali ipak iscrpnije tumačenje nalazimo kod Bugarskog (1989: 137), koji navodi kako brojne prepreke 
s kojima se semantičari u svojim nastojanjima da protumače semantiku leksema (kojima se imenuju 
boje) susreću  zapravo počivaju na činjenici da plan sadržaja nije celovita niti stalna, već dinamička 
kategorija. Reč je, dakle, o obeležju upotrebe jezika u govornim situacijama. Opseg u kojem su boje 
istinski bitne u svakodnevnom opštenju obeju kulturnojezičkih zajednica značajnih za ovaj rad, najbolje 
potvrđuje brojnost opštih i specijalizovanih naziva za boje koji ne manjkaju ni u jednom od jezika, sve 
to uprkos očiglednim kulturološkim i pragmatičkim razlikama.

vanjezičkoj stvarnosti bude dolazilo do sve finijeg nijansiranja različitih tonova narandžaste i roze boje, postoji mogućnost da 
će doći i do oglušivanja o ovakva derivaciona ograničenja, sve u cilju preciznosti kolorističkog izražavanja. Logika udruživanja 
leksema na temelju integracije opažanja boje s različitim osećajima sledi se i drugde. Tako se, recimo, leksema purple koja u 
sebi objedinjuje crvenu i plavu hromatičnost, udružuje s jedne strane s hladnima bojama, npr. purple−blue, ljubičastoplav, i 
purple−green, ljubičastozelen, dok se s druge strane u istoj ulozi u sklopu novooformljenih složenih prideva pojavljuju tople 
boje, npr. purple−red, ljubičastocrven, i purple−brown, ljubičastobraon (up. takođe purple−black, ljubičastocrn). Ovo su samo 
neki od primera koji ilustruju kako jezik odražava vanjezičku, spektralnu bliskost ili udaljenost različitih tonova koji se lako 
ili teško simultano percipiraju (Kay & McDaniel, 1978: 620). Pri tome ne treba smetnuti s uma da sve ovde navedene lekseme 
imenuju prelazne nijanse na sredini između dve boje. Za razliku od njih, spektralno nezamislive kombinacije red−green, 
crveno−zelen, i yellow−blue, žuto−plav, mada u vanjezičkoj stvarnosti tipične boje perja makao papagaja, treba tumačiti kao 
dve odvojene, naporedne boje, tj. prema redosledu navođenja u značenjima: ‘koji je mestimično crven a mestimično zelen’, i 
‘koji je mestimično plav a mestimično žut’ (Rečnik jezičkih nedoumica, 1997: 17−8).   
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3.1. Atributski kvalifikatori leksema kojima se imenuju boje

Značenje boje koje se izražava opštim i specijalizovanim leksemama može, međutim, biti 
podrobnije definisano oslanjanjem na atributske kvalifikatore, među kojima se, saglasno navodima 
Pižurice (1994: 99), Krimer−Gaborović (2008: 218−9) i  Markovića (2010: 89), kao najtipičniji 
pojavljuju: 

(1) atributi koji označavaju stepen zasićenosti nekog tona boje, recimo bright i light, oba: svetao, 
otvoren; brilliant, blistav; dark, taman, zatvoren; dead, mrtav, ugašen, bez sjaja; dim, dull, muddy, sve: 
mutan, zamagljen; dingy, mutan, potamneo; dirty, mrtav, ugašen, bez sjaja; fresh, svetao, vedar; glossy, 
sjajan; moderate, umeren; pale, bled; pastel, pastelan, svetao; radiant, sjajan; shimmering, shiny, oba: 
sjajan, svetlucav; somber, taman; 

(2) atributi koji označavaju stepen svetline nekog tona boje, npr. bold, upadljiv; deep, zagasit; 
fresh, čist; hot, žarki, topao, prejak, prenaglašen; indeterminate, neodređen; intense, jak, živ; loud, 
napadan; lurid, sablastan, mrk, mrtvački; muted, subdued, oba: prigušen; pearly, sedefast; pure, čist; 
rich, jak, raskošan; strong, jak, sjajan; subtle, fin; vivid, jarki, živ; i 

(3) atributi koji označavaju neki opšti utisak o posmatranoj boji, npr. airy, prozračan; artificial, 
veštački, attractive, beautiful, lovely, sve: divan, lep, privlačan; autumn(al), jesenji, sumoran, tmuran; 
boring, dosadan; cold, hladan; crystal, kristalan, jasan, proziran; earthly, zemaljski, topao; exciting, 
thrilling, oba: uzbudljiv; fluorescent, fluorescentan, drečeći, kričav; garish, gaudy, drečeći, kričav, 
napadan; heavy, težak; hot, warm, oba: topao; light, lak; natural, prirodan; neutral, neutralan; romantic, 
romantičan; screaming, vrišteći, drečeći, napadan; soft, nežan; soothing, umirujući; spring, prolećni; 
static, statičan; ugly, unattractive, ružan, neprivlačan; vibrant, poletan, energičan, winterly, zimski. 

Dodatnu preciznost opisa utiska o boji moguće je izraziti upotrebom niza atributskih kvantifikatora, 
među kojima engl. intensly, jako, less, manje, much, mnogo, significantly, značajno, slightly, blago, 
neznatno, very, jako. S tim u vezi, ovde ćemo navesti sledeće primere: very deep metallic purply black 
(car model), jako zagasito metalno ljubičastocrn (model automobila), ili pak less crystal greenishblue 
(lake water), manje prozirno zelenoplava (jezerska voda). No, broj mogućih modifikatora ovim nije 
konačno dat, a granice između tri napred definisana tipa atributskih kvalifikator nisu čvrsto, niti trajno 
postavljene. Stoga isti modifikator može biti dvojako, čak trojako klasifikovan. Primera radi, engl. warm, 
može imati značenje ’topao’, npr. u warm orange, toplonarandžasta, i tada je to atribut koji označava 
neki opšti utisak o posmatranoj boji. Ako se, međutim, koristi u značenju ’jak’, recimo u warm red, 
jakocrvena, tada označava stepen svetline i/ili zasićenosti nekog tona boje. 

U svojstvu modifikatora obojenosti pojavljuju se, nadalje, i neke druge lekseme, one čije je 
značenje ’šaren’, ’višebojan’, ’raznobojan’, poput engl. colourful u colourful flowers, šareno cveće; 
multicoloured u multicoloured sails, šarena jedra; varicoloured u varicoloured backgrounds, raznobojne 
pozadine; motley u motley (silk) costumes, šarene (svilene) nošnje; variegated u variegated costume, 
raznobojni kostimi. Na ovaj spisak treba pridodati još prideve calico, u značenjima (a) dvobojan ili 
crno−beo; i (b) trobojan ili crno−beo−crven; recimo calico pony, crno−beli ili šareni poni;5 te piebald, u 
značenjima (a) dvobojan ili crno−beo (češće značenje); i (b) šaren, trobojan ili višebojan (ređe značenje), 
npr. piebald horse, crno−beli ili šareni konj, i piebald python, šareni/trobojni piton. 

Modifikatori potonjeg tipa prisutni su i u srpskom jeziku, među kojima raZnoboJan u raZnoboJan 
lePtir; sPektarski/sPektralan, raznobojan, u sPektarske trake (RMS); šaren, raznobojan, u šarena 
MaČka); šućMurast, u značenjima (a) koji je neodređene boje, na prelazu između dve boje, u 
šućMuraste oČi (obično plavozelene ili žutosmeđe); i (b) sivkast, pepeljast, u šućMuraste braDe (RMS); 
potom Čakrast, koji ima raznobojne oči, u Dva neJeDnaka, Čakrasta oka (Andrić, RMS); pirGaSt, u 
značenjima: (a) raznih boja; i (b) pokriven pegama i prugama, oba: u PirGasta koka i PirGasti Golub. Na 
kombinacije dveju jasno diferenciranih boja, dakle ne na kolorit na prelazu između dve boje, upućuje 

5  U opisivanju se često pribegava kombinacijama dve boje, recimo crno−beli, fudbalski klub Partizan, crveno−beli, fudbalski 
klub Crvena zvezda. Pri tome se boje ovde uvek biraju iz grupe osnovnih boja, dok se na kombinacije od tri i više boja 
tipično, iako ne uvek, upućuje leksemama koje u sebi nose značenje: šaren, višebojan, raznobojan. 
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se leksemama DvoboJan, koji je sastavljen od dve boje, troboJan, koji je sastavljen od tri boje, a znatno 
ređe ČetvoroboJan, koji je sastavljen od četiri boje, PetoboJan, koji je sastavljen od pet boja, šestoboJan, 
koji je sastavljen od šest boja, itd. 

Inventar atributa koji se vezuju za jednu boju predstavlja dinamičku, a ne statičku kategoriju. 
Budući da se moda boja menja, to se odslikava i u jeziku. S tim u vezi, određena boja koju savremena 
epoha favorizuje i smatra privlačnom, zbog čega se ona danas uobičajeno opisuje kao nežna, topla, 
poletna, u neko drugo doba mogla je biti omražena, te je odabir atributa za njeno opisivanje bio potpuno 
drukčiji, i obrnuto. Primera radi, među slovenskim življem belo je svojevremeno bilo boja tuge i porodične 
žalosti, dok je danas to crna boja. Na umu treba, nadalje, imati takođe individualne, kao i kulturološke 
preferencije ka određenim koloritima. Naime, između različitih pojedinaca, pripadnika iste ili različitih 
kultura, nikada nema apsolutnog podudaranja u smislu dopadanja ili nedopadanja jednog kolorističkog 
uzorka iz vanjezičkog kaledioskopa boja, što prirodno uslovljava i raznorodnost pratećih jezičkih opisa. 
Tako, recimo, lični kontekst zelene boje može biti pozitivna asocijacija na prirodu (travu, šumu, livadu), 
hlad, odmor, sanjarenje, ili pak negativna asocijacija na bolest, mučninu, otrov. Istovremeno, u svetlu 
kulturno uslovljenog tumačenja boje, zelena je za stanovnike pustinje boja raja, a za islamske vernike 
boja proroka i Alijine haljine, i uopšte uzev religijska boja životne energije (Pavlović 1977: 31; Rečnik 
simbola: mitovi, snovi, običaji, postupci, oblici, ikovi, boje, brojevi, 2004: 78), dok je za Anglosaksonce 
to boja novca i sreće.

4. TAKSONOMIJSKA I ESTETSKA  FUNKCIJA LEKSEMA KOJIMA  
SE IMENUJU BOJE

Taksonomijska (klasifikaciona) funkcija leksema kojima se imenuju boje utemeljena je na 
činjenici da ova grupa leksema čoveku kazuje s kim ili s čim ima posla (Pasteroureau, 2003: 2). Shodno 
tome, date lekseme pomažu kod razlučivanja između više srodnih entiteta, npr. engl. white man, belac, 
i black man, crnac; blueberry, borovnica, dosl. plava bobica, i blackberry, kupina, dosl. crna bobica; 
white meat, belo meso, i red meat, crveno meso; sorrel, riđan, i bay, dorat, konj smeđe dlake; yellow 
fever, žuta groznica (teška, zarazna bolest koju prenose zaraženi komarci), i scarlet fever, šarlah; red 
soil, crvenica, i yellow soil, žuta zemlja (glineno tlo); ili pak srp. lekseme riĐokos/crvenokos, koji 
ima riđu/crvenu kosu, i Plavokos/ Žutokos, koji ima plavu/žutu kosu; Zeleni kuPus i crveni kuPus; beli 
MeDveD, polarni medved, i Mrki MeDveD, šumski medved; Zelenko, konj sive dlake, i vranac, konj 
crne dlake; beli Hleb, hleb od belog brašna, i crni Hleb, hleb od integralnog brašna; Žutica, hepatitis A 
(zarazno obolenje dubokih tkiva), i crni Pršt, antraks ili bedrenica (zarazna bolest koja se sa domaćih 
životinja može preneti na čoveka); crnica, plodna crna zemlja; i belovaČa ili PePelJuša, kiseo tip zemlje 
u vlažnim klimatskim pojasevima (RMS).

Estetska (deskriptivna) funkcija leksema kojima se imenuju boje, utemeljena je na činjenici 
da se ovim leksemama može vršiti pozitivna ili pak negativna karakterizacija entiteta iz vanjezičkog 
okruženja. S tim u vezi, Lj. Prćić (1996: 418) zaključuje da boje nisu isključivo znakovi, već da takođe u 
značajnoj meri obogaćuju i krase jezik. To se naročito jasno ispoljava u književnim tekstovima gde jezik 
boja prevashodno služi za oslikavanje atmosfere scene, a ne za imenovanje, npr. a bluish haze on the 
horizon (Cornwell, 2005: 317), plavičasta izmaglica na horizontu; a grey cat on a grey wall in the grey 
road (Henry, 1991: 6−7), siva mačka na sivom zidu sivoga puta; the sunset [...] painted the sky behind 
the distant hills in rusts and pinks (Golden, 2005: 252), Sunce je crvenim i ružičastim tonovima obojilo 
nebo iza udaljenih brda. Slične opise nalazimo i u srpskom jeziku, poput MoDre leDine i crveni šiblJak 
(Crnjanjski, 2004: 7); viDeo [Je] MastilJave oblake, iZa koJiH se Zlatni Disk Davio u crvenilu (Pištalo, 
2006: 133); [...] beli Zvonasti [...] cvetovi [...] lJubiČastoG srca (Filipović, 2002: 132−3). Ipak,  ovakvi 
opisi nisu isključivo odlika književnih dela, već ih ima i u novinskom korpusu. Primera radi, u naslovu 
jednog novinskog članka, o gostovanju tamnoputih džez muzičara u srpskoj prestonici govori se kao o 
crniM notaMa u beloM GraDu (Press, 26.10.2006: 20). 
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Istovremeno, ni u jednom od jezika ne manjkaju primeri deskriptivne upotrebe leksema kojima se 
imenuju opšti ton boje – engl. colour i srp. boJa. Tu spadaju recimo engleski primeri show true colors, 
pokazati pravo lice, dosl. pokazati prave boje; i add colour to (the report), osvežiti (izveštaj), dosl. 
obojiti (izveštaj). Uvidom u Englesko−srpski frazeološki rečnik (1996: 48−9), zaključili smo da se na 
spisak mogu pridodati sledeće odrednice: false colour, pogrešna predstava o kome/čemu, privid; off 
colour, u značenjima (a) osećati se loše, u I am feeling off colour today, danas se ne osećam najbolje; 
i (b) bezobrazan (seksualno konotiran) vic, priča, i dr., u off colour stories, bezobrazne priče; paint 
in glowing colours, prikazivati nešto u najboljem svetlu, ulepšavati (odgovara srp. slikati ruŽiČastiM 
boJaMa); sail under false colours, predstavljati se u lažnom svetlu. Slično tome, veliku frekventnost 
upotrebe u srpskom jeziku imaju idiomatizovane fraze PreMaZan Je sviM boJaMa (ili MastiMa), kada 
verujemo da je osoba o kojoj govorimo prevejana; MenJati boJu, u značenju ’menjati političko uverenje, 
pokazati svoje pravo lice’; dok se psihofizičko stanje potresenog, uplašenog i/ili bolesnog pojedinca 
često opisuje rečima istekla Mu Je sva boJa. Ne nedostaju ni literarni primeri, pa tako Đilas (2005: 173), 
učmalu gradsku atmosferu dočarava rečima GraDić Je bio beZ boJe, dok kritično zdravstveno stanje 
osuđenika opisuje kazujući MeMla Mu Je isPila svu boJu (ibid: 55). Očigledno je da je odsustvo boje u 
licu očitovano u bledilu kože jasan pokazatelj narušenog zdravlja, i to za razliku od ružičastog tena, i 
posebno rumenih obraza, oba kao potvrda dobrog zdravlja. U tom svetlu ovde ćemo navesti i neke od 
brojnih primera koji ističu pozitivnu i negativnu karakterizaciju ljudskih jedinki na osnovu boje, među 
kojima engl. her lips were flowering red on a stark white face, with her cheeks tinted soft pink (Golden, 
2005: 187),  usne su joj bile su poput crvenog cveta na voštanom licu nežnoroze obraza (pozitivna 
determinacija); i nasuprot tome His thining, grey hair was [...] neatly parted. His ugly, yellowish−
brown eyes radiated an impatient vitality (Howatch, 1989: 37), njegova retka, seda kosa bila je pažljivo 
razdeljena. Ružne, žućkastosmeđe oči isijavale su nestrpljivu vitalnost (negativna determinacija); ili pak 
srpski primer pozitivne determinacije po boji u kruPne i MoDre [oČi] boJe ZiMskoG, ČistoG veČernJeG neba 
(Crnjanski, 2004: 48), nasuprot negativnoj determinaciji devera Aranđela u MlaD[...], suv[...] i Žut[...], 
ruke sa ŽutiM noktiMa, [...], bleDe, Žute oČi, ...], PoŽutel[i] Zub[i], uvek lePlJiv[i] oD slatkiša (ibid: 60). 

5. ZAKLJUČAK

U radu se govori o leksemama kojima se imenuju boje u engleskom i srpskom jeziku koje za 
govornike oba jezika predstavljaju neprocenjive spone između vanjezičkog sveta boja ili sveta izvan 
jezika, i unutarjezičkog sveta značenja, te s tim u vezi o mogućim funkcijama datih leksema  nominativnoj, 
komunikacijskoj, taksonomijskoj i estetskoj. U cilju jednog uporednog pregleda uočenih sličnosti i 
razlika u engleskom i srpskom jeziku moguće je izvesti sledeće zaključke: (1) u oba jezika vanjezički 
činioci pokreću generisanje novih leksema kojima se imenuju boje. Dinamika takvog stvaranja, odn.  
motivisanost postojećih imena za boje, dokazuju da oba jezika podržavaju hipotezu jezičke relativnosti 
budući da se kao uzori za većinu naziva za boje biraju oni entieti s kojima data jezička zajednica inače 
ima dodira. Primera radi, kada je reč o životinjama koje su poslužile kao prauzori za određene nazive 
za boje, engleski jezik koristi naziv salmon, rozikasto-narandžasta, dosl. losos-boja, budući da je u 
anglosaksonskoj kulturi losos autothona riblja vrsta, slično kao što je to u srpskoj kulturi golub što 
objašnjava prisustvo složene pridevske lekseme GolubiJesiva, rozikastosiva (up. engl. dove-grey, dosl. 
grlicasiva, i *pidgeon-grey); (2) u oba jezika lekseme kojima se imenuju boje imaju komunikacijsku 
(informativnu) funkciju, dakle primarno se koriste u službi sporazumevanja, pri čemu komunikatori 
preciznost definisanja boja nastoje ostvariti oslanjanjem na verbalne opise i/ili gotovo neiscrpan broj 
okazionalnih veza pomoću kojih se upućuje na boju nekog entiteta iz vanjezičkog okruženja, dok se u 
krajnjoj nuždi šum u komunikaciji predupređuje oslanjanjem na deikse ili pokazivanje putem jezika. 
Značenje boje koje se izražava opštim i specijalizovanim leksemama i u engleskom i u srpskom jeziku 
može biti podrobnije definisano upotrebom atributskih kvalifikatora i kvantifikatora (modifikatora). 
Atributske kvalifikatore moguće je klasifikovati kao one koji označavaju stepen zasićenosti nekog tona 
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boje, stepen svetline nekog tona boje, i neki opšti utisak o boji. No, granice između njih nisu čvrsto, 
niti trajno postavljene; (3) taksonomijska (klasifikaciona) funkcija engleskih i srpskih leksema kojima 
se imenuju boje od pomoći je prilikom razlučivanja između više srodnih entiteta, recimo različitih vrsta 
biljaka, životinja, zemljišta, bolesti, i dr.; i konačno (4) estetska (deskriptivna) funkcija leksema kojima 
se imenuju boje omogućava pozitivnu ili negativnu karakterizaciju u oba jezika entiteta iz vanjezičkog 
okruženja. To se naročito jasno ispoljava u književnim tekstovima gde jezik boja prevashodno služi za 
oslikavanje atmosfere scene, a ne za imenovanje.
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THE BASIC FUNCTIONS OF GENERAL AND SPECIALIZED
COLOUR NAMES IN ENGLISH AND SERBIAN

Summary

The article deals with various functions of the English and Serbian colour naming lexemes, i.e. (1) the denominational 
(designating) function, (2) the communicative (referential) function, (3) the taxonomic (classifying) function, and 
(4) the aesthetic (descriptive) function. These are analysed with the strong awareness of the existence of lexical 
stratification, or rather the distinction between general and specialized colour terms. Overall, different colour 
naming lexemes are employed to set apart specific chromatic sensations (the denominational function). Their 
second important role is to enable communication to unfold (the communicative function). Depending on the 
communication situation, as well as on the intended communication effects, an encoder can choose one out of 
several available, yet descriptively almost identical lexemes. At the same time, the meaning of a colour can be 
more accurately defined by employing the qualitative attributes. These may denote (1) the saturation level of a 
hue, (2) the lightness/brightness level of a hue, and (3) a perceived-colour general impression. As argued by the 
paper, an even greater precision in describing a single-colour impression is achieved via applying the quantitative 
attributes. Since colour trends change, which is naturally reflected in a language, these semantic modifiers are 
always dynamic by nature. The fashion trends are influenced by an individual’s personal and cultural preferences 
for certain colours. The article ends with a discussion of the colour naming lexemes having also (3) taxonomic and/
or (4) aesthetic function, the former allowing for a process of distinction between similar lexemes to take place, the 
latter, however, providing either a positive or negative characterisation of extralinguistic entities.
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ana Makišova

O POMENOVANIACH STROMOV A PLODOV  
V SLOVENČINE A V SRBČINE1

V príspevku sa hovorí o pomenovaniach ovocných stromov a plodov v slovenčine a srbčine. Pri niektorých 
ovocných druhoch sa používa rovnaké pomenovanie aj pre strom aj pre plod, kým pri iných pre strom existuje v 
jazyku jedno pomenovanie a plod sa pomenúva osobitným názvom. Pokúsili sme sa podať inventár lexém stromov 
a plodov v slovenčine a v srbčine a porovnať v čom spočívajú zhody a rozdiely. Predmetom výskumu boli ovocné 
druhy, ktoré rastú v našich podmienkach a cudzokrajné ovocné druhy. Najpočetnejšiu skupinu tvoria homonymné 
názvy, potom rovnakokoreňové pomenovania, skupina pomenovaní pre strom so zakončením na -ovník a iné 
pomenovanie pre plod a celkom odlišné pomenovania pre strom a plod.

Kľúčové slová: strom, plod, slovenský jazyk, srbský jazyk.

V práci sa zameriame na výskum pomenovaní stromov a plodov v slovenčine a v srbčine. Treba 
zdôrazniť, že pri niektorých ovocných druhoch sa používa rovnaké pomenovanie pre strom a pre jeho 
plod, kým pri iných sa strom a jeho plod pomenúvajú osobitnými názvami. 

O botanickom názvosloví písala M.Majtánová (1983) ktorá uvádza, že botanické názvy v zásade 
sú jednoslovné, utvorené prostriedkami, ktoré sú zaužívané pri tvorení lexém v slovenčine z termino-
logizovaných a neterminologizovaných slov predponovo, príponovo, predponovo-príponovo. Niektoré 
názvy vznikli kalkovaním, iné zase adaptáciou cudzieho výrazu do slovenčiny. Ďalej autorka hovorí 
o dvojslovných názvoch, ktoré sú dvojakého typu: adjektívno-substantívne a substantívno-adjektívne 
(pri ktorých určujúcim znakom môžu byť vonkajšie vlastnosti rastliny ako miesto výskytu, farba alebo 
tvar kvetu, listu, plodu, vôňa a pod. alebo vnútorné znaky, vlastnosti rastliny). Trojčlenné a viačlenné 
botanické názvy sú menej časté. Z iného aspektu, z aspektu nárečia, o ovocných plodoch písal Miloslav 
Smatana (2011). Vo svojom výskume sa zameral na známe a menej známe ovocie ako napr. baza, tŕpka, 
moruša, ríbezľa, malina, dula a pod. ako spomenuté ovocie pomenúvajú v jednotlivých nárečových 
oblastiach na Slovensku, prípadne vo Vojvodine, v Starej Pazove a ako sa využíva jednotlivé ovocie.

Cieľom nášho výskumu je poukázať  ako sa v jednotlivých jazykoch, v slovenčine a srbčine, 
pomenúvajú jednotlivé stromy a plody a poukázať v čom spočívajú zhody a rozdiely pri uvedených 
pomenovaniach. Analyzovali sme bežné pomenovania, botanické názvy neboli predmetom nášho vý-
skumu. Ako východisko nám poslúžil slovenský jazyk, pomenovania v slovenskom jazyku a paralelne 
sme uvádzali pomenovania stromov a plodov v srbčine. Uvádzali sme aj prídavné mená, lebo niektoré 
prídavné mená utvorené hlavne z názvov plodov používame v jazyku aj na označenie farby, keď má 
niečo farbu podobnú plodu. Zistili sme, že nie každé prídavné meno môžeme použiť na označenie farby. 
Predmetom nášho výskumu boli ovocné stromy, ovocné druhy, ktoré rastú v našich podmienkach, v 
tomto prostredí, ale výskum sme zamerali aj na pomemnovania cudzokrajných rastlín. Vo výskume sme 
si okrem stromov všimli aj kríky a niektoré ovíjavé rastliny, ktoré prinášajú plody. Na základe zoskupe-
ného materiálu skúmané lexémy sme zoradili do niekoľkých skupín a podskupín.

1. Do prvej skupiny sme zaradili homonymné názvy, rovnako znejúce pomenovania pre strom a 
pre plod. Patria sem názvy ovocných druhov, ktoré rastú v našich podmienkach: čerešňa (ovocný strom) 
– čerešňa (guľatý kôstkovitý plod na dlhej stopke s červenou alebo žltou dužinou). Ak má niečo farbu 

1  Príspevok vznikol v rámci projektu 178017 Diskurzy menšinových jazykov, literatúr a kultúr v juhovýchodnej a strednej 
Európe, ktorý financuje Ministerstvo pre vedu a technologický rozvoj  Republiky Srbska.
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zrelých plodov čerešne hovoríme, že je čerešňovej farby. V srbčine ekvivalentné pomenovanie rovna-
ko patrí do skupiny homonymných názvov trešnja – trešnja. Na označenie farby sa používa prídavné 
meno trešnjast. Strom a plod podobajúci sa čerešni je višňa. V slovenčine pojem višňa používame pre 
pomenovanie ovocného stromu, na ktorom sa rodia plody podobné čerešniam. Kyslastý kôstkovitý plod 
tohto stromu pomenúvame višňa. V porovnaní s čerešňou líšia sa chuťou a farebným odtieňom, zrelé 
plody zvyčajne sú sfarbené do tmavo červena. Dokonca v jazyku sa používa aj prídavné meno višňový, 
ktorý farbou pripomína višne. V srbčine sú to rovnako ako aj v slovenčine homonymné názvy, rovnaké 
pomenovanie aj pre strom aj pre plod: višnja – višnja. Prídavné meno višnjast a višnjev sa používa na 
označenie farby, farbou pripomína farbu višne. Na ovocnom strome broskyňa sa rodia žltočervené alebo 
zelenkavé kôstkovicové plody, broskyne, ktoré sú zvyčajne väčšie ako čerešne a višne. Prídavné meno 
broskyňový sa môže vzťahovať nielen na broskyňu strom a na plod broskyne, ale týmto prídavným me-
nom môžeme označiť aj farbu, ktorá pripomína farbu plodu.  V srbčine, rovnako ako v slovenčine, sa 
používa homonymné pomenovanie pre strom a plod: breskva – breskva.  Jednoslovné prídavné meno 
ktoré označuje farbu, ktorá pripomína farbu plodu neexistuje. V srbčine sa používa spojenie: nešto je 
boje breskve, napr. košulja boje breskve. Homonymné pomenovanie hruška v slovenčine sa používa na 
označenie ovocného stromu s vysokou nepravidelnou korunou ale aj na označenie kužeľovitého dužina-
tého plodu tohto stromu. Hrušky bývajú zvyčajne žltej alebo zelenej farby. Prídavným menom hruško-
vitý a hruškový sa neoznačuje farba, ktorá pripomína farbu plodu, ale najčastejšie tvar, ktorý pripomína 
hrušku. Dokonca môže aj označovať, že je niečo pripravené z plodov hrušky, napr. hruškový koláč, 
lekvár a pod. V srbčine ekvivalentné pomenovanie pre spomenutý strom a plod znie kruška. Rovnako 
tak ako aj v slovenčine prídavným menom kruškast sa pomenúva niečo, čo má tvar hrušky. Nemôže-
me označiť farbu pripomínajúcu farbu plodu. Lexémou marhuľa pomenúvame ovocný strom, ktorý sa 
pestuje u nás a žltočervený dužinatý plod s hladkou kôstkou. Prídavným menom marhuľový môžeme 
označiť aj  farbu, napr. šaty marhuľovej farby. V srbčine ekvivalentné pomenovanie bude kajsija, na 
označenie stromu a plodu.  Na označenie farby sa bežne používa analytická forma vyjadrenia: nešto je 
boje kajsije, haljina je boje kasije. Do rodu kôstkovíc zaraďujeme aj slivku. Týmto pomenovaním ozna-
čujeme druh ovocného stromu ale aj plod, ktorý má zvyčajne modrasté sfarbenie až tmavomodré (aj keď 
v súčasnosti existujú rozličné vyšľachtené odrody inej než modrej farby, žltej, červenej). Na označenie 
plodu sa zvyčajne používa množné číslo. Prídavným menom slivkový pomenúvame, že je niečo pripra-
vené zo sliviek, napr. slivkový lekvár. Ale rovnako tak môžeme prídavným menom slivkový pomenovať 
farbu, označiť, že je niečo slivkovej farby. Rovnako tak zloženým prídavným menom slivkovomodrý 
môžeme porovnať, že je niečo modré ako slivka, na nejaký spôsob zintenzívnime označenie farby, lebo 
pomenovaním slivkový už si vytvoríme v našom vedomí, že je to modrej farby a pridaním modrý ešte 
zosilníme označenie farby. V srbčine na pomenovanie sa používa lexéma šljiva pre pomenovanie aj 
stromu aj plodu. Na označenie farby rovnako ako aj v slovenčine sa používa zložené prídavné meno 
šljivastoplav. Ovocie podobné slivke, ide o odrodu slivky guľovitého tvaru so sladkastou šťavnatou 
dužinou je ringlota. Podstatné meno ringlota označuje aj listnatý ovocný strom. Plody tohto stromu v 
súčasnosti môžu byť rozličnej farby, od zelenej, žltej, červenej až po tmavofialovú. Preto na označenie 
farby nepoužívame prídavné meno ringlotový, ale len napr. v spojení ringlotový kompót. V srbčine ek-
vivalentný názov bude ringlov, ringlovka aj pre strom aj plod. Do skupiny homonymných pomenovaní 
zaraďujeme aj pomenovanie orech, ktorý patrí do radu škrupinovitého ovocia. Rovnako zneje pomeno-
vanie aj pre druh ovocného stromu a aj pre plod. Na označenie farby bežne nie je zaužívané prídavné 
meno orechový. Spomenuté prídavné meno sa bežne používa na vyjadrenie, že niečo pochádza z orecha, 
alebo urobený z orechov, napr. orechový strom, koláč a pod. V srbčine je to rovnomenné pomenovanie 
orah pre strom a plod. Rovnako ako aj v slovenčine prídavné meno orahov sa nepoužíva na vyjadrenie 
farby ale len na pomenovanie vzťahu: orahovo drvo. Na pomenovanie listnatého stromu s mohutnou 
korunou, tmavozelenými podlhovasto kopijovitými listami sa bežne zaužíva pomenovanie gaštan. Rov-
nomenným názvom pomenúvame aj plod. Prídavným menom gaštanový môžeme vyjadriť, že sa niečo 
vzťahuje na strom a plod, ale aj že niečo má farbu zrelých gaštanov. Ak je niečo hnedej farby s odtieňom 
dočervena, vtedy to pomenujeme prídavným menom gaštanový. V tejto súvislosti treba spomenúť pod-
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statné meno gaštanica, ktorým sa pomenúva miesto, na ktorom sú vysadené gaštany. Pomenovanie tohto 
typu pri iných ovocných stromoch sa nevyskytlo (ktoré sme doteraz uviedli). Ekvivalent lexémy gaštan 
v srbčine bude kesten (aj pre strom aj plod). Rovnako tak prídavným menom kestenjast môžeme označiť 
farbu. Na pomenovanie gaštanového lesa sa používa podstatné meno kestenik. Ovocný strom dula rodí 
prekrásne voňavé plody zlatožltej farby, ktoré majú rovnomenné pomenovanie dula. Plod nie je vhodný 
na priamu konzumáciu, preto sa pripráva dulový kompót. Ani prídavné meno dulový nezvykneme pou-
žívať na označenie farby. V srbčine ekvivalentné pomenovanie pre ovocný strom a jeho plod je dunja. 
V srbčine sa používa syntetická forma vyjadrenia pre ovocný sad dunjik. V slovenčine na pomenovanie 
ovocného sadu sa používa iba analytická forma dulový sad. 

1. 2. Ako osobitnú podskupinu sme vyčlenili cudzokrajné ovocné stromy, ktoré nerastú u nás, 
aj keď v súčasnosti sú vyšľachtené rozličné odrody prispôsobené našim klimatickým podmienkam. K 
homonymným pomenovaniam zaraďujeme popínavú drevitú rastlinu s opadavými listami kivi. Pochá-
dza zo subtropického pásma, ale existujú odrody, ktoré sa dajú pestovať aj u nás. Ovocie tejto rastliny 
kivi má tmavohnedú šupku pokrytú chĺpkami, so zelenou dužinou a drobnými čiernymi semienkami. 
Prídavné meno kivový sa nepoužíva na označenie farby. Ekvivalentné pomenovanie v srbčine znie kivi 
(aj pre rastlinu aj pre plod). V našich obchodoch si môžeme zadovážiť aj exotické ovocie pomelo. Zau-
jímalo nás ako bude znieť názov pre strom. Z internetových zdrojov sme zistili, že pomelo je názov pre 
stálezelený strom.  Plod je krížencom grapefruitu a citrusu. V srbčine je ekvivalentné pomenovanie po-
melo. Tvar prídavného mena sme nezaregistrovali ani v jednom jazyku. Najsladšie ovocie z tropických 
oblastí je papája. Plod papáje je oválneho až hruškovitého tvaru. Rastie na strome – papáji. V srbčine 
ekvivalent bude papaja. Tropické ovocie mango patrí medzi najchutnejšie druhy ovocia. Plod je oválny, 
s tenkou červenou, oranžovou, žltou alebo zelenkastou šupkou a veľkou kôstkou uprostred. Jeho chuť 
pripomína broskyňu a je veľmi šťavnaté.  Rastie na vždyzelenom strome mango. Ekvivalentné pome-
novanie v srbčine je mango. 

1.3. Podskupinu tvoria homonymné názvy plodonosných rastlín, ktoré nerastú ako stromy, ne-
majú formu stromov, majú menšiu formu, patria ku kríkovým formám. Taký ostnatý divorastúci alebo 
vysádzaný krík pomenúvame černica a kyslastý plod tejto rastliny je tiež černica. Zvyčajne sa používa 
množné číslo černice. Prídavným menom černicový môžeme vyjadriť, že niečo sa vzťahuje na krík 
alebo plod, ale môžeme vyjadriť, že niečo farbou pripomína černicu, niečo je modročiernej farby ako 
černica. Hromadným podstatným menom černičie pomenúvame plochu vysadenú černicovými kríkmi. 
V srbčine na pomenovanie kríka a plodu sa používa homonymné pomenovanie kupina. Slovenskému 
podstatnému menu černičie v srbčine je ekvivalentné substantívum kupinjak. Do skupiny kríkov zara-
ďujeme aj ker so sladkými jedlými plodmi malinu. Plod tohto kra je malina. Hromadným podstatným 
menom malinčie pomenúvame malinový porast. Prídavným menom malinový  pomenúvame tmavočer-
venú, malinovočervenú farbu. V srbčine podstatným menom malina pomenúvame krík aj jeho plod. Ma-
linový porast bude malinjak a prídavnými menami malinov a malinin môžeme vyjadriť farebný odtieň. 
Nízky krík s tmavozelenými listami a s bielymi alebo ružovkastými kvetmi rastúci vo vyšších polohách 
je brusnica. Jasnočervený trpkastý plod je brusnica. Bežne sa používa v množnom čísle brusnice. Brus-
nicový porast pomenúvame hromadným podstatným menom brusničie. Ak je niečo jasnočervené, má 
farbu brusníc, alebo sa vzťahuje na plod alebo rastlinu pomenúvame prídavným menom brusnicový. V 
slovenčine paralelne sa používa aj lexéma čučoriedka na označenie kríka a plodu. V srbčine ekvivalent-
né pomenovanie bude brusnica pre krík a plod. Bežne sa používa prídavné meno brusničin napr. sok, 
džem. Formu kríku má aj plodonosná rastlina ríbezľa. Je to súčasne i názov pre sladkokyský plod tohto 
kríka. Sú to tmavé malé jedlé bobule, ktoré sa vyskytujú v menších strapcoch, preto sa bežne používa v 
množnom čísle (tak ako vo väčšine ovocných plodov rastúcich na kríku). Ríbezle môžu byť červené a 
čierne, preto prídavné meno ríbezľový nepoužívame na označenie farby. Hromadné podstatné meno tiež 
netvoríme – typu malinčie, černičie. Rovnako tak aj v srbčine podstatným menom ribizla pomenúvame 
aj ovocný ker aj sladkokyslý dužinatý plod. Mišpuľa rastie ako ker alebo malý strom. Plody mišpule sú 
guľaté až hruškovité bronzovohnedej farby s charakteristickými veľkými kališnými lístkami. Plod má 
rovnomenné pomenovanie mišpuľa. V srbčine ekvivalentný názov bude mušmula.
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2. Do druhej skupiny sme zaradili rovnakokoreňové pomenovania. Vyčlenili sme tu pomeno-
vania, pre ktoré je spoločný iba koreň, koreňová morféma. Zaraďujeme sem ovocný druh, ktorý rastie 
u nás jabloň. Podľa SSSJ (s. 426) je to strom s ružovkastými kvetmi a s guľatými šťavnatými plodmi. 
Prídavné meno jabloňový sa používa na pomenovanie niečoho čo sa vzťahuje na jabloň, na ovocný 
strom a nikdy na pomenovanie farby. Plod jablone v slovenčine pomenúvame jablko. Pretože existujú 
rozličné odrody jabĺk, podľa toho máme aj jablká rozličnej farby, napr. červenej, zelenej, žltej, preto aj 
prídavným menom jablkový nepomenúvame, neoznačujeme, že je niečo jablkovej farby. Môže to byť 
iba vzťahové prídavné meno, ktorým vyjadrujeme, že niečo sa vzťahuje na jablko, alebo pripravené 
z jabĺk: jablková šupka, jablková plnka. V srbčine ekvivalentné pomenovanie nemôžeme zaradiť do 
skupiny rovnakokoreňových pomenovaní, lebo v srbčine rovnako zneje pomenovanie aj pre strom aj 
plod: jabuka. Prídavné meno jabučni rovnako ako aj v slovenčine zaraďujeme medzi vzťahové prídavné 
mená. Ani v srbčine prídavným menom neoznačujeme farbu. 

2.2. Podskupinu tvoria rovnakokoreňové  pomenovania, ktoré nerastú vo forme stromov ale krí-
kov. Do radu škrupinovitého ovocia zaraďujeme liesku. Je to ker, môže byť formovaný aj ako nižší 
strom. Plod tohto listnatého opadavého kra pomenúvame lieskovec alebo dvojslovným názvom lies-
kový oriešok. Prídavné meno lieskovcový vzťahuje sa na lieskovec a lieskový na liesku. Prídavné mená 
nepoužívame na označenie farby. Zaujímavé sú synonymné podstatné mená lieštie a lieština, ktorými 
pomenúvame lieskové porasty rastúce v súvislom pásme. Ekvivalentné pomenovanie v srbčine pre krík 
bude leska a pre plod lešnik. Prídavné meno leskin bude pre krík a pre plod bude lešnikov. Farbu nepo-
menúvame spomenutými prídavnými menami. Plochu vysadenú lieskami v srbčine môžeme pomenovať 
podstatným menom leskar. 

3. Osobitnú skupinu tvoria cudzokrajné rastliny a plody, ovocné druhy, ktoré zvyčajne nerastú v 
našich podmienkach. Banánovník je tropická rastlina s veľkými listami a mohutnými strapcami plodov. 
Plod banánovníka je žlté podlhovasté ovocie banán. Podľa toho potom rozlišujeme aj dve prídavné 
mená banánovníkovitý a banánový vzťahujúci sa na plod. Posledným môžeme vyjadriť aj farbu, niečo 
má farbu zrelého banána, je sýtožlté. V srbčine lexémou banana pomenúvame aj strom ale aj plod tohto 
stromu. Ďalší vždyzelený subtropický strom citrónovník rodí chutné plody s vysokým obsahom vitamí-
nu C jasnožltej farby citróny. Ak niečo pripomína farbu citróna, ak je žlté ako citrón, hovoríme že je cit-
rónovej farby. V srbčine tvar limun zastupuje strom a jeho plod. Adjektívami limunast a limunov môže-
me vyjadriť jasnožltú farbu. U nás dobre známy je aj šťavnatý plod pomaranč, ktorý rastie na ovocnom 
strome pomarančovníku. Pomarančová farba je žltočervená ako pomaranč. V srbčine ekvivalent pre 
strom a plod bude narandža. Na označenie pomarančovej farby použijeme prídavné meno narandžast. 
Exotický plod mandarínkovníka nazvaný mandarínka patrí medzi najstaršie nedomáce ovocné plody, 
ktorý sa u nás v predaji udomácnil už dávnejšie. Mandarínka je druh menšieho veľmi sladkého poma-
ranča, jasne oranžový plod s tenkou kôrou. Práve svojou chuťou patrí k obľúbenému ovociu. V srbčine 
jedným názvom mandarina pomenúvame strom i jeho plod. Tropickou rastlinou je aj figovník na ktorom 
rastú sladké plody figy. Plody sú guľovité alebo hruškovité od fialovočervenej farby po žltú. Niektoré 
odrody vyhovujú aj našim klimatickým podmienkam a preto sa pestujú aj v našom prostredí. Pretože na 
pomenovanie stromu a plodu existujú dve podstatné mená, tvoríme aj dve prídavné mená figovníkový a 
figový, ale ani jedným nepomenúvame farbu. V srbčine sa bežne popužíva podstatné meno smokva. Na 
našom trhu si možno kúpiť aj iné druhy tropického ovocia, spomenieme ešte niektoré. Vždyzelený cit-
rusový strom grapefruitovník prináša veľké žlté alebo jasnočervené guľovité, mierne sploštené plody s 
horkastou dužinou grapefruity. V srbčine ekvivalentné podstatné meno bude grejpfrut. Opadavý tŕnistý 
ker alebo malý strom granátovník prináša veľké červené chutné plody granátové jablká. Od predchá-
dzajúcich názvov plodov odlišnosť je v tom, že na pomenovanie plodu sa používa dvojslovný názov. 
V srbčine podstatným menom nar pomenúvame strom a plod toho stromu. Kokosovník je palma, ktorá 
sa pestuje pre plody, semená, ktoré nazývame kokosový orech alebo kokos. Popri názve kokosovník 
zaužívaný je aj dvoslovný názov kokosová palma. V srbčine pre strom bude kokos a pre plod tiež kokos 
ale aj kokosov orah.
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3.2. Do tejto podskupiny sme zaradili tie rastliny, ktoré pre pomenovanie stromu majú dve pome-
novania, totožný s názvom plodu a druhý s príponou -ovník. Pre tropickú rastlinu, ktorá prináša plody 
ananásy existujú dve pomenovania, názov totožný s názvom plodu, ananás a so zakončením na -ovník 
ananásovník. Rovnako tak popri názve olivovník sa používa i názov totožný s názvom plodu, čiže oliva. 
V srbčine pomenúvame jedným názvom aj strom aj plod toho stromu, ananas, maslina a pre plod mas-
linka. Zaradili sme sem aj teplomilný ovocný strom ktorý na jar upúta veľkými bielymi alebo ružovými 
kvetmi mandľa. Plod tohto stromu, mandľa má podlhovastý tvar, patrí do radu škrupinovitého ovocia. 
V slovenčine na pomenovanie spomenutého cudzokrajného stromu môžeme použiť aj substantívum so 
zakončením na -ovník: mandľovník. Prídavným menom mandľový nepomenujeme farbu, napr. mandľo-
vé oči, ale skôr nám pripomína tvar očí, sú to podlhovasté oči. V srbčine sa používa totožný názov pre 
strom a plod badem. Prídavné meno bademast sa rovnako ako aj v slovenčine používa v kontexte tvaru, 
niečo má tvar mandle: bademaste oči. Na označenie stromu existuje aj lexéma bademovina. 

4. Sú aj také druhy ovocia, ktoré majú celkom odlišné pomenovanie pre strom a plod. Dokonca, 
niekedy ani nemôžeme hovoriť o strome. Taká dobre známa drevnatá ovíjavá rastlina je vinič. Plody 
viniča sú v strapcoch zoskupené sladké bobule, hrozno. Z podstatných mien tvoríme aj prídavné mená: 
viničový a hroznový. V srbčine ekvivalentné pomenovanie vinograd a grožđe. Exotické  tropické ovocie 
avokádo má hruškovitý tvar s veľkou kôstkou. Tieto plody rastú na  vždyzelených stromoch hruškovca 
amerického. Prídavným menom avokádový pomenúvame niečo tmavozelené.  V srbčine pre plod bude 
pomenovanie avokado.

V našom výskume rastliny a ich plody podľa pomenovania sme rozčlenili do viacerých skupín. 
Najpočetnejšiu skupinu tvoria homonymné názvy, keď rovnakou lexémou pomenúvame aj strom aj 
plod. Zaradili sme sem ovocné druhy, ktoré rastú v našich podmienkach: čerešňa – trešnja, višňa – viš-
nja, broskyňa – breskva, hruška – kruška, marhuľa – kajsija, slivka – šljiva, ringlota – ringlov, orech 
– orah, gaštan – kesten, dula – dunja. Ako podskupinu sme vyčlenili cudzokrajné ovocné druhy, ktoré 
nerastú u nás, aj keď v súčasnosti sú vyšľachtené rozličné odrody prispôsobené našim klimatickým 
podmienkam: kivi – kivi, pomelo – pomelo, papája – papaja, mango – mango. V rámci homonymných 
pomenovaní ako osobitnú podskupinu tvoria rastliny, ktoré nerastú vo forme stromov, majú menšiu 
formu, formu kríkov: černica – kupina, malina – malina, brusnica – brusnica, ríbezľa – ribizla, mišpiľa 
– mušmula. V rámci tejto skupiny a podskupín pomenovaní v oboch jazykoch neexistujú rozdiely pri 
pomenovaniach rastlín a plodov, rovnako znejú pomenovania aj pre stromy, resp. kríky aj pre plody. 
Druhú skupinu sme pomenovali rovnakokoreňové pomenovania. Zaradili sme sem pomenovania,  ktoré 
majú spoločnú koreňovú morféma. Tak v slovenčine sem patrí jabloň – jablko, ale srbský ekvivalent k 
homonymným názvom jabuka – jabuka. V podskupine, ktorú tvoria kríky, rozdiely v pomenovaní medzi 
srbčinou a slovenčinou neexistujú: lieska – lieskovec, leska – lešnik. Tretiu skupinu tvoria cudzokrajné 
ovocné druhy. Strom alebo ker týchto rastlín nazývame slovom zakončeným na -ovník v slovenčine a 
iné pomenovanie pre plod, kým v srbčine sú to homonymné pomenovania: banánovník – banán; banana, 
citrónovník – citrón; limun, pomarančovník – pomaranč; narandža, mandarínkovník – mandarínka; 
mandarinka, figovník – figa; smokva, grapefruitovník – grapefruit; grejpfrut, granátovník – granátové 
jablko; nar, kokosovník – kokos; kokos. Osobitnú podskupinu tvoria tie názvy, ktoré v slovenčine pre 
strom majú dve pomenovania, jeden so zakončením na -ovník a druhý totožný s názvom plodu a v srb-
čine sú to homonymné názvy pre strom a plod: ananásovník, ananás – ananás; ananas, olivovník, oliva 
- oliva; maslina – maslinka, mandľovník, mandľa – mandľa; badem. Sú aj také druhy ovocia, ktoré majú 
celkom odlišné pomenovanie pre strom a plod: vinič – hrozno; vinograd – grožđe, hruškovec americký 
– avokádo; avokado. Z väčšiný názvov tvoríme prídavné mená, jedine z troch cudzokrajných ovocných 
stromov pomelo, papaja a mango sa netvoria prídavné mená.
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НАЗИВИ ДРВЕЋА И ПЛОДОВА У СЛОВАЧКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Резиме

У раду се говори о називима воћака и плодова у словачком и српском језику. Предмет нашег интересовања 
су воћке које успевају на нашим просторима али и из тропских области, чији плодови су приступачни на 
нашем тржишту.
Најбројнију групу чине хомонимне лексеме, затим називи којима је заједничка коренска морфема, група 
речи која у словачком језику код назива за дрвеће се завршава на -овник а за плод се користи другачији 
назив. 

Кључне речи: дрвеће, плод, словачки језик, српски језик
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Жељко Марковић

ПЕРЦЕПТИВНИ „ФЛИП-ГЛАГОЛИ“ И „ФЛИП-КОНСТРУКЦИЈЕ“ 
У СРПСКОМ И СЛОВЕНАЧКОМ ЈЕЗИКУ

Као модел извесног стања ствари саопштеног неким природним језиком опажање имплицира постојање 
субјекта опажања (перципијента) и опажаног објекта. Овај се модел може концептуализовати на два 
начина. У једном случају фокус је на субјекту опажања и активирању одређеног опажајног модалитета, 
што се исказује реченицама у којима је субјекат опажања уједно и синтаксички субјекат. У другом случају 
фокус се помера на дејство опажаног објекта у виду специфичног чулног стимулуса и то често налази свој 
одраз у посебној структури предикације – позицију синтаксичког субјекта тада заузима опажани објекат, 
а субјекат опажања бива изостављен. У раду се приказају лексичка и синтаксичка средства  којима се у 
српском и словеначком језику, у домену семантичког поља визуелне перцепције, реализују искази чији је 
фокус на дејству опажаног објекта.

Кључне речи: семантика, глаголи визуелне перцепције, перцептивни предикат, перцептивни објекат.

Као модел извесног стања ствари саопштеног неким природним језиком – а такође и као 
филозофски и психолошки појам – опажање у свом прототипском виду имплицира постојање 
субјекта опажања (перципијента) и опажаног објекта. У многим се језицима овај модел може 
концептуализовати на два начина. У једном случају фокус је на субјекту опажања и активирању 
одређеног опажајног модалитета, што се исказује реченицама у којима је субјекат опажања 
уједно и синтаксички субјекат. У другом случају фокус се помера на дејство опажаног објекта у 
виду специфичног чулног стимулуса и то налази свој одраз у посебној структури предикације – 
позицију синтаксичког субјекта тада заузима опажани објекат, а субјекат опажања бива изостављен 
(Хундснуршер 1977: 94-95; Харм 2000: 90-91). За остварење обеју ових концептуализација некада 
се у функцији реченичног предиката употребљава једна иста глаголска лексема. На пример, у 
српском језику, у домену семантичког поља олфактивне перцепције, глагол мирисати користи 
се како у реченицама са субјектом опажања у функцији синтаксичког субјекта (Марко мирише 
нешто), тако и у реченицама у којима се у функцији синтаксичког субјекта јавља објекат опажања 
(Нешто мирише [пријатно, непријатно...]). У енглеском језику овакву могућност поред глагола 
олфактивне перцепције smell имају и глаголи taste и feel (I smell flowers : The flowers smell lovely; I 
taste salt in the soup : The soup tastes salty; I feel something rough : The cloth feels rough).1 На другој 
страни, за различите концептуализације визуелне и аудитивне перцепције у енглеском се користе 
различите глаголске лексеме – see и look, одн. hear и sound (I see my brother : He looks well; I hear 
music : It sounds beautiful).2

Перцептивни акт је заправо исказан једино у реченицама првог типа, а у реченицама другог 
типа само је пресупониран (нпр. Marcus looked drunk to me пресупонира I saw Marcus). Nо, и поред 
тога, глаголи – или, прецизније, глаголске алолексе3 – што се појављују у реченицама другог 
типа често се у лингвистичкој литератури посматрају као „пуноправни“ чланови семантичког 
поља перцептивних глагола у оквиру којега се издвајају у посебну групу. Роџерс их назива 
flip perception verbs – по тзв. флип-трансформацијама којима по схватању генеративиста од 
дубинског објекта настаје површински субјекат (и обрнуто, од дубинског субјекта површински 

1  Енглеске примере преузео сам  из Палмер 1987: 75-76.
2  Такође примери из Палмер 1987: 76.
3  Ово прецизирање је због случајева у којима се за двојаку концептуализацију користи једна иста глаголска лексема.
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објекат) – и у својој дисертацији највише пажње посвећује управо њима будући да му се чине 
најинтересантнијим у погледу семантичке структуре (в. Роџерс 1974). Роџерсов термин преузима 
Хундснуршер (1977: 90, 95). Лич (1987: 28) за ове глаголе предлаже назив passive perception verbs. 
У Сковеловој терминологији то су „резултативни“ глаголи (resultativ verbs) (1971: 82-83),4 a у 
Хармовој „глаголи опажања усмерени на објекат“ (objektorientierte Wahrnehmungsverben) (2000: 
91-92). Виберг ове глаголе назива копулативним (copulative) (1983: 263; 1984: 123-124) – зато што 
се појављују обавезно у комбинацији са предикативом и по томе су блиски копули. Роџерсове 
флип-трансформације код Виберга имају еквивалент у тзв. базичној селекцији (base selection). 
Она одређује који ће се од дубинских падежа асоцираних са одређеним глаголом појавити у 
улози граматичког субјекта. Вибергови перцептивни копулативни глаголи – као нпр. глагол look 
у реченици Marcus looked drunk to me – били би тако глаголи базирани на извору, одн. чулном 
феномену (source-based, phenomenon-based), те у улози граматичког субјекта имају доживљени 
ентитет, за разлику од глагола што за свој граматички субјекат имају живо биће које има неке 
чулне доживљаје, какав је нпр. глагол see.

На другој страни, Гжесјак сврставање перцептивних флип-глагола5 у семантичко 
поље глагола чулне перцепције сматра погрешним. Њих – истиче Гжесјак (1983: 53-54) – са 
перцептивним глаголима повезује једино сличност лексичке форме и чињеница да се у њиховом 
пресупонованом садржају налази неки глагол чулне перцепције. Општу поставку о флип-
трансформацијама критикује Кох (1979). И сам Хундснуршер, који Роџерсове поставке примењује 
на немачком материјалу, исказује извесну резервисаност у односу на статус ових глагола када 
констатује на једном месту (1977: 96) да „перцептивни флип-глаголи и јесу и нису ‘обични’ 
глаголи перцепције“.

У српском језику, када се ради о домену визуелне перцепције на који ћу се ја у овом раду 
ограничити, у категорију флип-глагола спадао би глагол изгледати (у значењу „имати какав 
спољашњи лик, облик“ [РМС1, РМС6]),6 иначе калк са немачког језика (према нем. aussehen).7 
Српском глаголу изгледати у словеначком књижевном језику одговара свеза biti videti:

Стешњено између зграда, двориште би можда лепше изгледало да је окно обрисано 
(Марковић, 53);
Stisnjeno med bloki bi bilo dvorišče morda videti lepše, če bi bilo okno umito (Marković, 57);

Окренут непрозирној даљини (...) изгледао је неспокојан... (Шћепановић, 9);
Obrnjen proti nepregledni daljavi (...) je bil videti nemiren... (Šćepanović, 10);

Stala je sredi sobe (...) da je bila videti še bolj suha... (Kosmač, 195);
Стајала је усред собе (...) па је изгледала још мршавија... (Космач, 177);

Niti približno ni vedel, kakšna je videti šoja... (Novak, 211);

4  Уз прилично конфузно образложење: „... because they are verbal actions which are clearly the result of the state of using a 
certain sense” (Сковел 1971: 83).

5  У складу с Роџерсовим првобитним називом ових глагола (descriptive perception verbs – в. Rogers 1971) Гжесјак за 
њихову ознаку користи термин percepcyjne czasowniki opisowe.

6  Употреба глагола изгледати у значењу „провиривати из нечега, поглéдати“ (Изгледао је из кафане има ли кога 
[РМС1]), одн. „пажљиво гледати онамо одакле се ко чему нада, очекује, ишчекује кога, што“ (Путници ... стоје на ... 
обали, одакле ... узалуд изгледају скелу [РМС6]) данас се среће само у дијалектима, те је стога изостављам из даљег 
разматрања.

7  За потврде о немачком пореклу глагола изгледати в. Тривунац 1937: 80 и Рамелмајер 1975: 194-195. (Рамелмајер овај 
глагол погрешно означава као двовидан, што у свом опширном приказу Рамелмајерове књиге примећује и П. Ивић 
[1978: 243-244].) На Рамелмајеровој листи глаголских преведеница са немачког налазе се још неки глаголи чије се 
значење везује за сферу чулне перцепције, као и они чије је значење метафоризацијом из ње изведено: превидети 
(< übersehen), надгледати (< beaufsichtigen), надзирати (< beaufsichtigen), увидети (< einsehen), предвидети (< 
voraussehen), пречути (< überhören), саслушавати (< verhören), предосећати (< vorahnen) (Рамелмајер 1975: 116-121).
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Није имао ни приближну представу о томе како изгледају крешталице... (Новак, 203).

Словеначки глагол izgledati („delati, ustvarjati videz, vtis česa“) oкарактерисан је у ССКЈ као 
одлика разговорног језика,8 на шта упућује и мој корпус у којем се овај глагол среће само у једном 
дијалогу: 

„Nič pravega teka nimaš? In nekam slabo izgledaš?“ (Zupan – Igra, 90);
„Шта ти је са апетитом? А и не изгледаш баш најбоље?“ (Зупан – Игра, 96).

У словеначким електронским корпусима нашао сам, међутим, доста примера са овим 
глаголом, поготову у новинским текстовима, нпр.: 

Anan stoji na majhnih nogah za nebesno modrima mikrofonoma (...). Deluje utrujeno, njegovi 
čevlji izgledajo prašni... (KN); 
Ne odstrižite preveč, ker bodo suhi lasje izgledali krajši (KF); 
Phil Jackson je priznal, da so „biki“ izgledali utrujeno in da so po takem porazu ponižani kot 
košarkarski klub (KF). 

По свему судећи, у словеначком је глагол izgledati својствен не само разговорном идиому, него и 
публицистичком стилу.

У погледу статуса перцептивних флип-глагола делим Гжесјаково становиште по коме се 
они не могу заиста сматрати перцептивним глаголима, jер овим глаголима се не исказује неки 
перцептивни акт. У њих је перцептивни акт само пресупониран. Они ништа не предицирају 
о субјекту опажања, без кога опажања не може ни бити, већ једино указују на неку особину 
опажаног објекта. Уколико бисмо глагол изгледати убројали у перцептивне глаголе, онда бисмо 
ту могли убројати и нпр. глаголе светлуцати, светлети, блистати и друге глаголе у чијем се 
семантичком садржају до перцептивног акта може доћи путем пресупозиције. (Као што нпр. 
Марија изгледа уморно пресупонира Видим Марију, тако и Мокро лишће светлуца на јутарњем  
сунцу пресупонира Видим лишће.)9 

Посебна врста флип-ефекта се у српском и словеначком остварује употребом перцептивног 
глагола у „рефлексивном пасиву“, нпр.:

Види вам се етикета! (Марковић, 72);
Vidi se etiketa! (Marković, 78);

Tako sem prišel (...) na ovinek, ki se z njega že vidi domača hiša (Kosmač, 86); 
Тако сам дошао (...) до окуке с које се већ види родна кућа (Космач, 74).

У словеначком, међутим, наспрам српског перцептивног глагола у рефлексивном пасиву 
знатно чешће стоји инфинитив перцептивног глагола у свези са имперсоналним обликом глагола 
biti. У раније поменутој конструкцији biti videti еквивалентној српском глаголу изгледати помоћни 
глагол biti стоји у персоналном облику. У реченицама са тако реализованом конструкцијом biti vide-
ti, као и у реченицама са перцептивним глаголом у рефлексивном пасиву, објекат пресупонираног 
перцептивног акта постаје синтаксички субјекат, док у реченицама са инфинтивом перцептивног 
глагола уз имперсонални облик глагола biti аргумент у улози објекта перцепције задржава улогу 
синтаксичког објекта (исказаног слободним акузативом). Стога се у том случају флип-ефекат у 
словеначком остварује само на семантичком плану, али не и на формалном. Примери:

... на све стране виделе су се само некакве главе, некакве руке, некакви вратови (Булатовић,, 
20);

8  Тако га одређује и Топоришич (1984: 481).
9  То је дијаметрално различито од становишта Харма (2000: 91-92). Његово образложење зашто перцептивне флип- 

-глаголе треба сматрати глаголима опажања, али не и глаголе као што је нпр. glänzen „светлети“, гласило би укратко 
овако: први моделирају неко стање ствари као опажано стање ствари, а други као стање ствари дато независно од 
опажања; први опажано стање ствари приписују објекту као инхерентну особину, а други не. Критеријуми на основу 
којих даје овакву карактеризацију супротстављених глагола остају код њега међутим нејасни.
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... povsod je bilo videti samo nekakšne glave, nekakšne roke, nekakšne vratove (Bulatović, 19);

... рана се једва назирала... (Петровић, 72);
Rano je bilo komaj opaziti (Petrović, 64);

V blatu je videti sledi – saj to je bil motocikel! (Zupan – Menuet, 189);
У блату се виде трагови – па то је био мотоцикл? (Зупан – Менует, 214);

Letalo je letelo nizko nad dolino, tako da je bilo jasno videti nemške oznake... (Zupan – Menuet, 
180);
Авион је ниско прелетео долину, тако да су се јасно виделе немачке ознаке... (Зупан – 
Менует, 204).

 
Још једна реченична конструкција којом се у словеначком остварује флип- ефекат, опет 

само у семантичком, али не и у формалном смислу, подсећа на рефлексивни пасив по томе што 
се уз перцептивни глагол појављује морфема se, али за разлику од рефлексивног пасива аргумент 
у улози објекта перцепције не исказује се као синтаксички субјекат, него – као у конструкцијама 
са инфинитивом перцептивног глагола и имперсоналним обликом глагола biti – остаје у позицији 
синтаксичког објекта. Уз то, предикат обавезно стоји у 3. лицу једнине (средњег рода) – чиме 
се, дакле, и овде постиже имперсоналност. Понеки пример овог реченичног модела, који се у 
словеначком додуше сматра супстандардним (уп. Шкерљ 1937: 417-418; Топоришич 1984: 294-
295; Орешник 1992: 30), својственим пре свега разговорном језику, среће се и у мом корпусу: 

V presledkih med svetilkami na kandelabrih (...) se ni videlo ped pred nosom... (Novak, 39);
... udeležujemo se sestankov in tam tudi spregovorimo, da se nas vidi in sliši... (Zupan – Igra, 
38).10

Наишао сам чак на случај, додуше из домена аудитивне перцепције, да писац у једном 
истом одељку (уз то прилично кратком) употребљава и конструкцију са аргументом објекта 
перцепције у улози синтаксичког субјекта и конструкцију са аргументом објекта перцепције 
у улози синтаксичког објекта. У улози предиката појављује се глагол slišati „чути“ и његова 
префигирана форма zaslišati „зачути“: 

Spet se zasliši Silvo, ki rjuje: „To stanovanje je moje.“
A gorila že zaloputne vrata.
Silvota se še vedno sliši: „Pustite me na miru.“ 

(Kleč, 81)
Реченице које имају предикат с морфемом се и аргумент објекта радње у акузативном облику 

М. Ивић (1983: 73-76) назива квазипасивним. О њиховим карактеристикама, распрострањености 
у словенским језицима и статусу у погледу књижевнојезичке норме опширно је писала  К. 
Милошевић (1980). Српском језику оне нису својствене,11 док су на хрватској језичкој територији 
прилично раширене па их у новије време тамошњи граматичари сврставају у стандардне.12

10  У српском преводу први од горе наведених примера стоји у рефлексивном пасиву: У проредима између светиљки на 
канделабрима (...) није се видео ни прст пред оком... (Новак, 37). У преводу другог примера садржана је безсубјекатска 
конструкција с предикатом у рефлексиву, као и у словеначком изворном тексту, али за разлику од њега без исказаног 
објекта: ... посећујемо састанке и дискутујемо, да се чује и да се зна... (Зупан – Игра, 38).

11  Истина, неке спорадичне примере оваквих реченица код српских говорних представника забележила је у релативно 
скорије време Љ. Суботић (1996). 

12  То чине аутори Приручне граматике хрватскога књижевног језика (1979. и каснија издања). Међу њиховим 
примерима овог реченичног типа налазимо и два са перцептивним глаголом (конкретно, глаголом vidjeti): U slici 
sa snijegom već se vidi Becića kao budućeg majstora kristalnog gledanja; Na fotografijama se može vidjeti Becića kako 
slikarski i ljudski uživa u pejzažima oko nedaleke rijeke Sutle (Приручна граматика 1979: 375-376). Старији хрватски 
граматичари су овакве конструкције оцењивали као супстандардне (в. наведени рад К. Милошевић, фуснота 2). 
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И да резимирамо. За остваривање тзв. флип-ефекта, када се фокус исказа усмерава на 
дејство опажаног објекта у виду специфичног чулног стимулуса, при чему аргумент у улози 
перцептивног објекта заузима позицију синтаксичког субјекта, перцептивни предикат из домена 
семантичког поља визуелне перцепције лексикализује се у српском језику глаголом изгледати. 
Овај глагол се у истој функцији појављује и у словеначком језику, али се тамо сматра одликом 
колоквијалног стила. У словеначком књижевнојезичком изразу српском глаголу изгледати 
одговара свеза глагола videti (у инфинитиву) с персоналним обликом глагола biti (изгледао је 
уморан : bil je videti utrujen).

У оба језика се флип-ефекат остварује и употребом перцептивног глагола у рефлексивном 
пасиву. У словеначком, међутим, наспрам српског перцептивног глагола у рефлексивном пасиву 
знатно чешће стоји инфинитив перцептивног глагола у свези са имперсоналним обликом глагола 
biti. При томе аргумент у улози перцептивног објекта задржава улогу синтаксичког објекта (рана 
се једва назирала : rano je bilo komaj opaziti). Стога се у том случају флип-ефекат остварује само 
на семантичком плану, али не и на формалном.

У словеначком се флип-ефекат, опет само у семантичком, али не и у формалном смислу, 
среће и у примерима у којима уз перцептивни глагол стоји морфема se, а перцептивни објекат 
остаје у позицији синтаксичког објекта (ni se videlo ped pred nosom). Оваква конструкција није 
својствена српском језику, а у словеначком се сматра супстандардном.
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“FLIP PERCEPTION VERBS” AND “FLIP STRUCTURES” 
IN SERBIAN AND SLOVENIAN LANGUAGE

Summary

In order to accomplish the so-called flip-effect, when the focus of a statement is directed onto the effect of the 
observed object in the form of specific sensory stimulus, whereby the argument in the role of perception object 
assumes the position of syntactic subject, the perception predicate in the domain of semantic field of visual 
perception is lexicalised in Serbian via the verb ‘izgledati’ (‘look’). This verb appears in the same function in 
Slovenian although it is considered the property of a colloquial style. In the Slovenian literary-linguistic expression, 
the conjunction of the verb ‘videti’ (‘see’) (in the infinitive form) with a personal form of the verb ‘biti’ (‘to be’) 
corresponds to the Serbian verb ‘izgledati’ (‘look’) (izgledao je umoran : bil je videti utrujen – ‘he looked tired’).
In both languages, the flip-effect is also accomplished with perception verb in reflexive passive form. However, 
it is much more often the case that perception verb in reflexive passive used in Serbian can be matched with the 
infinitive of perception verb in conjunction with impersonal form of the verb ‘biti’ (‘to be’) in Slovenian, whereby 
the argument in the role of perception object maintains the role of syntactic object (rana se jedva nazirala : rano 
je bilo komaj opaziti – ‘the wound could be hardly seen’). Therefore, in this case, the flip-effect is accomplished 
only at a semantic level and not at a formal level.
The flip-effect in Slovenian, again only in a semantic and not in a formal sense, can be found in the examples 
in which the perception verb is accompanied by the morpheme ‘se’ whereby the perception object remains in 
the position of syntactic object (ni se videlo ped pred nosom – ‘you couldn’t see a foot past your nose’). Such a 
structure is not typical for Serbian language while it is considered sub-standard in Slovenian.
  
Кey words: semantics, verbs of visual perception, perception predicate, perception object.
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Предраг Мутавџић – Саша Савић

ЗООНИМИ У САВРЕМЕНОМ СРПСКОМ, ГРЧКОМ И  
ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ1

У раду се анализира семантичко значење и функција фразеологизама са зоонимима као кључним компо-
нентама у српском, грчком и енглеском језику. На основу посматрања понашања животиња и инсеката 
сваки народ је начинио избор одговарајућих зоонима који су постали карактеризација унутрашњег пси-
холошког стања човека. Због тога аутори у раду указују на сличности и разлике између фразеологизама  
на семантичком и морфолошком нивоу у три несродна језика преко контрастивно-компаративне анализе 
зоонима. У раду нису обрађени зооними као пејоративни квалификатори људских особина. Регистровани 
су зооними са највећом фреквенцијом (реч је о именима животиња које су  карактеристичне за географско 
подручје са кога потиче сваки народ понаособ) и извршена је типологизација фразеологизама. У завршном 
делу рада посвећена је пажња употреби зоонима као властитих имена или као породичних презимена, што 
пружа један шири дијахронијски увид у друштвено-културну свест сва три народа. 

Кључне речи: зооним, фразеологизам, српски, грчки, енглески

1. УВОДНО РАЗМАТРАЊЕ

Фразеолошки систем сваког језика може се проучавати са различитих аспеката. Свака фра-
зеолошка јединица (или фразеологизам) представља засебан семантички склоп који даје могућ-
ност праћења његове употребе унутар различитих контекстуалних појава у језику. При проуча-
вању фразеологизама у ономасиолошком погледу нарочита пажња се посвећује систему облика, 
симбола и метафора садржаних у компонентама фразеологизама као својственом квалитативном 
показатељу одраза света у датом језику (Ермола 1998: 151; Телия, 1996: 51). Са друге стране, у 
већини случајева зооним се може посматрати и као посебна врста метафоричке деноминације 
која се тиче или неке карактерне особине поједине животиње или њеног оглашавања. Тако, на 
пример, у немачком назив за пастрмку – Forelle – указује на њену спољашњу одлику, па би у пре-
воду ова реч значила „ишарана“, „прошарана“. Такође, сматра се да је ждрал – γερανός - у грчком 
добио име на основу свог посебног начина оглашавања, пошто етимолози проналазе у корену ове 
речи тесну везу с индоевропком глаголском основом *gerH- у значењу „викати“, „клицати“ (Le 
Feuvre, 2011: 23).

У нашем раду настојимо да анализирамо семантичко значење и функцију компонената фра-
зеологизама на примеру тематске групе која садржи називе животиња (зоонима) у српском, грч-
ком и енглеском језику. Избор назначене тематске групе није сасвим случајан, пошто зоонимика 
представља шаролик скуп различитих имена животињских врста чија је улога двострука:

а) директно осликава човеков однос према животињама, било дивљим било припитомљеним, са 
којима је од вајкада у тесном контакту на различите начине, и

б) извесне људске особине – које су или препознате код животиња као такве или су њима при-
писане преко употребљених имена одговарајућих животиња – постале су устаљена метафоричка 
слика како за приказивање људских односа тако и људских карактерних црта. 

1 Рад је урађен у оквиру пројекта Министарства за науку и технички развој Републике Србије Језици и културе у времену 
и простору, број 178002.
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Приписивање људских особина путем зоонима тумачи се углавном нелинвгистичким раз-
лозима. Пошто и животиње слично човеку поседују сопствене (инстинктивне и/или стечене, на-
учене) навике и обрасце понашања, свакој од њих припада одговарајући начин живота и пона-
шања који се, по правилу, готово никада не мења па се због тога може говорити о устаљености 
у животињском понашању. Отуда се фразеологизми са зоонимима далеко више од других врста 
фразеологизама приближавају аксиомима. Уједно, сваки језик, било сродан или не, разликује се 
од осталих и по употреби зоонимике. На пример, у српском и британском енглеском лексема риба 
/ fish поседује значење „згодне женске особе“, док у грчком иста реч – ψάρι – означава „гуштера“, 
односно указује на поспрдни надимак за младог војника. На основу пажљивог посматрања пона-
шања животиња и инсеката сваки народ је начинио избор одговарајућих зоонима који су време-
ном постали карактеризација унутрашњег психолошког стања човека: док је лексема рис кључна 
компонента фразеологизма бити бесан као рис, дотле у енглеском исту функцију преузимају два 
сасвим различита зоонима: hornet („стршљен“) и hare („зец“) – to be as mad as hornet / as a March 
hare. У грчком, међутим, не постоји одговарајући фразеологизам са зоонимом, па се отуда упо-
требљава нефразеолошки израз – είμαι / γίνομαι θεοπάλαβος („бити/постати бесан/раздражен“). 
Са треће стране, лексема лисица / αλεπού / fox y сва три језика носи јасно семантичко-логичко 
значење препредене (лукаве) особе. 

Због тога сматрамо да нећемо погрешити уколико посматрамо употребу зоонима у фразео-
логизмима као примарне квалификаторе који унутар устаљених конотативних значења метафора 
указују на поједине људске особине и својства.

2. ЦИЉ И МЕТОДОЛОГИЈА РАДА

Основни циљ овог рада је да преко контрастивно-компаративне анализе одабраног броја фра-
зеолошких јединица са називима животиња у сва три несродна језика укаже на сличности и разлике 
на семантичком и морфолошком нивоу. У обзир узимамо структурално сличне или исте фразео-
лошке јединице са истим зоонимом (поклапање), са различитим зоонимима (непоклапање), затим 
фразеологизме у којима постоји само делимично поклапање у неком сегменту као и фразеологизме 
са нееквивалентним зоонимима те фразеологизме који се у неком од језика преводе нефразеолошки. 

У оквиру савремених ономастичких проучавања прави се разлика између имена и назива: 
док се име тиче онимијског (или правог именског) нивоа, дотле назив указује на апелативни 
ниво. Када је реч о зоонимима као кључним елементима фразеологизама, понекад је веома тешко 
разлучити да ли је у њима зооним у функцији онимије или апелатива. По правилу, зооним није 
ништа друго до властито име животиње, оно какво постоји у сваком језику, али када је у функцији 
квалификатива, било позитивног, било негативног, тада је само апелатив; упоредити:

пример онимије:                                            пример апелатива:
Коњ је корисна животиња.                             Ради као коњ, од јутра до сутра.
A horse is a useful animal.                                He works like a horse / beaver all day long.
Το σκυλί είναι ο καλύτερος φίλος                    Δουλεύει σαν σκυλί, από το πρωί ώς το βράδι.
του ανθρώπου.

Према Коутису (Соаtes, 2005: 3),  да ли ће неки зооним бити властито име или апелатив у фразе-
ологизму зависи од два чиниоца: 

а) од самог контекста, и      
б) од говорникових намера
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што ће рећи да „властитост“ увек почива у оквирима прагмалингвистике, никако у струк-
туралној лингвистици.

3. О ЗООНИМИМА У СРПСКОМ, ГРЧКОМ И ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ

Укупно је забележено 438 примера фразеологизама у српском, 491 пример у грчком и 519 
примера у енглеском. Πоред фразеологизама, у разматрање смо узели и народне пословице и из-
реке. Највећу регистровану фреквенцију у сва три језика имају следећи зооними: 

а) у српском: коњ, магарац, свиња, пас, мачка, овца/јагње, вук/курјак, 
лисица, коза, кокошка, во/бик, мува, медвед, мрав, 
змија/гуја, животиња/стока

б) у грчком: магарац, змија, коњ, пас, мачка, овца/јагње, вук, коза, 
мува, животиња

г) у енглеском: свиња, риба, пас, мачка, коњ, вук, магарац, овца/јагње, 
бува, животиња

док се остали забележени зооними јављају у релативно малом броју забележених случајева (на-
водимо их збирно из сва три језика): 

врана/гавран, голуб/голубица/грлица, жирафа, јаребица, јарац, камелеон, крокодил/алигатор, 
кукавица, кукувија/сова, лав/лавица, ласта(вица), лептир/лептирица, комарац, кртица, медвед, 

миш, мрав, мула, мушица, нилски коњ, папагај/папига,
паун, пацов, петао, пијавица, гуска, ћурка, рис, соко, орао, рода, пчела/оса/стршљен/обад, 

слон, сом, стеница, рода, мајмун/горила, чавка, штука

Како се види из прегледа, највећу фреквенцију имају називи оних животиња које су  карактерис-
тичне за географско подручје са кога потиче сваки народ понаособ, односно реч је о животињама 
и инсектима који су:

1. основно оруђе за рад,
2. један од главних извора хране,
3. главни извор опасности у реалном животу,
4. имали одређену функцију у митолошко-религијском погледу,
5. постали чувари, заштитници и кућни љубимци,
6. окарактерисани као штеточине

Егзотичније врсте животиња (леопард, тигар, јагуар...), неспецифичне за географско поднебље 
Европе, нисмо забележили у већем броју фразеологизама у сва три језика, што показује да и на-
зиви тих животиња као и њихове карактеристике нису биле раније познате, односно да су ушле 
касније у језике. Нису ни све познате врсте животиња и инсеката укључене у фразеологизме 
(стонога, слепи миш, шакал, дивокоза итд), што ће рећи да је у сваком језику извршен посебан 
избор зоонима чиме они творе једну стабилну и затворену класу лексема. Чињеница је и то да 
су у српски, грчки и енглески ушли називи појединих делова тела животиња, као што су крила, 
папак, реп, рог/рогови као и тек поједини „готови” јестиви продукти животиња – јаје и млеко. Та-
кође, у наведене језике ушла су имена и неких других врста животиња ван нашег поднебља - лав, 
камелеон, мајмун, нилски коњ - што би се могло оправдати простим преузимањем из, пре свега, 
историјских и културно-цивилизацијских разлога. Познато је да су се стари Грци сусрели са кро-



Предраг Мутавџић – Саша Савић

72

кодилом и нилским коњем тек када су се поближе упознали са старим Египћанима. Већ одомаћен 
фразеологизам у сва три језика:

лити крокодилске сузе
χύνω κροκοδείλια δάκρυα

to shed (cry, weep) crocodile tears

представљао би можда најбољи пример језичко-културног позајмљивања који је преко грч-
ко-римског посредовања из египатског (тачније речено, коптског) језика прешао у друге европске 
језике (Мurray, 1998: 143; Χριστοδούλου-Ιωαννίδου, 2004: 215-216). Историјски посматрано, овај 
фразеологизам је први пут забележен тек у 9. веку у чувеном енциклопедијском делу Bibliotheca 
васељенског патријарха Фотија (Henry, 1997: 90).

4. ТИПОВИ ФРАЗЕОЛОГИЗАМА

На основу компаративно-контрастивног упоређивања фразеологизама, запазили смо неко-
лико типолошких врста:

	идентични фразеологизми,
	фразеологизми који су барем у два језика идентични,
	неподударни фразеологизми.

4.1. Идентични фразеологизми

У прву групу сврстали смо све фразеологизме који су и структурално и семантички иден-
тични, односно код којих је присутан исти зооним као конституент. Оваквих примера је највећи 
број – укупно 384, што чини 55,43%:

бити лукав као лисица                  бити крава музара
είμαι πονηρός σαν αλεπού                 βρήκε την αγελάδα και αρμέγει (= „нашао краву па музе“)
to be a sly fox                                     to be a cash cow

јести као свиња / ждрати као стока         гложе се као пас и мачка
τρώω σαν γουρούνι                                         τρώγονται σαν το σκύλο με την γάτα (= „једу се“)
to eat like a pig / horse                                    they lead a cat and dog life

риба од главе смрди                                 бити црна овца (породице / у породици)
το ψάρι βρομά από το κεφάλι                       είμαι μαύρο πρόβατο (της οικογένειας)
fish begins to stink at the head                     to be a black sheep

бити гладан као вук                                   када нема мачке, мишеви коло воде
πεινάω σαν λύκος                                          όταν λείπει η γάτα, χορεύον ποντίκια 
to be as hungry as a wolf                               when the cat’s away, the mice will play
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бити / постати жртвени јарац                   имати слоновско памћење
είμαι / γίνομαι αποδιοπομπαίος τράγος           έχω μνήμη ελέφαντα
to be / become a scapegoat                              to have an elephantine memory

гинути / падати као муве / зечеви             пас који лаје не уједа
πέφτω σα μύγες                                               σκύλος που γαβγίζει δε δαγκώνει
to drop like flies                                               his bark is worse than his bite

бити као риба на сувом
σαν το ψάρι στη στεριά

to be like a fish out of water

магарца одведи и у Јерусалим, он ће опет бити магарац 
магарац у Беч, магарац из Беча

ο γάϊδαρος και στους Άγιους Τόπους να πάει, γάϊδαρος γυρίζει
send a donkey to Paris, he will return no wiser than he went

Само код појединих фразеологизама постоји варирање у погледу избора зоонима када је 
реч о животињама из исте породице, попут:

бити вук у јагњећој кожи
λύκος ντυμένος πρόβατο (= „вук обучен /као/ овца“)

to be a wolf in sheep’s clothing

4.1.1. Фразеологизми који су барем у два језика идентични, и то:
a) исти зооним, различит вербал:

ни мрава не би згазио
ούτε μυρμήγκι δεν μπορεί να σκοτώσει (= „ни мрава не може да убије“)

(he) wouldn’t hurt a fly

умиљато јагње две мајке сиса
το ήμερο αρνί βυζαίνει από δύο μανάδες

*you can catch more flies with honey than with vinegar

крити гују у недрима
ζεσταίνω φίδι στον κόρφο (μου) (= „грејати змију у грудима“)

to nurse a snake in one’s bosom

б) исти вербал, различит зооним
Од укупно забележеног броја примера, чак 46,78% (или 298) припада овој подгрупи фразеологи-
зама, као што су:

бити вредан као мрав                            купити мачку у џаку
είμαι μυρμήγκι                                             αγοράζω γουρούνι στο σακί (= „купити свињу у врећи“)
to be a busy bee                                         to buy a pig in a poke
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поклоњеном коњу не гледа се у зубе
he looks a gift horse in the mouth

του χάριζαν γάϊδαρο και τον κοίταζε στα δόντια 
 (= „поклонили му магарца, а он му гледао у зубе“)

вук длаку мења, ћуд никада

ο λύκος κι αν εγέρασε κι άλλαξε το μαλλί του, μήδε τη γνώμη άλλαξε, μήδε την κεφαλήν του 
(= „вук све и да је остарио и длаку променио, нити је променио мишљење нити главу“)

a leopard doesn’t change its spots

као слон у стаклари                                             бити (матора) коза
σαν ταύρος σε υαλοπωλείο (= „бик“)                       είμαι γκιόσα / κατσίκα
like a bull in a china shop                                        to bе а bitch

врана врани очи не вади
κόκαρας κοράκου μάτι δεν βγάζει (= „гавран гаврану око не вади“)

А) hawks will not pick out hawk’s eyes (= „соколи неће извадити очи соколу“)
Б) dog doesn’t eat dog

бити ноћна птица
to be a night owl

είμαι πεταλούδα της νύχτας (= „бити ноћни лептир“)

ићи пужевим кораком
to go at a snail’s pace

πηγαίνω με βήμα χελώνας (= „ићи корњачиним кораком“)

убити две муве једним ударцем
to kill two birds with one stone

σκοτώνω μ’έναν σμπάρο δύο τρυγόνια (= „две грлице“)

направити кога магарцем
κάνω κάποιον άλογο (= „начинити кога коњем“)

to get somebody’s monkey up

5. НЕПОДУДАРНИ ФРАЗЕОЛОГИЗМИ, И ТО:

5.1. у српском и грчком уочавају се подударне структуралне форме фразеологизама са или истим 
или различитим зоонимом које у енглеском одговарају неком другом типу фразеолошких израза 
без зоонима. Оваквих примера из нашег корпуса има 214, што чини 46,75%:
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σκάω γάϊδαρο /  έχω γαϊδουρινή υπομονή (= „имати магареће стрпљење“)
имати коњске живце

*to have the patience of a saint

беспослен поп јариће крсти
σκοτώνω μύγες (= „убијати муве“)

*to loaf / lounge about (= „дангубити)

имати / тражити и од птице млеко
έχω / ζητάω και του πουλιού γάλα

*to have the rarest delicacy

не можеш имати и јаре и паре / не може бити и вук сит и овце на броју
δεν μπορείς να έχεις και την πίτα ολόκληρη και τον σκύλο χορτάτο

(= „не можеш имати и целу питу и пса ситог“)
*you can’t have your cake and eat it

рече сова врапцу да има велику главу / ругала се сова сеници
είπε ο γάϊδαρος τον πετεινό κεφάλα (= „назвао магарац петла главоњом“) 

*the pot call the kettle black

ставити / пустити коме бубу у ухо                      као покисла кокош(ка)
βάζω ψύλλους στα αυτιά κάποιου                             σαν βρεγμένη γάτα (= „као поквашена мачка“)
*plant a seed in someone’s mind                              *with the head down

мешати бабе и жабе
Άλλα τα μάτια του λαγού κι άλλα της κουκουβάγιας (=„jeдне су очи у зеца, а друге у кукувије“)

*to mix / compare apples and oranges

правити од комарца магарца
κάνω τη μύγα βόδι (= „правити муву волом“)

*to make a mountain out of a molehill

ми о вуку, а вук на вратима
κατά φωνή κι ο γάϊδαρος (= „и по гласу магарац“)

*talk of the devil

лети ли магарац? да, лети до облака!
πετάει ο γάϊδαρος; πετάει!

*a man has got to do what a man has got to do / (one) will believe anything you tell (him)

имати пилећу памет                                      легати са кокошкама
έχω κоκόρου γνώση (= „петлово знање“)       κοιμάμαι με τις κότες
to be feather-brained                                         * to go to bed early                            
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5.2. грчки фразеологизам са зоонимом преводи се другим фразеолошким изразима на српски и 
енглески. Оваквих примера је 64, што чини 28,22%:

είμαι περδίκι (= „бити јаребица“)        είναι σαν τη μύγα μέσα στο γάλα
*пуцати од здравља                               *стрши као страшило
*to be fit as a fiddle                                 *to stick out like a sore thumb

χάφτω μύγες                                        ψάχνω / γυρεύω ψύλλους στα άχυρα (= „тражити бубе“)
*продавати зјала                                *тражити иглу у пласту сена
*to idle about οne’s time                      *to seek a needle in a haystack

άλλα λογαριάζει ο γάϊδαρος κι άλλα ο γαϊδουρολάτης
(„jeдно рачуна магарац, а друго магароводац“)

*човек снује, а Бог одређује / није коме је речено, него коме је суђено
*man proposes, God disposes

βγάζω από τη μύγα ξύγκι (= „извући / исцедити из муве маст / лој“)
*извући / исцедити из суве дреновине воду

*to be a skinflint

νηστικό αρκούδι δεν χορεύει (= „гладан медвед не игра“)
*гладан трбух придике не слуша

*an empty belly bears no body

(και) πράσινα άλογα! (= „/и/ зелени коњи“)
*ма какви бакрачи!

*what a stupidity/nonsense!

*бити добро ситуиран / комотно живети / упасти (коме) секира у мед
δένω το γάϊδαρό μου

*to be a made man / be sitting pretty

*извући / провући се за длаку
*γλυτώνω από του λύκου το στόμα

to have a narrow escape

5.3. српски фразеологизам са зоонимом има одговарајући еквивалент у грчком и енглеском у виду  
нефразеолошког или фразеолошког израза: реч је о 23 примера (13,45%), попут:

бити / постати кукавица                       не буди овца!       
*to be a coward/chicken                            *don’t be a sucker!
*είμαι δειλός                                              *να μην γίνεις κορόιδο/ ψώνιο!

бити ситна риба                                     бити / постати крупна зверка / риба
*to be a small fry/potatoe                          to be a big fish / *shot
*είμαι μηδαμηνός                                      *είμαι/γίνομαι σπουδαίο πρόσωπο (= „важна особа“)
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то (већ) и врапци на грани / крову знају
*το ξέρει και η κουτή Μαρία (= „то зна и шашава Марија“)

*every schoolboy knows that

пребити кога као мачку
*to tan somebody’s hide

* κάνω κάποιον τουλούμι στο ξύλο (= „некога учинити козјом кожом од батина“)

5.4. српски и енглески фразеологизам са зоонимом кореспондира или нефразеолошком или фра-
зеолошком изразу без зоонима у грчком. У корпусу је оваквих примера  забележено 86, што чини 
32,31%:

бити бесан као рис                                            пити као смук                                                      
to be as mad as a March hare                                to drink like a fish                                                          
*είμαι θεοπάλαβος                                                *είμαι γερό ποτήρι (= „бити испичутура“)

имати пундравце (= „дечије глисте“) у гаћама
to have ants in pants

*κάθομαι στα αναμμένα κάρβουνα (= „седети на жеравици“)

свака птица своме јату лети                        бити бела врана
birds of a feather flock together                        to be a queer duck / fish
*όμοιος ομοίω αεί πελάζει (=                            *είμαι/γίνομαι αλλόκοτος / παράξενος
„сличан сличног вазда привлачи“)

боље врабац у руци него голуб на грани
a bird in the hand is worth two in the bush

*κάλλιο πέντε και στο χέρι παρά δέκα και καρτέρι

имати мушице у глави / бити мушичав
to have bats in the belfry

*έχω λόξα (με κάτι) (= „имати хир /за чиме/ “)

бити тврдоглав као мазга
to be as stubborn as a mule / pig-headed

*είμαι αγύριστο / ξερό κεφάλι (= „бити неокренута / сува глава)

не липши магарче до зелене траве          попиле му чавке мозак
while the grass grows, the horse starves         he has got a swelled/swollen head
*ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι                    *πήρε ο νους του αέρα

бити књишки мољац
to be a bookworm

είμαι βιβλιοφάγος (= „бити књигоједац“)
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5.5. грчки и енглески фразеологизам има одговарајући еквивалент у виду српског нефразеолош-
ког израза. Укупно је таквих 14 примера (10,32%), као што су:

παλιός γάϊδαρος δεν μαθαίνει καινούργια περπατησία
you can’t teach an old dog new tricks

*стари људи тешко се мењају / тешко уче

γίνομαι λαγός
to hare off

*заждити / одјурити

5.6. енглески фразеологизам са зоонимом кореспондира другом типу фразеологизама или израза 
у српском и грчком. Реч је о 38 примера, или 29,32%, попут:

to go to the dogs                                    you lucky dog!                       hold your horses!
*отићи до ђавола / к врагу                  *баш си срећковић!               *не трчи пред рудо!
*πάω στο διάβολο                                  *τυχεράκια συ!                       *μην προτρέχεις!

pigs might flу               for donkey’s years!               to smell a rat
*мало морген!              *сто година!                         *(на)њушити превару
*στο άγιο ποτέ!              *χρόνια και ζαμάνια!            *(μоυ) μυρίζεται βρομοδουλειά

to be / get up to monkey business
*мутна су то посла / нису то чиста посла

*σκαρώνω βρομοδουλείες (= „смислити подвалу“)
 
(that is) a horse of another colour!        (straight) from the horse’s mouth
*άλλο καπέλο αυτό!                                  *από πρώτο χέρι / καθ`ευθείαν από την πηγή
*то је други падеж!                                  *из прве руке

6. ЗООНИМИ КАО АНТРОПОНИМИ

Употреба зоонима у језику у виду властитих имена или породичних презимена може пру-
жити један дубљи дијахронијски увид у саму културну и магијско-религијску свест једног на-
рода. Занимљиво је да се као антропоними појављују искључиво имена дивљих животиња и да 
се она махом дају мушким потомцима за разлику од девојчица којима се на јужнословенској 
територији углавном дају фитоними (попут: Дуња, Вишња, Јагода). Како је Баљестер назначио 
у својој опсежној студији (Ballester, 2006), зооними су понекад употребљавани и да би означава-
ли поједине родбинске односе: тако и данас у шпанском зооним comadreja („ласица“) означава 
„мајку“ (madre). Употреба зоонима као властитих имена различита је од језика до језика, али се 
може разумети у једном ширем контексту ловачко-сакупљачког друштва, какво је било у Европи 
током палеолита и неолита, или у оквиру пољопривредно-сточарског. Отуда је у сваком индоев-
ропском језику (али и не само у њима) остала до данас сачувана једна затворена класа зоонима 
за властита имена. Начелно говорећи, зооними дивљих животиња су раније давани искључиво из 
магијско-ритуалних разлога, као једна врста заштите његовог носиоца од зала и урока или услед 
веровања да ће снагом имена животиње, односно њеним значењем, бити одређено својство онога 
ко га носи. 
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Најраширеније лично име код Срба и Грка јесте оно изведено од зоонима вук и, за разлику 
од грчког, у српском постоји низ изведених имена од ове основе:

Вук, Вукашин, Вукан, Вукоје, 
Вујица, Вукица

Λικούργος /

Голуб / /
Јеленко / /

Лав Λέων Leo
/ Todd („лисац“)
/ Ray, Rey („кошута“)
/ Wilbur („дивљи вепар“)

Једно од старих српских имена је свакако и већ заборављено име Јеленко без свог одгова-
рајућег парњака у грчком и енглеском језику. Име Лав, које се данас све више сусреће у српском 
и у облику Леон, представља културну позајмљеницу која се може објаснити упливом руског 
језика. Начелно говорећи, број властитих имена као антропонима је веома ограничен.

Са друге стране, један број презимена у сва три језика могу се сматрати иновацијама - об-
ично указују на некадашње занимање претка чије презиме његови потомци носе – будући да су 
настала управо у пољопривредно-сточарском друштву. Таква су:

Говедар, Говедарица, 
Говедаревић, Говедић

Γελαδάρης /

Кобиларев, Кобилановић / /
Козар, Козаревић, Козарев, 

Козаров, Козарац, Козарски, 
Козић, Козица, Козина, Козјак

Κατσίκας /

Коњовић Αλογάρης (= „коњоводац“) /
Кравар, Краваревић, Кравић Γελαδάρης /

Музикравић / /
Овчаревић, Овчарић Пροβατάρης /

Пецикоза / /
Рибар Ψαράς, Ψύρρας Fishman, Fisher

Соколар, Соколарев Γερακάρης Hawkman
Убипарип / /

/ / Byrd (= „чувар птица“)
/ / Kellogg (= „убица вепрова“)
/ / Porcher (= „свињар“)

У оквиру следеће табеле упоредо су дата презимена изведена од зоонима у сва три језика:

Атић ( тур. аt) / /
Биковић Ταυρίδης Bull, Bullock
Вранић / Rooke, Craw, Crawford
Врабић / Spurling

Вукашиновић, Вуковић, 
Вукобрат, Вучић

Λύκος, Λυκουρέζος, Λυκούδης, 
Λυκιαρδόπουλος

Wolf, Wolfe
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Гавранић, Гаврановић, 
Гаврић

Κόρακας, Κορακάκης, 
Κορακιανίτης

Raven

Голубовић Γλάρος (= „Галебовић“) /
2

Дабровић / Bieber
Жабић / /

Ждрал, Ждралић / /
Зебић / Finch
Зец, 

Зечевић
Κουνέλης,  Κουνελίδης, 

Κουνελάκης
/

Змија, Змијанац, Змијовић / /
Јаребић Περδικάρης Partridge
Јарчевић Τραγίδης /
Јастребић Γερακάκης Hawk

Јелен, Јеленић, Јеленак / Hart
Јеж / /

*Кокот2, Кокотовић Κοκότας /
Кокош / /

Лабуд, Лабудовић / Swan
Лисица, *Лисац, Лисичић Αλεπούδης, Αλεπουδέλης Fox

Мачак, Мачкић, Мачоровић, 
Мачковић,

Γάτος /

*Медвед, Медведовић, 
Међедовић

Αρκουδάρης,  Αρκουδέας Bear, Beara, Beere, Bere

Мрав, Мраовић Μυρμήγκης,  Μέρμηγκας /
Орлић, Орловић Αετόπουλος Eagle

Паун, Пауновић, Паунковић, 
Паунов

Παγώνης, Παγωνάκης Peacock

/ Ποντίκας, Ποντίκης,   
Ποντικόπουλος (= „мишић“, 

„мишев“)

Mouse, Mouser

*Препелић Περδικάρης Partridge
*Певац Κόκκορης, Κοκορόπουλος, 

Κόκορης
Cock, Cox, Cocks

/ / Cokes (= „петлић”)
Рибаревић, Рибарић, Рибић Ψαρούδας,  Ψαρουδάκης /

Соколовић Γερακάκης Hawk
Тица, Тичевић Πουλιάνος, Πουλάκης Bird

/ Μαυροπούλης (= 
„црноптичевић”)

/

/ / Salmon (= „лосос”)

2 Сва презимена означена астериск звездицом карактеристична су за Хрватску, док се у Србији веома ретко сусрећу.
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Царић / Wrenn
*Чапља Τσακνιάς Heron
*Чворак / Starling

Шиљеговић, Шиљеговац Ζυγούρης /
Шљука / /

Штука, Штукић Λούτσος, Λουτσόπουλος Pike
/ Μπεκάτσας Woodcock ( = „тетреб“)
/ / Bagder (= „jaзавац“)
/ / Haddock (= „бакалар“)
/ Πάπιος Drake (= „патак“)
/ / Тееl (= „патак“)
/ / Hogg (= „вепар“)

/ Σπίνος (= „конопљаревић” 
< конопљарка /Carduelis 

cannabina/)

/

На основу прегледа запажа се велика шароликост презимена изведених од најразличитијих 
зоонима која су  углавном у великом проценту у сва три језика подударна, и поред тога што у сва-
ком језику постоје презимена изведена од појединих зоонима који се у другом језику не сусрећу 
(без свог су одговарајућег еквивалентног парњака).

7. ЗАКЉУЧАК

Спроведена контрастивно-компаративна анализа фразеологизама са називима животиња у 
три несродна језика има велики значај не само када је реч о изучавању ових језика као страних, 
већ и када је реч о покушајима адекватног превођења тих фразеолошких јединица са и на наве-
дене језике. 

Како су фразеологизми са зоонимима као компонентама постали устаљени метафорички 
обрасци приказивања одређених појава или облика понашања, они би се у појединим случаје-
вима могли окарактерисати као енциклопедијске јединице народног знања и сазнања о живо-
тињама. Другим речима, овакви фразеологизми од укупног збира свих фразеологизама једног 
језика садрже у себи сакупљене информације о животињама са којима је неки народ у устаљеном 
контакту, што ће рећи да се унутар самог фразеологизма свакој животињи приписује једно специ-
фично значење. У том погледу овакав тип фразеологизама може да пружи уопштену слику како 
о самој нацији и о њеном односу према животињама (Недкова 2006: 328-329) тако и о томе како 
један народ посматра и непосредно доживљава свет око себе. У оба случаја недвосмислено се 
назиру културно-цивилизацијски оквири унутар којих се временом формирао један народ. 

Када је реч о крајњим резултатима наше спроведене анализе, највећи степен поклапања се 
примећује у двема категоријима: 

а) у категорији правог (или апсолутног) поклапања – када у сва три језика постоје исти 
морфолошко-структруални и лексичко-семантички елементи, 

б) у категоријама где постоји делимично поклапање (такозвано релативно) у два језика, 
било да је реч о истом или различитом зоониму или истом или различитом морфолошко-струк-
туралном нивоу. 

Трећу важну категорију би представљали сви они фразеологизми код којих уочавамо та-
козвано апроксимативно поклапање које може бити двојако: 



Предраг Мутавџић – Саша Савић

82

а) или су у питању сви они фразеологизми који немају свог адекватног преводног еквива-
лента (тј. фразеологизма са зоонимом) на неком језику,

б) или фразеологизми са зоонимима одговарају било неким другим фразеолошким изрази-
ма било да се преводе нефразеолошки.  
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ZOONYMS IN MODERN SERBIAN, GREEK AND ENGLISH

Summary

The paper examines the semantic meaning and function of phraseologism components of zoonyms in Serbian, 
Greek and English. Since animals have their own typical patterns of behaviour and some human traits have been 
attributed to them, the authors study the use of zoonyms as primary qualifiers which point to certain human 
characteristics and attributes within the common connotative meanings. The objective is to identify similarities 
and differences on the semantic and morphological levels through contrastive-comparative analysis of zoonyms 
in the three unrelated languages. Using monolingual and bilingual dictionaries, as well as bilingual dictionaries in 
foreign languages and trilingual dictionaries, the authors analyze phraseologisms, proverbs and sayings and point 
out to zoonyms with the highest frequency in all three languages and classify types of phraseologisms. Several 
types of phraseologisms are relevant: structurally and semantically identical, identical in at least two languages 
where either the zoonym or the verbal differ, and incongruent phraseologisms. At the same time each language 
has its own preference of zoonyms due to animals characteristic of the given geographical area. The authors also 
observe the use of zoonyms as first names and family surnames, which provides a deeper insight into cultural and 
religious awareness. 
The results obtained point to the greatest degree of congruence in the categories of real or absolute congruence – 
where there are the same morpho-structural and lexico-semantical elements in all three languages. The category of 
partial congruence in two languages bears significant relevance. 
This paper conveys the essence of people’s knowledge and apprehension of animals through zoonyms. The analysis 
is of great value both to studying these languages as foreign and to trying to appropriately translate these units. It 
provides a general image of how people see and experience the world around them.  

Key words: zoonym, phraseological units, Serbian, Greek, English, 
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PreDraG novakov

ENGLESKI MODAL COULD – DISTRIBUCIJA  
I SRPSKI  EKVIVALENTI1

Novija anglistička literatura (Leech 2003) beleži dijahrone promene u frekventnosti i upotrebi engleskih modala 
u proteklih nekoliko decenija. Polazeći od te činjenice, prikupljen je sinhroni korpus primera sa engleskim 
modalima i njihovim srpskim prevodnim ekvivalentima iz romana Dena Brauna The Lost Symbol i njegovog 
prevoda na srpski. Od ukupno zabeleženih 343 primera iz prve polovine romana, 123 primera sadrži modal could 
. Primeri iz korpusa omogućili su da se provere postavke o promenama u učestalosti i distribuciji ovog engleskog 
modala, odnosno da se utvrdi koja su njegova modalna značenja prisutna u korpusu i u kom obimu. Primarna 
značenja modala could obuhvataju dinamičku sposobnost, epistemičku mogućnost i deontička značenja, pa su 
primeri  klasifikovani prema tim značenjima; uz engleske primere navedeni su srpski prevodni ekvivalenti da bi 
se uspostavile paralele između njih. U zaključku rada komentarišu se brojčani podaci o distribuciji ovog modala u 
korpusu, kao i zapažene tendencije u njegovoj upotrebi.  

Ključne reči: could, engleski, modali, srpski. 

1. UVOD 

Engleski modali, koji pružaju čitav spektar lingvistički zanimljivih tema za proučavanje, u novije 
vreme privlače pažnju i zbog zapažanja da je tokom poslednjih nekoliko decenija došlo do promena 
u njihovoj upotrebi i frekventnosti. Među prvima je na to nakon empirijskog istraživanja ukazao Lič 
(Leech 2003), a kasnije su njegova zapažanja barem delimično potvrdili i drugi (na primer, Millar 2009). 
Imajući u vidu te analize, kao i novija uporedna proučavanja engleskih i srpskih modala (Trbojević-
Milošević 2004, Prtljaga 2008, Novakov 2008), započeto je šire istraživanje o engleskim modalima i 
njihovim srpskim ekvivalentima na korpusu savremenog engleskog jezika (njegove američke varijante); 
opšti prikaz upotrebe modala u tom korpusu, a zatim i modal can prikazani su u dva rada (Novakov 
2012 i Novakov 2012b), te ovaj rad predstavlja dalju analizu korpusa i usredsređuje se na modal could. 
Naime, modalima can, odnosno njegovom formalnom parnjaku u prošlom vremenu could,  posvećena 
je posebna pažnja jer su s jedne strane bili najbrojniji u proučavanom korpusu, a s druge jer se u pome-
nutoj literaturi (Leech 2003: 228) u britanskom engleskom u periodu od 1961. do1991. godine  jedino 
za ta dva modala zapaža povećanje u frekventnosti: za can  +2,2% i za could  +2,4%.  Kao i u Ličovom 
proučavanju, i u ovom radu se modal could, mada formalno prošlo vreme modala can, obrađuje posebno 
zbog specifičnosti u njegovoj upotrebi. Naravno, kada to kontekst bude zahtevao, could će se povezati 
sa can u okviru odgovarajućeg značenja ili upotrebe. 

1.1. Korpus 

Ovom prilikom ukratko će se prikazati osnovne karakteristike proučavanog korpusa koji je opisan 
i u dva prethodna rada (Novakov 2012, Novakov 2012a). Naime, da bi se proučila upotreba engleskih 
modala, njihova frekventnost i njihovi tipični ekvivalenti u srpskom jeziku, sakupljeni su primeri iz 
savremenog popularnog američkog romana The Lost Symbol autora Dena Brauna i njegovog prevoda 
na srpski jezik Izgubljeni simbol (prevod: Radnila B. Šević i Aljoša Molnar). Taj roman je odabran jer 

1  Ovaj rad je pripremljen u okviru naučnog projekta  Jezici i kulture u vremenu i prostoru koji finansira Ministarstvo prosvete, 
nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (broj projekta 178002). 
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dobro prikazuje stanje u savremenom engleskom jeziku (njegovoj američkoj varijanti) – objavljen je 
2009. godine, sadrži kako deskriptivne, tako i narativne i dijaloške delove, a pouzdani prevod (objavljen 
takođe 2009. godine) omogućava sagledavanje srpskih ekvivalenata. Primeri su preuzeti iz prve polovi-
ne romana (sa 206 od ukupno 509 strana, odnosno iz 51 od ukupno 134 poglavlja). Zabeleženi primeri 
sadrže sledeće modale u naznačenim brojevima: 

Tabela 1: Engleski modali u korpusu i njihova brojnost 
Modal Broj primera Procenat 
Can 114  33,2%
Could 123  36%
Will     4    1,1%
Would   38   11% 
May   19     5,5%
Might   16     4,7%
Shall     1     0,3%
Should   16     4,7%
Must   11     3,2%
Ought to     1     0,3%
UKUPNO 343 100%

Kao što se iz može videti iz Tabele 1, od ukupno zabeležena 343 primera iz prve polovine roma-
na, 123 primera sadrži modal could (36%). Ti primeri iz korpusa omogućili su da se provere postavke 
o promenama u učestalosti i distribuciji ovog engleskog modala, odnosno da se utvrdi koja su njegova 
modalna značenja prisutna u korpusu i u kom procentu. Pošto relevantna literatura u primarna značenja 
modala could ubraja dinamičku sposobnost, epistemičku mogućnost i grupu deontičkih značenja (do-
zvola, upustvo, zabrana i slično), primeri su klasifikovani u te modalne grupe, a uz engleske primere 
navode se i srpski prevodni ekvivalenti. U zaključku rada komentarišu se brojčani podaci o distribuciji 
ovog modala u korpusu, kao i zapažene tendencije u njegovoj upotrebi. 

2. ENGLESKI MODAL COULD   

Engleski modal could (zajedno sa formalnim parnjakom za oblik sadašnjeg vremena can) spada 
među najfrekventnije engleske modale i modale sa širokim opsegom značenja. Ta značenja, podrobno 
opisana u gramatikama engleskog jezika, obuhvataju i centralna modalna značenja. Ovom prilikom će 
se u osnovnim crtama prikazati modalna značenja tipična za modal could (a samim tim i za can) od kojih 
se polazi u analizi korpusa. 

2.1. Quirk et al. (1985), A Grammar of Contemporary English 

U ovoj značajnoj obimnijoj gramatici, autori R. Quirk S. Greenbaum, G. Leech i J. Svartvik saže-
to, u okviru tabele, prikazuju značenja modala, a zatim takođe sažeto, razmatraju izražavanje sadašnjeg i 
prošlog vremena kod modala (1985: 97-98, 103-104). Zanimljivo je napomenuti da ovi autori uz podna-
slov Can/could odvojeno navode značenja za can i za could. Tako se could povezuje sa tri centralna zna-
čenja: a) sposobnošću (ability), b) dozvolom (permission) i c) teorijskom ili činjeničnom mogućnošću 
(possibility, theoretical or factual). Kada se radi o prošlom vremenu, autori navode da se prošli oblici 
modala (poput could) često javljaju sa delimično različitim značenjem u odnosu na oblik za sadašnje 



ENGLESKI MODAL COULD – DISTRIBUCIJA I SRPSKI  EKVIVALENTI

87

vreme (poput can), posebno naglašavajući da could u značenju sposobnosti često ne podrazumeva proš-
lo vreme, već veću uzdržanost ili učtivost u iskazu. Međutim, u sažetom prikazu engleskih modala, ova 
gramatika ne navodi više detalja o značenjima i kontekstima u kojima could može da predstavlja prošlo 
vreme od can, što je još jedno pitanje kome se može posvetiti pažnja u analizi korpusa. Naime, engleski 
gramatičari (na primer, Palmer 1989) navode pravilo da could u nekim situacijama označava prošlo 
vreme od can kad su u pitanju značenja sposobnosti i dozvole, a da se u slučaju mogućnosti propozicija 
obeležava kao prošla pomoćnim glagolom have i prošlim participom (could have Ven). Uz to, prema 
tom pravilu, čak i kada se radi o značenjima sposobnosti i dozvole, could se na gramatičan način u stan-
dardnom engleskom koristi za prošlost samo da označi opštu sposobnost ili dozvolu, a ne sposobnost ili 
dozvolu u konkretnoj pojedinačnoj situaciji. Ipak, could može da označi prošlu sposobnost ili dozvolu i 
u pojedinačnoj konkretnoj situaciji ako je modal negiran, odnosno ako postoji odsustvo sposobnosti ili 
dozvole. 

2.2. Huddleston i Pullum (2002), The Cambridge Grammar of the English Language 

Urednici i autori ove novije obimne gramatike kompleksnije pristupaju proučavanju modalnosti 
i prvo sasvim kratko nabrajaju engleske modale (2002: 108-115), a zatim pišu o modalnosti kao načinu 
da se izrazi stav govornika/pisca prema faktualnosti date situacije (2002: 173) i razlikuju tri glavne 
dimenzije modalnosti: snagu, vrstu i stepen (strength, kind, degree) (2002: 175-179). Po snazi, razli-
kuju se jaka (strong) i slaba (weak) modalnost, po vrsti epistemička, deontička i dinamička modalnost, 
a stepen se odnosi na obim u kojem se jasno može identifikovati i izdvojiti modalno značenje (2002: 
179).  Ostavljajući po strani snagu i stepen modalnosti, za analizu koja sledi u ovom radu treba navesti 
da epistemička modalnost podrazumeva odnos govornika/pisca prema faktualnosti situacija u prošlosti 
i sadašnjosti (2002: 178), odnosno mogućnost za realizaciju situacije; s druge strane, deontička mo-
dalnost podrazumeva odnos govornika/pisca prema aktuelizaciji budućih situacija (2002: 178), to jest 
odnosi se na obaveze, zabrane, dozvole i slično. Konačno, dinamička modalnost tiče se sposobnosti i 
predispozicija osoba koje se pominju u klauzi, najčešće subjekta (2002: 178). 

Nakon ovih opštih teorijskih postavki, autori obrađuju engleske modale u okviru pojedinih po-
menutih vrsta modalnosti. Prema očekivanjima, modal can se povezuje sa epistemičkim značenjem mo-
gućnosti i nužnosti (possibility i necessity), zatim sa dinamičkim značenjem sposobnosti (ability), kao i 
sa deontičkim značenjem obaveze (obligation) (2002: 178-185). Modal could  (zajedno sa might, would, 
should) obrađuje se u okviru odeljka o prošlim oblicima (2002: 196-197) uz napomenu da se ti oblici 
koriste za prošlost, pomeranje prilikom slaganja vremena i za ,,modalnu udaljenost’’ (modal remoteness, 
2002: 196). Uz odgovarajuće primere za značenja dozvole, mogućnosti i sposobnosti, naglašava se da 
postoje ograničenja u upotrebi could za prošlo vreme u potvrdnim kontekstima kada se aktuelizuje jedna 
konkretna situacija (2002:197), što odgovara već pomenutom pravilu koje navodi Palmer (1989). 

3. ANALIZA PRIMERA IZ KORPUSA  

Kao što je naznačeno u uvodnom delu, korpus sadrži 123 engleska primera sa modalom could i 
njihove srpske prevodne ekvivalente. Detaljniji prikaz strukture glagolske fraze u engleskim primerima 
dat je u Tabeli 2. 

Tabela 2: Struktura glagolske fraze u engleskim primerima iz korpusa 
Could+prosti infinitiv C o u l d + p r o g r e s i v n i 

infinitiv
Could+infinitiv 
perfekta 

Ukupno  

118 (95,9%) 0 5 (4,1%) 123
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Uz to, dodajmo i da modal could prethodi glagolima percepcije (seel, hear, see, sense, smell) u 24 
primera (24,5%), a da je negiran u 30 primera (21,5%). Ovi podaci o strukturi engleske glagolske fraze 
izdvojeni su jer mogu imati uticaja na upotrebu i značenje modala. 

Ciljevi analize primera iz korpusa koja sledi jesu da se ustanovi frekventnost centralnih značenja 
modala could (epistemičkog, deontičkog, dinamičkog), zatim da se prouči izražavanje prošlosti pomoću 
ovog modala, kao i da se ukaže na moguće srpske prevodne ekvivalente. Kao što je uobičajeno, glagol-
ski izraz u primerima koji se komentariše podvučen je, a broj u zagradi iza primera označava stranu sa 
koje je primer preuzet. 

3.1. Engleski primeri i komentari 

Tabela broj 2 pokazuje da u velikoj većini primera (čak 95,9%) iza could sledi prosti infinitiv, 
da postoje samo pet primera sa infinitivom perfekta (have Ven), te da nije bilo primera sa progresivnim 
infinitivom (be+Ving). Počnimo zato malobrojnim primerima u kojima iza could sledi infinitiv perfekta: 

1) a) This novel could not have been written without the generous assistance of countless individuals 
who.... (Acknowledgments) 

b) Ovaj roman ne bi mogao biti napisan bez velikodušne pomoći brojnih pojedinaca koji ... (Izja-
va zahvalnosti)  

2) a) For this reason, a university campus or hospital lab wouldn’t work, but a deserted pod at the 
SMSC could not have been more perfect. (54) 

b) Iz tog razloga univerzitetski kampus ili bolnička laboratorija ne bi mogli da posluže, ali zato, 
od puste čaure u CPSM-u ne postoji savršenije mesto. (50) 

3) a) You’ve told me nothing I could not have learned from my own staff. (88)  
b) Ništa mi niste mi kazali što ja ne bih mogla da saznam i od mog osoblja. (85)  

4) a) The doors abutted one another so closely that the rooms behind them could not have been more 
than ten feet wide. (145) 

b) Ona su bila toliko blizu jedna drugima da prostorije ka kojima su vodila nisu mogle biti šire 
od tri metra. (134) 

5) a) Nuñez could have sworn that he had just heard three gunshots down here... (150) 
b) Nunjez bi se mogao zakleti da je čuo tri prigušena pucnja iz pištolja negde dole... (138) 
Svih pet rečenica sa infinitivom perfekta predstavljaju tipične primere epistemičke modalnosti 

u kojoj se propozicija, a ne sama komponenta modalnosti, markira za prošlost. Naime, kako navodi 
Palmer (1989: 99), klauze sa modalima mogu se raščlaniti na komponentu modalnosti i na propoziciju 
koju modalnost kvalifikuje. Kada se radi o obeležavanju prošlosti, ona se može naznačiti uz kompo-
nentu modalnosti ili uz propoziciju, što zavisi i od tipa modalnosti. Tako se u engleskom jeziku, po 
pravilu, kod epistemičke modalnosti propozicija, a ne modalnost, obeležava za prošlost i to uvođenjem 
pomoćnog glagola have i participa perfekta, koji zajedno čine infinitiv perfekta. Kao što je poznato iz 
pomenute literature, ova struktura podrazumeva da subjekat iz sadašnjeg trenutka procenjuje mogućnost 
realizacije date propozicije u prošlosti uz implikaciju da je realizacija propozicije bila moguća ili čak 
skoro nužna, ali da do nje nije došlo iz određenih razloga. U primeru (5a), koji jedini ne sadrži negaciju, 
razlog za nerealizaciju moguće propozicije (zaklinjanje) je implicitna kondicionalna klauza ,,da ga je 
neko pitao’’ koja sama nije realizovana. Ostala četri navedena primera (1a, 2a, 3a, 4a) uz takvu stukturu 
glagolske fraze sadrže i negaciju, pa postoji implikacija da propozicija u prošlosti jeste realizovana, ali 
da realizacija ne bi bila moguća da nije bilo određenih uslova (1a, 2a), ili da je procena o propoziciji 
validna u okviru koji specifikuje negacija (3a, 4a). 

Narednih nekoliko primera dobro ilustruju nedoumice i moguće dvosmislenosti kada se radi o 
pojedinim modalnim značenjima, odnosno uticaj konteksta na određivanje modalnog značenja: 

6) a) ‘’I suppose I could consider it. What date is the event?’’ (17) 
    b) ,,Verujem da bih mogao. Kada se održava prijem?’’ (27) 
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7) a) Langdon patiently showed the student that the same exact shapes could be formed on a street 
map of Detroit. (26) 
    b) Langdon je onda strpljivo pokazao studentu da se isti takvi oblici mogu izvući i na mapi De-
troita. (34) 
8) a) ,,It occurred to me that because nobody is using the space, maybe you could use it.’’ (43) 
    b) ,,Pošto niko ne koristi taj prostor, pomislio sam, možda bi ti mogla da ga koristiš.’’ (48) 
9) a) Intellectually, he knew the room was so large that the Statue of Liberty could stand comfortably 
inside it... (50) 
     b) Dobro je znao da je prostorija toliko ogromna da bi i Kip slobode mogao komotno da stane 
unutra... (54) 
10) a) Even so, the claim that a talisman could impart any power at all was absurd... (104) 
    b) Uprkos tome, sama pomisao da talisman može ikome dati bilo kakvu snagu bila je više nego 
apsurdna... (98) 

Naime, uzimajući u obzir centralna modalna značenja, postavlja se pitanje da li modal could u 
primerima (6a) i (8a) označava epistemičku mogućnost ili dinamičku sposobnost. U oba slučaja subjekat 
je animatan i može se govoriti o njegovoj sposobnosti (mentalnoj, odnosno fizičkoj) da nešto realizuje. 
Ipak, oba ova primera svrstana su epistemičku mogućnost, jer širi kontekst ukazuje na činjenicu da se 
radi o mogućnosti, odnosno o okolnostima koje omogućavaju realizaciju propozicije, a ne o eksplicitnoj 
sposobnosti subjekta da je realizuje. I ostali primeri iz ove grupe svrstani su u epistemičku mogućnost: 
(7a) podrazumeva neanimatni subjekat u pasivu (oblici); pasivizirana rečenica stavlja u drugi plan ve-
štinu neodređenog animatnog subjekta u aktivu, pa se implicira da je dati oblik moguće kopirati na dru-
gom mestu ne zbog veštine agensa koji bi to učinio, nego prvenstveno zbog postojanja okolnosti koje to 
omogućavaju. Slično objašnjenje važi i za primere (9a) i (10a): neanimatni subjekti (statua i talisman) 
ne poseduju sposobnost, već pružaju mogućnost da se nešto realizuje. 

      Naredni primeri ilustruju dinamičku sposobnost: 
11) a) Langdon couldn’t imagine it. (35) 
      b) Langdon jednostavno nije mogao da zamisli tako nešto. (42) 
12) a) Katherine could barely speak. (43) 
      b) Ketrin jedva uspe da progovori. (49) 
13) a) Katherine could not even see her hand directly in front of her face. (45) 
      b) Ketrin nije mogla da nazre ni sopstvenu ruku ispred lica. (50) 
14) a) Katherine could only stare. (93) 
       b) Ketrin je gledala zabezeknuto. (89) 

Navedena četiri primera dobro ukazuju na situacije u kojima subjekat/agens koristi mentalne i                 
fizičke sposobnosti u datoj situaciji označenoj u propoziciji. Subjekat je animatan i ljudski (glavni junak 
ili junakinja romana), a  leksički glagoli koji slede iza modala svojom denotacijom upućuju na mental-
ne procese (11a, imagine), na fizičku percepciju (13a, 14a, see, stare) i na sposobnost govorenja (12a, 
speak). Dakle, animatnost subjekta i značenje leksičkih glagola u ovim slučajevima predstavljali su 
komponente koje ukazuju na dinamičku sposobnost, a ne na epistemičku mogućnost.  

Pošto sposobnost može biti fizička (rezultat fizičke snage ili spretnosti, odnosno naučene manuel-
ne veštine) ili mentalna (kognitivna ili perceptivna), u okviru dinamičke sposobnosti u korpusu uočavaju 
se dve  podgrupe, prema značenju leksičkog glagola koji sledi iza modala could: a) sposobnost povezana 
sa dinamičkim leksičkim glagolima (fizička sposobnost) i b) sposobnost povezana pojedinim stativnim 
leksičkim glagolima, onima koji označavaju mentalne procese i percepciju (što su dve tipične grupe 
engleskih stativnih glagola, up. Quirk et al. 1985: 96). 

Nedvosmislenih primera iz prve podgrupe u korpusu ima svega nekoliko, a ovo je jedan od njih: 
15) a) She began talking about how Architeuthis could beat a sperm whale in a fight. (152) 
      b) Počela je da govori o tome kako bi arhiteutis mogao da pobedi ulješturu ako bi se pobili. (140) 

Jasno je da se u ovoj situaciji sposobnost odnosi na fizičku snagu, a zanimljivo je naglasiti da u 
korpusu, verovatno zbog prirode priče i naracije koja gotovo isključivo podrazumeva zadatke koje glav-
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ni junaci rešavaju pomoću mentalnih sposobnosti i perceptivnih veština, preovlađuju primeri iz druge 
pomenute podgrupe. 

Naredni primeri ilustruju upravo tu drugu podgrupu značenja koja je tipična za proučavani kor-
pus: 

16) a) Langdon, with a pencil and paper, could do it under sixty seconds. (184) 
      b) Langdon, uz pomoć olovke i papira, mogao bi to da uradi za šezdeset sekundi. (164) 

      17) a) ... Nuñez improvised as best as he could, hoping to protect his chief. (192) 
            b) ...Nunjez smisli kako da slaže i zaštiti šefa. (171) 

Naime, u ova dva primera jasno se ukazuje na veštinu subjekta da izvede date proračune jer ima 
određene mentalne sposobnosti i znanje (16a) ili na njegovu veštinu da iskoristi mentalne sposobnosti 
kako bi ostvario dati cilj (17a). 

Kao što je naznačeno, u domenu dinamičke sposobnosti, posebnu, znatnu grupu glagola koji se 
javljaju iza modala could čine glagoli percepcije; neki od njih su pomenuti u prethodnim primerima 
(13a, 14a), a slede još dva primera: 

18) a) Langdon could hear the distrust in her voice, and he wanted no part of it. (98) 
      b) Langdon oseti nepoverenje i njenom glasu, što mu nije baš prijalo. (94) 
19) a) Trish could see Katherine was dead serious. (108) 
      b) Triš je mogla da vidi da je Ketrin mrtva ozbiljna. (102) 

Ovakvi primeri u korpusu su brojni; dok su raniji primeri (13a, 14a) bili tipični slučajevi za si-
tuacije kada modal could samo naglašava fizičku percepciju posmatranja (uz glagole see i stare), dva 
upravo navedena primera podrazumevaju povezivanje fizičke percepcije i kognitivnog procesa: tako 
(18a) označava izvođenje zaključka na osnovu percepiranog prizvuka u nečijem glasu, a (19a) procenu 
nečijeg stava na osnovu vizuelne percepcije. Naime, dopune leksičkih glagola hear i see u ta dva pri-
mera ukazuju na činjenicu da se ne radi samo o fizičkoj percepciji, jer se ne može direktno percepirati 
nečije nepoverenje ili mentalni sdtav. 

Pomenimo i dva primera koja ilustruju kognitivne sposobnosti: 
20) a) She could now picture where in Pod 5 she was located. (188) 
      b) Sada je mogla da shvati gde se tačno nalazi u Čauri 5. (168) 
21) a) Mal’akh could understand why. (151) 
      b) Malak je mogao da shvati zašto. (139) 

U primeru (20a) glagol picture u prenesenom smislu označava spoznaju subjekta, a u primeru 
(21a) glagol understand direktno ukazuje na odgovarajući mentalni process. 

Nakon dva od tri centralna modalna značenja, epistemičkog i dinamičkog, treba prokomentarisati 
i treće – deontičko. Naime, u primerima iz korpusa ovo značenje, koje obuhvata upustva i dozvole, nije 
bilo izraženo modalom could, što može predstavljati indikator da se deontička upotreba could smanju-
je i da tu funkciju, pretpostavimo, preuzima modal may/might i drugi modalni izrazi. Naravno, treba 
naglasiti da se ta pretpostavka odnosi samo na situaciju u proučavanom korpusu i da je treba proveriti 
kako na većem broju primera, tako i u drugim vrstama teksta. Dva prisutna modalna značenja u korpusu 
zastupljena su gotovo ravnopravno: postoji 60 primera epistemičke i 63 primera dinamičke upotrebe 
modala could. 

Konačno, treba prokomentarisati i izražavanje prošlog vremena pomoću modala could u korpusu. 
Kada se radi o epistemičkom could, u primerima iz korpusa poštuje se pravilo o obeležavanju propo-
zicije za prošlost (pomoću have i prošlog participa) (primeri 1a, 2a, 3a, 4a, 5a). U ostalim primerima 
sa epistemičkim značenjem, could, takođe u skladu sa postavkama iz pomenute relevantne literature, 
implicira niži stepen mogućnosti ili barem manju uverenost govornika/pisca u mogućnost aktuelizacije 
date situacije, a ne prošlost. Nakon analize primera sa dinamičkom modalnošću, može se konstatovati da 
se could koristi za prošlost uz glagole percepcije, kao što i navodi Palmer (1989: 118); naime, u naraciji, 
opisima i dijaloškim delovima u proučavanom romanu could iza kojeg sledi glagol percepcije označava 
prošlost čak i ako se radi o aktuelizaciji pojedinačne, nenegirane situacije. U ostalim slučajevima, could 
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takođe označava uzdržaniju procenu o nečijoj mentalnoj sposobnosti u sadašnjosti, a ne prošlost, kao u 
sledećem primeru, na šta ukazuje i prevod potencijalom: 

22) a) ‘’Anyone could decipher this engraving. ...’’ (173) 
      b) ,,Svako bi mogao da je dešifruje,. ...’’ (156) 

Isto tako, ranije navedeni primer (15a) ilustruje nenegirano could koje označava opštu dinamičku 
prošlost, fizičku sposobnost da se data situacija redovno aktuelizuje u prošlosti ako do nje dođe, a ne 
konkretnu pojedinačnu situaciju. Ta upotreba je takođe u skladu sa pomenutim gramatičkim pravilima. 

3.2. Srpski prevodni ekvivalenti 

Imajući u vidu modale i modalne izraze u srpskom jeziku koje pominju Piper i dr. (2005: 636-
649), u srpskom delu proučavnog korpusa sreću se očekivani prevodni ekvivalenti – najčešći ekvivalent 
i za epistemičko i za dinamičko značenje je srpski modal moći.  Od 60 primera epistemičke upotrebe 
modala could u korpusu, samo u 18 primera (30%) prevodni ekvivalent nije modal moći, a od 63 primera 
dinamičke upotrebe modala could, u 35 primera (56%) prevodni ekvivalent nije modal moći. Za početak 
će se navesti nekoliko tipičnih ekvivalenata sa modalom moći: 

23) a) Langdon couldn’t imagine it. (35) 
     b) Langdon jednostavno nije mogao da zamisli tako nešto. (42) 
24) a) ... he saw that the situation had been contained as well as could be expected. (62) 
      b) ... Enderson se uveri da je situacija pod kontrolom u onoj meri koliko se moglo i očekivati. 
(63) 
25) a) In the event, for example, of a terrorist attack, the government could use data fields to measure 
the shift in America’s psyche and better advise the president ... (74) 
      b) U slučaju, na primer, terorističkog napada, vlada bi mogla da iskoristi podatke i izmeri koliki 
je pomak u psihi Amerikanaca i da bolje savetuje predsednika ... (73) 
 26) a) Langdon wondered what a simple college professor could possibly do for the man who had 
everything. (102) 
       b) Langdon se pitao šta bi jedan profesor univerziteta mogao da učini za čoveka koji ima apso-
lutno sve. (96) 

Kao što ovi primeri pokazuju, srpski modal moći javlja se kao prevodni ekvivalent i uz negaciju (23b), 
u prošlom vremenu (24b) i u potencijalu (25b, 26b). 
     Naredni primeri pokazuju da ekvivalent može biti i glagol uspeti: 

27) a) Langdon doubted he could ever find his way out of here alone. (120) 
            b) Langdon se zapita da li bi sâm ikada uspeo da izađe odatle. (113) 

28) a) Langdon peered into the darkness but could see nothing at all. (138) 
      b) Langdon se zagleda u mrak, ali nije ništa uspeo da vidi. (127) 

U oba ova primera engleski modal ima dinamičko značenje sposobnosti, koje se može adekvatno 
preneti srpskim glagolom uspeti. 

Kada se radi o dinamičkoj upotrebi modala could uz glagol percepcije, prevod je često i nulti 
ekvivalent: 

29) a) ... she could see perfectly – almost as if it were daylight. (189) 
       b) ...videla je savršeno – skoro kao da je dan. (169) 
30) a) As she neared the corner of Pod 5, she could hear his footsteps quickly overtaking her in the 
darkness. (189) 

           b) Dok se približavala uglu Čaure 5, čula je njegove korake kako je sustižu u mraku. (169) 
Ovakav nulti ekvivalent je uobičajeno prevodilačko rešenje, čak često i jedino ispravno rešenje, 

pošto se u srpskom jeziku percepcija uglavnom ne naglašava dodavanjem modala moći. Ta činjenica 
objašnjava i ranije navedeni podatak da se među prevodnim ekvivalentima dinamičkog could u korpusu 
modal moći ne sreće u 56% primera, što je veći procenat nego kod epistemičkog could. 
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Konačno, među prevodnim ekvivalentima sreće se i izraz moguće je: 

31) a) Chief Anderson wondered how this night could possibly get any stranger. (115) 
      b) Enderson se u sebi pitao da li je uopšte moguće da se noćas desi nešto još gore od ovoga. (107) 

4. ZAKLJUČAK  

Na osnovu korpusa sastavljenog od rečenica sa modalom could koje su preuzete iz aktuelnog po-
pularnog romana Dena Brauna The Lost Symbol i njihovih prevodnih ekvivalenata u prevodu tog roma-
na na srpski jezik (Izgubljeni simbol), u ovom radu se proučava frekventnost i upotreba pomenutog mo-
dala could. Osim činjenice da engleski modali i njihovi srpski ekvivalenti uvek predstavljaju zanimljivu 
temu za proučavanje, povod za ovu analizu bila su i saznanja iz anglističke literature (Leech 2003) da 
se tokom poslednjih nekolko decenija zapažaju promene u upotrebi engleskih modala. Polazeći od tih 
saznanja i opštih postavki o modalnim značenjima koja se povezuju sa modalom could, u ovom radu 
postavljeni su sledeći osnovi ciljevi proučavanja: a) frekventnost centralnih modalnih značenja koja se 
odnose na modal could u korpusu, b) izražavanje prošlog vremena modalom could i c) srpski prevodni 
ekvivalenti modala could u korpusu. 

Kada se radi o centralnim modalnim značenjema modala could (epistemičkom, dinamičkom i 
deontičkom značenju) i njihovoj frekventnosti, ustanovljeno je da u korpusu od 123 primera postoje 
samo dinamička i epistemička značenja, dok su deontička značenja izostala. Brojčani podaci prikazani 
su u narednoj tabeli: 

Tabela 3: Centralna značenja modala could u korpusu 
Modalna 
značenja

Broj primera Procenat 

Dinamička 63 51,3%
Epistemička 60 47,7% 
Deontička   0 0%
UKUPNO 123 100% 

Dakle, dva prisutna značenja su gotovo izjednačena. Odsustvo deontičkih značenja može ukazi-
vati na opštu tendenciju u upotrebi modala could (što treba proveriti na većem broju primera i na razli-
čitim vrstama teksta, kako američke, tako i britanske varijante engleskog jezika), odnosno na činjenicu 
da ta značenja možda postepeno preuzimaju drugi modali i modalni izrazi. 

U skladu sa relevantnom literaturom, modal could u korpusu, kao formalno prošlo vreme modala 
can, upotrebljavan je da označi kako sadašnje, tako i prošlo vreme. Slučajevi kada je označavao prošlo 
vreme takođe su u skladu sa pravilima koja se navode u gramatikama engleskog jezika. Naime, u okviru 
epistemičke mogućnosti prošlo vreme je obeleženo strukturom could have Ven, odnosno propozicija 
je obeležena kao prošla pomoću infinitiva perfekta. U primerima sa dinamičkom sposobnošću, modal 
could je označavao prošlost ispred glagola percepcije, kao i u situacijama u kojima se podrazumevala 
opšta sposobnost subjekta, a ne aktuelizacija pojedinačne potvrdne situacije. 

Konačno, kada se radi o srpskim prevodnim ekvivalentima, u oba potvrđena modalna značenja 
očekivano najčešći ekvivalent bio je srpski modalni glagol moći, koji adekvatno pokriva kako episte-
mičku mogućnost, tako i dinamičku sposobnost. Brojčani podaci prikazani su u sledećoj tabeli: 
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Tabela 4: Prevodni ekvivalenti modala could  
Modalna značenja Modal moći Ostalo 
Dinamička 28 (44%) 35 (56%) 
Epistemička 42 (70%) 18 (30%) 
UKUPNO 70 (57%) 53 (43%) 

Uz modalni glagol moći, nulti prevodni ekvivalent javljao se najčešće u slučajevima kada je iza modala 
could sledio glagol percepcije, što je takođe bilo očekivano. Naime, u srpskom jeziku se obično znače-
nje percepcije ne pojačava modalom, kao što se to često čini u engleskom jeziku. Konačno, kao srpski 
predvodni ekvivalenti javljali su se glagol uspeti i izraz moguće je, prvi uz značenje dinamičke sposob-
nosti, a drugi najčešće uz značenje epistemičke mogućnosti. 
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ENGLISH MODAL COULD – DISTRIBUTION AND SERBIAN EQUIVALENTS

Summary 

Relatively recent English studies (for example, Leech 2003) recorded changes in the frequency and use of English 
modals in the last several decades. Starting from that fact and its significant implications, a synchronic corpus 
was compiled with the examples of the English modals and their Serbian translation equivalents. The sources for 
examples were the bestselling novel of the American author Dan Brown The Lost Symbol published in 2009 and 
its translation into Serbian Izgubljeni simbol. From the first half of the novel, 343 relevant examples with modal 
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verbs were excerpted; in 123 of them the modal could was recorded. These examples from the corpus made it pos-
sible to check the assumptions about the changes in the frequency and distribution of this English modal that is to 
establish which of its modal meanings are present in the corpus and to which extent. Since the relevant linguistic 
literature specifies that the primary modals meanings of could include dynamic ability, epistemic possibility and a 
set of deontic meanings (instruction, request etc.), the examples from the corpus were classified into these groups 
of meanings. Engish examples were compared with their Serbian translations in order to find the most typical 
translation equivalents for these primary uses. After the overview of the basic theoretical framework and the 
analysis of relevant examples, the paper presented the statistical data about the distribution of the meanings of this 
modal in the corpus, as well as the noted tendencies in its use. The analysed examples showed almost equal pres-
ence of dynamic and epistemic meanings and the absence of the deontic ones. As for the Serbian equivalents, the 
most frequent equivalent for both dynamic and epistemic examples was the Serbian modal moći; there was also a 
significant number of zero equivalents, particularly when could was followed by a verb of perception. 

Key words: could, English, modals, Serbian. 
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ruŽica seDer

IMPLICITNE KONSTRUKCIJE ZA IZRAŽAVANJE KONCESIVNOG 
ZNAČENJA U FRANCUSKOM I ITALIJANSKOM JEZIKU  

I NJIHOVI EKVIVALENTI U SRPSKOM1

U ovom radu polazimo od definicije pojma implicitnih konstrukcija za izražavanje koncesivnog značenja u fran-
cuskom i italijanskom jeziku, pri čemu pod tim pojmom podrazumevamo pre svega konstrukcije koje ne sadrže 
lični glagolski oblik. Nasuprot ovim konstrukcijama stoje zavisne koncesivne rečenice koje svakako predstavljaju 
najeksplicitnije sredstvo za izražavanje ove semantičke kategorije. Analizom korpusa ekscerpiranog iz romana 
Marsela Prusta Jedna Svanova ljubav u originalu, i u prevodima na italijanski i srpski jezik, utvrdićemo stepen 
formalnog i semantičkog poklapanja ovih konstrukcija u tri posmatrana jezika, pri čemu ćemo posebno ukazati 
na raspoloživi repertoar srpskog jezika u ovom domenu. Očekujemo da će stepen formalnog i semantičkog po-
klapanja između dva romanska jezika biti visok, dok će srpski kao slovenski jezik pokazati izvesna odstupanja u 
strukturisanju iskaza sa naznačenim značenjem.

Ključne reči: implicitna konstrukcija, koncesivnost, francuski, italijanski, srpski 

1. O IMPLICITNIM KONSTRUKCIJAMA

U ovom radu pod terminom implicitne konstrukcije podrazumevaćemo ona jezička sred-
stva kojima  se u posmatranim jezicima može izraziti koncesivna semantika, a da pritom nije 
reč o zavisnoj koncesivnoj rečenici.2 Termin implicitne konstrukcije  preuzeli smo iz italijanske gra-
matike – naime, za razliku od francuskog i srpskog jezika, u kojima je obavezni  rečenični konstituent 
glagol u ličnom glagolskom obliku3, u italijanskom jeziku se termin rečenica, tačnije implicitna rečeni-
ca (proposizione implicita) koristi i za strukture koje ne poseduju glagol u ličnom glagolskom obliku. 
Ovakav implicitni izraz zahteva isti subjekat u dopusnoj i upravnoj rečenici.4 Mi ćemo ipak u daljem 
tekstu koristiti termin implicitne konstrukcije (umesto implicitne rečenice), tako da ćemo ovaj izraz 
moći da primenimo i na odgovarajuće konstrukcije u francuskom i srpskom jeziku. 

2. REPERTOAR IMPLICITNIH KONSTRUKCIJA U FRANCUSKOM, 
ITALIJANSKOM I SRPSKOM JEZIKU 

U poglavlju koje sledi, daćemo pregled najfrekventnijih konstrukcija koje gramatičari tradici-
onalno navode pod naznačenom odrednicom, dok ćemo prilikom analize korpusa (poglavlje 3. ovog 
rada), pokušati da pokažemo mogućnost svrstavanja još nekih sintaksičkih struktura u red implicitnih 
konstrukcija sa koncesivnim značenjem.

1  Ovaj rad  je nastao u okviru projekta Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Srbije : Jezici i kulture u vremenu i prostoru 
(Br. 178002).

2  I nezavisne rečenice (kako koordinirane tako i jukstaponirane) veoma često prenose koncesivno značenje. Međutim, one 
neće biti predmet naše analize u ovom radu, pre svega zbog ograničenja koje nam nameće njegov obim, ali svakako i zbog 
činjenice da ova tema zaslužuje detaljnije sagledavanje u okviru posebnog naučnog članka.

3  U francuskom jeziku postoje infinitivne  i  participske rečenice, ali one predstavljaju specifične sintaksičke konstrukcije 
nasleđene iz latinskog jezika. 

4  Reč je najčešće o predloškim konstrukcijama formiranim oko participa, infinitiva ili gerundijuma.
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2.1. Implicitne konstrukcije u francuskom jeziku

Jedan od naziva ovih  konstrukcija u francuskom jeziku je:  propositions d’opposition5 non in-
troduites par une conjonction  (Grevisse 1969), a izražavanje koncesivnosti u okviru njih  najčešće se 
postiže: 

а. prisustvom određenog predloškog izraza uz odgovarajuću dopunu (u obliku infinitiva, ili neke 
imenske reči) npr. malgré, en dépit de, sans + infinitif  : L’avion a pu atterrir à Roissy malgré le brouillard. 

b. konstrukcijom tout +gérondif: Tout en comprenant les raisons de son choix, je ne l’approuve 
pas totalement. 

Ovakve konstrukcije u francuskom jeziku se analiziraju kao priloške odredbe sa koncesivnom 
vrednošću - fr. complément circonstanciel de concession (Grevisse 1969 ; Mauger 1968). 

2.2. Implicitne konstrukcije u italijanskom jeziku 

U italijanskom jeziku, najčešće implicitne koncesivne strukture jesu sledeće:

а. pur + gerundijum (sadašnji ili prošli) : Pur sapendo la verità, non la disse a nessuno. [Iako je 
znao istinu, nije je nikom rekao.]  Pri tome veznik pur precizira dopusnu vrednost konstrukcije. (Terić 
2005 : 226-228) Frančesko Bianco navodi i mogućnost konstrukcije anche + gerundio, sa istom vred-
nošću. (Bianco : 2010 : 257). 

U Velikoj referentnoj italijanskoj gramatici  (Renzi et al. 2001) razlikuju se dva tipa koncesivnog 
gerundijuma (dakle konsrukcije pur + gerundijum):

1. „gerundijum-rečenica“ (gerundio di frase), koji deli subjekat sa nadređenom rečenicom, a taj 
subjekat (vršilac radnje gerundijuma) ne može da bude iskazan u glavnoj rečenici u formi agen-
cijalnog dodatka. U tom smislu rečenica koja sledi je negramatična: *Pur Ø6essendo incompe-
tenti, molte decisioni vengono prese dai burocrati del momento. Pravilna rečenica je, npr.: Pur 
essendo incompetenti, vogliono insegnare agli altri. [Iako su nesposobni, hoće da uče druge.]

2. „predikatski gerundijum“ (gerundio di predicato), čiji vršilac radnje može može da bude iskazan 
u glavnoj rečenici bilo u formi subjekta glavne rečenice (Pur esitando, Giorgio aveva fatto il 
nome del colpevole [Iako je oklevao, Đorđo je imenovao krivca.]), bilo u formi agencijalnog do-
datka (Pur Ø esitando, il nome del colpevole era stato fatto da tutti i ragazzi  [Iako su oklevali, 
svi mladići su imenovali krivca7].)

Između ova dva tipa gerundijuma postoji i semantička razlika: kod predikatskog gerundijuma saču-
vana je njegova vrednost odredbe načina vršenja radnje, dok kod drugog tipa gerundijuma, glagol u gerun-
dijumu označava unapred ustanovljen uslov – kao kod kauzalnog gerundijuma, ali suprotan po značenju.

b. prošli partcip (najčešće praćen dopusnim veznikom ): (Benché) incalzato da molte domande, 
tuttavia, non rivelò nulla. [Iako je bio pritisnut mnogim pitanjima, ipak nije ništa otkrio.] (Terić 2005 : 
226-228)8

c. infinitiv, uz određene priloške izraze (per, nemmeno, neppure, neanche, manco a, (pur) senza, a 
costo di, a rischio di): Mettono a dura prova il suo corraggio, anche a rischio di soffocarlo sul nascere. 

5  U francuskim framatikama se pored termina concession koristi i termin opposition. Ovu terminološku neusaglašenost 
detaljnije smo razmatrali u jednom drugom radu (Seder : 2012), odeljak 1.1.

6  Oznaka za nulti (neeksplicirani subjekat).
7  U srpskom jeziku, razlika između ove dve rečenice nije vidljiva, s obzirom na to da je korektan prevod na srpski zahtevao 

transformaciju pasivne rečenice u aktivnu. Bukvalni prevod drugog primera bi bio: [Iako su oklevali, ime krivca izgovoreno 
je *od strane svih mladića.].

8  Ove rečenice mogu se izjednačiti sa eliptičnim koncesivnim rečenicama.
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[Stavljaju na težak ispit njegovu hrabrost, uz rizik da je uguše u samom začetku .] (Terić 2005 : 226-228) 
Per essere un dilettante della politica, non è male. [Iako je politički diletant, nije loš.] Anna ubbidì, pur 
senza capire,... [Ana je poslušala, iako nije razumela] (Bianco 2001 : 257) 

2.3. Implicitne konstrukcije u srpskom jeziku 

U srpskom jeziku, u okviru proste rečenice (klauze) osnovno sredstvo izražavanja koncesivnosti 
su predloško-padežne konstrukcije u adverbijalnoj funkciji, npr. U inat umoru / Bez obzira na umor /
Uprkos umoru nije odustajala. (Piper et al.  2005). Najčešće je reč o koncesivnom genitivu, koncesivnom 
dativu, koncesivnom akuzativu, iako se koncesivno značenje može izdvojiti i u drugim konstrukcijama. 

Pored ovog ( osnovnog)  sredstva  koncesivnost se može izraziti i uz pomoć glagolskog prideva, 
gde on služi kao polupredikativni element (ne obazirući se na umor, nije odustajala.). 

Najzad, koncesivno značenje često se sugeriše ili pojačava prisustvom određenih modalnih parti-
kula (npr. ipak, međutim).

3. ANALIZA KORPUSA

3.1. konstrukcija tout + gérondif

Vezano za ovu konstrukciju neophodno je napomenuti da ona nije rezervisana isključivo za izražava-
nje koncesivnog značenja. Ispred gerundijuma u francuskom često nalazimo adverb tout kada se jednostav-
no „insistira na trajanju radnje“: Elle aime travailler tout en écoutant de la musique. (Delatour et al. 1991 
: 81). Dakle,  u ovoj konstrukciji, adverb tout ispred gerundijuma samo nijansira značenje iskaza, ali ne 
donosi mu novu semantiku. U skladu sa tim, smatramo opravdanim to što se,  pri prevodu na druge jezike, 
ovako upotrebljen adverb tout veoma često izostavlja. Primer koji sledi predstavlja ilustraciju ove tvrdnje:
1. Cependant tout en redressant sa taille et refroidissant sa mine (…) Mme de Gallardon dit à sa 

cousine : (MP : 386) ; 
11. Cionostante, raddrizandosi sulla persona e raffreddando il cipiglio, ancora inquieta comunque 

sulle condizioni del principe, Mme de Gallardon disse alla cugina : (MP (it.) : 180)
12.  Međutim, g-đa de Galardon, ispravljajući se, i opet hladnog izraza lica (…) reče svojoj rođaci : 

(MPŽ : 148).

Naprotiv, u sledećim primerima, koncesivno značenje konstrukcije tout + gérondif  je nesporno9 :
2.Mais il avait perdu toute relation avec celui qu’il appelait le «jeune Verdurin» et qu’il considérait, un peu 

en gros, comme tombé—tout en gardant de nombreux millions—dans la bohème et la racaille. (MP : 
236)

  [=Mais il avait perdu toute relation avec celui qu’il appelait le « jeune Verdurin » et qu’il considérait, 
un peu en gros, comme tombé dans la bohème et la racaille, bien que celui-ci [le « jeune Verdurin 
»] ait gardé de nomreux millions.]

21.     Ma poi non era più rimasto in relazione con quello che chiamava il « giovane Verdurin » e che consi-
derava, un po’ all’ingrosso, come caduto – pur conservando parecchi milioni – nella scapigliatura 
e nel canagliume. (MP (it.) : 32)

  [=Ma poi non era più rimasto in relazione con quello che chiamava il « giovane Verdurin » e che 
considerava, un po’ all’ingrosso, come caduto nella scapigliatura e nel canagliume, benché (lui) 
avesse conservato parecchi milioni.]

9  Pri dokazivanju koncesivnog značenja određene konstrukcije, služićemo se principom transformacije date konstrukcije u 
pravu zavisnu koncesivnu rečenicu. Dakle, naš kriterijum će biti mogućnost ili nemogućnost takve  transformacije, dok će 
prevod na srpski jezik služiti samo kao dodatno potkrepljenje naše tvrdnje.
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22.  Ali otad je bio izgubio svaku vezu s onim koga je on zvao „mladi Verdiren“ i za koga je smatrao, 
uglavnom, da je – iako je sačuvao mnogo miliona – pao među boeme i šljam. (MPŽ : 16)

3. Quel que fût l’aveuglement de Mme Verdurin à son égard, elle avait fini, tout en continuant à le 
trouver très fin, par être agacée de voir que quand elle l’invitait dans une avant-scène à entendre 
Sarah Bernhardt, ,… (MP : 238)

 [=Quel que fût l’aveuglement de Mme Verdurin à son égard, elle avait fini, bien qu’elle continuât à 
le trouver très fin, par être agacée de voir que quand elle l’invitait dans une avant-scène à entendre 
Sarah Bernhardt, ,…]

31. Quale che fosse la cecità di Mme Verdurin nei suoi riguardi, anche lei aveva finito, pur continuando 
a trovarlo molto a posto, col sentirsi irritata… (MP (it.) : 32)

 [=Quale che fosse la cecità di Mme Verdurin nei suoi riguardi, anche lei aveva finito, benché lei 
continuasse a trovarlo molto a posto, col sentirsi irritata…]

32.  Ma kolika da je bila zaslepljenost g-đe Verdiren u njegovom pogledu, njoj je na kraju-iako je i dalje 
nalazila da je on vrlo tankoćutan-počelo da ide na živce ,… (MPŽ : 18)

3. Pourtant, tout en étant restée à certains égards vraiment simple (…), elle avait soif de chic, … 
(MP : 284-285)

 [= Pourtant, bien qu’elle fût restée à certains égards vraiment simple (…), elle avait soif de chic, …]
41. E tuttavia, per quanto rimasta sotto certi aspetti veramente semplice (…) essa era assetata di 

eleganze, … (MP (it.) : 80)
42. Ipak, premda je u izvesnim stvarima ostala veoma prostodušna (…), bila je žedna otmenosti,… 

(MPŽ : 59)
5 …mais tout en se rappelant le plaisir spécial et intraduisible que lui avait fait la phrase, (…), il 

était pourtant incapable de la leur chanter. (MP : 250)
[=…mais bien qu’il se rappelât le plaisir spécial et intraduisible que lui avait fait la phrase, (…), il 

était pourtant incapable de la leur chanter.]
51. …ma, per quanto ricordasse il piacere speciale e intraducibile procuratogli dalla frase, per 

quanto si vedesse davanti agli occhi le forme ch’essa disegnava, era peraltro incapace di cantar-
gliela. (MP (it.) : 45)

52. …ali, iako se sećao osobenog i neizrecivog uživanja koje mu je ta fraza pričinila, (…), ipak je 
bio nesposoban da im je otpeva. (MPŽ : 28)

U primerima (2,3) implicitna francuska konstrukcija prevedena je implicitnom konstrukcijom 
u italijanskom.10 U primeru (4) u italijanskom jeziku nalazimo jednu eliptičnu koncesivnu rečenicu, 
svedenu na veznik i prošli particip. Ovakve rečenice se u italijanskoj gramatici ipak svrstavaju u impli-
citne. (Terić 2005). Jedino u primeru (5) konstrukcija tout + gérondif i u italijanskom i u srpskom jeziku 
prevedena je pravom koncesivnom rečenicom, uz upotrebu intenzifikatora koncesivnog zančenja11 ( it. 
peraltro, sr. ipak). U srpskom jeziku, naprotiv, u svim primerima nalazimo zavisnu koncesivnu rečenicu.

3.2. Predlog malgré i predloški izraz en dépit de12

Ukoliko pođemo od etimološkog aspekta13, možemo očekivati da najfrekventniji ekvivalent pred-
logu malgré bude italijanski predlog malgrado. U određenom broju slučajeva to i jeste slučaj, što ilu-

10  Štaviše, u ovim primerima primetna je ekvivalentnost francuske konstrukcije tout+gérondif   i  italijanske konstrukcije 
pur+gerundio. 

11  Termin smo preuzeli iz članka Miloša Kovačevića (Kovačević 2008).
12  Predloški izraz  en dépit de se u većini konsultovanih gramatika navodi kao sinoniman predlogu  malgré, ali uvek uz 

napomenu da je manje frekventan u upotrebi.
13  Naime, ovaj predlog u oba jezika etimološki predstavlja  kombinaciju  latinskog prideva malus (loš) i imenice izvedene od 

latinskog prideva grãtum (prijatan).
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struje primer (6), međutim analiza korpusa je pokazala da to ipak nije onoliko često koliko bi se moglo 
očekivati:
6. Comme Mme Verdurin, malgré de petites exagérations un peu risibles, a un amour sincère de la 

peinture, de la musique! (MP : 291)
61.  Com’è sincero, malgrado qualche esacerazione un po’ buffa, l’amore di Mme Verdurin per la 

pittura, per la musica ! (MP (it.) : 40)
62.  Kako g-đa Verdiren, uprkos malim, smešnim preterivanjima, ima iskrenu ljubav prema slikar-

stvu, muzici ! (MPŽ : 64)
  Međutim, u primerima (7) i (8), predlog malgré nalazi svoj ekvivalent u italijanskom predlogu no-

nostante. Kod Možea nalazimo komentar da i u francuskom jeziku postoji „stari predlog nonobstant  
(izraz latinskog porekla u znaèenju „ ne predstavljajući prepreku“)“, uz komentar da se u današnjem 
francuskom on koristi samo u pravnom žargonu: L’accord restera valable, nonobstant toute récla-
mation. (Mauger 1968 : 336)14

7. Malgré cela il ne distinguait pas bien. (MP : 329)
71.  Cionostante, non distingueva bene. (MP (it.) : 124)
 [= Nonostante ciò15, non distingueva bene.]
72.  Uprkos tome nije dobro razabirao. (MPŽ : 98)

8. Et Swann était heureux malgré tout de sentir que,… (MP : 343)
81.  E Swann, nonostante tutto, era felice di sentire che…(MP (it.) : 138)
82. I Svan je bio srećan, uprkos svemu,  što je osećao... (MPŽ : 110)

U primerima (9,10), francuski predlog malgré preveden je sinonimnim izrazom ad onta di, inače 
veoma retkim u savremenom italijanskom jeziku.16 Ta činjenica za ovaj rad nije relevantna, s obzirom na 
to da ovom prilikom analiziramo pre svega odnos implicitnih konstrukcija naspram zavisne koncesivne 
rečenice u tri posmatrana jezika.

9.  (…) sans doute aussi, et malgré toutes les précautions qu’il avait prises pour la leur cacher, la 
découverte progressive qu’ils faisaient de sa brillante situation mondaine, tout cela contribuait à leur 
irritation contre lui. (MP : 293)

91.(…) forse anche, ad onta di tutte le precauzioni da lui prese per tenergliela nascosta, la progressiva 
scoperta ch’essi venivano facendo della sua brillante posizione mondana, tutto insomma contribuiva 
alla loro irritazione contro di lui. (MP (it.) : 88)

92.(…) a svakako, uprkos svoj predostrožnosti da to od njih sakrije, i postepeno obelodanjenje njego-
vih sjajnih društvenih veza, sve je to doprinosilo da se oni dure na njega. (MPŽ : 66)

10. S’il y allait, malgré son interdiction, il pourrait la voir aujourd’hui même! (MP : 342)
101.Se ci andava, ad onta del divieto, l’avrebbe potuta vedere quel giorno stesso ! (MP (it.) : 136)

14  U našem korpusu nismo pronašli nijedan primer upotrebe predloga nonobstant. Jedan takav primer pronašli smo u francuskom 
prevodu italijanskog romana Il fu Matia Pascal (Pokojni Matija Pascal): Compresi così, che, non ostante quel mio strambo 
aspetto, ella avrebbe potuto amarmi. (Pirandello : 99) 

 Je compris ainsi que nonobstant mon aspect baroque, elle aurait pu m’aimer. (Pirandello Fr. : 138) [Tako sam shvatio da bi 
me ona mogla voleti, uprkos mom čudnom izgledu. – Prevod R.Seder]

15  Ciò je u italijanskom  jeziku  pokazna zamenica (pronome dimostrativo), tačnije:”pronome neutro singolare: indica o 
sostituisce una cosa, generalmente rappresentata da una forma verbale o da un’ intera frase.” [ „zamenica neutruma sa 
značenjem jednine: označava ili zamenjuje pojam  koji obično predstavlja ili neki glagolski oblik ili celu rečenicu. ] (Patota 
2003 : 245) Nakon što samo ovo sagledali, jasno je da je reč o zamenici potpuno ekvivalentnoj francuskoj pokaznoj zamenici 
cela.

16  Do ovog zaključka došli smo na osnovu činjenice da se u konsultovanim italijanskim gramatikama ovaj izraz ne navodi, kao 
i nakon konsultacije sa izvornim govornicima italijanskog jezika. U tom smislu, njegovu upotrebu u  prevodu romana koji 
predstavlja nas korpus, mogli bismo smatrati težnjom prevodioca da dočara  jezički nivo samog romana kao i epohu u kojoj 
je nastao. 
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102.Kad bi, uprkos njenoj zabrani, otišao, mogao bi je videti još danas ! (MPŽ : 108)

Najzad, u primeru (11), francuska implicitna konstrukcija prevedena je pravom italijanskom kon-
cesivnom rečenicom:

11. (…), mais il ne venait que le soir et n’acceptait presque jamais à dîner malgré les instances 
d’Odette. (MP : 257)

111.(…), dove però non andava che di sera e non accettava quasi mai di pranzare, per quanto Odette 
insistesse. (MP (it.) : 52)

112.(…), ali dolazio je samo uveèe, i gotovo nikada nije pristajao da doðe i na veèeru, uprkos Odetinom 
navaljivanju. (MPŽ : 35)

U srpskom jeziku, u svim primerima imamo implicitnu konstrukciju, konkretno – predloš-
ko-padežnu konstrukciju uprkos + imenica u dativu.

3.3. glagolski izraz avoir beau +infinitiv

Ovaj izraz, sačinjen od glagola avoir i reči beau17 , uz obaveznu dopunu u infinitivu, ima zna-
čenje: „uzalud [nešto činiti]“, na primer: Elle a beau suivre un régime, elle n’arrive pas à maigrir. [= 
Bien qu’elle suive un régime, elle n’arrive pas à maigrir.] (Delatour et al. 1991 : 283). Kao što primer 
i pokazuje, gramatičari je prilikom transformacije sasvim opravdano zamenjuju pravom koncesivnom 
rečenicom. 

Svrstavanje ovog izraza među implicitne konstrukcije uprkos činjenici da sadrži lični glagolski 
oblik, svakako zahteva određena pojašnjenja. S obzirom na to da je jasno da se (uprkos prisustvu ličnog 
glagolskog oblika) ne može govoriti o koncesivnoj rečenici – koja spada u vezničke rečenice adverbijal-
nog značenja, slažemo se da je sasvim umesno  rečenične sklopove koji sadrže ovaj izraz posmatrati kao 
jukstaponirane (Elle a beau suivre un régime, elle n’arrive pas à maigrir) ili koordinirane rečenice (Elle 
a beau suivre un régime, MAIS  elle n’arrive pas à maigrir), sa  koncesivnom semantikom. Mi ćemo 
ipak ovaj izraz svrstati u implicitne konstrukcije, iz sledećih razloga:

a. reč je o gotovom izrazu18, koji se kao takav usvaja, i koji uz to poseduje specifičnu sintaksu – pre 
svega, traži obaveznu dopunu u infinitivu, a zatim ova konstrukcija mora uvek da se nalazi ispred 
svoje nadređene rečenice;

b. ova struktura u savremenom francuskom jeziku nikada ne može da funkcioniše samostalno (iako 
njena veza sa drugom rečenicom svakako ne predstavlja subordinaciju)19; 

c. konstrukcija avoir beau + infinitiv vezana je isključivo za izražavanje koncesivnog značenja, 
i kao takva dovoljna za prenošenje tog značenja, dok je kod  jukstaponiranih ili koordiniranih 
struktura koje ne sadrže ovaj izraz koncesivna semantika često nerazdvojiva od konteksta, i ve-
oma često sugerisana prisustvom nekog intenzifikatora (npr. ipak); 

d. najzad, određen broj konsultovanih autora izdvaja ovu konstrukciju, kao poseban  izraz – fr. 
locution (Papić 1992; Wilmet 2003), ili ga čak analizira odeljku posvećenom upravo konstruk-
cijama koje mi nazivamo implicitnim (Delatour et al 1991).

17  Iako je reč beau generalno poznata kao pridev, te se tako analizira i u okviru ovog izraza (Hachette 2006; Putanec 1974), 
u jednom od konsultovanih rečnika (Larousse 2001), navodi se kao adverb, koji funkcioniše isključivo u okviru određenih 
izraza (pored izraza avoir beau, i u sledećim izrazima:  Bel et bien [stvarno, zaista];  De plus belle [sve više i više]; Il fait 
beau [vreme je lepo, sunčano]; Knjiž. Il ferait beau voir cela [bilo bi neverovatno, skandalozno da se to vidi]. 

18  Vagner i Penšon u ovom izrazu vide leksičko sredstvo izražavanja koncesivnosti. (Wagner-Pinchon 1962)
19  Eventualno bismo mogli govoriti o nekoj vrsti „implicitne subordinacije“ (Wagner-Pinchon 1962)
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12. On a beau être blasé sur les femmes, considérer la possession des plus différentes comme 
toujours la même et connue d’avance, elle devient au contraire un plaisir nouveau s’il s’agit de 
femmes assez difficiles… (MP : 275)

12.1 Si ha un bell’essere disincantati delle donne, considerare il possesso delle più diverse come una 
una cosa nota in anticipo, esso diventa per contro un piacere nuovo se si tratti di donne abbastanza 
difficili... (MP (it.) : 71)

12.2 Zalud je čovek neosetljiv u odnosu na žene i smatra da je posedovanje i najrazličitijih uvek isto i 
unapred poznato, ono, naprotiv, postaje jedno novo uživanje ako je reč o ženama koje je toliko teško 
osvojiti... (MPŽ : 51)

13. Odette avait eu beau retrancher de sa confession tout l’essentiel, il restait dans l’accessoire qu-
elque chose que Swann n’avait jamais imaginé, qui l’accablait de sa nouveauté et allait lui permettre 
de changer les termes du problème de sa jalousie. (MP : 428)

13.1 Odette aveva un bel sopprimere dai suoi riconoscimenti tutto l’essenziale, nell’accessorio rima-
neva sempre qualcosa che swann non si era imaginato, che lo opprimeva co la sua novità e finiva col 
permettergli di mutare i termini del problema della sua gelosia. (MP (it.) : 221)

13.2 Uzalud je Odeta izostavljala u svom priznanju sve ono bitno, u sporednome je uvek ostajalo 
nešto što Svan nikada nije mogao zamisliti, što ga je poražavalo svojom novinom i što će mu potom 
omogućiti da promeni postavke problema svoje ljubomore. (MPŽ : 183)

14. Et il avait beau traverser une ville de pierre pour se rendre en quelque hôtel clos, ce qui était sans 
cesse devant ses yeux, c’était un parc qu’il possédait près de Combray,… (MP : 315-316)

14.1   E per quanto, nel recarsi in qualche chiuso palazzo, attraversasse una città di pietra, la visione 
che di continuo gli stava  davanti agli occhi era quella di un parco ch’egli possedeva presso Com-
bray,… (MP (it.) : 110)

14.2 Iako je prolazio kamenim gradom da bi otišao u neku zatvorenu palatu, jednako mu je pred očima 
bio park u blizini Kombrea,… (MPŽ : 86)

U primerima (12, 13.) izraz avoir beau preveden je na italijanski jezik ekvivalentnim izrazom aver un 
bel (bell’ ispred vokala), a u sprskom jeziku adverbom (u)zalud.20 U primeru (14.) i u srpskom i u 
francuskom jeziku nalazimo pravu zavisnu koncesivnu rečenicu. 

3.4. predlog sans + infinitiv

Pre pristupanja analizi ovog izraza kao implicitnog izraza koncesivnosti, skrenućemo pažnju na 
nekoliko činjenica: u najvećem broju slučajeva ovaj izraz predstavlja prilošku odredbu za način (com-
plément circonstanciel de manière)21, a mnogo ređe ima koncesivnu semantiku. Dalje, u italijanskom 
jeziku se rečenice uvedene strukturom senza + infinitiv u literaturi posmatraju kao implicitne načinske 
( modalne), i to isključne modalne rečenice (Terić 2005; Patota : 2003) a postoji i primer da se one po-
smatraju odvojeno kao isključne rečenice – it. proposizioni esclusive (Dardano-Trifone 1997).

U primerima koji slede,  ova struktura ipak ima ipak koncesivno značenje22:

20  Reč je naime o sklopu sačinjenom od dve jukstaponirane rečenice, od kojih jedna sadrži adverb (u)zalud, te tako ceo sklop 
dobija koncesivnu semantiku. 

21  Takva semantika jasna je u sledećem primeru : Mais tandis que chacune de ces liaisons, ou chacun de ces flirts, avait été la 
réalisation plus ou moins complète d’un rêve né de la vue d’un visage ou d’un corps que Swann avait, spontanément, sans 
s’y efforcer, trouvés charmants…(MP : 231-232)

 Ma mentre tutti quei legami, o tutti quei flirts, erano stati a volta a volta l’attuazione più o meno completa di un sogno nato 
dalla vista di un volto o di un corpo che Swann spontaneamente, senza sforzavisi, aveva trovati attraenti,... (MP (it.) : 27)

 Ali, dok su svaka od tih veza ili svako od tih udvaranja bili, manje-više, potpuno ostvarenje nekog sna, što se izrodio pri 
viđenju jednog lica ili tela koje je Svan spontano, bez usiljavanja, našao da je ljupko,... (MPŽ : 12)

22  Videti fusnotu 9.
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15.Mais à un moment donné, sans pouvoir nettement distinguer un contour, donner un nom à ce qui 
lui plaisait, charmé tout d’un coup, il avait cherché à recueillir la phrase ou l’harmonie - (…) - qui 
passait et qui lui avait ouvert plus largement l’âme, … (MP : 247)

 [=Mais à un moment donné, bien qu’il ne pût nettement distinguer un contour, donner un nom 
à ce qui lui plaisait,…]

15.1Ma ad un tratto, senza poter chiaramente distinguere un contorno, dare un nome a ciò che gli 
piaceva, d’improvviso rapìto, aveva cercato di cogliere la frase o l’armonia - (…) – che passava e 
che più largamente gli aveva aperto l’anima,… (MP (it.) : 42)

 [=1Ma ad un tratto, sebbene lui non potesse chiaramente distinguere un contorno, dare un nome 
a ciò che gli piaceva,…]

15.2Ali u jednome trenutku, premda nije mogao jasno da razabere nikakav obris ni da imenuje 
nekako ono što mu se svidelo, on je nastojao da prikupi tu frazu u letu  - (...) – od koje mu se duša 
širom otvorila,... (MPŽ : 26)

16.Depuis si longtemps il avait renoncé à appliquer sa vie à un but idéal et la bornait à la poursuite de 
satisfactions quotidiennes, qu’il croyait, sans jamais se le dire formellement, que cela ne change-
rait plus jusqu’à sa mort; (MP : 248)

 [=…qu’il croyait, bien que jamais il ne se le fût formellement dit, que cela ne changerait plus 
jusqu’à sa mort;]

16.1Da tanto tempo aveva rinunziato ad applicare la sua vita a uno scopo ideale e la limitava alla caccia 
di soddisfazioni quotidiane, sì da esser giunto a pensare, senza mai dirselo formalmente, che 
avrebbe tirato avanti così fino alla morte  (MP (it.) : 44)

 [=sì da esser giunto a pensare, sebbene non se lo fosse mai detto formalmente, che avrebbe tirato 
avanti così fino alla morte ;]

16.2 On tako odavno beše odustao od toga da svoj život podredi nekom idealnom cilju i ograničavao ga 
na traženje svakodnevnih zadovoljstava da je verovao, iako to u sebi nikada nije izričito pomislio, 
da se to više neće promeniti do njegove smrti (MPŽ : 26)

U analiziranim primerima francuska struktura: predlog sans + infinitiv dosledno je na italijanski 
jezik prevedena identičnom strukturom (predlog senza + infinitiv), a na srpski jezik zavisnom koncesiv-
nom rečenicom.

4. ZAKLJUČAK

Na osnovu sagledavanja repertoara implicitnih struktura za izražavanje koncesivnosti u francu-
skom, italijanskom, i srpskom jeziku, možemo zaključiti da je taj repertoar  podjednako širok u sva tri 
posmatrana jezika.

Sa druge strane, analiza kopusa dovela nas je do sledećih zaključaka (pogledati TABELU I): 
Francuski i italijanski jezik pokazali su veliki stepen poklapanja u upotrebi implicitnih konstruk-

cija: od 15 primera koji u francuskom sadrže implicitnu konstrukciju, samo u tri primera takva konstruk-
cija je u italijanskom jeziku zamenjena zavisnom koncesivnom rečenicom. 

Dalje, implicitne konstrukcije francuskog i italijanskog jezika pokazale su i visok stepen sličnosti 
u pogledu sâme forme (fr. tout + gerundijum – it. pur + gerundijum; fr. malgré + imenica – it. malgrado 
+ imenica; fr. izraz avoir beau + infinitiv – it. izraz  aver un bel + infinitiv; fr. predlog sans + infinitiv – 
it. predlog senza + infinitiv).

Naprotiv, kada je reč o srpskom jeziku, u najvećem broju slučajeva implicitna konstrukcija po-
smatranih romanskih jezika zamenjena je zavisnom koncesivnom rečenicom. Jedino u slučaju konstruk-
cije: predlog malgré + imenica u srpskom jeziku, u svim primerima, nalazimo ekvivalentnu konstrukci-
ju: predlog uprkos + imenica (u dativu).

Na osnovu iznetog, zaključujemo da je analiza korpusa potvrdila pretpostavke koje su i bile u 
osnovi ovakvog jednog istraživanja. Naime, francuski i italijanski jezik  pokazuju visok stepen poklapa-
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nja u izboru formalnih sredstava izražavanja koncesivnog znaèenja, dok srpski jezik, u kome dominira 
upotreba zavisnih koncesivnih rečenica, znatno odstupa u ovom domenu. 

TABELA I:
FRANCUSKI ITALIJANSKI SRPSKI
tout + gérondif  (4 primera) 1. pur + gerundio (2 primera)

2. implicitna koncesivna 
reèenica (1 primer)

3. koncesivna reèenica  
(1 primer)

zavisna koncesivna reèenica (4 
primera)

malgré + imenica (6 primera) 1. malgrado+ imenica  
(1 primer) 

2. nonostante + imenica  
(2 primera)

3. ad onta di + imenica  
(2 primera)

4. koncesivna reèenica 
(1 primer)

1. uprkos  + Dat. (6 primera)

avoir beau + infinitiv (3 primera) 1. aver un bel + infinitiv  
(2 primera)

2. koncesivna reèenica  
(1 primer)

1. (u)zalud  (2 primera)
2. koncesivna reèenica  

(1 primer)

sans + infinitiv (2 primera) senza + infinitiv (2 primera) zavisna koncesivna reèenica (2 
primera)
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СтаниСлав Станковић – Селена Станковић

ПОСЕСИВНИ ДАТИВ У НЕЧИСТОЈ КРВИ Б. СТАНКОВИЋА  
И ЊЕГОВИ ФРАНЦУСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ

На примерима из романа Нечиста крв Борисава Станковића у раду се говори о употреби дативних 
енклитичких облика личних заменица у служби посесивнога детерминатора, анализирају се и типови 
конструкција са посесивним дативом чија се диференцијација огледа у синтаксичкој функцији 
детерминисане именице са обележјем посесума. С обзиром на то  да се на прагматичкоме плану посесивним 
дативом исказује извесна заинтересованост посесора и његов субјективни став према исказу и посесуму, 
утврђују се семантички типови посесивнога односа који се реализује између субјекта и објекта припадања. 
На крају, путем контрастивне анализе разматрају се и преводни еквиваленти српскога посесивног датива 
у францускоме језику.

Кључне речи: посесивни датив, употреба, енклитички облици личних заменица, српски језик, француски 
језик, преводни еквиваленти.1

1. УВОД

Конструкције са посесивним дативом, које представљају структурну и семантичку катего-
рију за изражавање односа припадања, обележје су и српскога и францускога језика. У науци о 
српскоме језику посесивни датив дефинише се као падежни облик којим се означава појам којему 
нешто припада, тј. појам којему припада семантички садржај управне речи у дативној синтагми 
(Стевановић 1979: 367-369; Станојчић 2010: 337), у ствари, одређује се као дативни облик у служ-
би посесивнога детерминатора (Антонић 2004: 85), те као индиректни објекат са двоструким 
значењем ― истовремено је и објекат и посесор (Пипер и др. 2005: 694–696). Већина граматича-
ра сматра да се у српскоме језику у дативу којим је означен посесор појављује лична заменица, 
чешће у краћој и ређе у дужој форми, или именица (Стевановић 1979: 367–369; Станојчић 2010: 
337; Тополињска 2002: 9; Пипер и др. 2005: 694–696; Маретић 1963: 580), док у вези с тим И. 
Антонић (2004: 85) наглашава следеће: „посесивни датив који означава посесора по правилу је 
енклитички облик личне заменице“. Појава посесивнога датива у францускоме језику најчешће 
се доводи у везу са семантичким вредностима неакцентованих облика личних заменица, те њихо-
вом карактеристиком да могу бити употребљени на месту присвојних придева (Гревис 1993: 987; 
Шевалије и др. 1964: 234, 248; Вагнер и Пеншон 1962: 176); овај синтаксички облик дефинише 
се као атрибутивна допуна, одн. прецизније као датив неотуђиве посесије, партитивни датив или 
датив за означавање целине, одн. укупности (Ригел и др. 1994: 225–227; Ле Гофик 1993: 173; Вил-
ме 2007: 243). У двама језицима посесивни датив обавезан је структурни реченични конституент; 
али уколико је из контекста очигледан, може да буде изостављен. Када је пак реч о граматичко-
ме лицу личних заменица, не постоји рестрикција у његовоме обележавању (Белић 1965: 112; 
Вагнер и Пеншон 1962: 176). У српскоме језику посесивни датив може заменити одговарајућа 
посесивна придевска заменица, а у францускоме језику присвојни придев. Међутим, конструк-
ција са посесивним дативом је субјективније и интимније природе, емоционално је обојена, има 

1  Рад је настао у склопу двају пројеката: Интердисциплинарно истраживање културног и језичког наслеђа Србије 
и израда мултимедијалног интернет портала Појмовник српске културе (ИИИ 47016) и Превод у систему 
компаративног изучавања српске и стране књижевности и културе (ОИ 178019), које у целини финансира 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.  
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преносни смисао и изражава одређено интересовање субјекта припадања за предмет припадања 
(Галис 1974: 55, 58; Спалатин 1970: 3; Роглић 2001: 49, 54; Милинковић 1988: 96). 

На примерима из романа Нечиста крв Борисава Станковића у раду се разматрају дативни 
енклитички облици личних заменица у служби посесивнога детерминатора, анализирају се и вр-
сте посесивних конструкција у зависности од функције предмета посесије. Како се посесивним 
дативом на прагматичкоме плану исказује извесна заинтересованост посесора и његов став према 
посесуму, утврђују се и семантички типови посесивнога односа који се остварује између субјекта 
и објекта посесије. И на крају, у контрастивноме поступку анализирају се и француски преводни 
еквиваленти српскога посесивног датива. 

2. О ПОСЕСИВНОМЕ ДАТИВУ 

2.1. О посесивноме дативу у српскоме језику

У списак различитих средстава у српскоме језику помоћу којих се у реченичноме исказу 
обележавају емотивни преливи, како то каже М. Ивић, треба, свакако, уврстити и употребу да-
тивних облика личне заменице, при томе она истиче да датив2 у српскоме језику представља 
најприкладнији падеж за одређивање психолошких односа. Пошто су емотивни моменти, које у 
одређеноме говорном чину треба означити, својствени лицима учесницима у говору, природно је 
да та лица буду обележена падежним обликом личне заменице (Ивић 1953: 61–62).

 О  комплексноме семантичком плану падежних облика З. Тополињска подробније говори у 
оквиру антропоцентричке теорије језика, у којој, доводећи је у везу и са падежним системом срп-
скога језика, дативу додељује једну од оних позиција којима се у реченичној структури исказују 
централни падежни односи: номинативни (прво људско биће у функцији вршиоца радње), акуза-
тивни (материјални предмет као објекат радње) и дативни (друго људско биће, учесник у радњи). 
Дакле, у комуникативној хијерархији номинативу припада улога првога а дативу другога људског 
бића (в.Тополињска 2002. и 1988). Осим о примарној адвербалној позицији, и то уз глаголе који-
ма се исказује релација између два људска бића (на пример, уз глаголе давања/узимања, глаголе 
језичкога комуницирања, глаголе којима се обележава психолошки однос и др.), у склопу старо-
словенскога наслеђа Тополињска говори о јоште двема деривативним позицијама датива: прва, 
у реченичним конструкцијама у којима је улога вршиоца радње измештена у други план; друга, 
у именским синтагмама у којима се као конкуренти присвојним придевским заменицама јављају 
енклитичке дативне форме личних заменица. Ова појава адноминалних енклитика које упућују 
на посесора иде у прилог теорији о дативу као о падежу другога лица. Као персонални падеж, 
датив није синкретичан ни са номинативом ни са акузативом. Датив, истиче З. Тополињска (2002: 
9), „чува значењску и формалну самосталност у свим системима на српској језичкој територији и 
у већини тих система има морфолошке показатеље [...]. У српскоме тексту прилично је фреквен-
тан и такозвани посесивни датив, што пак подвлачи персонални карактер тог односа.“        

Употребу дативних енклитикa личних заменица уместо присвојних заменица у арумунс-
коме, румунскоме, бугарскоме и српскохрватскоме језику Кр. Сандфелд (1930: 188) недвојбено 

2 Уз прихватање Јакобсоновога полазног приступа у проучавању падежне проблематике по којему „падежи 
функционишу као јединствена, организована целина ― систем“, те да у његово разматрање треба кренути од тога 
„да нису сви падежи једнако компликовани у погледу значења односа који се њима исказују“, М. Ивић (1972: 2) 
наводи да су датив и локатив семантички најкомпликованији падежи. Значењска структура падежа, како то она каже, 
представља сложени семантички систем у којему се, око једнога, жижног значења, шире друга, спореднија. Измене 
у семантичкоме пољу једнога падежа зависе од ситуационога оквира, одн. од његове повезаности са управном речју 
у синтагми, па је стога падежни облик подложан промени не само на морфолошкоме већ и на семантичкоме плану. 
Жижно значење датива је значење намене. (Ивић 1953/1954: 196–197, 203–204). По А. Вјежбицкој, која у пољскоме 
језику разликује тридесет и једну дативну семантичку конструкцију, датив је падеж који означава реципијента у 
реченицама „давања“ (Вјежбицка 1986: 386–426).  



ПОСЕСИВНИ ДАТИВ У НЕЧИСТОЈ КРВИ Б. СТАНКОВИЋА И ЊЕГОВИ ФРАНЦУСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ

107

убраја у балканизме. Међутим, говорећи о балканистичкоме карактеру српскохрватскога адноми-
налног датива припадања, тј. посесивнога датива, А. Галис (1974) каже да се овај синтаксички об-
лик не може безрезервно сврстати у балканизме и додаје да се његов развој и распрострањеност, 
као и учесталост употребе енклитичких дативних облика личних заменица, могу укључити у ред 
балканских лингвистичких феномена и оних појава које су својствене балканистичким тенден-
цијама. Наиме, у случају еволуције српскога адноминалног датива вероватно би било тешко да се 
докаже директан утицај других балканских језика, али питање могућности деловања некога суп-
стратног језика на Балкану овде остаје отворено. Тај супстрат би, по Галису и неким другим линг-
вистима, могао бити латински језик, он је могао „delovati na tendenciju ka jačanju adnominalnog 
dativa“ који се и у српскоме и у другим балканским језицима пре свега треба посматрати „kao 
jedna faza u opštoj promeni indoevropske jezičke strukture od sintetizma ka analitizmu“ (Галис 1974: 
60). У истраживању употребе падежа и степена њихове аналитизације у периферноме косов-
ско-ресавском говору Параћинскога Поморавља С. Милорадовић (2003: 133–163) налази готово 
редовну присутност посесивнога именичког датива уместо адноминалнога посесивног генитива, 
као и веома високу фреквентност адноминалнога датива заменичке енклитике.   

Истражујући средства за исказивање посесије у српскохрватскоме језику, Л. Спалатин 
(1970), између осталога, разматра и посесивни датив енклитичких форми личних заменица и 
истиче да се он, по свему судећи, од посесивнога придева највероватније разликује по својој 
наглашеној емоционалној обојености. Љ. Милинковић (1988), у обимнијој студији заснованој на 
двосмерној контрастивној анализи, бавио се употребом датива у савременоме руском и српскохр-
ватскоме језику. Оба ова језика, како то Милинковић наводи, карактерише присуство посесивнога 
датива, ипак ова семантичко-функционална категорија фреквентнија је у српскоме језику, у њему 
„има широк дијапазон употребе“, док је у рускоме језику дошло до њенога замењивања неким 
другим посесивним средствима, што пак српскоме у односу на руски језик даје архаичнији ка-
рактер (Милинковић 1988: 103). Врло систематично разматрање и проучаваних и неистражених 
синтаксичко-семантичких и прагматичко-семантичких својстава датива у стандардноме српском 
језику а у томе склопу и опис особености посесивнога датива у већ споменутоме раду даје И. 
Антонић (2004).   

2.2. О посесивноме дативу у францускоме језику 

Када је именицом, са којом енклитички дативни облик, обележавајући њенога посесора, 
реализује однос припадања, означени део тела, део одеће или неко психичко стање, тј. нешто што 
припада бићу, у науци о францускоме језику посесивни датив се дефинише као носилац семан-
тичкога капацитета неакцентоване форме личне заменице у функцији индиректнога објекта. У 
датоме ситуационом оквиру, како то доносе поједини граматичари, дативна заменичка енклитика 
позиционирана испред глагола и одређени члан потискују присвојни придев (Гревис 1993: 910, 
987; Шевалије и др. 1964: 234, 248; Вагнер и Пеншон 1962: 86, 176). М. Ригел и други аутори 
(1994: 225–227) посесивни датив третирају као посебну врсту атрибутивне допуне, као једну од 
четири типа дативних конструкција (лексички датив, датив интересовања, етички и датив нео-
туђиве посесије) за означавање целине, партитивности или неотуђиве посесије која у реченици 
има функцију директнога или индиректнога објекта (le datif de la totalité impliquée, le datif partitif, 
le datif de la possession inaliénable). И по Ле Гофику (1993: 173) овде је реч о дативу неотуђиве 
посесије. М. Вилме (2007: 243–244), прихватајући дефиницију Ригелове групе аутора, наводи 
и следеће: поред посесива постоје још две конкурентске структуре са истим значењем, и то: а) 
члан, употребљава се у ситуацији када је део тела активан учесник радње; б) члан + дативни за-
менички облик, употребљава се у случају када се део тела понаша као објекат радње, тј. када се 
нађе у пасивној позицији. Посесум по Вилмеу (2007: 243–244) може бити и одевни и сваки други 
предмет који може да припада бићу.
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У обимнијој студији о категорији посесивности и синтаксичким конструкцијама којима се 
у францускоме језику исказују односи припадања В. Роглић (2001) анализира и дативске синтаг-
ме. Она истиче да семантичка вредност посесивнога датива, као и критеријум који га разликује 
од осталих дативних елемената, омогућује његову замену присвојним придевом. У синтаксичким 
конструкцијама са посесивним дативом ова лингвисткиња разликује две релације: партитивну и 
посесивну и указује на семантичку дистинкцију која произлази из употребе посесивнога датива 
и присвојнога детерминатива (Роглић 2001: 46–55).  

2.3. Језик романа Нечиста  крв ― функционални оквир за посесивни датив

У Нечистој крви Борисава Станковића, чија је уметност понајвише „израз срца“ (Јовичић 
1981: 12), тежиште приповедања је на личностима и заплету радње, „а не на самој супстанци ро-
мана, тј. на протицању времена, ритму и флуиду који га сугерира“ (Катанић 1972: 45). У дубини 
бића Станковићевих јунака смештени су њихови трагични сукоби, у страху од свакојега личног 
прегнућа, душевна напетост их и радно и говорно спутава; иако постоје вулкански изливи снова 
и хтења, ватрене бујице које би могле да изазову и радне одушке и садржајне дијалошке таласе, 
подстакнуте чудним унутрашњим гибањима све Станковићеве личности ту вулканску снагу ду-
шевнога набоја троше на сопствено, тихо обуздавање, те у роману нема довољно ни јунакове речи 
ни његове видљиве радње (Јовичић 1981: 18–19). Станковићеви јунаци су окренути монологу, у 
непрекидноме су грчу и када проговоре муцају, искази су им испрекидани, прате их неочекивани 
прелази, инверзије, тада се припомогну рукама, „као да натуцају какав страни језик“; међутим, 
„све ове одлике управног говора Станковић донекле преузима у свој, приповедачев говор“ у које-
му његове личности „исказују не само душевну пометеност већ и отуђеност,“ отуда „таква, споља 
нимало допадљива синтакса, сва је у служби исказивања човека а не казивања о човеку“ (Јовичић 
1981: 29).

Дакле, Станковићеве личности у роману Нечиста крв речито ћуте, окренуте су себи, када 
проговоре чујемо им душу, емоцију, унутрашњи сукоб, њихов говор је разбијен и оскудан, дија-
лошке наративне форме су им кратке, недовршене. Борисав Станковић је осећао „да се пуна мера 
човекових снага скрива негде у човеку и да се пре може измерити пажљивим ослушкивањем му-
цања и замуцкивања, дамарања крви, посматрањем јаловог грчења мишића, сева очију, ломљења 
прстију... него праћењем онога што предузима тај ’стегнути’ човек, стално обузет страхом шта 
ће други, шта ће свет рећи“ (Јовичић 1981: 28). Његово приповедање је прожето наглашеним 
изливом субјективности, специјалним односом према ономе што казује: пишчевим афективним 
присуством у нарацији. Стога су у језику Нечисте крви учесталије синтаксичке конструкције са 
посесивним енклитичким дативом јер се њима, за разлику од конкурентских присвојних придев-
ских заменица, постиже несвакидашња језичкостилска маркираност исказа.   

Како то показује ексцерпирана грађа, у функцији посесивнога датива у роману Нечиста 
крв редовно се појављују енклитичкe форме личних заменица за 3. л. пре свега једн., али и мн., 
најчешће, и потпуно очекивано, у облику ж. рода. Од готово пет стотина примера у којима се 
среће овај синтаксички облик, тек у једноме од њих налазимо заменичку енклитику за 2. л. мн., у 
једноме дужу дативну форму личне заменице за 3. л. ж. р. једн. и у једноме рефлексивну заменицу 
у функцији упућивања на 3. л. мн. Међутим, семантички садржај лексема у позицији детерми-
нисане именице у својству посесума веома је разноврстан а њихов регистар је неограничен, што 
је у сагласју са постојећим тврдњама у релевантној литератури у којој се, на пример, каже да у 
српскоме језику „све оно што може припадати неком лицу, односно посесору израженог дативом 
може бити у функцији објекта посесивности“ (Милинковић 1988: 93). У Станковићевоме роману 
именице са вредношћу објекта припадања у великој мери означавају: делове тела, одевне пред-
мете, уопште ствари и њихове делове, сроднике, неко лице, појединца, али и неко друго биће, 
нпр. неку животињу, потом психичка стања, неки друштвени однос и сл., појављују се и многе 



ПОСЕСИВНИ ДАТИВ У НЕЧИСТОЈ КРВИ Б. СТАНКОВИЋА И ЊЕГОВИ ФРАНЦУСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ

109

именице са другим лексичким значењима; све ове именице исказују посесивност и отуђивога, и 
неотуђивога обележја и припадају различитим сферама људскога живота. Проматрања употре-
бе дативних заменичких енклитика са значењем припадања показују да у овоме корпусу често 
долази до преклапања дативних значења посесивности и стања (користи  и штете), што упућује 
на могућност њиховога различитог тумачења. Појава „контаминације два значења“ разумљива 
је с обзиром на чињеницу да је посесивни датив значењски веома близак дативу стања ― оба 
представљају семантичке подврсте датива намене (Пипер и др. 2005: 696). Ова два значења је 
„ponekad moguće razgraničiti tek detaljnim uvidom u uporabni kontekst u kojemu se određene rečenice 
s dativnim dopunama ostvaruju u okviru konkretnoga iskaza“ (Танацковић Фалетар 2010: 170).3 Кат-
кад тешко може да се утврди о којему је значењу реч или пак да се увиди које је од двеју дативних 
значења доминантније, али „то и није толико од значаја, колико је несумњиво да ту и овако и 
онако имамо нијансу намене“ (Стевановић 1979: 369). 

2.4. Типови конструкција са посесивним дативом

Међу ексцерпираним примерима у анализи је уочено неколико врста конструкција са дати-
вом у служби посесивнога детерминатора. Оне се у овоме раду разврставају према моделу који 
за српски језик дају Љ. Милинковић (1988: 90) и И. Антонић (2004: 85–86). У ствари, подела се 
спроводи на основу функције коју у реченичној структури врши детерминисана именица са обе-
лежјем посесума (субјекат, објекат, именски део предиката, адвербијална функција). Према наве-
деноме моделу поделе, у језику Нечисте крви Борисава Станковића појављују се следећи типови 
конструкција са посесивним дативом:
а) дативна заменичка енклитика у служби посесора односи се на именицу у номинативу са зна-
чењем посесума и у субјекатској функцији

[...] као што је знала да им још одавна, и пре ослобођења, имање, а нарочито чивлуци и 
воденице нису као што треба. (НК52) – [...] Elle savait [...] car il y avait longtemps que les 
propriétés, les fermes, les moulins n’allaient pas comme il eût fallu. (SI44)
[...] видело се како му појас и сва половина дрхти, тресе се [...] (НК112) – [...] permet de voir 
sa ceinture et sa taille trembler et sursauter [...] (SI131)
Мати и друге јој тетке и старе жене остале су код куће. (НК133) – La mère de Sofka, ses 
tantes et les vieilles femmes étaient restées à la maison. (SI165)
[...] од раздраганости што им се наде испуниле [...] (НК146) – Certaines qui étaient heureuses 
et dont les rêves avaient été réalisés [...] (SI185)

б) енклитички датив личне заменице, као посесор, има за посесум именицу у акузативноме или 
дативноме облику и у објекатској функцији

[...] поздрави га Софка и приђе му руци. Он је пољуби. Додирну јој чело [...] (НК203) – [...] 
lui dit Sofka, et elle lui prit la main. Lui l’embrassa, effleurant son front [...] (SI276)
[...] уплашена да не би морала са сваким разговарати, и да јој не би пунили собу [...] (НК194) 
– [...] effrayée d’avoir à parler à chacun et de les voir envahir sa chambre [...] (SI136)

в) енклитика личне заменице у дативу употребљена је у реченици као посесор уз именицу која у 
зависноме падежу има значење посесума и адвербијалну функцију: 
прво, предмет припадања исказан је синтагмом са предлошким генитивом

[...] а не зна да он то чини све због маћехе јој [...] (НК61) – [...] elle va sans se douter qu’il fait 
tout ces frais pour sa belle-mère [...] (SI56)
А Миленија, у инат, испред носа им свом снагом затвори врата, грдећи их [...] (НК170) – 
Mais l’énergique Milenia, tout exprès pour les contrarier, leur fermer la porte au nez avec force 
invective [...] (S224)

друго, предлошким акузативом

3 Више о овоме проблему двоструке семантике, између осталога, в. и у Танацковић Фалетар 2010: 170–175.
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[...] те је она сама морала кашичицу у уста да му меће [...] (НК88–89) – [...] lui mettre elle-
même dans la bouche la petite cuillerée [...] (SI95)
[...] уноси јој се у недра, у скут  [...] (НК65) – [...] se blottit sur sa poitrine, dans son giron [...] 
(SI61)

треће, предлошким инструменталом
[...] Софка би чула како гост, оставши сам са оцем јој, говори [...] (НК100) – [...] Sofka 
entendit l’hôte, demeuré seul avec son père, affirmer [...] (SI113)
[...] те је заједно са пуним јој плећима чиниле и даље витком и правом [...] (НК57) – [...] se 
révélait cette souple élasticité des muscles qui donnait aussi de la vigueur à son dos et permettait 
à sa taille [...] (SI52)

четврто, предлошким локативом       
[...] да се огледа и види да му се случајно по лицу и очима што не познаје. (НК41) – [...] 
que rien de ses pensées ou de ses sentiments ne pouvait transparaître sur son visage ou dans ses 
yeux. (SI29)
Затим виде како му [...] заигра чудан, ироничан осмех на сувим, мало збрчканим и већ 
крезубим устима. (НК202) – Ensuite elle vit [...] un étrange sourire ironique s’était mis à errer 
sur sa bouche mince, édentée et cernée de rides. (SI274–275)

г) дативна енклитика личне заменице у својству посесора налази се уз именицу у номинативу или 
у зависноме падежу са значењем посесума и у служби именскога дела предиката

[...] да терџуманим и сеиз да им будем [...] (НК111) – [...] que je sois leur humble drogman et 
leur palefrenier [...] (SI131–132)
[...] и да је онда њој због тога свеједно ко ће јој бити муж, стар или млад [...] (НК115) – [...] 
il lui était parfaitement indifférent que son mari fût vieux ou jeune [...] (SI136)
[...] Свираче још није хтео звати к себи горе, јер би му били у близини и заударали би [...] 
(НК150) – [...] Il ne veut pas encore faire monter les musiciens, ils empesteraient l’air [...] (SI192)

2.5. Семантички типови посесивнога односа између посесора и посесума

У синтаксичким конструкцијама са посесивним дативом, како то показује и анализа Стан-
ковићеве језичке грађе, између субјекта припадања и предмета припадања остварује се посе-
сивни однос чија је семантика условљена значењским садржајем детерминисане именице, одн. 
посесума, док се пак на прагматичкоме плану исказује извесна психолошка заинтересованост 
посесора и његов лични, афективни став према посесуму и исказу. У Нечистој крви посесивним 
дативом казује се следеће:  
а) припадничко-поседнички однос, у којему се разликују, прво, однос сталнога власништва, где 
се предмет посесије у највећему броју случајева не одваја

Мада им је магаза била горе, у главној чершији [...]. (НК38) – Bien que leur magasin fût en 
haut, sur la tcharchiya [...] (SI25)
А опет тај њен муж [...] из куће им никако није избијао. (НК44) – Par contre, son mari [...] 
ne sortait pas de chez eux. (SI33)
Видела би како јој више постеље [...] (НК187) – La lumière brûlait à ses côtés [...] (SI250)

и, друго, однос привременога власништва или располагања, где је предмет посесивнога односа 
нешто што се стиче, али и губи; ту спадају и одевни предмети који нису на телу 

[...] где је био мрак, и где су им стајали они сандуци [...] (НК175) – [...] là où il fait si noir, 
là où sont les coffres [...] (SI232)
[...] није гледао ни како му је била колија пала [...] ни како му један опанак остао тамо 
негде у дворишту [...] (НК102) – [...] il n’avait pas remarqué que son gilet venait de glisser [...] 
ni non plus qu’il venait de perdre un opanak. (SI116)
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Замрсило јој се платно и зове је да га она одмрси. (НК213–214) – [...] en tissant sa toile, ses 
fils s’étaient embrouillés, Sofka seule saurait les débrouiller. (SI291)
[...] чу како овај виче трчећи и заклањајући свећу да му се не угаси. (НК102) – [...] criait cet 
homme en courant, tout en s’efforçant de protéger la flamme qui menaçait le s’éteindre. (SI116)

б) однос део – целина, у предмет поседовања убрајају се делови тела, делови личности и одеће 
која је на телу

Почели да се међ собом туку и од беса сами себи секу руке, ноге [...] (НК179) – Les hommes 
se battaient entre eux et même certains, de rage, se tailladaient eux-mêmes les bras ou les jambes  
[...] (SI240)
[...] јер јој због њих шалваре нису додиривале земљу и дизале прашину [...] (НК86) – [...] dont 
les hauts talons éloignent si à propos les chalvaré de la poussière. (SI92)
[...] поче осећати како јој душа, сва њена унутрашњост некако мртвачки заудара. 
(НК203–204) – [...] une odeur funèbre émanait du tréfonds de son être et flottait autour d’elle. 
(SI276)

Вео јој се закачи за праг [...] (НК159) – Son voile s’accrocha juste au seuil. (SI207)
[...] са запушеним једним увом, да би им гласови били што силнији, јачи [...] (НК171) – [...] 
en se bouchant une oreille, pour renforcer la voix [...] (SI226)
Марко, од радости, сваки час му лепи дукате по челу и чалми. (НК160) – Marko, dans sa 
joie, lui colle à chaque instant un ducat sur le front ou sur son turban. (SI209)

в) родбински однос 
Већ за прамбабу јој, за чувену Цону [...] (НК42) – Pour son arrière-grand’mère, la fameuse 
Tsona [...] (SI30)
Само јој се свекрва, гледајући је, њоме топила и наслађивала. (НК189) – Sa belle-mère se 
complaisait à la regarder et jouissait de sa beauté. (SI253)
[...] да јој се не би снашка, онако у полумраку, улазећи спотакла о што. (НК78) – [...] éviter 
ainsi que sa snachka, dans l’obscurité, ne se heurtât contre quelque meuble. (SI80)
И бар да јој сина Томчу [...] Марко остављао код ње [...] (НК129) – Encore si, au moins, 
Marko eût laissé auprès d’elle son fils Tomtcha [...] (SI158)
Узалуд Ахмет, пренеражен, цео фис довукао к себи да му Јусуфчића дан и ноћ чувају и 
пазе. (НК127) – En vain Ahmet, atterré, rassambla-t-il autour de lui tout son clan pour mieux 
faire garder et surveiller Yousouf, nuit et jour. (SI155)

г) релација пријатељства, сарадништва
Мати га мимиком посла да иде у чаршију и зове јој Тонета. (НК71) – Elle l’envoya jusqu’à 
la tcharchiya lui chercher Toné. (SI70)
Увек у ноћ, увек пијан, увек готово разбијајући капију, док му слуга Арса дотрчи и отвори. 
(НК207) – Toujours la nuit, ivre, enfonçant presque la porte avant qu’Arsa vînt l’ouvrir. (SI282)

д) разни други типови посесивнога односа
И циљ живота да им је тај [...] (НК38) – Pourtant, l’essentiel de leur vie restait encore pour 
elles [...] (SI25)
[...] а сва срећна што је он, газда јој, дошао и чак са њом говорио [...] (НК100) – [...] et toute 
joyeuse du retour de son maître qui avait même daigné lui parler [...] (SI112)
Такви су им били и коњи које су појили испред бунара. (НК169) – Les chevaux qu’ils abreuvent 
à la fontaine leur ressemblent [...] (SI222)

3. ПРЕВОДНИ ЕКВИВАЛЕНТИ СРПСКОГА ПОСЕСИВНОГ ДАТИВА  
У ФРАНЦУСКОМЕ ЈЕЗИКУ

Истраживање језичкога корпуса Нечисте крви показује да се српски посесивни датив ен-
клитичких облика личних заменица приликом превођења на француски језик понајвише тран-
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сформише у адекватну категорију посесивних придева. Основна семантичка вредност францу-
скога посесивног придева јесте да „uvek označava pripadnost i to uz veliku preciznost jer varira u 
broju i licu sa posesorom i u broju i rodu sa posedovanim predmetom“ (Роглић 2001: 18), на пример:

Арса му поче силав опасивати. (НК186) – Arsa avait enfin bouclé son ceinturon. (SI247)
Ножним прстима јаче држећи нануле да јој се случајно не исклизну [...] (НК138) – De ses 
orteils crispés, elle retient ses socques pour empêcher ses pieds de glisser [...] (SI172)
Глас му је био такав да Софка осети [...] (НК119) – Sa voix était telle qu’elle pénétra Sofka 
[...] (SI142)
[...] који се некад за срећне сматрали када би им примио поздрав [...] (НК111) – [...] bien 
fiers autrefois que je daigne accepter leur salut [...] (SI30)

Посесивноме дативу заменичких енклитика у српскоме језику еквивалентне су и неке од 
француских синтаксичких конструкција које служе за исказивање категоријалнога значења при-
падања, у проученоме материјалу потврђене су следеће конструкције:
а) конструкција са чланом 
прво, одређени члан употребљава се у случајевима када је посесумом означен интегрални део 
личности, део тела, или део неке друге целине, док је посесор тада из самога контекста препо-
знатљив (в. Ригел и др. 1994: 155; Гревис 1993: 910; Вагнер и Пеншон 1962: 86); док посесив у 
францускоме језику истиче један део и издваја га из целине, одређени члан означава нешто што 
је нормално, нешто што је типично или конвенционално (в. (Роглић 2001: 25)

Затим она виде како му се [...] раширени прсти згрчише [...] (НК67) – Elle observa que les 
doigts écartés se crispaient [...] (SI65)
[...] кратких ногавица од чакшира, да би им се око чланака виделе њине, хаџијске, беле 
чарапе. (НК160) – [...] ces culottes courtes à jambes serrées découvrant aux chevilles les bas 
blancs, par quoi se distinguent les gens bien, les Hadjis. (SI208–209)
И после ће му испричати о њима, својим газдама: Софки, матери јој, оцу [...] (НК73) – 
Ensuite, elle se mettrait à lui parler de ses maîtres: Sofka, le père, la mère [...] (SI73)

друго, неодређени члан, као један од преводних еквивалената посесивнога датива у српскоме 
језику, у анализираноме корпусу је употребљен да обележи посебно својство: 

[...] и метао јој руку на бедра, а особито на једар јој кук. (НК152) – [...] et de poser ses doigts 
sur une hanche arrondie. (SI195)

б) конструкција са посесивним дативом који је исказан неакцентованом формом личне заменице 
у служби индиректнога објекта; за разлику од српскога језика, у оваквој синтаксичкој конструк-
цији француски језик  допушта само именице које означавају делове тела и делове личности, 
називе одевних ствари и евентуално неких других предмета који могу да припадају бићу 

[...] као кроз прсте руку, којима су јој остале сигурно запушивале уста [...] (НК97) – [...] car 
ses sœurs lui fermaient la bouche. (SI108)

Куршум му остао у трбуху. (НК190) – La balle lui était restée dans le ventre. (SI255)
[...] и зато су им једва до кукова допирале. (НК169) – [...] les tchakchiré courts [...] leur 
arrivent à présent à peine aux hanches. (SI222)
У анализи француске грађе забележена је истовремена употреба посесивнога датива и по-

сесивнога придева, по В. Роглић (2001: 50), у наведеној комбинацији датив означава корисника 
радње. У оваквим случајевима семантичке вредности датива у оба језика двојако се испољавају, 
као значење посесивности и као значење користи или штете. На пример: 

Као свакада нису одмах могли да јој откаче тај вео [...] (НК159) – Comme il arrive en pareil 
cas, on ne put pas tout de suite lui décrocher son voile [...] (SI207)

Изува му чизме. (НК207) – Elle lui retirait ses bottes. (SI282)
Пометао катанце, као да ће му неко све вино попити... (НК100) – Il a fourré des cadenas 
partout, comme si quelqu’un pouvait même songer à le lui boire, son vin! (SI113)
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Пронађен је и пример у којему се српски посесивни датив трансформише у француску кон-
струкцију карактеристичну за фамилијарни говор ― предлог à + наглашени облик личне заме-
нице, где се заменицом истиче значење посесивности које је претходно обележено и присвојним 
придевом (в. Ригел и др. 1994: 158), ево те илустрације: 

А то све сигурно на њега, оца јој! (НК97) – [...] contre quelqu’un à qui elle en voulait ― son 
père à elle, Effendi Mita, bien sûr! (SI108)
Наиме, како и српске, тако и француске реченице са посесивним дативом садрже емоцио-

нални прелив и интимнији тон; и у њима је очигледан субјективни став посесора према радњи и 
његово афективно учешће у њој.   
в) конструкција са релативном заменицом dont; ова заменица је конкурентна споју de + рела-
тивна заменица, предлогом de у францускоме језику означавају се генитивна падежна значења: 
порекло, припадање, делимично обухватање, тј. однос део – целина (в. Ригел и др. 1994: 209, 372; 
Гревис 1993: 1057) 

[...] није завидела, што се, и млађа од ње, одавно удала, већ јој домаћин почео да се богати 
[...] (НК59) – [...] l’empêchait d’envier ses camarades plus jeunes, mariées depuis longtemps et 
dont les maris enrichis [...] (SI54)
[...] али му се још блештало његово мраморно теме. (НК71) – [...] mais dont on apercevait 
encore le sommet brillant. (SI69)
[...] она, која толику децу има, од имања само кућицу и виноград, а муж јој готово надни-
чи [...] (НК80) – Elle qui a tant d’enfants, une seule maisonnette et un vignoble et dont le mari 
travaille presque à la journée! (SI83)

г) синтагма са функционалном вредношћу генитива односно синтагматски спој именица + предлог 
de + именица у којему допуна предлог de + именица исказује „relaciju vlasnika prema onome što mu 
pripada i obrnuto da on na neki način pripada onome što je u njegovom posedu“ (в. Роглић 2001: 34)

Отац јој са кесама као побеже. (НК205) – Le père de Sofka prit la fuite avec les sacs [...] 
(SI278)
[...] заносећи је око њега и као обгрљавајући га, могла до самих му уста чашу приносити. 
(НК174) – [...] et semblant ainsi l’entourer d’un geste affectueux, porter son verre jusqu’à la 
bouche de gazda Marko. (SI231)
[...] кад би се ко нашао да чува у њима вино, да им не би обручи поиспадали од суше. (НК72) 
– [...] trouver quelqu’un qui y garderait son vin pour que le bois ne se dessèche pas et que les 
cercles des tonneaux ne se mettent pas à tomber l’un après l’autre. (SI71)

д) конструкција са изостављеним детерминантом; ово француско семантичко средство појављује 
се као еквивалент српскоме посесивном дативу у случајевима када је реч о појмовима који оз-
начавају неотуђиву својину, не може се прецизно дефинисати да ли је овде реч о економијском 
чиниоцу у језику или о постизању одређенога стилског ефекта (в. Роглић 2001: 69)

Ено и тетка јој, Симка, чија је кућа одмах на ћошку [...] (НК76) – Voici justement tante 
Simka dont la maison est au coin [...] (SI77)
Да! ― још бешње, још обезумљеније, чу како јој отац настави. (НК204) – Si! poursuivait 
Effendi Mita, dans une fureur encore plus insensée. (SI277)
Свекар јој, Марко, никако као не могући да верује да је заиста она, Софка, сада срећна [...] 
(НК174) – Gazda Marko ne peut cependant arriver à croire Sofka tout à fait heureuse. (SI231)
[...] не бојећи се више ниједна, да ли јој се нису случајно шалваре смакле и бедра, половине јој 
се виде више него што треба, и да јој није јелек и минтан сасвим закопчан. (НК152) – [...] 
sans avoir peur qu’un mouvement brusque ne fît glisser leur chalvaré et ne découvrît leurs hanches 
plus que de raison, ou sans apercevoir que vestes et boléros étaient tout dégrafés. (SI195) 

ђ) конструкција која представља слободнији превод
[...] али она једнако се изговарала: да зато није легла у постељу, што јој се сан разбио, те 
није могла спавати. (НК209) – La bonne vieille trouvait toujours quelque prétexte; elle avait 
perdu le sommeil, ne pouvait pas s’endormir.  (SI284)
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Једино што јој глава заносила и очи јој гореле. (НК155) – Elle est saisie d’un vertige léger 
et ses yeux brûlent. (SI199)
И заиста, чим се Софка прекрсти и, обрисавши скут од мрва, одмаче од тепсије, и Магда 
поново изнесе у кујну, мати јој се одмах диже. (НК80) – Et, de fait, dès que Sofka se signa, 
secoua les miettes de ses genoux, repoussa son assiette et que Magda se prépara à tout emporter 
à la cuisine, Todora se leva. (SI83)

е) конструкција са глаголом avoir који служи као лексичко средство за изражавање категорије 
припадања

И кад баш буде морао, због света, с њоме да говори, увек ће му бити у гласу нечега плач-
ног, прекорног [...] (НК114) – Et lorsqu’il serait obligé, à cause des gens, de lui parler, il aurait 
toujours des larmes dans la voix, ou des reproches [...] (SI135)

4. ЗАКЉУЧАК 

Употреба дативних енклитика личних заменица уместо употребе присвојних заменица у 
Нечистој крви Борисава Станковића пре свега показује да је дати тип посесивнога датива у овоме 
роману веома фреквентан, што је и очекивано у приповедачкоме говору у којему је присутна ван-
редна количина емотивних и психолошких момената, те у нарацији у којој је пишчев лични став 
према ономе што се приповеда веома изражен. Стога, језик Нечисте крви представља одличан 
функционални оквир за употребу посесивнога датива као семантичкога средства за исказивање 
односа припадања. 

У богатоме корпусу међу близу пет стотина јединица проматранога синтаксичког дативног 
облика употребљенога са значењем посесије преовладавају скраћене форме личних заменица 3. 
лица, више у једнини и много мање у множини, најчешће су то облици ж. рода; у једноме примеру 
среће се и заменичка енклитика 2. лица у мн., у једноме дужи дативни облик личне заменице 3. л. 
ж. рода у једнини и у још једноме повратна заменица свакога лица. У еквивалентним француским 
преводним конструкцијама јавља се и ненаглашена повратна заменица 3. лица у служби инди-
ректнога објекта. Анализа српске језичке грађе показује да је списак лексема у позицији детерми-
нисане именице и у својству посесума неограничен: оне су разноврснога семантичког садржаја, 
означавају елементе из различитих сфера људскога живота и исказују посесивност и отуђивога, 
и неотуђивога карактера. Међутим, у еквивалентним синтаксичким спојевима у францускоме 
материјалу присутне су искључиво именице које означавају делове тела, психичка стања, одевне 
предмете и евентуално неке друге предмете који могу да припадају бићу. У оба истраживана 
језичка корпуса долази до преклапања дативних значења посесивности и стања (користи  и ште-
те) и у једноме и у другоме језику њихово разграничење није увек једноставно.

 У Станковићевој језичкој грађи из романа Нечиста крв појављује се неколико типова кон-
струкција са посесивним дативом, диференцира их синтаксичка позиција коју у реченици зау-
зима детерминисана именица са обележјем посесума, разликовне су позиција субјекта, објекта 
(правога и неправога), именскога дела предиката и адвербијалне функције. У зависности од зна-
чењскога садржаја посесума, присутно је и неколико семантичких типова посесивнога односа 
који се реализује између субјекта припадања и предмета припадања, при чему се пак на прагма-
тичкоме плану исказује психолошка заинтересованост посесора и његов субјективни став према 
исказу и посесуму, и то: припадничко-поседнички однос, релација део – целина, родбински и 
однос пријатељства, сарадништва и др.

Синтаксички облици српскога посесивног датива исказани енклитичким формама личних 
заменица код превођења на француски језик најчешће се, у анализираноме корпусу, трансфор-
мишу у посесивне придеве. Као његови еквивалентни, уз посесивни датив, појављују се и дру-
ге синтаксичке конструкције којима се у францускоме језику обележава однос припадања: кон-
струкција са чланом, конструкција са релативном заменицом dont, синтагма са функционалном 
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вредношћу генитива, конструкција у којој је изостављен детерминант, структура слободнијега 
превода и конструкција са глаголом avoir.
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LE DATIF POSSESSIF
DANS LE ROMAN LE SANG IMPUR DE B. STANKOVIĆ

ET SES ÉQUIVALENTS EN FRANÇAIS

Résumé

Dans cet article, nous examinons la forme atone du pronom personnel au datif employée avec la valeur du 
déterminant possessif. Nous analysons les modèles de construction à datif possessif qui se différencient 
entre eux selon la fonction syntaxique du nom étant l’objet possédé. Sur le plan pragmatique, un certain 
intérêt psychologique du possesseur et son attitude personnelle à l’égard de l’énoncé et de l’objet possédé 
sont exprimés par le datif possessif. De ce fait, nous examinons les types sémantiques de rapport de 
possession réalisé entre le sujet d’appartenance et l’objet d’appartenance. En s’appuyant sur l’approche 
contrastive, nous prenons en considération les équivalents de traduction de ce datif possessif en français 
(l’adjectif possessif, le datif possessif, la construction avec article etc). Selon notre analyse, en langue 
serbe, le contenu sémantique des lexèmes désignant l’objet possédé est varié et les lexèmes expriment 
tant la possession aliénable que la possession inaliénable. Pourtant, en français, cette construction 
syntaxique n’est réservée qu’au domaine de possession inaliénable: des parties du corps principalement, 
mais aussi des vêtements et des facultés de l’esprit, ainsi que des objets qui peuvent appartenir à un être 
vivant. L’analyse se réalise à l’aide d’exemples extraits du roman Le Sang impur de Borisav Stanković 
dans lequel le datif possessif est très fréquent étant donné que le discours du narrateur s’y montre 
empreint de l’émotivité et de la subjectivité.    

Mots-clés: datif possessif, emploi, forme atone du pronom personnel, langue serbe, langue française, équivalents 
de traduction
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Veran Stanojević

O NUMERIČKIM MODIFIKATORIMA U SRPSKOM  
I U FRANCUSKOM1  

U radu ispitujemo svojstva numeričkih modifikatora u srpskom u poređenju sa francuskim jezikom, kao i razlike 
između dve potkategorije ovih izraza, tzv. čistih i komparativnih modifikatora. Posebno analiziramo semantičke 
razlike između izraza bar i više od, ukazujući, s jedne strane, na epistemičku komponentu njihovog značenja koja 
se tiče veličine maksimalnog skupa relevantnog za interpretaciju i, s druge strane, na komparativnu komponentu 
koja se pri upotrebi ova dva modifikatora manifestuje, ali ne na isti način.  

Ključne reči: kardinalni brojevi, modifikatori, srpski, francuski, semantika.  

1. UVODNE NAPOMENE

Ono što povezuje izraze bar, najviše, tačno, više od, manje od itd., odnosno njihove francuske 
ekvivalente au moins, au plus, exactement, en tout, plus de, moins de itd., jeste mogućnost da se upotre-
be sa kardinalnim brojevima u oba jezika : 

1) Pročitao je bar/ najviše / tačno / više od pet knjiga.    
2) Il a lu au moins /au plus / exactement / plus de cinq livres.  

Intuitivno se funkcija ovih izraza, upotrebljenih uz kardinalne brojeve, može odrediti kao modifi-
katorska, u tom smislu što kvantitativnu informaciju izraženu brojem ovi izrazi predstavljaju kao manje 
ili više preciznu.2 Pomenuta funkcija ukazuje na modalnu prirodnu numeričke modifikacije, utoliko pre 
što se upotrebom numeričkih modifikatora govorno lice: a) epistemički ograđuje od kvantitativne infor-
macije koju bi izrazio samostalno upotrebljen broj, ili b) ovu informaciju kategorički potvrđuje. Naime, 
kvantitativna informacija koju izražava sintagme tipa bar pet knjiga (au moins cinq livres), manje je 
precizna od informacije izražene odgovarajućom sintagmom sa golim brojem (cinq livres – pet knjiga). 
S druge strane, kvantitativnu informaciju izraženu golim brojem upotreba izraza tipa exactement n (tač-
no n) dodatno potvrđuje.  

Predmet ovog rada su numerički modifikatori u srpskom i u francuskom, tj. njihove sintaksičke i 
semantičke odlike, pri čemu ćemo se u našim semantičkim analizama fokusirati na izraze bar (au moins) 
i više od (plus de), kao predstavnike dve podkategorije numeričkih modifikatora o kojima će u radu biti 
reči.  

Ako izuzmemo jedan rad posvećen semantici kardinalih brojeva u srpskom (Stanojević 2008), 
gde su u fokusu  semantičke razlike između tzv. golih i modifikovanih brojeva, pri čemu se ne ulazi u 
pitanja sintaksičkih i semantičkih svojstava samih modifikatora, kao ni u pitanja njihovih eventualnih 
subkategorija, numerička modifikacija kao lingvistički fenomen u srpskom do danas  nije bila predmet 
istraživanja. Isto tako, numerička modifikacija u engleskom i u francuskom jeziku uglavnom se spora-
dično razmatra, pre svega u cilju razgraničenja tzv. golih brojeva i brojeva modifikovanih izrazom at 
least u engleskom, odnosno au moins u francuskom, a u okviru kako diskurzivnih pristupa kao što je Te-
orija reprezentacije diskursa (Kamp, Reyle 1993, Kadmon 1987, Corblin 2002), tako i denotacionih se-

1  Ovaj rad je nastao u okviru projekta br. 178002 (Jezici i kulture u vremenu i prostoru), koji finansira Ministarstvo za nauku i 
tehnološki razvoj Republike Srbije.  

2  Većina numeričkih modifikatora ukazuje manje precizno na ideju kvantiteta od samostalno upotrebljenog broja. Jedino se 
izrazima tipa tačno n (exactement n) explicitno tvrdi da broj relevantnih entiteta ne može biti ni veći ni manji od n.  
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mantičkih teorija, kakva je Teorija generalizovanih kvanitifikatora (Keenan, Stavi 1986; Keenan 1996; 
Stanojević 2005, 2007). U ovome će radu akcenat biti na modifikatorima u srpskom jeziku, a poređenje 
sa situacijom u francuskom poslužiće nam da utvrdimo postoje li razlike u funkcionisanju ovih izraza u 
pomenutim jezicima.   

Najpre ćemo predstaviti distribuciona svojstva numeričkih modifikatora u srpskom, sa osvrtom 
na situaciju u francuskom, da bismo potpom izdvojili dve podkategorije ovih izraza, tzv. čiste modifi-
katore (bar, najviše, tačno ; au moins, au plus, exactement itd.) i komparativne modifikatore (više od, 
manje od ; plus de, moins de). Ukazaćemo na svojstva koja odlikuju ove dve grupe izraza, da bismo 
se potom usredsredili na dva tipična predstavnika obe paradigme, tj. na značenje izraza bar i više od 
odnosno au moins et plus de.  

2. DISTRIBUCIONA SVOJSTVA NUMERIČKIH MODIFIKATORA  

Poznato je da se kardinalni brojevi u srpskom morfosintaksiči mogu razvrstati u različite podka-
tegodije izraza. Na osnovu semantičko-distribucionih kriterijuma, Popović ih deli na četiri glavna tipa 
(Popović 1979 :4). To su: 3 

1. Osnovni brojevi (jedan, dva, tri…)
2. Zbirni brojevi (dvoje troje, četvoro…)
3. Brojne imenice na -ica  (dvojica, trojica, osmorica…)
4. Brojni pridevi (dvoje, troje, petore naočare/rukavice…) 

Interesantno je primetiti da se, bez obzira na tip kojem pripadaju, kardinalni  brojevi u srpskom 
mogu kombinovati sa numeričkim modifikatorima, baš kao što se u francuskom ekvivalentni izrazi za 
numeričku modifikaciju (au moins, au plus, plus de itd) upotrebljavaju uz kardinalne brojeve (un, deux, 
trois…). Sledeći primeri ilustruju ovu mogućnost u srpskom : 

3) Kardinalni brojevi: Bar / najviše / tačno / više od / manje od tri knjige. 
4) Zbirni brojevi: Bar / najviše / tačno / više od / manje od troje studenata.  
5) Brojne imenice: Bar / najviše / tačno desetrorica / više od / manje od desetorice učesnika. 
6) Brojni pridevi: bar / najviše / tačno dvoje naočare  / više od / manje od dvojih naočara

Drugim rečima, upotreba numeričkog modifikatora neosetljiva je na morfosintaksičke karakteristike 
koje su u osnovi podele brojnih reči u srpskom na više podkategorija. Modifikatori, tako, deluju pre 
svega na kvantifikatorski sadržaj koji sintagme tipa ‘modifikator+broj+imenica’ dobijaju od kardinal-
nog broja kao njihovog konsitutivnog elementa. Ipak, u sistemu brojnih reči u srpskom postoji jedno 
ograničenje u pogledu kombinovanja modifikatora sa brojevima, a to je brojni pridev oba. Naime, nu-
merički modifikatori se ne mogu kombinovati sa ovim pridevom (vidi primer 7), kao što se ni francuski 
modifikatori ne mogu kombinovati sa odgovarajućim izrazom koji u svom sastavu sadrži univerzalni 
kvantifikator (tous/toutes), kao u 8):  

7) *Bar / *najviše / *tačno / *više od obe knjige.  
8) *Au moins/au plus/exactement/plus de  tous les deux.    

Sintagme tipa oba N, spadaju u određene imeničke sintagme, budući da pored informacije o 
kvantitetu, tj. broju relevantnih entiteta (tj. tačno dva), one daju i « podatak o poznatosti pojave koja 
se kvantificira » (Ivić 1973 : 329)4. To međutim ne objašnjava nemogućnost kombinovanja numeričkih 

3  Pavica Mrazović (2009: 281) u okviru osnovnih brojeva izdvaja broj jedan koji ona, s obzirom na njegova distribuciona 
svojstva, tretira kao determinativ. Osnovne, zbirne brojeve u jednini i brojne imenice na –ica ona tretira kao kvantifikativne 
imenice (Mrazović 2009 : 231), a zbirne brojeve u množini  posmatra kao pridevske reči (Mrazović, op. cit: 312), ne 
izdvajajući pritom, za razliku od Popovića (1979: 4), kao zasebnu podkategoriju brojnih prideva.    

4 “Izraz oba se ispoljava kao markirana verzija broja dva dajući, osim podatka o određenoj količini i podatak o  poznatosti 
pojave koja se kvantificira“ (Ivić 1973: 329). 
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modifikatora sa brojnim pridevom oba. Naime, modifikator bar (a donekle i tačno) ne isključuje mo-
gućnost kombinovanja sa određenim imeničkim sintagmama: Bar/tačno ovi/ti/moji studenti doći će na 
predavanje. Razlog neprihvatljivosti sintagmi pod 7) trebalo bi tražiti ne toliko u značenju određenosti 
koje sintagme tipa oba N nesumnjivo imaju, koliko u značenju univerzalne kvantifikacije inherentne 
izrazu oba, kao i u presupoziciji da je dvočlan skup entiteta N (tj. N=2) označen sintagmama tipa oba 
N kontekstualno jedinstven, odnosno maksimalan. 

Numerički modifikatori, izuzimajući adverb tačno, izražavaju epistemičku nesigurnost u pogledu 
veličine maksimalnog skupa označenog sintagmama u čijem se sastavu nalaze, što nije u skladu sa in-
formacijom o tačnom broju entiteta označenih imeničkim sintagmama tipa oba N. Na taj način se može 
principijelno objasniti neprihvatljivost kombinacija tipa bar/najviše/više od oba N u srpskom. Kako 
onda objasniti nemogućnost upotrebe modifikatora tačno sa izrazom oba? Na ovo pitanje nije teško 
odgovoriti. Naime, tačno dva N ne implicira da je broj elemenata koji imaju svojstvo N ‘tačno 2’, nego 
da je broj elemenata koji su N i koji imaju svojstvo označeno predikatom (u konfiguracijama u kojima 
tačno dva N zauzima poziciju subjekta) tačno 2. Za razliku od sintagmi tipa tačno dva N, sintagme 
tipa oba N podrazumevaju da je broj entiteta koji su N tačno 2. Drugim rečima, tačno n N ne implicira 
univerzalnu, nego egzistencijalnu kvantifikaciju nad skupom N5, koja zahteva da broj elemenata koji 
imaju svojstvo N i P (u rečenicama tipa: Tačno dva N P) bude tačno 2, tj. N∩P=2. Brojni pridev oba 
signalizuje u strukturama tipa ‘Oba N P’, da svi elmenti koji su N, a ima ih ukupno 2, poseduju svojstvo 
označeno predikatom P. Drugim, rečima, N=2 i N⊆P. Univerzalna kvantifikacija je, dakle, seman-
tička komponenta značenja brojnog prideva oba u srpskom, pa ne čudi što je francuski ekvivalent ove 
lekseme zapravo niz ‘(tous) les deux’ koji sadrži univerzalni kvantifikator. Sada je jasno da se tačno i 
oba ne mogu kombinovati usled semantičkog konflikta koji bi nastao usled kombinovanja univerzalne 
kvantifikacije kao leksički kodirane značenjske komponente izraza oba i egzistencijalne kvantifikacije 
koju podrazumeva upotreba izraza tačno sa kardinalnim brojem. Za brojeve veće od dva ne postoje 
lekseme tipa oba, koje bi izrazile univerzalnu kvantifikaciju, pa se mora, kao u francuskom, pribeći 
analitičkim konstrukcijama sa univerzalnim kvantifikatorom tipa sva tri, sva četiri itd. (tous les trois, 
tous les quatre...). No, ni ovi nizovi (kao ni izraz oba) ne mogu se modifikovati, što znači da su nepri-
hvatljive, na primer, sledeće kombinacije: *bar sva tri/*najviše sva četiri, *više od svih deset pisama i 
sl.6 Pomenimo ovde da, iz istih razloga kao u srpskom, u francuskom nisu prihvatljivi nizovi tipa: *au 
moins/*exactement/*au plus/*plus de tous les cinq.   

Univerzalni pozitivni kvantifikator (svi/sve/sva) signalizuje da svaki element polaznog skupa N 
(u strukturama tipa svi N P) ima svojstvo P (izraženo predikatom), a univerzalni negativni kvantifikator 
(nijedan/nijedna/nijedno) ukazuje da nijedan element polaznog skupa N nema svojstvo P (u strukturama 
tipa nijedan N P). Time se objašnjava neprihvatljivost sledećih kombinacija u srpskom: *bar/najviše/
tačno svi / *bar nijedan / *tačno nijedan / *najviše nijedan  / *više od nijednog.7    

Sa neodređenim determinatorima neki se modifikatori mogu, a neki ne mogu kombinovati:  
9) *Više od nekoliko;  *manje od nekoliko ; *tačno nekoliko knjiga  

Ipak neki su modifikatori prihvatljivi u kombinaciji sa neodređenim izrazom nekoliko, kao u sin-
tagmama bar nekoliko i najviše nekoliko knjiga koje većina naših informanata prihvata kao ispravne, a 

5  Tj. nad skupom individua koji predstavljaju denotaciju zajedničke imenice N. 
6  Univerzalni kvantifikator, bilo da je eksplitno uveden kao u nizovima sva tri/četiri/itd, bilo da je utkan u leksičko značenje 

brojne reči, kao kod brojnog prideva oba, jeste faktor koji blokira upotrebu pomenutih modifikatora. Naime, nijedan od njih 
ne podrazumeva da svi elementi koji su N imaju neko svojstvo P. Oni, naprotiv, ukazuju da je ukupan broj N veći od n. Jer, 
u protivnom upotrebio bi se izraz tipa svi n N.  

7  Međutim, kombinacije tipa više od svih/više od ikoga / bilo koga moguće su u srpskom, ali sa drugačijom interpretacijom od 
one koju nalazimo pri kombinovanju izraza više od sa brojevima. Naime, ovde je reč o tzv. perifrastičnoj komparaciji više od 
svih/svakoga=najviše; manje od svih/svakoga=najmanje. Modele perifrastične komparacije prvi je u srbistici iscrpno opisao 
Miloš Kovačević (Kovačević 2003 : 9-45).  
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za koje nalazimo potvrdu i u korpusu.8 Interesantno je da su analogne kombinacije u francuskom takođe 
prihvatljive za izvorne govornike ovog jezika koje smo intervjuisali (npr. Il a lu au moins/au plus qu-
elques romans de cet auteur). Ostali modifikatori teže su prihvatljivi sa izrazom nekoliko (primer 10), a 
većina je isključena uz kvantifikatorske adverbe mnogo i malo (kao u primeru 11):  

10) *Više od nekoliko;  *manje od nekoliko ; *tačno nekoliko knjiga  
11) *Bar mnogo / malo knjiga9; *najviše mnogo/malo knjiga ; *više od mnogo/malo knjiga ; *manje 

od mnogo/malo knjiga itd. 

I u francuskom su analogne kombinacije isključene: *plus de quelques; *moins de quelques; 
*exactement quelques; *au moins beaucoup/peu; *au plus beaucoup/peu; *plus de beaucoup/peu; *mo-
ins de beaucoup/peu itd.  

Neki od pomenutih modifikatori mogu se kombinovati sa određenim imeničkim sintagmama kako 
u srpskom (kao u 12), tako i u francuskom (vidi 13):  

12) Bar ovi/ moji/ njihovi; tačno ovi/ oni/ moji studenti/ ??najviše ovi studenti /??najviše moji studenti.
13)  Au moins mes/ses étudiants; Au plus ces/mes étudiants.    

Komparativni modifikatori se mogu upotrebiti uz određene determinatore, ali se njima ne porede 
dva skupa u pogledu broja elemenata, nego zastupljenost nekog svojstva. Naime, u primeru Njegova pe-
sma mi se dopada više od tvoje funkcija komparativnog izraza više od tvoje nije da ukaže da se u datom 
skupu nalazi više od jednog elementa, odnosno više od jedne pesme, nego znači da svojstvo ‘više mi se 
dopadati’ karakteriše prvi argument komparacije, tj. ’njegovu’, a ne ’tvoju’ pesmu.  

Sa ličnim zamenicama koje nemaju status klitike, moguće je upotrebiti samo modifikator bar u 
srpskom, odnosno au moins u francuskom:  

14) Bar / *Najviše /*Tačno ona je došla.   
15)  Au moins elle est venue. / *Au plus elle est venue. / *Exactement elle est venue. 
16) *Više/*manje od njih su došli.  
17) *Plus d’eux sont venus / *moins d’eux sont venus. 

Isto važi i za vlasita imena, što znači da je i uz njih moguće upotrebiti samo modifikator bar, odnosno 
njegov francuski ekvivalent au moins :  

18) Bar Jovan će doći. / *Najviše Jovan će doći / *Tačno Jovan će doći.10    

Iz perthodnog razmatranja proizilazi da modifikator bar u srpskom, odnosno au moins u francuskom, 
ima najširi spektar upotreba u imeničkim sintagmama, budući da je kompatibilan sa različitim tipovima 
sintagmi, kako neodređenih, tako i određenih.

3. PODKATEGORIJE NUMERIČKIH MODIFIKATORA U SRPSKOM  
I U FRANCUSKOM     

Numerički modifikatori ne predstavljaju ni sintaksički ni semantički jednu uniformnu klasu izra-
za. Moguće je, naime, izdvojiti dve grupe ovih modifikatora kako u srpskom, tako i u francuskom. S jed-

8  U SPC kažu da svake godine bar nekoliko Kineza koji rade u Srbiji prihvati pravoslavlje ; Devojke koje su se bar nekoliko 
puta razočarale u ljubav ; Kod male dece ta faza traje nešto kraće nego kod starije, ali retko traje kraće od nekoliko nedelja, 
najviše nekoliko meseci (http://www.novosti.rs/vesti/zivot_+.304.html:372810-Mnogo-okidaca-za-dijabetes). 

9  U određenim komunikativnim kontekstima prihvatljive su kombinacije bar i malo. Na primer, Popij bar malo vode, u situaciji 
u kojoj sagovornik odbija da pije vodu. 

10  Po mišljenju izvornih govornika francuskog koje smo intervjuisali prihvatljivost nekih kombinacija tipa ‘modifikator + 
vlastito ime’ veća je ako se one upotrebe sa egzistencijalnim obrtom « il y a » : Il y aura au moins/au plus Jean qui viendra ; 
Il y aura ?? exactement Jean qui viendra.

file:///F:/Filozofski/JEZICI%20I%20KULTURE%20U%20VREMENU%20I%20PROSTORU%20%20II_2/1%20Kontrastivna%20analiza/ 
file:///F:/Filozofski/JEZICI%20I%20KULTURE%20U%20VREMENU%20I%20PROSTORU%20%20II_2/1%20Kontrastivna%20analiza/ 
file:///F:/Filozofski/JEZICI%20I%20KULTURE%20U%20VREMENU%20I%20PROSTORU%20%20II_2/1%20Kontrastivna%20analiza/ 


O NUMERIČKIM MODIFIKATORIMA U SRPSKOM I U FRANCUSKOM

121

ne strane, to su izrazi koje ćemo zvati čistim modifikatorima (bar, tačno, najviše / au moins, exactement, 
au plus) i s druge strane izrazi koje ćemo, s obzirom na eksplicitno prisustvo priloga u komparativu, 
zvati komparativnim modifikatorima (više od, manje od / plus de, moins de). 

Ova podela numeričkih modifikatora sintaksički je motivisana činjenicom da se neki elementi 
jedne paradigme mogu kombinovati sa elemetnima druge paradigme. Tako je moguće kombinovati 
izraze bar i više od, što bi mogao biti znak njihovih različitih strukturalnih pozicija, odnosno, njihovog 
različitog kategorijalnog statusa u okviru imeničke sintagme: 

19) Napravio je bar(em) više od dve greške.11 
 
I u francuskom su analogne kombinacije (‘au moins plus de n’) ostvarive (vidi 20), pri čemu je i ovde 
isključen obrnut redosled (kao u 21) :  

20) Il a commis au moins plus de deux erreurs.  
21) *Il a commis plus d’au moins 2 erreurs.

Ono što je zajedničko čistim i komparativnim modifikatorima u oba jezika jeste to da se oni mogu 
upotrebiti u funkciji rektifikacije, tj. korigovanja (ili samokorigovanja) izrečene informacije o broju 
elemenata relevantnog skupa.12 Pogledajmo u tom smislu replike osobe B na konstataciju osobe A u 
primerima 22) i 23): 

22) A : Napravio je dve greške.  
B : Da, bar dve. /*Ne, bar dve.  

23) A : Napravio je dve greške.  
      B : Ne, više od dve. / *Da, bar dve.   

Isto važi i za odgovarajuće modifikatore u francuskom: 
24) A : Il a commis deux erreurs.  

B : Oui/*Non, au moins deux. ;  Non/*Oui, plus de deux. 
Dok čisti modifikatori presuponiraju pozitivnu rektifikaciju, tj. potvrdu prethodno izrečenog kvan-

titeta, kao jedne od mogućnosti, komparativni modifikatori presuponiraju negativnu rektifikaciju, tj. ne-
giranje prethodno izrečenog kvantiteta. Potvrdna replika u primeru 22) sa modifikatorom bar, odnosno 
odrična replika sa komparativnim izrazom više od ukazuje na pomenuta svojstva ova dva modifikatora. 

S obzirom na nemogućnost da u ovom radu obuhvatimo sve relevantne numeričke modifikatore, 
kako čiste, tako i komparativne, pažnju ćemo sada usmeriti na modifikatore bar i više od u srpskom, 
odnosno na njihove francuske ekvivalente au moins i plus de, kao predstavnike dve podkategorije nu-
meričkih modifikatora u oba jezika.  

4. SEMANTIČKA SVOJSTVA IZRAZA BAR I VIŠE OD I NJIHOVIH FRANCUSKIH 
EKVIVALENATA  

U ovoj sekciji uporedićemo značenje sintagmi koje sadrže čist modifikator bar i sintagmi sa 
komparativnim izrazom više od. Ova dva izraza mogu se upotrebiti u denotaciono ekvivalentnim reče-
nicama, tj. u rečenicama koje imaju iste uslove istinitosti, o čemu svedoče sledeći primeri:     

25)  Pozvao je bar petoricu drugara (= 5 ili više od 5, govorno lice ne zna koliko tačno)  
26) Pozvao je više od četvorice drugara. (= 5 ili više od 5, govorno lice ne zna koliko tačno)  

  
Dakle, rečenice 25) i 26) denotaciono su ekvivalentne13, a budući da je među njima jedina razlika 

u izboru modifikovanog broja, to onda znači da su i izrazi tipa ‘bar n’ i ‘više od n-1’ takođe denotaciono 
ekvivalentni. Razmotrimo sada semantička svojstva ova dva tipa izraza na primeru sintagmi iz rečenica 

11  Kombinovanje ide samo u jednom smeru, budući da su isključeni nizovi kao : *Napravio je više od bar pet grešaka.  
12  U primeru 22) radi se o broju grešaka koju je dotična osoba napravila. 
13  Tj. kad god je istinita prva, istinita je i druga i obrnuto, tj. kad god je istinita druga istinita je i prva. 
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pod br. 25) i 26). Obe sintagme (bar petoricu drugara i više od četvorice drugara), podrazumevaju 
da je minimalan broj pozvanih drugara 5. Preciznije rečeno, to znači da je kardinal minimalnog skupa 
elemenata koji imaju svojstvo ‘biti drugar’ i ‘biti pozvan’ jednak broju 5. Naime, ako je A skup drugara 
pozvanih od strane dotične osobe, onda A minimalno sadrži 5 elemenata, tj. ako je A = drugar ∩biti 
pozvan , onda MIN(A)=5. Pošto su obe rečenice istinite kako za minimalan tako i za bilo koji drugi 
skup koji ima više od 5 elemenata, očigledno je da su one denotaciono ekvivalentne. 

Razmotrimo sada ova dva primera zasebno a u kontekstu instrukcije u njima upotrebljenog   nu-
meričkog modifikatora. U primeru 26) broj pozvanih drugara poredi se sa brojem 4 i tvrdi se da je taj 
broj veći od 4, ali govorno lice ne iskazuje tačan broj pozvanih osoba. U primeru 25) poređenje je 
implicitno: poredi se minimalan skup (od 5 elemenata) sa maksimalnim čiji broj i ovde govornom licu 
nije poznat. U oba slučaja kardinal maksimalnog skupa nije poznat, što znači da oba izraza izražavaju 
epistemičku nesigurnost u pogledu veličine maksimalnog skupa elemenata koji imaju svojstva N i drugo 
svojstvo označeno rečenicom (u navedenim primerima svojstvo ‘biti pozvan’). Oba izraza, dakle, sadrže 
jednu modalnu komponentu u svom značenju, koja bi se mogla odrediti kao ‘nepostojanje uvida u mak-
simalan broj elemenata koji rečenicu u datoj situaciji čini istinitom’. Drugim rečima, pri izricanju 25) i 
26) mi ne znamo koliko je ukupno drugara dotična osoba pozvala.  

Ako sada uporedimo izraze tipa bar n i više od n-1 u pogledu njihove dostupnosti za potonju 
anaforu, tj. njihov status kao antecedenta za anaforu, uočićemo da se ova poslednja semantički može 
odnositi u oba slučaja na maksimalan skup, čiji kardinal nije izrečen : 

27) Pozvao je bar petoricu drugara. Svi oni će doći. (= doći će svi drugari koje je pozvao, a ima ih 
bar pet)  

28) Pozvao je više od četiri drugara. Svi oni će doći.  (=doći će svi drugari koje je pozvao, a ima 
ih više od 4).  

Na isti način ponašaju se i odgovarajući francuski modifikatori: 
29) Il a invité au moins cinq copains. Ils viendront tous. 
30) Il a invité plus de quatre copains. Ils viendront tous.  

Međutim, ova dva izraza (tj. bar n i više od n-1, odnosno njihovi francuski ekvivalenti) razlikuju 
se u dostupnosti minimalnog skupa za anaforično referisanje. Anafora koja se odnosi na minimalan skup 
moguća je samo ako upućuje na sintagme sa čistim modifikatorom bar (au moins), a ne i sa komparativ-
nim modifikatorom više od (plus de).   

31) Pozvao je bar petoricu drugara. Sva petorica će doći. (Il a invité au moins cinq copains. Ils vi-
endront tous les cinq.) 

32) ??Pozvao je više od četvorice drugara. Sva petorica će doći. (??Il a invité plus de  quatre copa-
ins. Ils viendront tous les cinq.)  

Ova razlika između pomenuta dva modifikatora kako u srpskom tako i u francuskom je dokaz da bar 
n N u diskurs može uvesti kako skup od tačno n elemenata tako i maksimalan broj elemenata koji 
rečenicu čini istinitom. Za razliku od bar n, izrazi tipa više od n, u diskurs uvode samo maksimalne 
skupove elemenata koji zadovoljavaju  konjunkciju relevantnih svojstava (tj. denotacije zajedničke 
imenice i drugog svojstva označenog rečenicom, a to je, u gornjim primerima skup individua koje je 
subjekat pozvao). 

 Dakle, iako denotaciono ekvivalentni, izrazi bar n i više od n-1 (kao i odgovarajući francuski izrazi) 
nisu u potpunosti semantički ekvivalentni, utoliko pre što nemaju isti dinamički potencijal u pogledu 
dostupnosti za različite vidove anaforičnog referisanja. Naime, minimalni skup koji čini rečenicu 
istinitom može biti semantički antecedent samo za čist modifikator bar, a ne i za komparativni mo-
difikator više od.  

  Da izrazi tipa bar n N i više od n-1 N nisu semantički ekvivalentni vidi se i iz razlika u interpretaciji 
kada se oni nalaze pod domašajem rečenične negacije. Naime, iako se oba modifikatora mogu upo-
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trebiti u negiranim rečenicama, njihova osetljivost na negaciju nije ista. Tako, čisti modifikatori kao 
bar (au moins) preferiraju interpertacije izvan opsega negacije, tj. van njenog sintaksičkog domašaja, 
što znači da, kao i u afirmativnim rečenicama, oni u odsustvu nekog operatora ukazuju na egzistenci-
jalnu kvantifikaciju. Za razliku od bar, komparativni modifikator više od interpretiraće se samo pod 
domašajem negacije. Pogledajmo u tom smislu primere 33) i 34): 
33) Nije pozvao bar petoricu drugara. (=postoje bar petorica drugara koje nije pozvao)
34)  Nije pozvao više od četvorice drugara. (=pozvao je najviše četvoricu drugara)   

Ako se primer 33) može parafrazirati sa « postoje bar petorica drugara koje nije pozvao », što je, uosta-
lom, i najprirodnija, ako ne i jedina moguća interpretacija ove rečenice, isti tip parafraze nemoguć je 
za primer 34) u kojem figurira komapartivni izraz više od, što ukazuje da je ovde objekatska sintagma 
ne samo sintaksički, nego i semantički pod domašajem, tj. pod dejstvom negacije. Naime, interpre-
tacije ‘najviše četvoricu’ direktna je posledica dejstva negacije na modifikovan broj (tj. ‘ne više od 
četvorice’ = ‘najviše četvoricu’). 

Negacija menja uslove istinitosti ove dve rečenice, koje više nisu u odnosu relativne sinonimije za razli-
ku od njihovih nenegativnih, tj. afirmativnih varijanti (vidi primere 25 i 26). Tako, dok rečenica pod 
br. 33) ostaje istinita za minimalan, petočlan skup (tj. skup od 5 subjektovih drugara) – što znači da za 
njega važi negiran predikat ‘ne pozvati’ – rečenica pod 34) nije istinita za petočlan skup, nego samo 
za skupove koji imaju manje od pet elemenata (tj. za 4, 3, 2 ili 1 subjektovog drugara), što znači da 
maksimalan skup za koji je istinita rečenica pod 34) može biti najviše četvoročlan.           

Još jedna razlika između izraza bar n i više od n, a u vezi sa prethodno konstatovanim efektom totalne, rečenične 
negacije na ispitivane modifikatore, jeste u tome da se samo komparativni modifikatori mogu javiti iza negato-
ra ne, tj. u konfiguraciji sa parcijalnom negacijom, o čemu svedoče primeri 35) i 36) :  
35) Napravio je ne više od tri greške.  (Il n’a pas commis plus de trois erreurs.)  
36) *Napravio je ne bar tri greške. (*Il a commis non au moins trois erreurs.)

Prevod ovih rečenica na francuski pokazuje da se na isti način ponašaju i odgovarajući francuski mo-
difikatori plus de, odnosno au moins, tj. da nema nikakve razlike u njihovom odnosu prema parcijalnoj 
negaciji. 

5. ZNAČENJE IZRAZA VIŠE OD I BAR I NJIHOVIH FRANCUSKIH 
EKVIVALENATA  

Eksplicitno komparativan, izraz više od n, kao i njegov francuski ekvivalent plus de n u struk-
turama tipa ‘više od n N P’ (‘plus de n N P’) ima za funkciju da uporedi relevantan skup entiteta koji 
imaju svojstva N i P, sa brojem n. Taj skup, čiju veličinu (tj. broj elemenata koji ga čine)14 govorno lice 
ne zna, jeste maksimalan skup relevantnih entiteta, tj. elemenata koji se nalaze u preseku skupova N i P. 
Posmatrano iz ugla Teorije ganeralizovanih kvantifikatora (Barwise, Cooper 1981; Keenan, Stavi 1986), 
to znači da determinator više od n izražava relaciju između skupova N i P, koja je na snazi ako i samo 
ako je broj elemenata koji su N i koji su P veći od n:

37) Više od n N P istinito je ako i samo ako N∩P>n
 
Minimalan skup koji rečenice ovog tipa čini istinitim, tj. skup od n+1 elementa, nije relevantan.15 

Pri upotrebi modifikatora bar pretpostavićemo da je takođe na snazi svojevrsno poređenje, ali 
ne eksplicitno - kakvo nalazimo pri upotrebi izraza više od - nego implicitno. Naime, modifikator bar 

14  Odnosno, matematički rečeno, njegov kardinal. 
15  Na to, videli smo u odeljku 4, ukazuje interpretacija anafore, kojoj je sa izrazom više od dostupan samo maksimalan, a nikada 

i minimalan skup. 
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mogao bi se semantički tretirati kao implicitno komparativan, budući da se njime poredi kardinal16 
maksimalnog skupa17 (N∩P) sa brojem n, koji predstavlja kardinal minimalnog skupa, pri interpretaciji 
rečenica tipa Bar n N P. Iz definicije izraza bar n (vidi 38) prema već pomentoj teoriji generalizovanih 
kvantifikatora ne vidi se ova funkcija modifikatora bar, budući da ona podrazumeva određena diskur-
zivna, tj. dinamička svojstva na koja smo ukazali u odeljku 4, a koja se tiču dostupnosti interrečeničnoj 
anafori kako minimalnog tako i maksimalnog skupa.   

38) Bar n N P istinito je ako i samo ako N∩P≥n 

Istovremeno, izrazi bar i više od izražavaju epistemičku nesigurnost govornog lica u pogledu 
veličine maksimalnog skupa. Maksimalni skup pri upotrebi modifikatora bar n i više od n ili je veći, ili 
je jednak minimalnom skupu (pri čemu je, kao što smo videli, minimalan skup za modifikator bar jed-
nak broju n, a za modifikator više od, to je broj n+1). Kao posledica epistemičke nesigurnosti u pogledu 
veličine maksimalnog skupa koji rečenice sa ovim modifikatorima čini istinitim, jeste nemogućnost 
diskurzivne rektifikacije koja bi se odnosila na tačan broj elemenata koji imaju relevantna svojstva:    

39) Kupio je bar tri knjige. ??Ne, nego četiri. (Il a acheté au moins trois livres.  ??Non, quatre.) 

Ova nemogućnost rektifikacije, ili barem njena neprimerenost u kontekstu sa modifikatorom bar, 
proizilazi iz konflikta između ideje epistemičke nesigurnosti koju izražava bar u pogledu veličine mak-
simalnog skupa i naknadnog (tj. putem rektifikacije) ekspliciranja podatka o veličini ovog skupa. Ovom 
objašnjenju u prilog ide činjenica da je rektifikacija moguća samo u odsustvu modifikatora, tj. sa golim 
brojevima, a dostupnom je čini poništljivost skalarne implikature ‘tačno n’ koju imaju samo goli, a ne 
i modifikovani brojevi (up. Krifka 1999). U primeru 40) bez modifikatora pomenuta rektifikacija je 
sasvim prirodna:   

40)  Kupio je tri knjige. Ne, nego četiri.      (Il a acheté trois livres. Non, quatre.)
 

Osvrnimo se na kraju na izraz najviše koji spada u podktegoriju čistih modifikatora, koji bi po 
analogiji sa modifkatorom bar, takođe trebalo da ima implicitno komparativno značenje.  Pogledajmo 
u tom smislu sledeći primer:  

41) Kupio je najviše tri knjige. (Il a acheté au plus trois livres.)   
Ovde se poredi ukupan broj knjiga koje je dotična osoba kupila sa brojem tri, a ovaj broj je kardi-

nal maksimalnog skupa koji rečenicu čini istinitom. Dakle, epistemička nesigurnost ovde se ne odnosi na 
veličinu maksimalnog nego minimalnog skupa. Ovaj poslednji može biti manji od maksimalnog ili jednak 
maksimalnom skupu.18 Ponašanje ovog izraza pod dejstvom negacije takođe ukazuje na njegovu semantič-
ku bliskost sa izrazom bar, o čemu svedoči parafraza primera 42), gde se sintagma najviše dvojica kolega 
najprirodnije (ako ne i isključivo) interpretira izvan domašaja negacije (tj. ‘postoje najviše dvojica kolega 
koje nije pozvao’). Neprihvatljiv iskaz pod br. 43) pokazuje da modifikator najviše, poput modifikatora bar, 
ne dopušta parcijalnu negaciju, tj. upotrebu negatora ne neposredno ispred sintagme koje uvodi.  

42) Nije pozvao najviše dvojicu kolega. (=Postoje najviše dvojica kolega koje nije pozvao). 
43) *Pozvao je ne najviše dvojicu kolega.  

 
Francuski modifikator au plus, semantički se ponaša analogno njegovom srpskom ekvivalentu najviše, 
o čemu svedoče primeri pod 44 i 45) : 

44) Il n’a pas invité au plus deux collègues. (=Il y a deux collègues au plus qu’il n’a pas invités.) 
45) *Il a invité non au plus deux collègues.  

16  Podsećamo da je kardinal, matematički rečeno, broj elemenata datog  skupa.
17  Koji može imati n ili više od n elemenata. 
18  Drugim rečima, rečenica je istinita za 3, 2 ili 1 kupljenu knjigu. 
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Ovo kratko razmatranje modifikatora najviše (au plus) ide u prilog hipotezi o implicitnoj  kom-
parativnosti čistih modifikatora, odnosno hipotezi po kojoj pri interpretaciji rečenica koje sadrže ovaj 
tip modifikatora dolazi do poređenja minimalnog sa maksimalnim skupom. Razlike bi trebalo da se 
tiču veličine jednog ili drugog skupa (a u funkciji upotrebljenog kardinalnog broja), kao i toga da li se 
epistemička nesigurnost odnosi na jedan ili na drugi skup. Ipak, ovu hipotezu trebalo bi tek dokazivati 
tako što će se razmotriti semantika ostalih čistih numeričkih modifikatora, uključujući i one koje u ovom 
radu, u nedostatku prostora, nismo razmatrali (npr. u srpskom tačno, oko, otprilike, sve u svemu, a u 
francuskom, exactement, environ, en tout itd.).     

6. ZAKLJUČAK  

Rezultati naših analiza pokazuju da se srpski i francuski jezik praktično ne razlikuju u pogledu 
značenja tzv. čistih numeričkih modifikatora bar i au moins, odnosno komparativnih modifikatora više 
od i plus de. Podela numeričkih modifikatora na dve pomenute podkategorije proizilazi iz njihovih 
sintaksičkih i semantičkih svojstava. Sintaksički, ova podela je motivisana mogućnošću kombinovanja 
kategorijalno različitih elemenata (npr. bar i više od), odnosno nemogućnošću kombinovanja elemena-
ta iste klase. Sa semantičkog stanovišta, razmotrili smo odnos između modifikatora bar i više od, kao 
predstavnika dve pomenute klase. Za razliku od izraza više od n u srpskom, odnosno plus de n u fran-
cuskom, čija upotreba podrazumeva eksplicitno poređenje maksimalnog skupa sa brojem n, pri čemu 
je veličina minimalnog skupa koji bi rečenicu učinio istinitom (tj. skupa od n+1 elemenata) semantički 
irelevantna, čist modifikator bar, odnosno njegov francuski parnjak au moins, podrazumevao bi impli-
citno poređenje minimalnog skupa od n elemenata sa maksimalnim skupom čija veličina govorniku nije 
poznata. Ova komponenta epistemičke nesigurnosti u pogledu veličine maksimalnog skupa karakteriše 
i komparativni modifikator više od, tj. plus de. Iz činjenice da minimalan skup kod modifikatora više 
od (tj. skup od n+1 elemenata) ne može biti antecendent za anaforu, za razliku od minimalnog skupa 
kod modifikatora bar, sledi da je minimalan skup semantički irelevantan pri upotrebi prvog, a ne i pri 
upotrebi ovog drugog izraza.  

Analogno izrazu bar ponaša se i izraz najviše, samo što se ovde epistemička nesigurnost tiče 
veličine minimalnog skupa. Ova činjenica ide u prilog hipotezi da se čisti modifikatori mogu ne samo 
sintaksički nego i semantički okarakterisati nekim zajedničkim svojstvima. Ostaje da se pokaže zašto 
modifikator bar ima najširi spektar upotreba, koje uključuju kako neodređene tako i određene imeničke 
sintagme. To svojstvo, koje ga čini osobenim u klasi modifikatorskih izraza, ostavićemo kao temu za 
neka buduća istraživanja. 
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SUR LES MODIFIEURS DE NUMÉRAUX CARDINAUX EN SERBE ET EN FRANÇAIS  

Résumé 

Dans ce travail, nous avons étudié la modification des numéraux cardinaux en serbe et en français, en particulier 
les modifieurs bar (au moins) et više od (plus de), dont nous avons examiné les propriétés syntactico-sémantiques 
pertinentes. Il s’avère qu’il y a lieu de parler de deux classes de modifieurs de numéraux, à savoir les modifieurs 
purs et les modifieurs comparatifs. Les différences entre ces deux classes ne sont pas seulement distributionnelles, 
mais aussi interprétatives. Il semblerait que les modifieurs purs, dont nous avons étudié l’expression bar (au moins 
en français), font appel, dans le processus d’interprétation, à deux ensembles,  qu’ils comparent implicitement. Par 
contre, les modifieurs dits comparatifs, dont nous avons analysé više od en serbe  et plus de en français, ne font 
usage que d’un ensemble lors de l’interprétation. Ainsi, l’expression više od (plus de) introduit l’ensemble maxi-
mal d’éléments qu’il compare au nombre n explicitement fourni par le numéral cardinal.

Mots clés: numéraux cardinaux, modifieurs, le serbe, le français, sémantique  
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Sabina Halupka Rešetar 

THE USE OF INVECTIVES IN SERBIAN AND HUNGARIAN:  
A CONTRASTIVE ANALYSIS1

While societies differ with respect to what counts as verbal abuse, the fact that verbal abuse is an available linguistic 
resource in every society suggests that it must be functional as a part of human existence (Schuh 2012). The present 
paper examines the type of verbal abuse directed at humans who have hurt us in some way. The research is based on 
a questionnaire containing numerous real life situations in which one person has done something to hurt, frighten, 
surprise, offend or embarrass another person. The informants were asked to react to the situations by addressing the 
person who did something wrong to them without using swearwords (e.g. You idiot! or You stupid cow!). The situations 
involved participants who were inferior, equal or superior to the informants. The research was conducted among native 
speakers of Serbian, native speakers of Hungarian and also a number of bilingual subjects, who were tested for the two 
languages on two different occasions. The results of the research show that in spite of some minor differences in the 
terms of abuse and the syntactic structures most frequently used, Serbian and Hungarian do not differ significantly with 
respect to what counts as verbal abuse, given that the two communities have similar social conventions.

Key words: invective, verbal abuse, contrastive analysis, Serbian, Hungarian.

1. INTRODUCTION

Labels, such as lady or airhead (1-2) often identify social, political or attitudinal groupings into 
which people quite self-consciously do or do not enter. But while labels characterize when they are used 
predicatively, they do not carry much meaning when they are used as a form of address, as in (3-4): 

(1) Ms Jones is a real lady.
(2) Sarah is a total airhead.
(3) Hey, lady, that was my foot!
(4) Hold that door, asshole!

As McConnell-Ginet (2003) points out, addressing exists only because of the social nature of 
human interaction. Addresses generally tag an utterance with some label for the addressee, the target to 
whom an utterance is directed. Gramatically, they are not related to other expressions in the utterance; 
in fact, in English, they are often set off intonationally from (the rest of) the sentence, just like other 
parenthetical expressions. 

Example (4) above is an example of verbal abuse. Since this type of abuse is an available linguis-
tic resource in every society, Schuh (2012) concludes that verbal abuse is part of human existence. This 
conclusion is also supported by the fact that certain sources of this type of abuse are common across lan-
guages, among them sex and elimination (including associated body parts), religion and deities, lineage 
(particularly parents and circumstances of one’s birth), ethnicity and race, as well as social levels (using 
words or forms inappropriate for one’s addressee).2 However, it is clear that societies differ in what counts 

1  The writing of this paper was supported by project no. 178002 of the Serbian Ministry of Education and Technological 
Advancement. The author wishes to thank the students who participated in the research as well as Tvrtko Prćić from 
the Department of English and Edit Andrić, Edit Katona and Ilona Rajsli from the Department of Hungarian, Faculty of 
Philosophy, University of Novi Sad..

2  Swearing, profanity, obscenity and verbal abuse are closely related terms. According to OALD 8 online, swearing is “rude or 
offensive language “, profanity is “swear words, or religious words used in a way that shows a lack of respect for God or holy 
things”, obscenity is defined as “language or behavior that is connected with sex in a way that most people find offensive”, 
whereas verbal abuse  is “rude and offensive remarks, usually made when somebody is very angry.” Actually, each of these terms 
has a somewhat different connotation, which perhaps is more obvious in their definitions from the American Heritage Dictionary:
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as profanity, obscenity, and verbal abuse. Schuh (2012) stresses the fact that some languages/cultures con-
centrate their “bad” words/expressions more in the area of “profanity”, some concentrate more in the area 
of “obscenity” and some make use of other types of “harshly or coarsely insulting language”, such as one’s 
lineage, ethnicity, race, etc. Which expressions are considered as profane, obscene or abusive is determined 
by social conventions, i.e. a word or expression is not automatically profane or abusive as a function of its 
sound or meaning. Naturally, the same holds true of gestures: parallel to verbal profanity and abuse, socie-
ties have conventionalized nonlinguistic gestural forms of abuse and these may differ across languages 
and societies to a very large extent, sometimes even resulting in very embarrassing situations (e.g. in some 
areas of the world, the fig sign, a gesture made with the hand and fingers curled and the thumb thrust be-
tween the middle and index fingers, or, rarely, the middle and ring fingers, forming the fist so that the thumb 
partly pokes out, is a gesture considered a good luck charm whereas in others (including but not limited to 
Greece, Indonesia, Japan and Turkey), it is considered an obscene gesture, according to Wikipedia).  

Invectives, a subtype of verbal abuse, are defined in OALD 8 online as “rude language and unpleas-
ant remarks that somebody shouts when they are very angry”. But drawing on Zwicky (1974), Levinson 
(1983) gave a much more precise definition of invectives as abusive vocatives or terms of address. Voca-
tive forms in different languages tend to be highly idiosyncratic and complex. As a pragmatic category, 
they belong in the larger class of deictic expressions and can be subdivided into calls and addresses, the 
former being used to catch the addressee’s attention and the latter to maintain or emphasize the contact 
between the addressor and the addressee (Zwicky, 1974). It is this latter function that is of interest to us in 
this paper, i.e. the forms of address people tend to use when someone does something unpleasant to them.

Addresses are just one of the many politeness conventions which are realized linguistically (cf. 
apologies, for example) and according to Brown and Levinson (1987: 55), politeness is one of the major 
underlying motives or principles organizing human discourse. Exactly this claim is what justifies the study 
of forms of address both within a language but also crosslinguistically given that in Brown and Levinson’s 
(1987) model of linguistic politeness the effort to be polite (or the lack thereof) determines the choice of 
words and phrases for expressing specific ideas in a given context. Within this theoretical framework for 
politeness in communication, the role of address is not to be underestimated: most of the communicative 
problems related to to the misuse of terms of address occur because a speaker threatens a hearer’s positive 
face (the individual’s feeling of being socially accepted, i.e.“the want of every member [of society] that 
his wants be desirable to at least some others,” 1987: 62) by misidentifying him or her in an offensive or 
embarrassing way (1987: 67). The rules of address are largely determined by the following:

1. the relationship between the speaker and the addressee, especially in terms of the degree of fa-
miliarity as well as their power relation to each other (i.e. social status, rank, occupation, etc.);

2. the context; and
3. the speaker’s intentions or strategies (e.g. whether the speaker wishes to build good will or to 

create tensions, convey familiarity or show respect, etc.) (Brown and Levinson 1987: 85).

2. THE RESEARCH

2.1. The initial hypotheses and the aims of the research

Having established that the use of forms of address is primarily determined by the relationship be-
tween the speaker and the addressee, and that this relationship may be analysed in terms of two semantic 
dimensions which are commonly known as ‘power’ (or ‘status’) and ‘familiarity’ (also ‘intimacy’ or 
‘solidarity’), the initial hypotheses of the research were the following:

swear (in the sense relevant for us): “to use obscene or blasphemous language; curse”
profanity: (the use of) “abusive, vulgar or irreverent language”
obscenity: “something, such as a word, act, or expression, that is indecent or lewd”
(verbal) abuse: “insulting or hurtful language, especially when used to threaten or demoralize”
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•	 speakers are likely to use explicit terms of abuse if the hearer is equal or inferior to them in terms 
of power or if the hearer is familiar, but

•	 with hearers who are superior or unfamiliar, speakers are not expected to use invectives explic-
itly (but may well use them “silently”, i.e. not verbalize their thoughts).

Thus, the general aim of the research was to explore the types of verbal abuse directed at humans 
who have hurt us in some way, both in Serbian and Hungarian, paying special attention to the terms of 
address used, as well as the morphosyntactic structures employed. These two languages were chosen 
because the geographical closeness (and contact) of the two language communities and their similarity 
in terms of culture as well as in terms of social conventions was expected to override the fact that the 
two languages are genealogically unrelated and typologically different.

2.2. Research methods

This empirical research on the use of invectives in addressing people in Serbian and Hungarian 
was based on a questionnaire containing 12 real life situations in which one person has done something 
to hurt, frighten, surprise, offend or embarrass another person. The informants were asked to react to the 
situation described or the open dialogue given by addressing the person who did something wrong to 
them, but were explicitly told to refrain from using swearwords. 

The participants in the sample situations varied between inferior in power/familiar, equal or supe-
rior in power/unfamiliar to the informants.

The range of informants were university students at the Faculty of Philosophy, University of 
Novi Sad. The three groups of informants constituted convenience samples rather than sociologically 
representative random samples. There were 42 native speakers of Serbian (S), 25 native speakers of 
Hungarian (H), as well as 19 balanced bilingual subjects (SH).3 The bilingual informants were tested on 
two different occasions, with a time span of 3 weeks, and with the situations ordered differently in order 
to decrease the possible influence of visual memory.

3. RESULTS AND DISCUSSION

The analysis of the data obtained in the research will be presented and discussed by type of sample 
situation for the terms of address used, followed by an examination of the morphosyntactic structures 
employed by the informants. Note that due to space and time limitations, not all the power/familiarity 
relations were exemplified in all five types of sample situations, as will be clearly indicated in the graphs 
below. This parameter will be indicated as [ + power/age], [ - power/age] or     [ = power/age].4 

Informants were instructed to indicate in the questionnaire whether they would actually use an 
invective or whether they would keep it to themselves, i.e. decide not to say it out loud. This parameter 
is indicated in the graphs below using the feature [± explicit]. The reasoning behind allowing the option 
not to use an invective explicitly may be questioned – it was expected, however, that it would give an 
insight into the behaviour of shy or less self-confident informants, too.

The results for the three groups of informants will be presented in parallel, with two separate col-
umns for the two languages of the bilingual informants, as follows: S represents the results of Serbian 
native speaker informants, H of Hungarian native speaker informants, BB-S stands for the bilingual 
informants’ results in Serbian and BB-H for their results in Hungarian. Although this approach may 
impede the interpretation of the graphs, we believe that it has the benefit of making more obvious the 
similarities and differences in the results of the three groups of informants.

3  The definition of balanced bilingual used in the paper  is one “who does equally well in both languages“ (Grosjean, 1982: 
234), i.e. dominant in neither the L1 nor the L2 (Flege et al. 2002).

4  Familiarity is implied but not indicated explicitly in the graphs given that the value of this dimension is usually the opposite 
of the value of the power dimension.
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3.1. The results of the survey

The situation type of hurting someone was exemplified by two sample situations in the question-
naire. In one of these,5 an elderly lady in a shop loses her balance and steps onto the infomant’s foot with 
her high heeled shoe (unfamiliar, older hearer), whereas in the other situation a young man bumps into 
the informant on the bus and knocks their bag off their shoulder; he does not apologize, in fact he acts 
as if nothing has happened. 

The following graph illustrates the frequency of each group of informants’use of invectives when 
they are physically hurt by someone superior to them and someone who is their equal in terms of power/
age:
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Graph 1. Frequency of use of invectives in the HURT situation type

Although only a fourth of the Serbian native speakers would address with an invective someone 
who is superior in power or age to them (and/or unfamiliar), half of the students in this group would 
use some form of an invective to address someone equal in power to them who has done something 
to (physically) hurt them, though just over half on these subjects would do so explicitly. Fewer native 
speakers of Hungarian opted for the use of an invective as a form of address, both explicitly and implic-
itly, although similarly to the Serbian informants, they were much more likely to direct an invective to 
someone who is of equal power or age than to a person who is superior to them in any way (the ratio of 
explicit invectives was 10 to 3, of total invectives 18 to 4). What is most surprising here, however, is the 
fact that the bilingual subjects hardly ever stated that they would use the target form of address, in fact 
none of the informants in this group would address with an invective the elderly lady in the first sample 
situation or to young man in the second sample situation: only one BB-S subject would explicitly ad-
dress the latter hearer with an invective.

The next sample situation type also included just two values for the relation parameter, this time 
it was [+ power/age] and [- power/age]. Surprisingly, the majority of the Serbian native speaker inform-
ants (34 out of 42) said they would use an explicit invective when being frightened by someone superior 
in power to them (in the case in question, by an alleged police captain who rings the informants to tell 
them their father had been beaten up badly and was being taken to hospital, only to laugh at their shock). 
No less numerous is the number or informants who would react in the same way towards two boys who 
jump out from behind the corner, screaming at the subjects – a total of 30 subjects would be explicit. 
Compared to these results, the Hungarian informants once again were more restrained in their use of 
invectives, but interestingly, more subjects in this group decided to direct an invective to their [+ power/
age] interlocutor than to the [= power/age] interlocutor, presumably because the shock they (would 
have) felt in the first situation was greater than the one they (would have) experienced in the second 
case. That this explanation is highly probable is supported by the results of the bilingual informants, who 
reacted in a very similar way, as shown in Graph 2 below: 

5  The situations will not be numbered as their order was not the same in all the versions of the questionnaire: as pointed out 
before, in order to decrease the possible influence of visual memory, the bilingual informants were not presented with the 
same order of sample situations in both verisons of the questionnaire.
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Graph 2.  Frequency of use of invectives in the FRIGHTEN situation type

Surprise, the third type of situation, featured instances of all three values of the relation param-
eter. In the first case, the situation involved police officers trying to fine the informants for failing to 
do something they knew they had done, in the second case the informants had to react to the behaviour 
of a young woman queuing behind them, who sneezes on them without covering her mouth, while in 
the third case, in which the hearer was of lower power/age than the informants, the scenario involved a 
young boy spitting at the informant’s new shoes.

It is probably in the surprise-type of situation that the results obtained in this research were closest 
to the initial hypothesis: 
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Graph 3. Frequency of use of invectives in the SURPRISE situation type

As evidenced in Graph 3, similar tendencies can be observed in all three groups of informants: 
invectives are used much more frequently with interlocutors who are inferior to the informants in terms 
of power and/or age, although even in such situations, only half of the informants who claimed they 
would use an invective would actually do so explicitly. Less expected is the fact that the target form of 
address would be used approximately as frequently with superior hearers as with those who are of equal 
power/age as the informants. Also, for reasons speculated below, the relatively few bilingual informants 
who would use an invective would in the overwhelming majority of cases not direct it explicitly at inter-
locutors who are inferior in power/age (cf. the last two columns of the BB-S and BB-H subjects’results), 
although they would be explicit towards equal or superior interlocutors more often.

Regarding offence, which was the fourth situation type tested, the findings are quite as expected in 
the case of Serbian native speakers: only one of the 18 subjects who would use an invective when they are 
refused payment for work they had done for their mother’s boss would do so explicitly, while this ratio is 
9/13 in the case of Hungarian informants and 3/4 in the BB-H questionnaires (but not the BB-S ones). With 
respect to the other value of the relation parameter tested here, the results are similar in the monolingual 
groups, where just over 40% of the subjects said they would employ an invective to address a girl who com-
ments on their pet dog by saying “Look at that ugly dog!”, but only about half of these informants claimed 
they would do so loudly. Once again, however, the bilingual informants proved to be much more restrained 
as only 3 of the 19 subjects said they would react with an invective in either one of the two situations.
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Graph 4. Frequency of use of invectives in the OFFEND situation type

The last situation type examined was that in which the informants were embarrassed. In one sample, 
this was caused by an unfamiliar elderly lady approaching them and rather than chatting about the weather 
asking them why they had such dark rings around their eyes, wondering if the informants had a sleep disor-
der (clearly, a situation in which the interlocutor is superior in terms of power/age). In another situation, the 
informants were asked to imagine that a young man sitting next to them in the park made a rude but loud 
remark about two men walking by and blamed it on the informant. Thirdly, the [- power/age] parameter 
was exemplified by a situation in which the informant’s imagined 7 year-old brother, who should be vacci-
nated, kicks the doctor in the shin at the sight of a syringe. Graph 5 gives the results for this situation type:
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Graph 5. Frequency of use of invectives in the EMBARRASS situation type

Similarly to the results in the situation types discussed before, the Serbian native speaker infor-
mants gave the largest number of responses in the embarrass scenario, too. But as with the surprise-type 
of situation, hardly any of the 14  informants who would direct an invective toward a person in power 
would do so explicitly. Interlocutors who are equal or inferior in power and/or age would, however, ex-
perience explicit verbal abuse by many more Serbian native speaker subjects. Hungarian native speakers 
show the same tendency in that hearers who are equal in power tend to be addressed with an invective 
much more frequently than both people who are superior to the informants and those who are inferior 
to them and this tendency extends also to the bilingual informants, as can be seen in the above graph.

Having established that the results of the research do not fully support the initial hypotheses 
specified above in that sometimes invectives are also directed explicitly towards people who are superior 
in power/age or unfamiliar to the informants and that this happens especially when the informants are 
frightened by the other person, let us next turn to the terms used in this form of verbal abuse.

3.2. The terms used in invectives

The analysis outlined here builds heavily on Halupka-Rešetar and Radić (2003), where the use of 
animal names is examined in Serbian, both as forms of endearment and of abuse. In this research, how-
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ever, the informants were instructed to use any form of address and even the examples they were given 
as an illustration of what they were expected to do contained no animal names used as an invective form.

Nevertheless, animal names were used quite often, though words referring to the addressee’s 
intellectual capacity prevailed in the responses of all three groups of informants. The most frequent 
terms of the latter type were budala ‘fool’ (34 instances), kreten(ka) (35)6 and idiot (21), both ‘idiot’, 
debil(ka) ‘mildly retarded individual’ (18), glupača ‘stupid woman’ (7) and retard ‘retard’ (6). Hungar-
ian informants used the terms idióta ‘idiot’ (18 times) and hülye ‘moron, retard’ (14) most often, while 
in the responses of the bilinguals kreten (7), budala (4) and glupača (4) were mostly used in the Serbian 
version of the questionnaire and hülye (7) and idióta (4) in its Hungarian version.

The following table lists the most frequently occurring animal names along with their frequency 
of occurrence where it is larger than one:

7

S H BB-S BB-H
majmun ‘monkey’ (14) barom ‘beast of burden’ (14) majmun ‘monkey’ (8) majom ‘monkey’ (5)
stoka ‘cattle’ (10) állat ‘animal’ (7)7 magarac ‘donkey’ (2) állat ‘animal’ (2)
krava ‘cow’ (6) majom ‘monkey’ (5) pacov ‘rat’ (1) barom ‘beast of 

burden’ (2)
konj ‘horse’ (2) liba ‘goose’ (3 szamár ‘donkey’
skot ‘animal’ liba ‘goose’
som ‘catfish’
krmača ‘sow’
riba ‘fish’
ćurka ‘goose’
džukela ‘cur’

Table 1. Frequency of occurrence of animal names as invectives

In addition to words referring to the addressee’s intellectual capacity (as assumed by the informants) 
and animal names used invectively, words referring to primitive behaviour were also readily employed by 
all three groups of respondents. Table 2 gives an overview of the most frequently used terms of this kind:
89

S H BB-S BB-H
seljačinaMASC.AUG; 
seljankaFEM 
‘boor’ (16)8

paraszt ‘yokel’ (7) seljak ‘boor’(5) paraszt ‘boor, yokel’ 
(5)

šaban ‘boor’ (3)9 neveletlen ‘ill-mannered’ (3) prostak ‘vulgar fellow, 
boor’

köcsög ‘uncouth’ (3)
prostačinaMASC.AUG 
‘vulgar fellow, boor’ (2)

köcsög ‘uncouth’ (2) tahó ‘yob’

sirovina ‘brute person’ tahó ‘yob’
čoban ‘shepherd’ analfabéta ‘illiterate’

gyökér ‘stupid, ill-mannered 
person’

Table 2. Frequency of occurrence of words referring to primitive behaviour as invectives

6  Male and female forms usually differ morphologically in Serbian but were counted as one term in the research (though 
budala, for example, is not marked for gender and may be used referents of either sex).

7  Although állat, as a superordinate or cover term for animal names, strictly speaking does not belong in this table, we decided 
to keep it as it is used much more frequently than any of its hyponyms except barom (which is also a superordinate for 
draught animals like horses, cattle, etc.)

8  M indicates ’masculine’, F stands for ’feminine’ and Aug signals augmentative forms.
9 Šaban is a proper name, frequent among Roma people. In Serbian slang it is used to refer to a person who is rich but primitive 

(http://vukajlija.com/saban?order=time)
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Many other, miscellaneous ways of addressing the interlocutor in the sample situations were ob-
served in the questionnaires, only some of which can be listed here, such as šupljoglavac ‘rattle brain’, 
derište  ‘brat’, nezahvalnik ‘ungrateful person’, bezobraznik ‘impudent person’ and lažovčina ‘liar.Aug’ 
for Serbian speakers or rohadék ‘bastard’, ribanc ‘bimbo’, ringyó ‘slut’ or szerencsétlen ‘wretched’ for 
Hungarian informants.

3.3. The structures used

Regarding the morphosyntactic structures used in addressing people with an invective, various 
patterns can be observed but they can all be reduced to one basic type in each of the languages under 
discussion. In Serbian, this is the vocative, premodified or postmodified by a descriptive adjective and/or 
postmodified by the indefinite pronoun jedan ‘one’(column one in Table 3). In Hungarian, on the other 
hand, the vocative (which is not formally marked) is often preceded by the personal pronoun te ‘you’ 
and a descriptive adjective (column two in Table 3). The following table gives examples of the patterns 
described here both for Serbian and Hungarian, along with glosses and translation equivalents.

S: (Adj) Vocative (oneM,F,N)(Adj) H: (you) (Adj) Vocative 
Kretenko! 
idiotFEM.VOC
‘You, idiot!’

Majom!
monkey
‘You, monkey!’

Veštice matora!
witchFEM.VOC oldFEM.VOC
‘You old witch!’

Hülye köcsög! 
crazy uncouth person
‘You crazy pillow biter!’

Kretenu jedan nenormalni!
idiotMASC.VOC oneMASC abnormalMASC.VOC
‘You crazy idiot!’

Te elkényeztetett liba!
you  spoilt        goose
‘You spoilt goose!’

Table 3. The typical syntactic structures used in addressing people with an invective

There are also structures which are specific to one or the other language. In Serbian, for example, 
the vocative of the augmentative (formed by various suffixes) is also commonly used as an invective, 
occasionally postmodified by the indefinite pronoun jedan ‘one’ and/or an adjective. In Hungarian, on 
the other hand, adjectives are commonly used instead of a noun, optionally premodified by the pronoun 
te ‘you’ and the adjective kis ‘little’ as an attenuating device, as shown in the following table:

S: VocativeAUG (oneM,F,N)(Adj) H: (you) (kis) Adj 
Seljačino! 
boorMASC.AUG
‘You boor!’

Pimasz!
cheeky
‘You, cheeky little thing!’

Lažovčino jedna! 
liarFEM.AUG.VOC oneFEM
‘You liar!’

Kis szaros! 
little shitty
‘You little shithead!’

Kretenčina neiživljena!
idiotFEM.AUG frustratedFEM
‘You frustrated idiot!’

Te kis huncut!
you little mischievous
‘You little mischief!’

Table 4. Specific syntactic structures used in addressing people with an invective in Serbian and Hungarian

The responses of the bilingual informants fully corresponded with those of the monolingual sub-
jects in terms of the structures used, therefore these will not be discussed separately.
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4. THE TENDENCIES OBSERVED

On te basis of the findings in this research we may conclude that abusive terms, more specifically, 
invectives,  are more readily used to address people who have frightened us in some way than in situ-
ations when we are hurt, surprised, offended or embarrassed by something another person has said or 
done. This holds true even in those situations when the person addressed is superior in terms of power 
age or is unfamiliar. In the four other situations, the majority of the informants refrained from using an 
invective towards a person in power.

Regarding the interconnectedness of the use of invectives and the semantic dimensions of power 
and familiarity, the results obtained in this research point to the conclusion that with Serbian native 
speakers, explicit invectives are most often used to address participants who are inferior in status to the 
informants: of the total of 66 invectives found in the responses 60 were explicit. This form of verbal 
abuse would have been directed at an addressee of equal status in 53 out of the 84 cases in total, while in 
the case of people who are superior in power/age to the informants this ratio would be 43/91, of which 
32/34 invectives would be used in the frighten-scenario only. With the Hungarian informants, the ratio 
of the number of explicit invectives and the total number of invectives does not differ considerably 
between the [+ power/age] and the [= power/age] status of the addressee: in the first case it is 35/62, 
whereas in the second it is 31/53. But if we were to exclude the frighten-scenario, notorious for being 
the scenario in which most informants in all three groups reacted with an invective, the results would be 
as expected: only 39% of the total number of invective forms would be realized explicitly in addressing 
somebody in power, while with interlocutors who are equal in power, this happens in 58% of the cases. 
Once again, the informants claimed they would use an explicit invective to address a person they were 
superior to in power or age in quite a large number of cases, i.e. in 95% of the situations in which they 
admitted being ready to use this form of address. The results of the bilingual subjects again correspond 
largely to the results of the monolingual informants. The following table sums up the results of the re-
search: the columns represent the relation of power, while the rows represent the five situation types, 
in each case broken down into four additional rows for the three groups of informants (the bilingual 
informants completed two versions of the questionnaire) – S, H, BB-S and BB-H:
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[+power/age] explicit [=power/age] explicit [-power/age] explicit
HURT 11 6 25 15 - -

4 3 18 10 - -
0 0 3 2 - -
0 0 2 2 - -

FRIGHTEN 34 32 - - 32 30
19 18 - - 13 13
7 7 - - 7 7
8 7 - - 6 5

SURPRISE 14 1 12 5 24 20
12 4 12 6 16 15
5 2 3 0 6 6
1 1 2 1 7 6

OFFEND 18 1 18 13 - -
13 9 11 6 - -
1 0 3 2 - -
4 3 3 3 - -

EMBARRASS 14 3 29 20 10 10
3 1 12 9 2 2
1 0 6 5 3 2
1 1 6 6 2 1

Table 5. Total instances of invectives used by all three groups of informants

As can be seen in Table 5, the bilingual subjects used verbal abuse very infrequently in both lan-
guages. It is unclear at this point what the possible reasons for this may be. One might hypothesize that 
their pragmatic competence is not fully developed in either language but this is not likely to be the case 
given that the informants in question judged themselves as being equally competent in both Serbian 
and Hungarian. On the other hand, if this hypothesis turns out to be on the right track, a redefinition 
of what it means to be bilingual may be required. One further possiblity is to assume that the bilingual 
informants were less honest, which is a problematic thing to assume not only because there is no way to 
prove this but also because not all of the bilingual informants knew each other and none of them had the 
opportunity to discuss their responses with others before they turned in their questionnaires, so this gen-
eralization is clearly wrong. Finally, we might also wonder whether the bilingual subjects understood 
the instructions less clearly than the monolingual informants but once again, given that they were free to 
state whether they considered themselves to be bilingual or not, this option seems unlikely.

No new terms of abuse or structures were observable in the bilinguals’ responses. However, it is 
also worth noting that very few BB subjects responded in both languages. Those who did, often used 
different terms and/or structures, e.g. Glupačo jedna! ‘You stupid girl/woman’ and Hülye majom! ‘(You) 
crazy monkey’. A few informants, however, used corresponding terms and structures in the two lan-
guages, e.g. prostak in Serbian and paraszt in Hungarian (both ‘boor’), which might be signalling that 
they are not balanced bilingual subjects after all.
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5. CONCLUDING REMARKS

The present paper rests on the belief that invectives are a cultural phenomenon and that conse-
quently, research into the use of invectives within a language (community) or in languages in contact 
may shed light on the politeness conventions operative in a language.

The focus of the research presented here was on the use of invectives in addressing people who 
have hurt us in some way. Three groups of informants took part in the research: 42 native speakers of 
Serbian, 25 native speakers of Hungarian and 19 subjects who identified themselves as balanced Ser-
bian-Hungarian bilinguals. The questionnaire which was used as the research tool contained 12 sample 
situations, representing five situation types (hurt, frighten, surprise, offend and embarrass) and a maxi-
mum of three values of the semantic dimension ‘power’. 

In addition to showing that regardless of the genealogic unrelatedness and typological difference 
between Serbian and Hungarian, the two language communities have very similar politeness values, the 
results of the research may also prove beneficial for language teaching in general in the sense of stress-
ing the necessity of developing learners’ pragmatic competence, an aspect of language teaching which 
is seriously underestimated and therefore largely neglected.

It is beyond doubt that more extensive research is needed into the use of invectives, especially 
so in the case of bilingual populations as this may provide answers to the questions raised by this pilot 
project but may well result in a redefinition of the concept of bilingualism.
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UPOTREBA INVEKTIVA U SRPSKOM I MAĐARSKOM JEZIKU: KONTRASTIVNA ANALIZA 

Rezime 

Polazeći od činjenice da jezička sredstva za izražavanje uvrede postoje u svim jezicima, te da oni stoga čine funk-
cionalni deo ljudskog postojanja, u radu se istražuje upotreba invektivnog jezika, sračunatog na to da na određen 
način uvredi sagovornika.
Istraživanje je zasnovano na upitniku koji je sadržao 12 situacija iz svakodnevnog života, u kojima je sagovornik 
učinio nešto čime je ispitanika povredio, uplašio, iznenadio, uvredio ili doveo u neprijatnu situaciju. Ovih pet 
tipova situacija predstavljeno je kroz primere u kojima je zamišljeni sagovornik na čiji je čin trebalo reagovati 
mogao biti u različitom odnosu moći i/ili starosti, te bliskosti. Ispitanike su činile tri grupe studenata, 45 izvornih 
govornika srpskog jezika, 25 izvornih govornika mađarskog jezika i 19 ispitanika koji su, prema sopstvenoj pro-
ceni, dvojezični jer podjednako uspešno koriste i srpski i mađarski jezik.
Rezultati ispitivanja ukazuju na to da se, u skladu sa početnom hipotezom, eksplicitni invektivi najčešće koriste 
u obraćanju osobi koja je inferiorna u odnosu na govornika, bilo u pogledu moći ili starosti, dok se u drugim si-
tuacijama invektivi retko realizuju. Izuzetak čini situacija plašenja, kada, sudeći po podacima dobijenim u okviru 
ovog istraživanja, ispitanici zaista i izgovore invektiv koji su uputili sagovorniku čak i onda kada je on superiorna 
u odnosu na ispitanike.
U pogledu sintaksičkih struktura, u oba jezika se uočava upotreba opisnog prideva uz vokativ, s tim da se u srp-
skom jeziku često javlja i jedan kao postmodifikacija vokativa, dok je za mađarski jezik tipična upotreba lične 
zamenice te „ti“ kao premodifikatora imenice. Uz ovu strukturu, oba jezika raspolažu još jednom strukturom koja 
u drugom jeziku ne postoji. U srpskom jeziku to je upotreba augmentativa imenice (uz neodređenu zamenicu je-
dan i/ili pridev kao opcionu postmodifikaciju), a u mađarskom jeziku je to upotreba prideva u funkciji imenice, uz 
moguću premodifikaciju zamenicom te i/ili pridevom kis „mali“. 
Upotreba invektiva kod dvojezičnih govornika ne razlikuje se od upotrebe invektiva kod jednojezičnih ispitanika u 
pogledu morfosintaksičkih struktura ali je njihova frekvencija u odgovorima ovih ispitanika značajno niža u svim 
kontekstima. 
Rezultati istraživanja u velikoj meri potvrđuju početne hipoteze ovog rada i dokazuju da i genealoški nesrodni i 
tipološki različiti jezici kao što su srpski i mađarski jezik mogu imati slične konvencije učtivosti ukoliko pripadaju 
istoj ili sličnoj kulturi. S druge strane, podaci dobijeni od dvojezičnih govornika ukazuju na značaj pragmatičke 
kompetencije u usvajanju jezika i uz dodatna istraživanja u ovom polju, mogu doprineti preciznijoj definiciji poj-
ma dvojezičnosti. 

Keywords: invektiv, jezičko sredstvo uvrede, kontrastivna analiza, srpski jezik, mađarski jezik
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kseniJa šulović – DraGana DrobnJak 

KONCEPT LJUBAVI U SRPSKOM,  
FRANCUSKOM I ŠPANSKOM JEZIKU1

Predmet našeg rada je konceptualizacija heteroseksualne ljubavi u srpskom, francuskom i španskom jeziku. Podlogu 
za naše istraživanje pronalazimo u teoriji pojmovnih metafora kao jednoj od suštinskih odrednica kognitivne 
lingvistike. Cilj nam je da uočimo sličnosti i razlike u poimanju ljubavi triju jezičkih zajednica i ustanovimo 
istovetne i kulturno specifične aspekte ovih  metafora.

Ključne reči: ljubav, konceptualizacija, srpski jezik, francuski jezik, španski jezik.

1. UVOD 

Podlogu za proučavanje emocija, samim tim i ljubavi, pronalazimo u teoriji pojmovnih metafora 
kao jednoj od suštinskih odrednica kognitivne lingvistike.

Prema kognitivnim lingvistima razumevanje emocija je zasnovano na pojmovnim metaforama iliti 
specifičnim mapama, koje deluju na to kako ljudi misle i poimaju svet oko sebe (Lakoff, Johnson 1999). 

Pojmovna metafora je kognitivni mehanizam kod kojeg se jedan iskustveni domen (izvorni do-
men ili domen davalac) delimično projektuje na neki drugi iskustveni domen (ciljni domen ili domen 
primalac), tako da se ovaj drugi domen delimično poima pomoću prvog. Izvorni domen obično je kon-
kretan i jasno definisan pojam (npr. ljudsko telo, životinje, zdravlje, bolest, mašine, građevine, igre, 
sport, hrana, svetlost, toplota), za razliku od ciljnog domena koji je najčešće apstraktan (npr. emocije, 
moralne kategorije, želje, mišljenje, društvo, politika, religija, ekonomija, međuljudski odnosi, vreme) 
(Kövecses 2002). 

Za konceptualizaciju emocija veoma je važna veza između metafora i fizioloških i bihejvioralnih 
ispoljavanja emocija. Barselona (Barcelona 2003) smatra da su sve metafore zasnovane na metonimiji, 
a postojanjem konceptualnog preduslova za metaforu objašnjava njihovu motivisanost.2  

Pošto su pojmovne metafore i metonimije motivisane zakonima ljudske fiziologije, Lejkof (La-
koff 1987) pretpostavlja da one moraju biti univerzalne za sve jezike. Pojedini kognitivisti (npr. Ekman, 
Džonson-Lerd, Outli) smatraju da postoji limitirani set univerzalnih koncepata za bazične emocije3 i da 
se jezici razlikuju samo u pogledu koncepata za složene emocije. S druge strane, Vježbicka (Wierzbicka 
1999) tvrdi da su univerzalne samo komponente od kojih se koncepti sastoje. Tako, na primer, svaki 
čovek oseća ljutnju ili strah, ali se oni u različitim jezicima različito konceptualizuju. 

Predmet našeg rada čine metafore4 kojima se konceptualizuje heteroseksualna ljubav u srpskom, 
francuskom i španskom jeziku sa ciljem da uočimo sličnosti i razlike u poimanju ljubavi triju jezičkih 
zajednica i ustanovimo istovetne i kulturno specifične aspekte ovih metafora. Spojem prototipičnog scena-
rija, asocijacija i pojmovnih metafora dobićemo reljefnu sliku o konceptualizaciji ove emocije. 

1  Rad je urađen u okviru projekta MNTR br. 178002 Jezici i kulture u vremenu i prostoru.
2  Tako, na primer, izraz srce mu je stalo kad ju je video proizilazi iz metonimiziranog fiziološkog efekta emocije, odnosno 

snažnog osećanja ljubavi koje može da izazove lupanje srca. 
3  U bazične, biološki uslovljene, emocije svrstavaju se sreća, ljubav, bes, tuga, strah, radost, ljutnja, iznenaðenje i interesovanje, 

jer za njih, posmatrano kroz različite kulture, postoje odgovarajuće facijalne ekspresije. Sekundarne, okulturene emocije, kao 
što su nada, očajanje, dosada, ljubomora, neugoda, motivisane su intelektualnom ocenom situacije kao željene ili neželjene 
za subjekta i svojstvene su samo čoveku.

4  Naša analiza ne obuhvata pojmovne metonimije koje se odnose na ljubav (npr. obasipa je poljupcima, vodili su ljubav).  
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U naše istraživanje nismo uvrstile sve prototipične lekseme čija je semantika u bližoj ili daljoj 
vezi sa ljubavlju (npr. voleti, biti zaljubljen, želeti, srce, duša, želja, ljubavni, ljubavnik, zabavljanje) bu-
dući da bi takva analiza bila preobimna, već smo se ograničile na jezičke realizacije sa leksemom ljubav 
i one u kojima se ljubav implicira bez njenog navođenja. Korpus za ovo istraživanje ekscerpiran je iz 
različitih izvora na srpskom, francuskom i španskom jeziku: opštih i frazeoloških rečnika triju jezika, 
dnevnih i nedeljnih novina, elektronskih medija. U korpus nismo uvrstile žargonske izraze (npr. pukao 
je za njom, odlepila je za njim, šutnula ga je).  

2. ISPITIVANJE KONCEPTUALIZACIJE LJUBAVI  

2.1. Prototipičan scenario ljubavi

U našoj analizi konceptualizacije ljubavi polazimo od prototipičnog scenarija koji se, kao i svaki 
kognitivni scenario, sastoji iz domena, frejma i shema. 

Tako se razumevanje domena ljubavi ostvaruje u kontekstu šireg, višedimenzionalnog i sveobu-
hvatnijeg domena emocija. 

Idealizovani scenario uključuje frejm koji podrazumeva dve osobe suprotnog pola, dopadanje, že-
lju, poljubac, zagrljaj, zaljubljenost, vezu, seksualne odnose, venčanje, decu, pažnju, poštovanje, brigu, do 
kraja života.  Činjenica je, međutim, da svaki pojedinac ima sopstveni scenario koji se u raznim segmenti-
ma udaljava od idealizovanog (npr.: dve osobe istog pola, vanbračna zajednica, svađa, ljubomora).

Za ljubav je, na primer, karakteristična shema staze koja odražava iskustvo stalnog kretanja, od-
nosno putovanja i služi kao osnova za pojmovnu metaforu lJubav Je PutovanJe. Za ljubav je značajna i 
shema sadržavanja koja se zasniva na predstavi da je čovek objekat u nekom ograničenom prostoru, a 
njegovo telo sadržatelj, otuda ontološka metafora lJubav Je saDrŽatelJ. Ljubav se povezuje i sa shemom 
sile koja se temelji na iskustvu upotrebe spoljne sile ili doživljavanja tuđe sile odakle proizlazi pojmov-
na metafora lJubav Je FiZiČka sila.

Na čelu asocijacija koje se odnose na ljubav između muškarca i žene prema Asocijativnom reč-
niku srpskog jezika (Piper, Dragićević, Stefanović 2005) nalazi se sreća. Kao sedište ljubavi često se 
navodi srce, u kojem ljubav nastaje, čuva se, neguje, raste i umire, i stoMak, koji se dovodi u vezu sa 
fiziološkim reakcijama koje prate osećanje ljubavi. Ljubav se poima kao Život, cvet, nebo, Proleće, 
veČnost, insPiraciJa, PokretaČ Života, oblak, Žar, ŽMarci, sMisao, snaGa. Ljubav asocira kako na pri-
jatne emocije i stanja (neŽnost, HeMiJa, strast, raDost, ZaDovolJstvo, Polet, uŽivanJe, beZbriŽnost, 
blaŽenost, isPunJenost, lebDeti, bliskost, oDanost, Mir, roMantiČnost, siGurnost), tako i na neprijatne 
(bol, PatnJa, tuGa, ZbunJenost, lJuboMora, nesreća). Ljubav se konceptualizuje i kroz sintesteziju (kako 
pokazuje metaforizacija ljubavi kao MuZike i PoeZiJe), te je ljubav Mekana, velika, neiZMerna, toPla, 
Duboka, svetla, sJaJna. Za ljubav se vezuju i pojedine boje i to crvena, roZa, ruŽiČasta, Plava, crna. 
Ljubav se poima i kao lePota, iskrenost, naDa, vera, PoverenJe, raZuMevanJe, Potreba, vrHunac, iDeal, 
savršenstvo, istina, JeDina vreDnost, PreDanost, sveukuPnost, ČuDo, DroGa. Na ljubav asociraju i ilu-
ZiJa, oPsesiJa, neverstvo, GušenJe, laŽ, katastroFa, raskiD, usaMlJenost, suZe, varka, FraZa, neMoGuća, 
neuZvraćena. Među asocijacijama nalazimo gotovo sve elemente prototipičnog scenarija: DvoJe, ŽelJa, 
PaŽnJa, PolJubac, ZaGrlJaJ, ZalJublJenost, seks, veZa, brak, beba, Deca, Za ceo Život.

2.2.  Ljubav i pojmovne metafore

2.2.1. Usled epistemoloških korespondencija znanje o putovanjima može da se preslika na mnoge čove-
kove aktivnosti i iskustvo (npr. Život Je PutovanJe, uČenJe Je PutovanJe, nauČna arGuMentaciJa Je Puto-
vanJe). Strukturu sheme putovanja (Johnson 1987; Lakoff 1987) sačinjavaju sledeći elementi: početna 
tačka (polazište), završna tačka (odredište), niz međutačaka koje ih povezuju, kao i, u tipičnom slučaju, 
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smer, vreme, mentalne aktivnosti koje dovode do cilja. Ova struktura se preslikava na ljubav, te nastaje 
metafora lJubav Je PutovanJe. Lejkof (Lakoff 1993) nudi metaforički scenario koji podrazumeva sledeće 
ontološke korespondencije:

izvorni domen       ciljni domen
putnici     →               ljubavnici 
vozilo      →   ljubavna veza
putovanje    →  dogaðaji u vezi
preðena razdaljina   →     učinjeni napredak
prepreke na putu   →    teškoće
odluka kojim putem krenuti   →    izbor šta da se radi
odredište puta    →    ciljevi veze

Učestalost ove metafore u svakodnevnom životu, i to u sva tri posmatrana jezika, potvrđuju sle-
deći primeri:

sr. putevi su im se ukrstili / fr. leurs chemins se sont croisés / šp. sus caminos se cruzaron 
sr. njihova ljubav napreduje / fr. leur amour progresse / šp. su amor avanza 
sr. eto dokle smo stigli / fr. voilà où nous sommes arrivés / šp. hasta dónde hemos llegado
sr. njihova veza je na raskrsnici / fr. leur relation se trouve à un croisement / šp. su relación se 

encuentra ante la encrucijada 
sr. ova ljubav ne vodi nikuda / fr. cet amour ne mène nulle part / šp. este amor no lleva a nin-

guna parte 
sr. izašli su iz krize / fr. ils sont sortis de la crise / fr. salieron de la crisis 
sr. krenuli su iz početka / fr. ils sont repartis à zéro / šp. han partido desde cero
sr. putevi su im se razdvojili5 / fr. leurs chemins se sont séparés / šp. sus caminos se separaron 

U okviru metafore lJubav Je PutovanJe pronalazimo metaforu lJubav Je PloviDba: 

sr. uplovili su u novu vezu, u bračnu luku / fr. – / šp. –
sr. bračni brodolom / fr. naufrage matrimonial / šp. naufragio matrimonial 

2.2.2. Ljubav se često konceptualizuje kroz strukturnu metaforu lJubav Je GraĐevina. Za stabilnost gra-
đevine neophodni su čvrsti temelji i struktura, trud i vreme, te se ova postojanost preslikava i na domen 
ljubavi:

sr. poverenje je stub ljubavi / fr. la confiance est le pilier de l’amour / šp. la confianza es el 
pilar de amor

sr. njihova ljubav odoleva vremenu / fr. leur amour résiste au temps / šp. su amor resiste al 
tiempo 

sr. njihova veza je izgrađena na čvrstim temeljima / fr. leur relation est construite sur de bons 
fondements / šp. su relación está construida sobre fundamentos sólidos

sr. biti na pragu velike ljubavi / fr. être au seuil d’un grand amour / šp. estar en el umbral de 
un amor grande

2.2.3. U okviru generičke strukturne metafore lJubav Je rat pronalazimo njenu specifičnu realizaciju 
lJubav Je borba čiji ishod može da bude pobeda, osvajanje, poraz, primirje ili mir: 

5  Pored ovog primera, u našem korpusu nalazimo i druge (npr. njih dvoje stalno ratuju, sklopili su primirje) koji se, pored 
ljubavi, mogu odnositi i na druge iskustvene domene.
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sr. borila se za njega, ali je druga pobedila / fr. elle s’est battue pour lui, mais une autre a ga-
gné / šp. ella luchó por él, pero ganó la otra

sr. njih dvoje stalno ratuju / fr. ces deux-là font la guerre tout le temps / šp. ellos dos siempre 
se pelean

sr. sklopili su primirje, mir / fr. ils ont conclu l’armistice, la paix / šp. concluyeron el armisti-
cio, la paz

U izrazu sr. oborio ju je s nogu / fr. – / šp. la tiró a sus pies pronalazimo metaforu lJubav Je borba, 
ali ne i metaforu lJubav Je rat. S druge strane, zanimljivo je da u ovom primeru pronalazimo i orijenta-
cionu metaforu lJubav Je Dole. 

Rat kao struktura podrazumeva osvajača koji u konceptualizaciji ljubavi ima pozitivnu konotaciju 
budući da se željeni cilj, odnosno ljubav, postiže na obostrano zadovoljstvo:

sr. osvojiti nekoga / fr. conquérir quelqu’un / šp. conquistar a alguien

Ontološka metafora lJubav Je Protivnik/nePriJatelJ izražava nemogućnost da se ljubav drži pod 
kontrolom, zbog čega se sa njom borimo:  

sr. boriti se sa ljubavlju / fr. lutter contre l’amour / šp. luchar contra el amor

Međutim, metafore lJubav Je MuČitelJ i lJubav Je taMniČar pokazuju da se protiv ljubavi ne može 
boriti:

sr. muči ga, razdire ga ljubav / fr. l’amour le torture, le tourmente / šp. el amor lo tortura, lo 
atormenta

sr. ona je zatočenik svoje ljubavi / fr. elle est prisonnière de son amour / šp. ella es prisionera 
de su amor

U okviru pojmovne metafore lJubav Je rat, uočavamo i metaforu lJubav Je oruŽJe: 

sr. pogodila me je Amorova strela / fr. la flèche de Cupidon m’a touché / šp. me apuntó la 
flecha de Cupido

sr. razoružala ga je svojom ljubavlju / fr. elle l’a désarmé avec son amour / šp. ella lo desarmó 
con su amor

sr. ubija je svojom ljubavlju / fr. il la tue avec son amour / šp. él la mata con su amor

2.2.4. Generička metafora lJubav Je sila daje niz specifičnih realizacija. Tako metafora lJubav Je PriroD-
na FiZiČka sila obično ukazuje na prijatnost i lepotu ljubavi:

sr. ljubav ga pokreće / fr. l’amour le fait bouger / šp. el amor lo mueve
sr. ceo njegov život vrti se oko nje / fr. toute sa vie tourne autour d’elle / šp. toda su vida gira 

en torno a ella 
sr. magnetski se privlače / fr. ils sont attirés l’un vers l’autre comme des aimants / šp. se 

atraen como un imán 

Intenzitet ljubavi može da se konceptualizuje kao kretanje materije:

sr. talas ljubavi / fr. une vague d’amour / šp. una ola de amor
sr. bujica ljubavi / fr. un torrent d’amour / šp. una torrente de amor
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Ljubav konceptualizovana kao nasilna FiZiČka sila upućuje na neprijatnost: 

sr. njena ljubav ga guši / fr. son amour l’étouffe / šp. su amor lo asfixia 

Sledeći primeri ilustruju metaforu lJubav Je natPriroDna sila, odnosno lJubav Je ČaroliJa/ MaGi-
ja:

sr. očarati, opčiniti nekoga / fr. enchanter quelqu’un / šp. encantar, hechizar a alguien
sr. nema više magije, čarolije među njima / fr. la magie n’existe plus entre eux / šp. ya no hay 

magia entre ellos 

Ontološka metafora lJubav Je GosPoDar/vlaDar proističe iz shvatanja ljubavi kao sile kojoj se 
pokoravamo budući da ona ne može da se kontroliše: 

sr. ljubav gospodari, vlada njime / fr. l’amour le gouverne / šp. el amor lo domina 
sr. on sluša samo svoju ljubav / fr. il n’obéit qu’à son amour / šp. sólo obedece su amor
sr. biti rob ljubavi / fr. être esclave de l’amour / šp. ser esclavo de amor
sr. ljubav mu ne dozvoljava da ode / fr. l’amour ne lui permet pas de partir / šp. el amor no le 

permite ir

2.2.5. Hemijske promene koje se događaju u čovekovom telu iznedrile su metaforu lJubav Je HeMiJa: 

sr. meðu njima postoji hemija / fr. il y a de la chimie amoureuse entre eux / šp. entre ellos exi-
ste la química

 
Dok vatra kao hemijski proces može da bude razarajuća i opasna, u ljubavi ona iskazuje izuzet-

no snažno i lepo osećanje, kao i fizičke nalete topline koja se oseća. Otuda metafore lJubav Je vatra i 
lJubav Je toPlota: 

sr. planula je, buknula je ljubav među njima / fr. ils sont enflammés d’amour / šp. el amor se 
encendió entre ellos

sr. goreti, izgarati od ljubavi / fr. brûler d’amour / šp. arder de amor 
sr. ljubavni žar, žar ljubavi / fr. feux de l’amour / šp. ardor de amor 
sr. iskra, plamen ljubavi / fr. étincelle, flamme d’amour / šp. chispa, llama de amor 
sr. topiti se od ljubavi / fr. fondre d’amour / šp. fundirse por amor
sr. ugasila se ljubav među njima / fr. leur amour s’est éteint / šp. el amor se apagó entre ellos

2.2.6. Ljubav može nepovoljno da utiče na čovekovo psihofizičko stanje i otuda proizlazi metafora lju-
bav Je bol/bolest:

sr. bolestan je od ljubavi / fr. il est malade d’amour / šp. él está enfermo de amor
sr. ljubav boli / fr. l’amour fait mal / šp. el amor duele
sr. umirati od ljubavi / fr. mourir d’amour / šp. morir de amor 

U okviru metafore lJubav Je bolest pronalazimo i metafore lJubav Je luDilo, lJubav Je slePilo i 
lJubav Je Zavisnost:

sr. biti lud za nekim / fr. être fou de quelqu’un / šp. estar loco por alguien  
sr. biti lud od ljubavi / fr. être fou d’amour / šp. estar loco de amor 

file:///F:/Filozofski/JEZICI%20I%20KULTURE%20U%20VREMENU%20I%20PROSTORU%20%20II_2/1%20Kontrastivna%20analiza/ 
http://dict.leo.org/frde?lp=frde&p=L3YAA&search=d%27amour&trestr=0x8040
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sr. izgubiti glavu za nekim / fr. perdre la tête à cause de quelqu’un / šp. perder la cabeza por 
alguien

sr. zavisan je od nje / fr. il dépend d’elle / šp. él depende de ella
sr. biti slep, zaslepljen od ljubavi / fr. être aveuglé par l’amour / šp. estar ciego de amor, cegado 

por el amor  

Ljubav, ipak, i leči, na šta ukazuje metafora lJubav Je lek/eliksir:

sr. ljubav me leči / fr. l’amour me guérit / šp. el amor me cura

Da i ljubav može da se „razboli“ pokazuje ontološka metafora lJubav Je bolesnik:  

sr. njihova ljubav slabi, jača / fr. leur amour s’affaiblit, se fortifie / šp. su amor se debilita, for-
talece

sr. oni imaju bolesnu vezu / fr. leur relation est malade / šp. ellos tienen una relación malsana 
sr. neguju svoju ljubav / fr. ils entretiennent, soignent leur amour / šp. ellos cuidan su amor

2.2.7. Ontološka metafora lJubav Je Živ orGaniZaM veoma je zastupljena u našem korpusu:

sr. njihova ljubav raste / fr. leur amour grandit / šp. su amor crece 
sr. njihova ljubav još živi / fr. leur amour vit encore / šp. su amor todavía vive
sr. ubio je ljubav u njoj / fr. il a tué l’amour en elle / šp. él mató el amor en ella

U okviru ove generičke metafore pronalazimo nekoliko specifičnih realizacija:

•	 lJubav Je Čovek:

sr. rodila se ljubav među njima / fr. l’amour entre eux est né / šp. el amor nació entre ellos
sr. njihova ljubav je umrla / fr. leur amour est mort / šp. su amor murió
sr. skromna ljubav / fr. un amour modeste / šp. amor modesto
sr. strasna ljubav / fr. un amour passionnel / šp. amor apasionado
sr. njegova ljubav je nenametljiva / fr. son amour est discret / šp. su amor es discreto

•	 lJubav Je DivlJa ŽivotinJa:

sr. ukrotio je, obuzdao je svoju ljubav / fr. il a dompté son amour / šp. él ha domado su amor
sr. neobuzdana ljubav / fr. un amour indomptable / šp. el amor desenfrenado

•	 lJubav Je bilJka:

sr. ljubav se gaji / fr. l’amour se cultive / šp. el amor se cultiva
sr. naša ljubav cveta / fr. notre amour fleurit / šp. nuestro amor florece
sr. njegova ljubav vene / fr. son amour fane / šp. su amor languidece

2.2.8. Ljubav se često konceptualizuje kao MateriJa, tipična ili netipična. Iz ove ontološke metafore 
proističe niz drugih metafora:

a) metafora lJubav Je tiPiČna MateriJa može se konkretizovati kao: 

•	 lJubav Je MateriJa u saDrŽatelJu:

sr. srce mu je puno ljubavi / fr. son cœur est plein d’amour / šp. su corazón está lleno de amor
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•	 lJubav Je Hrana: 

sr. gladan je ljubavi / fr. il a faim d’amour / šp. él tiene hambre de amor 
sr. živim od ljubavi / fr. je vis d’amour (et d’eau fraîche/claire) / šp. yo vivo de amor

•	 lJubav Je teČnost/voDena Masa:

sr. more, okean ljubavi / fr. une mer, un océan d’amour / šp. un mar, un oceano de amor 

•	 lJubav Je teČnost koJa iMa iZvor:

sr. crpi svoju snagu iz ljubavi / fr. il puise sa force dans l’amour / šp. él extrae su fuerza del amor

•	 lJubav Je alkoHolno Piće:

sr. pijan od ljubavi / fr. ivre d’amour / šp. ebrio, borracho de amor

•	 lJubav Je celina Delova/JeDinstvo:

sr. nerazdvojni su / fr. ils sont inséparables / šp. son inseparables
sr. mi smo jedno / fr. nous ne formons qu’un / šp. somos uno
sr. raskinuli su, prekinuli su / fr. ils ont rompu / šp. ellos han roto

b) Ljubav se može konceptualizovati i kao netiPiČna MateriJa, odnosno kao svetlost: 
 
sr. sijati, blistati od ljubavi / fr. être resplendissant d’amour / šp. resplandecer de amor

2.2.9. Ljubav se konceptualizuje i kao Stvar (npr. velika), te se ona može imati, sakriti, podeliti, po-
kloniti, odbaciti, izgubiti, poneti, nositi sa sobom. Kao predmet, ljubav se može vrednovati u skladu sa 
estetskim kriterijumima (npr. lepa ljubav), što ukazuje na doživljaj ljubavi kao lepog predmeta ili ukrasa 
kojem se možemo diviti. Otuda i konceptualizacija lJubav Je DraGocen PreDMet koji treba (sa)čuvati, 
očuvati, spasti, (od)braniti, štititi što ukazuje da je ona podložna napadima i spoljnim uticajima, da se 
može uništiti.  

U okviru ontološke metafore lJubav Je stvar pronalazimo i metafore lJubav Je iGraČka i lJubav 
Je roba:

sr. ne igraj se mojom ljubavlju, mojim osećanjima / fr. ne joue pas avec mon amour, mes senti-
ments / šp. no juegues con mi amor, mis sentimientos

sr. kupiti, prodavati ljubav / fr. acheter, vendre l’amour / šp. comprar, vender el amor
sr. ljubav nema cenu / fr. l’amour n’a pas de prix / šp. el amor no tiene precio

  
Ovde navodimo i metaforu lJubav Je Mašina, iako je drugi autori (v. Klikovac 2000: 191-203) 

tumače kao konkretizaciju metafore lJubav Je MateriJa: 

sr. ova veza (ne) funkcioniše / fr. ce couple (ne) fonctionne pas / šp. esta pareja (no) funciona 
sr. treba da poprave vezu / fr. ils doivent réparer leur relation / šp. tienen que reparar la relación 

2.2.10. Orijentacione pojmovne metafore nastaju na iskustvenoj osnovi odmeravanjem prostornih odno-
sa i njihovi izvorni domeni su pojmovi kao što su gore/dole, unutra/spolja, napred/nazad, duboko/plitko, 
centralno/periferno:
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•	 metafora lJubav Je Dole proističe iz metafore tuGa Je Dole koja je metonimijski uslovljena, 
budući da je opušten položaj tela tipičan bihejvioralni efekt tuge i ove fiziološke reakcije omo-
gućavaju tzv. metonimije « efekt/posledica za uzrok » koje su izvorište metafore tuGa Je Dole:    

sr. potonuo je zbog neuzvraćene ljubavi / fr. – / šp. se hundió por amor no correspondido 
sr. ne može da se izdigne iznad svojih osećanja prema njoj / fr. il ne peut pas surmonter ses sen-

timents envers elle / šp. no puede elevarse por encima de sus sentimientos hacia ella
sr. – / fr. il s’est effondré à cause d’un amour non partagé / šp. se derrumbó por amor no corres-

pondido

•	 metafora lJubav Je Gore proizlazi iz metafore PoZitivno eMotivno stanJe Je Gore koja je takođe 
utemeljena na svakodnevnom čovekovom iskustvu, odnosno činjenici da prijatna emotivna sta-
nja podrazumevaju uspravno držanje i uzdignutu glavu (gore):

sr. biti na sedmom nebu / fr. être au septième ciel / šp. estar en el séptimo cielo
sr. leteti od ljubavi / fr. – / šp. volar de amor
sr. lebdeti od ljubavi / fr. – / šp. flotar de amor

•	 lJubav Je Duboko

sr. njihova ljubav je duboka / fr. leur amour est profond / šp. su amor es profundo

•	 lJubav Je Plitko

sr. njihova ljubav je plitka, površna / fr. leur amour est superficiel / šp. su amor es superficial 

3. ZAKLJUČAK 

Na osnovu naše analize zaključujemo da se ljubav konceptualizuje skoro istovetno u tri posmatra-
na jezika, a ova izrazita sličnost uočljiva je i na jezičkom nivou (od 92 navedena primera kod čak 86 pri-
sutno je leksičko i semantičko poklapanje). Ovakvo pojmovno preslikavanje, zapravo, ne treba da čudi, 
budući da je ljubav univerzalno telesno iskustvo, a metafore su zasnovane na utelovljenim ljudskim 
iskustvima. Iz ovoga proističe da univerzalna primarna iskustva motivišu univerzalne primarne metafo-
re, dok su neznatne razlike odraz raznolikog kulturalnog i fizičkog okruženja. Ljubav se u sve tri jezičke 
zajednice konceptualizuje kao GraĐevina, PutovanJe, sila, Živi orGaniZaM, stvar, MateriJa, što pokazuje 
da je ova emocija višestruko složena. Pokazalo se, takođe, da mnoge analizirane pojmovne metafore 
impliciraju neprijatnost (lJubav Je rat, lJubav Je nePriJatelJ, lJubav Je MuČitelJ, lJubav Je taMniČar, lJu-
bav Je bol/bolest, lJubav Je nasilna FiZiČka sila) čime se dovodi u pitanje prototipični scenario ljubavi.
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 EL CONCEPTO DE AMOR EN EL IDIOMA SERBIO, FRANCÉS Y ESPAÑOL 

Resumen  

En este trabajo elaboramos la conceptualización de amor entre el hombre y la mujer en el idioma serbio, 
francés y español. Como la base del estudio hemos tomado la teoría de la metáfora conceptual como una de las 
determinantes claves en la lingüística cognitiva. Nuestro análisis ha demostrado que el amor se conceptualiza casi 
idénticamente en tres comunidades lingüísticas y esta similitud también es obvia a nivel lingüístico (de 92 ejem-
plos en 86 se presenta la identidad léxica y semántica). En tres idiomas, el amor se conceptualiza como construc-
ción, viaJe, FuerZa, orGanisMo vivo, obJeto, sustancia, indicando su complejidad múltiple. El estudio ha mostrado 
que gran parte de metáforas conceptuales analizadas implican algo desagradable (el aMor es Guerra, el aMor es 
eneMiGo, el aMor es un torturaDor, el aMor es carcelero, el aMor es Dolor/enFerMeDaD, el aMor es una FuerZa 
Física violenta) lo que pone en cuestión el escenario prototípico de amor.

Palabras clave: amor, metáfora conceptual, serbio, francés, español.  

Ksenija Šulović
Universida de Novi Sad, Serbia

Facultad de Letras
ksenijasulovic@gmail.com

Dragana Drobnjak
Universida de Novi Sad, Serbia

Facultad de Letras
dashayuyu@yahoo.fr





II  
 КОНТАКТНА ЛИНГВИСТИКА





151

aleksanDar kavGić

THE USE OF ENGLISH BORROWINGS IN SERBIAN AND CROATIAN 
FROM THE ADDRESSOR’S POINT OF VIEW1

This research extended a previous small-scale research on a corpus of Serbian computer-related columns published 
between 2009 and 2012 with a corpus of comparable columns in Croatian from the same period. Each occurrence 
of an English borrowing was annotated according to the classification of anglicisms (Prćić 2005) and each sentence 
was annotated for its type, polarity, emotional charge and information purpose. The primary goal was to determine 
the frequency of English borrowings and see what communicative purpose may license their use in a specialized 
non-English text (e.g. to convey new information, argue a point, etc.). This was achieved by analyzing the correla-
tion between the frequency of borrowings and a particular combination of sentence features. The second goal was 
to establish if there are any differences in the actual usage patterns of borrowed English vocabulary in Croatian and 
Serbian across different sentence types, which was achieved by comparing frequency-of-occurrence data. 

Keywords: English borrowings, addressor, corpus-based research, communicative intention, pragmatics

1. INTRODUCTION

The goals of the research were devised in accordance with the nature and content of the general 
assessment on the current situation regarding lexical borrowings from English in other languages (e.g. 
Görlach (ed.) 2001, Fischer et al. (ed.) 2008, Furiassi et al. (ed.) 2012, Onysko 2007, Rosenthal 2011 
and Prćić 2005). The assessment can be summarized by claiming that English is everywhere and that 
other languages have been subject to a considerable influx of English lexis. Regardless of its empirical 
validity, this assessment is mostly qualitative in its nature and, additionally, various sources on English 
borrowings do not offer very detailed explanations on why lexical items may be being borrowed at such 
a high rate and what their communicative purpose may be.

At this point, a disclaimer is in place: the research presented in this paper is an extended pilot 
study, whose purpose was to further test the feasibility of the chosen dataset and methodology for a more 
detailed future research. In that respect, some parts of it, in particular its theoretical and methodological 
sections, overlap to a great extent with Kavgić 2013 (in print). Additionally, its conclusions are to be 
taken with some reservations, primarily because of its small data set i.e. small corpus.

Bearing this in mind, the primary goal of the research was, in respect of the initial assessment, to 
quantitatively investigate what communicative intention licenses the use of borrowed English words and 
phrases (primarily, anglicisms) in a specialized non-English text (in this particular research, in columns in 
computer magazines), i.e. to try to find an answer to the question in what sort of sentences, from the point 
of view of their communicative purpose, they are used in Serbian and Croatian. The general objective, 
therefore, was to shed more light on what the purpose of lexical borrowing in communication may be and 
to see if the underlying language principles of lexical borrowing are universal or language-specific, which 
was to be achieved by comparing differences between Serbian and Croatian in this respect. From this per-
spective, an additional aim of the research was to (possibly) indirectly discover the internal workings of the 
process of lexical borrowing and language contact, by finding out why lexical borrowing (i.e. anglicization 
as its representative example) takes place in relation to the purpose that borrowed items perform in com-

1   This study is part of the research on Project No. 178002, entitled Languages and Cultures across Time and Space, which is 
financially supported by the Ministry of Education and Science of the Republic of Serbia. The results of the study were first 
presented at the International Conference Jezici i kulture u vremenu i prostoru 2 (Languages and Cultures in Space and Time 
2), organized at the Faculty of Philosophy in Novi Sad, Serbia, on November 24, 2012.
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munication and to see if language policies may play a role here (e.g. if there are big differences between 
Serbian and Croatian in this respect). Furthermore, the research was envisaged in such a way as to make a 
shift from primarily qualitative assessments to more qualitative-quantitative assessments. 

The methodological aim was to develop a methodology for a more detailed and wider future re-
search on the communicative effects of using borrowed lexis.

2. THEORETICAL FRAMEWORK

The research may be said to be interdisciplinary, at least from the linguistic point of view, as it 
combined theoretical frameworks of pragmatics and contact linguistics, where theoretical insights of 
pragmatics were used to analyze the communicative purpose of using borrowed English lexis, while 
theoretical insights of contact linguistics represented the foundation for analyzing and classifying types 
of borrowings from English.

2.1. Lexical Borrowings from English

The primary focus of this paper is a subgroup of lexical borrowings, that is lexical borrowings 
from English, which can loosely be termed anglicisms. A thorough discussion on what lexical borrow-
ing is surpasses the scope of this paper, but there are many sources that provide a detailed discussion on 
the phenomenon (e.g. Haspelmath et al. 2009). The focus of this section, however, is on what the term 
‘anglicism’ refers to in this paper and why the traditional classification of anglicisms was expanded with 
code-switching anglicisms and raw English names.

In the narrowest sense, anglicisms can be defined as lexemes or bound morphemes from English 
which are used in another language, with varying degrees of integration into its system (Prćić 2005). 
According to this criterion (i.e. integration and form), three kinds of anglicisms can be defined (Prćić 
2005): obvious anglicisms, hidden anglicisms and raw anglicisms. Obvious anglicisms are all lexical 
elements that have, to a greater or lesser extent, become integrated into the system of the borrowing 
language – at the levels of orthography, phonology, morphosyntax, semantics and pragmatics, and are 
in the process of becoming or are already felt to be words belonging to the borrowing language; for 
example, in Serbian, modem (modem), skener (scanner), kompjuter (computer), atačment (attachment), 
DVD, USB, ulogovan (logged-in), daunloudovati (download), četovati (chat) and sajber- (cyber-). Hid-
den anglicisms are, on the other hand, lexical elements whose form is, on the surface, that of a lexeme 
from the borrowing language, while reflecting the meaning and/or use typical of the corresponding form 
in English; e.g. miš in Serbian, from English ‘mouse’, in the sense of a computer pointing device, meni, 
from English ‘menu’, in the sense of an element of software user interface containing a list of commands 
available in a program, prozor, from English ‘window’, in the sense of a rectangular element of graphi-
cal user interface allocated to a particular program, etc. Finally, raw anglicisms  are lexemes which were 
copied from English, without any adaptation to the system of the borrowing language at the level of or-
thography, partially adapted at the levels of morphosyntax and phonology and adapted only at the levels 
of semantics and pragmatics; e.g. e-mail, attachment, router, screen, roleplay, fps, etc.

As per Prćić  (2005: 123), unrepeatable, i.e. one-off, uses of English words or phrases in their 
raw, English forms are not to be classified as anglicisms since such occurrences are said to constitute 
individual interpolations of elements of the English language in the borrowing language. 

In this paper, however, one-off uses of English words and phrases were included in the classification 
of anglicisms and they have been termed “code-switching anglicisms.” The reasons for extending the clas-
sification with code-switching anglicisms have to do with the problem, or issue, of “linguistic landscap-
ing.” Namely, one-off borrowings from English in the form of individual words, phrases, discourse mark-
ers, clauses or even sentences, resulting from code switching, do appear in the text and thus they contribute 
to the “multi-lingual” character of the text. If one sets out to quantitatively analyze the level of angliciza-
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tion in a text and the purpose of using anglicized lexis, code-switching anglicisms represent non-negligible 
indicators and are therefore included in the classification of anglicisms. Additionally, code-switching angli-
cisms represent a universal category of anglicisms, since they can appear in any language that is not Eng-
lish. Code switching is here considered to denote the practice of introducing words, phrases or sentences 
from English that could have been easily rendered in the borrowing language, e.g. Serbian, and whose 
licensing in the sentence does not have a logical explanation (such as, for example, a lexical gap). Typical 
examples of code-switching anglicims in Serbian are, e.g. Moving on, bioskopi propadaju…,… well, yeah, 
naravno da propadaju…, …da li se iko, perhaps, zapitao… and …dosta za danas, cyu in 30 days.

Prćić (2005: 123) also states that English personal names, toponyms, names of institutions, orga-
nizations and clubs, titles of films, names of companies and businesses, and all other proper nouns are 
not to be treated as anglicisms, since they, although partially integrated into the borrowing language, 
retain their foreign status. 

However, for the same reasons outlined above in the discusson on why instances of code-switch-
ing to English were classified as anglicisms in this kind of research, a special subgroup of English proper 
nouns were in this research also classified as anglicisms, since they do appear in the text, thus contribut-
ing to its “multi-lingual” character. Namely, when the author uses an English name in its original form 
even though a translated and/or adapted Serbian form does exist, such occurrences of English names can 
be assumed to be similar to instances of code-switching and, just as instances of code-switching, these 
proper nouns from English are important indicators for measuring the level of anglicization of the text 
(the percentage of anglicisms in the given text). Hence, they are included in the classification of angli-
cisims and are termed “original names”. This category of anglicisms is non-universal, since it depends 
on the given language’s strategy of rendering foreign names (i.e. not relevant in Croatian, but relevant in  
Serbian). Typical examples of this group of anglicisms include e.g. Star Wars: The Empire Stikes Back 
(used instead of the accepted Serbian translation “Ratovi zvezda: imperija uzvraća udarac”), Bill Gates 
(used instead of the transcribed form “Bil Gejts”), Jedi (instead of the transcribed form “Džedaj”), etc.

To sum up, contrary to Prćić’s (2005) classification of anglicisms, which could be labeled as a 
classification of pure anglicisms, this paper puts forward a slightly looser classification of anglicisms. 
In that sense, in this paper anglicisms are understood to be all lexical means of anglicization of Serbian 
lexis. This use of the term ‘anglicism’ is based on the assumption that the term could also be used to 
denote one-off borrowings that are introduced into discourse with a particular communicative intention 
on the part of the addressor.

2.2. Communicative Intention of Utterances - the Purpose of Utterance

The biggest theoretical problem in the research was how to devise an annotation scheme for the 
corpus that captures the essence of different communicative intentions (as defined by e.g. Levlet 1993: 
59), but is, at the same time, not overly complex and is easy to use from the point of view of manual an-
notation of corpora. The annotation scheme was borrowed from the similar monolingual pilot research 
conducted before this one (Kavgić 2013, in print). The theoretical elaboration on relevant theoretical 
issues given there applies here, too. However, for the sake of clarity and transparency, the elaboration is 
given in this paper, as well, but in a more condensed version. 

While devising the annotation scheme, a relatively uncommon approach to the problem was tak-
en. Namely, after it was concluded that no clear consensus exists on the theoretical classification of com-
municative intentions of utterances (e.g. Mishan 2005: 76), it was decided to analyze the phenomenon 
from the practical point of view. Specifically, under the assumption that everything that we say has an 
underlying communicative intention (e.g. Finocchiaro et al. 1983: 13 and Wilkins 1976: 41), an analysis 
of different textbooks2 on writing and academic writing was conducted. This approach was taken as 

2  The following textbooks were analyzed: Folse’s Great Writing 4 and 5, Kolln and Gray’s Rhetorical Grammar, Murray and 
Moore’s Handbook of Academic Writing, Hashimoto et al.’s Strategies for Academic Writing and Fowler’s The Little, Brown 
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textbooks on essay- and academic writing can be said to focus on the actual usage of language and, as 
such, are not concerned with theoretical aspects of classifying communicative intentions, but are instead 
concerned with articulating those intentions in the best way possible.

An analysis of the relevant sections of the textbooks seems to suggest that in writing, i.e. in aca-
demic or professional writing to be more precise, there are only three types of sentences from the point 
of view of their communicative intention: factual sentences, argumentative sentences and speculative 
sentences. An important disclaimer is in place here: this classification does not cover communicative 
intentions that can be articulated in fictional writing and spoken language, but is solely focused on stan-
dard, non-creative non-fiction writing. In this sense, the classification could be said to be relevant for 
mono-directional non-fiction texts only, i.e. the texts in which there is no interaction between the addres-
sor and the addressee, no rapid exchanges between characters (as in fiction writing), etc. 

Factual sentences, as exemplified by (1), can be understood to be all sentences that state facts 
without trying to interpret them or persuade the reader into something, e.g. that the facts presented 
should be preferred over some other facts. In other words, their communicative intention is to inform. 
They can be paraphrased as “It is a fact that…” 

(1)
Moja stara prijateljica, glavna urednica američkog izdanja PC Gamera, gđica Kristen Salvatore, 
odlučila je promijeniti način na koji će recenzirati igre.
My old friend, editor-in-chief of the US edition of PC Gamer, misses Kristen Salvatore, has de-
cided to  change the manner in which games will be reviewed.

On the other hand, argumentative sentences, as exemplified in (2), can be understood to be all 
sentences that state facts or assumptions while simultaneously trying to persuade the reader that the facts 
or assumptions presented should be taken as the correct ones. In other words, their communicative inten-
tion is to persuade. They can be paraphrased as “I claim that…” 

(2)
No, nikome tko je investirao u posao s videoigrama ne treba suditi oštro.
But, those who have invested into the video-game business should not be judged too harshly.

Speculative sentences, exemplified by (3), can be understood to be all sentences that use facts to 
make assumptions or speculate on the future turn of events without trying to persuade the reader that this 
is the only possible outcome. Their communicative intention is to hypothesize in a non-argumentative 
and non-factual way. They can be paraphrased as “It is possible/likely that…” 

(3)
Čini se da će ovih dana napokon potonuti i Midway, izdavač B-igara koji se počeo naginjati na 
bok prije tri-četiri godine, a tek je danas ponestalo kreditora koji bi mu produžili agoniju. 
It seems that Midway will finally sink these days, a publisher of B-class games that started heel-
ing on port three or four years ago, but it was only recently that it ran out of creditors who could 
prolong its agony.

In line with the practical observations from the previous research (Kavgić 2013, in print), the clas-
sification of communicative intentions into three types given above was expanded. Namely, the process 
of annotating the Serbian corpus in the previous research showed that the initial classification was not 
sufficient in order to capture the actual communicative intention of the addressor, since a number of sen-
tences were encountered which showed that the three-way classification failed to capture an important 

Handbook. The selection criteria were based on the required reading lists for English essay writing courses at the top 100 
universities (based on the Shanghai List for the year 2012).
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aspect of articulating a particular communicative intention. This aspect was the emotional charge of the 
sentence, as exemplified by (4).

(4)
Hello, hold on, ovo jednostavno ne sme da prođe!
Hello, hold on, this simply must not be allowed!
(5)
Umri, dakle, babo, i ti i tvoje novine, zajedno s recenzentima! …79%, kozo kravlja, i ni postotka 
više!
Die finally you old woman! You and your magazine and your reviewers! … 79% tops, you stupid 
goat of a cow, not a percent more!

Given that emotional coloring appeared in all sentences regardless of the sentence’s commu-
nicative intention, the classification of communicative intentions was expanded with a binary feature 
emotional coloring, superimposed over all three classes. In other words, in this paper it is assumed that 
emotional coloring is a feature that can be found in all communicative intentions. 

Emotionally charged sentences can be defined as all sentences (i.e. factual, argumentative and 
speculative ones) that simultaneously express the addressor’s emotional state or their emotional stance 
towards the predication. They can be paraphrased as “I feel X while saying …” Indicators of emotional 
coloring are taken to be adverbials (subjuncts, emphasizers, modality adjuncts, high-frequency time 
adverbs and attitude disjuncts), interjections and, orthographically, an exclamation mark, as shown with 
bold formatting in (4). An additional example of an emotionally charged sentence is given in (5).

Since emotional coloring highlights that there are features operating across all classes of com-
municative intentions, it was decided to expand the annotation scheme with two additional features that 
may be related to the communicative intention: general type of sentence (statement, question and excla-
mation) and sentence polarity (positive or negative).

2.3. Main theoretical hypothesis: the Interplay of Communicative Intentions and Use  
of Anglicisms Combined with Language Policy

The underlying hypothesis of the paper is that the frequency of anglicisms is going to be different 
in different types of sentences, as classified by their communicative intention, and that this difference 
shows the real purpose of using anglicisms, or the real purpose of using lexis borrowed from any other 
language, for that matter. This hypothesis has already been tentatively confirmed on a similar small-
scale study (Kavgić 2013, in print) which was conducted on a small corpus of computer-magazine 
columns in Serbian. The difference in this paper, in comparison with the previous one, was the inclusion 
of a second, comparative corpus consisting of computer-magazine columns in Croatian, which are com-
parable to the Serbian ones in all relevant aspects: style, register, length, topics, etc. 

The central hypothesis of the paper, however, is that the frequency of anglicisms is going to be 
different in the Croatian and the Serbian parts of the corpus, as observed in different types of sentences. 
This difference is hypothesized to represent a quantitatively measurable manifestation of different un-
derlying official or unofficial language policies in the two language communities. If confirmed, this 
hypothesis reveals yet another variable that may influence the process of lexical borrowing in contact 
situations. This hypothesis represents the crucial theoretical and methodological extension of the pilot 
research conducted on the Serbian-only corpus.
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3. METHODOLOGY

The research employed the quantitative methodology of corpus linguistics in the form of manual 
annotation of the corpus, combined with theoretical insights from contact linguistics and pragmatics, 
encoded into the annotation scheme which consisted of five sets of tags that were used to annotate a 
comparable corpus of Serbian and Croatian computer-magazine columns. 

3.1. The Corpus

In order to analyze anglicisms from the point of view of their intended communicative effect and 
in order to compare Serbian and Croatian in that respect, it was necessary to find reliable, representative 
and comparable data sources. This task gained in complexity because a pilot research on a Serbian-
only corpus had already been made (Kavgić 2013, in print) on a corpus consisting of 37 “Ja, igrač” (I, 
a Gamer) columns by Miodrag Kuzmanović, published in Svet kompjutera between January 2009 and 
January 2012. In other words, it was necessary to find a column in a Croatian computer magazine that is 
in all relevant aspects comparable and similar to Miodrag Kuzmanović’s column: length, style, register, 
topics, time of publication, etc.

After analyzing the possible sources in Croatian, it was decided to use Ante Vrdelja’s columns in 
Bug as the Croatian part of the comparable corpora. The decision was made because both columns deal 
with the same semantic field of PC gaming and they are both written in a highly informal, everyday-
speech-like manner and thus can be claimed to reflect the current trends dominating the changes from 
below (sociolinguistically speaking), which may show the real communicative intention underlying the 
frequent use of anglicisms. Additionally, both columns are published monthly, hence it was possible to 
use samples of Croatian from the same period from which samples of Serbian were taken (i.e. from the 
period spanning from January 2009 to January 2012).

An overview of relevant information on the two parts of the comparable corpus is given in Table 1.

COMPONENTS OF THE 
COMPARABLE CORPUS SERBIAN: CROATIAN:

Total sentences 972 1664
Total words 27759 39585

Table 1: Basic information on the Serbian and Croatian components  
of the comparable corpus used in the research.

3.2. Corpus Annotation: the Annotation Scheme

As it has been mentioned above, the comparable Serbian-Croatian corpus was manually annotated 
using the annotation scheme which consisted of five sets of tags. The annotation scheme was devised so 
as to encode theoretical insights from contact linguistics and pragmatics encoded in a way that enables 
efficient annotation, insightful analysis, but also in a way that future-proofs the corpus in the sense that 
the annotated corpus can be used for a more detailed analysis in the future, i.e. after the pilot phase. 

The first set of tags was used to annotate communicative intentions and included three tags: 
factual sentence, argumentative sentence and speculative sentence. The second set of tags was used to 
annotate the emotional charge of the sentence and, as such, it consisted of a binary set of tags: emotion-
ally charged sentence (positive) and emotionally neutral sentence (negative). The third set of tags was 
used to provide information on the grammatical type of sentence and thus included three tags: statement, 
question and exclamation. The fourth set of tags was used to annotate the grammatical polarity of the 
sentence in the form of a binary set of tags: positive (i.e. a sentence that does not contain a negative 
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item) and negative (i.e. a sentence that contains a negative item). The final, fifth set of tags was used for 
providing information on the type of anglicism (raw, obvious, hidden and names3). A visual representa-
tion of the tag set is given in Table 2.

SENTENCE TAGS: WORD TAGS:
COMMUNICATIVE 
INTENTION 

EMOTIONAL 
CHARGE 

SENTENCE 
TYPE

S E N T E N C E 
POLARITY

A N G L I C I S M  
TYPE

factual + statement + raw
argumentative - question - obvious
speculative exclamation hidden

name

Table 2: The tag set used for corpus annotation.

The process of manually annotating the corpus proved to be a very delicate one, both in terms 
of analyzing sentences and in terms of analyzing anglicisms in accordance with the devised annotation 
scheme. 

Representative examples of the problems encountered in annotating anglicisms are e.g. the acro-
nym “PC”, which was tagged as a RAW ANGLICISM because it is pronounced as /pi:si:/ in both Ser-
bian and Croatian, and the acronym AI, which was tagged as an OBVIOUS ANGLICISM, because it is 
pronounced as /a - i/. In this respect, hidden anglicisms represented the biggest challenge. Namely, the 
biggest problem in identifying hidden anglicisms were both authors’ peculiar styles and extremely cre-
ative attempts at achieving a humorous effect. An example of this is the word “bakalar” used in the non-
anglicised sense of the kind of fish, but also as a pun playing with the meaning of “bachelor” (the initial 
translation of “bachelor” in Serbian was “bakalar”, which was quickly transformed into “bačelor”): this 
example is given in (6), which can also serve as an illustration of what a tagged sentence looks like in 
the corpus.

(6)
<sentence argumentative_power=”argumentative” emotional_charge=”charged” 
polarity=”positive” type=”statement”>Rasprave o štetnosti <anglicism angli-
cism_type=”obvious”>kompjutera</anglicism>, a pogotovu <anglicism anglicism_
type=”obvious”>kompjuterskih</anglicism> <anglicism anglicism_type=”obvious”>video 
igara</anglicism>, <anglicism anglicism_type=”obvious”>fosilizovani</anglicism> pri-
merci vaše porodice uvek nekako pokrenu kada im u goste dođe <anglicism anglicism_
type=”hidden”>bakalar</anglicism> sa akademskom titulom, završenim fakultetom ili kur-
som iz narodne odbrane.</sentence>

A very common problem in annotating sentences was that argumentative sentences do not neces-
sarily take the form of positive statements or exclamations, but can also take the form of questions. In 
that sense, it was necessary to take into consideration the context and the presuppositions on the relevant 
knowledge of the readers (e.g. in (7)). 

The descriptive statistics on the annotated form of the corpus are given in Table 3.

3  The name tag was used for both name anglicisms and code-switching anglicisms. This was done for the sake of parallelism 
with the previous Serbian-only pilot research (in print: Kavgić 2013). This does not influence the validity of the results in any 
relevant respect, as the analysis of communicative effects of using anglicisms at this stage primarily takes into consideration 
the number of anglicisms (i.e. their frequency) and the anglicism type is introduced in the annotation scheme as a means of 
future-proofing the corpus.
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(7)
<sentence argumentative_power=”argumentative” emotional_charge=”neutral” 
polarity=”positive” type=”question”><anglicism anglicism_type=”hidden”>Servisima</angli-
cism> nalik <anglicism anglicism_type=”name_in_original”>Steamu</anglicism> ili <angli-
cism anglicism_type=”name_in_original”>iTunesu</anglicism> svojevremeno su proricali 
brzu smrt: gde su sad oni, a gde su sove koje su kukale da mušterije neće plaćati ono što ne 
mogu da pipnu?</sentence>

COMPARABLE SR-HR CORPUS SERBIAN: CROATIAN:
Total number of sentences 972 1664
Total number of words 27759 39585
Total number of anglicized sentences 759 1274
Total number of words in anglicized sentences 24435 33631
Total number of non-anglicized sentences 213 390
Total number of words in non-anglicised sentences 3324 5954
Total number  of anglicized items 1956 3419
Total number of obvious anglicisms 960 1001
Total number of hidden anglicisms 213 533
Total number of raw anglicisms 474 455
Total number of names in original and code-
switching 309 1430

Word-saturation with anglicized items 7.05% 8.64%
Sentence saturation with anglicized items 78.09% 76.56%
Word-saturation with anglicized items 
(no names in original) n/a 5.02%

Sentence saturation with anglicized items (no names 
in original) n/a 71.37%

Table 3: Descriptive statistics of the annotated corpus.

Most of the figures in Table 3 are probably self-explanatory. However, the figures for word satu-
ration with anglicized items and sentence saturation with anglicized items require a brief elabora-
tion. Both figures represent a means of measuring the level of anglicization of the text, but are calculated 
differently. Word saturation with anglicized items is calculated as the percentage of anglicisms in the 
total number of words. This figure provides a good insight into the actual level of anglicization of the 
text, but its computation requires more effort because of purely “mechanical” issues (i.e. because of the 
manner in which the text is stored: it is necessary to discard tags from word count). In simple terms, 
this number specifies the percentage of anglicisms in the text. Sentence saturation is calculated as the 
percentage of sentences that contain at least one anglicisms and is rather unrevealing: it operates on 
the basis of the number of sentences and does not take into consideration the number of words in each 
sentence. 

4. PRELIMINARY RESEARCH FINDINGS

Before the preliminary research findings are presented, a disclaimer is in place: due to the sheer 
amount of data that had to be analyzed and annotated, as well as the pilot nature of the research, it is only 
possible to show the general trends at this stage, which is understandable in light of the primary goal of 
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the research which was to test the hypothesis that the general trends of using anglicisms depending on 
the communicative intention of the sentence are different in different languages.

4.1. General Observation #1: Level of Anglicization in Serbian and Croatian

If one takes a closer look at Table 3, one can jump to the conclusion that the word saturation with 
anglicisms in the Croatian component of the corpus (8.64%) is bigger than the word saturation with an-
glicisms in the Serbian component (7.05%). However, the Croatian orthographic practice in rendering 
foreign names is completely different from the Serbian practice, in the sense that Croatian orthography 
retains the original spelling of foreign words, in particular foreign names, whereas the Serbian practice 
is to transcribe (and transliterate) them. Since names in the original/non-transcribed form were anno-
tated in the Serbian component of the corpus, the same was done in the Croatian component, for the sake 
of using the same methodology and being consistent. Nonetheless, such instances are not violations of 
basic orthographic rules in Croatian as they are in Serbian: on the contrary, in Croatian they are in line 
with the best orthographic practice. Conversely, if one deduces the names in the original form from the 
total number of anglicisms in Croatian and re-calculates the word saturation in the Croatian part of the 
corpus, it turns out that the word saturation with anglicisms in the Croatian part of the corpus is actually 
lower (5.02%) than in the Serbian part (7.05%). Additionally, the corrected value for the Croatian part 
of the corpus is 29% lower than the value for the Serbian part, as calculated using the cross multiply 
rule (where 7.5% was taken to represent 100%). This result, if confirmed on a much bigger and more 
representative sample, could be interpreted as indicating a lower level of anglicization in Croatian. If 
this general observation does indeed hold true, it does not come as a surprise given the general consen-
sus among linguists and laymen that word-formation, as a means of filling in lexical gaps, is much more 
productive in Croatian than in Serbian and given that Croatian speakers could be said to be more purist 
regarding anglicims, and borrowings in general, than are Serbian speakers (Kordić 2010: 10-20).

4.2. General Observation #2: Type of Anglicization in Serbian and Croatian

Another general observation that can be made by comparing basic statistical data on the annotated 
corpus is the one concerning the type of anglicization, in the sense of the frequency of particular types of 
anglicisms. The data concerning types of anglicisms in the Serbian and the Croatian part of the corpus 
are given in Table 3, but are presented in a visually more appealing way in Chart 1. 

As it can be seen in the chart, the observation made on the more purist attitude towards borrow-
ings in Croatian seems to be true, since both raw anglicisms and obvious anglicisms are considerably 
less frequent in Croatian (13.31% and 29.28%, respectively) than they are in Serbian (24.23% and 
49.08%, respectively). To be exact, the frequency of raw and obvious anglicisms can be used as an 
indicator of a particular language community towards borrowing, since raw anglicisims and obvious 
anglicisms are the two types of anglicisms that are least adapted to the borrowing language. In this re-
spect, it should be stressed that the frequencies of raw and obvious anglicisms are 45% and 40% lower 
than the Serbian ones, respectively4. The frequency of hidden anglicisms, on the other hand, is higher in 
Croatian (15.59%) than it is in Serbian (10.89%). This can also be interpreted as a manifestation of the 
aforementioned purist tendency in Croatian, as this figure can be claimed to mean that Croatian speakers 
are more willing to fill lexical gaps by extending the meanings of the existing lexical items, than they 
are willing to simply borrow the word with a certain degree of adaptation or with no adaptation at all, 
as is the case in Serbian. The frequency of names written in the original form and code-switching angli-
cisms is almost three times higher in Croatian (41.38%) than it is in Serbian (15.80%). However, this is 
the result of the previously mentioned Croatian orthographic practice, which calls for foreign names to 

4  The percentages were calculated using the cross-multiply rule where Serbian values were taken to be 100%.
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be written in the original form. Since both names written in the original form and code-switching angli-
cisms were tagged with the same tag (“anglicism_type=name_in_original”), as was explained in section 
3.2,  it is not possible to determine what proportion of that figure constitute names in the original form 
and what proportion constitute code-switching anglicisms. Nevertheless, an impressionistic assessment 
based on observations during manual tagging is that code-switching anglicisms are rare in the Croatian 
part of the corpus. 

In light of the observations on what could be dubbed Croatian’s relative reluctance to take raw 
and obvious anglicisms, it has to be said that Serbian, i.e. the language community of Serbian, exhibits 
the opposite behavior. Namely, as can be seen from Chart 1, raw anglicisms, on the one hand, and names 
in the original and code-switching anglicisms, on the other hand, constitute 40.03% of anglicisms in 
Serbian (15.80% + 24.23%). Since these two groups of anglicisms exhibit no adaptation to the system 
of the Serbian language (they are not even transcribed), this high a frequency can be interpreted as a 
manifestation of the willingness on the part of Serbian speakers to borrow from English; this can also be 
interpreted as an indication of a much lower level of purism in the Serbian language community. This 
observation may be further reinforced by the fact that nearly half of the anglicims (49.08%) are obvious 
anglicisms, which are only partially adapted to the system of the Serbian language, while hidden angli-
cisms, which are fully integrated into the system, constitute only 10.89% of all the annotated anglicisms. 

To sum up, frequencies of anglicism types may be used as indicators and/or manifestations of 
underlying attitudes of the members, i.e. speakers, of a language community towards borrowing and 
as a means of gaining insight into preferred principles of handling borrowings in the given language 
community. In this particular instance, the frequencies may be said to indicate purism in the Croatian 
language community and a high degree of willingness to borrow with no adaptation in the Serbian lan-
guage community.

9

adaptation at all, as is the case in Serbian. The frequency of names written in the original form and
code-switching anglicisms is almost three times higher in Croatian (41.38%) than it is in Serbian
(15.80%). However, this is the result of the previously mentioned Croatian orthographic practice,
which calls for foreign names to be written in the original form. Since both names written in the
original form and code-switching anglicisms were tagged with the same tag
(“anglicism_type=name_in_original”), as was explained in section 3.2,  it is not possible to determine
what proportion of that figure constitute names in the original form and what proportion constitute
code-switching anglicisms. Nevertheless, an impressionistic assessment based on observations during
manual tagging is that code-switching anglicisms are rare in the Croatian part of the corpus.

In light of the observations on what could be dubbed Croatian’s relative reluctance to take raw
and obvious anglicisms, it has to be said that Serbian, i.e. the language community of Serbian, exhibits
the opposite behavior. Namely, as can be seen from Chart 1, raw anglicisms, on the one hand, and
names in the original and code-switching anglicisms, on the other hand, constitute 40.03% of
anglicisms in Serbian (15.80% + 24.23%). Since these two groups of anglicisms exhibit no adaptation
to the system of the Serbian language (they are not even transcribed), this high a frequency can be
interpreted as a manifestation of the willingness on the part of Serbian speakers to borrow from
English; this can also be interpreted as an indication of a much lower level of purism in the Serbian
language community. This observation may be further reinforced by the fact that nearly half of the
anglicims (49.08%) are obvious anglicisms, which are only partially adapted to the system of the
Serbian language, while hidden anglicisms, which are fully integrated into the system, constitute only
10.89% of all the annotated anglicisms.

To sum up, frequencies of anglicism types may be used as indicators and/or manifestations of
underlying attitudes of the members, i.e. speakers, of a language community towards borrowing and as
a means of gaining insight into preferred principles of handling borrowings in the given language
community. In this particular instance, the frequencies indicate purism in the Croatian language
community and a high degree of willingness to borrow with no adaptation in the Serbian language
community.

Chart 1: Types of anglicisms in the Serbian and Croatian parts of the corpus.

4.3. Central Observation: Use of English Borrowings in Serbian and Croatian
The theoretical and methodological focal point of this research was the correlation between the

use of anglicisms and communicative intentions, i.e. the question why the addressor decides to use or
not use an anglicism depending on the communicative intention of his or her utterance. In the previous
research (Kavgić 2013, in print) it was determined that the frequency of anglicims does indeed differ
across different communicative intentions. In particular, as can be seen in Table 4a, it was observed
that saturation with anglicisms (i.e. word anglicization) was significantly higher in emotionally
charged factual sentences than in any other type of sentence, as classified by their communicative
intentions and emotional charge. In particular, as can be seen in 4a, the emotional charge increases the
frequency of anglicisms in factual sentences almost four times (i.e. from 7.06% to 26.4%). Although
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Chart 1: Types of anglicisms in the Serbian and Croatian parts of the corpus.

4.3. Central Observation: Use of English Borrowings in Serbian and Croatian

The theoretical and methodological focal point of this research was the correlation between the 
use of anglicisms and communicative intentions, i.e. the question why the addressor decides to use or 
not use an anglicism depending on the communicative intention of his or her utterance. In the previous 
research (Kavgić 2013, in print) it was determined that the frequency of anglicims does indeed differ 
across different communicative intentions. In particular, as can be seen in Table 4a, it was observed 
that saturation with anglicisms (i.e. word anglicization) was significantly higher in emotionally charged 
factual sentences than in any other type of sentence, as classified by their communicative intentions 
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and emotional charge. In particular, as can be seen in 4a, the emotional charge increases the frequency 
of anglicisms in factual sentences almost four times (i.e. from 7.06% to 26.4%). Although the primary 
focus of the previous research (Kavgić 2013, in print)  was to test the newly developed methodology for 
studying the usage patterns of anglicisms in different communicative intentions, it may be hypothesized 
that the high frequency of anglicisms in emotionally charged factual sentences could actually be due to 
the real communicative purpose of borrowed lexis as seen from the viewpoint of the addressor, in the 
sense that anglicisms seem to be used as a means which increases the factual validity (‘believability’) of 
the utterance (since they are associated with a higher-prestige language community) and as a means of 
expressing emotional charge.

SERBIAN Factual 
sentences 

- charged -

Factual 
sentences
- non-charged -

A
rgum

entative 
sentences 

- charged -

A
rgum

entative 
sentences
 - non-charged -

Speculative 
sentences 

- charged -

Speculative 
sentences
 - non-charged -

W o r d 
anglicization 26.4 7.06 9.56 11.78 7.53 6.47

Sentence 
anglicization 69.05 81.82 74.29 81.63 73.33 76.47

Table 4a: Saturation with anglicisms in Serbian sentences expressing different  
communicative intentions.

CROATIAN Factual 
sentences 

- charged -

Factual 
sentences
- non-charged -

A
rgum

entative 
sentences 

- charged -

A
rgum

entative 
sentences
 - non-charged -

Speculative 
sentences 

- charged -

Speculative 
sentences
 - non-charged -

Word 
anglicization 5.33 8.73 6.66 9.29 8.13 10.35

Sentence 
anglicization 55.55 82.93 36.36 78.57 100 82.76

Table 4b: Saturation with anglicisms in Croatian sentences expressing different  
communicative intentions.

Nonetheless, the central observation and tentative conclusion is that the Serbian and Croatian 
parts of the corpus differ in this respect, which, by extension, may mean that Serbian and Croatian, i.e. 
their language communities, also differ in this respect. To be precise, the frequencies of anglicisms in 
the Croatian part of the corpus, across different types of communicative intentions, seem, in most cases, 
to be the opposite of the frequencies observed in the Serbian part of the corpus. The most telling of 
those opposites is the frequency of anglicisms in emotionally charged factual sentences: the frequency 
of anglicisms in Croatian in emotionally charged factual sentences (5.33%) is not four times bigger 
than in emotionally neutral ones (8.73%), as is the case in the Serbian part of the corpus (26.4%), but is 
approximately only 30% bigger. Similarly, the frequency of anglicisms in emotionally charged specula-
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tive sentences in the Croatian part of the corpus (8.13%) is lower than in the emotionally neutral ones 
(10.35%), which is the opposite of the trend observed in Serbian: in the Serbian part of the corpus, the 
frequency of anglicisms in emotionally charged sentences is slightly higher (7.53%) than in the emo-
tionally neutral ones (6.47%). The only similarity between the Croatian and Serbian part of the corpus 
in terms of the frequency of anglicisms, i.e. word saturation with anglicized lexis, can be observed in 
sentences which articulate the argumentative communicative intention: in both parts of the corpus the 
frequency of anglicisms in emotionally charged argumentative sentences (9.56% and 6.66%, in Serbian 
and Croatian, respectively) is lower than in emotionally neutral sentences (11.78% and 9.29%, in Ser-
bian and Croatian, respectively). 

In short, the general trend in the Croatian part of the corpus is for the frequency of anglicisims 
(i.e. word saturation with anglicized lexis) to get lower in emotionally charged sentences regardless of 
their communicative intention, whereas the general trend in the Serbian part of the corpus is for the fre-
quency of anglicisms to get higher in emotionally charged factual and speculative sentences, but not in 
the emotionally charged argumentative sentences. 

A proper understanding of these differences requires a more detailed investigation, which exceeds 
the scope of this paper, whose purpose was primarily to test the hypothesis that word saturation differs 
across different communicative intentions in different languages. However, these observations do seem 
to point to a conclusion that, in Serbian, anglicized borrowings, i.e. anglicisms as defined in this paper, 
function as a kind of emotional-charge marker and may also be associated with a higher-power society, 
since their frequency is highest in argumentative sentences which represent articulation of the intention 
of the addressor to persuade the listener. In Croatian, on the other hand, it seems that anglicims are not 
used as indicators of emotional charge, but are actually associated with emotionally neutral utterances. 
The fact that word saturation with anglicized lexis in Croatian is highest in emotionally neutral specula-
tive sentences may point to the conclusion that anglicisms in Croatian, as is probably the case in Serbian, 
may also be associated with a higher-power society, but they are not used to increase the persuasive 
power of the argumentative and emotionally charged factual sentences (as is the case in Serbian), but 
are instead used to increase the validity of emotionally neutral speculations. The phenomena observed 
in both Serbian and Croatian may possibly stem from anglicized lexemes being perceived by the ad-
dressor as conveying the addressor’s familiarity with the higher-power culture/language community, but 
they are used for different communicative intentions in Serbian and Croatian, which may or may not be 
the consequence of different language policies and different attitudes towards lexical borrowing in the 
Serbian and Croatian language community.

4.4. Concluding remarks

The tentative conclusions outlined above are based on Stekauer’s (2001:8) idea that “...naming 
process responds to a specific demand of a speech community for assigning a name to the extralinguistic 
entity“ and Huebner’s (2006:32) notion that borrowing can be a “...grassroot... language practice of a 
covert language policy...” and that localized language practices of a community provide “...a window 
into the power relations in a community.”

The generality of the conclusions drawn in the paper is heavily influenced, in a negative sense, 
by the small size of the corpus and, consequently, the possibility that the observed results represent 
strongly idiolectic interpolations of the general trends in the Serbian and Croatian language communi-
ties. Nonetheless, the methodology developed in this research can be claimed to be a solid foundation 
for analyzing the phenomenon of the actual usage of borrowed lexis and communicative motivation for 
their usage. In that sense, the theoretical conclusions of the research are yet to be confirmed through fu-
ture research on a much bigger and more representative corpus. That future research should ideally also 
extend the analysis given here by analyzing possible correlations between communicative intentions and 
types of anglicisms.
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UPOTREBA POZAJMLJENICA IZ ENGLESKOG U SRPSKOM I HRVATSKOM IZ PERSPEKTIVE 
POŠILJAOCA PORUKE

Rezime

Cilj istraživanja predstavljenog u ovom radu bio je da metodologiju i teorijski okvir istraživanja komunikativne 
namere koja utiče na upotrebu anglicizama, koja je u prethodnom istraživanju razvijena za srpski jezik na korpusu 
sastavljenom od kolumni iz Sveta kompjutera, proveri na srodnom korpusu tekstova na hrvatskom jeziku (kolu-
mna iz časopisa Bug), čime je stvoren manji sprsko-hrvatski uporedni korpus. Svaka rečenica u korpusu etiketirana 
je prema tipu komunikativne namere (argumentacija, spekulacija ili navođenje činjenica), polaritetu (pozitivna ili 
negativna), tipu (izrična, odrična ili upitna), te prema emotivnom naboju koji nosi (emotivno neutralna ili sa emo-
tivnim nabojem). U svakoj rečenici etiketirani su anglicizmi prema tipu (očigledni, skriveni ili sirovi), ali je shema 
etiketiranja proširena i engleskim imenima u izvornom obliku i slučajevima promene koda, jer takve upotrebe 
engleskog utiče na anglicizaciju teksta. Validnost metodologije je potvrđena nakon analize anotiranog korpusa, 
gde je primećeno da postoje razlike između srpskog i hrvatskog  u frekvenciji upotrebe pozajmljenica iz engleskog 
u zavisnosti od komunikativne namere. U sprskom je uočen trend osetnog povećanja frekvencije upotrebe engle-
ske leksike u argumentativnim i spekulativnim rečenicama, dok je u hrvatskom uočen suprotan trend: frekvencija 
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upotrebe engleske leksike opada u rečenicama sa emotivnim nabojem, a frekvencija njene upotrebe je uopšteno 
niža nego u srpskom. 

Ključne reči: pozajmljenice iz engleskog, pošiljalac poruke, korpusno istraživanje, komunikativna namera, angli-
cizmi

Aleksandar Kavgić
Univerzitet u Novom Sadu, Srbija,
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ivana Mali

O DUBLETIMA U ARAPSKOJ KOMPJUTERSKOJ TERMINOLOGIJI 

Iako se sinonimija smatra poželjnom osobinom u jeziku, jer pruža veće izražajne mogućnosti njegovim govorni-
cima, za nju nema mesta u naučno-stručnoj terminologiji, koja treba da obezbedi jasnu i preciznu komunikaciju 
među stručnjacima. Uprkos ovoj opštepoznatoj činjenici, terminološka sinonimija, odnosno dubletnost, nije retka 
pojava u arapskom jeziku – naročito u oblastima koje se brzo razvijaju, kao što je računarstvo. Nakon analize 
korpusa arapskih kompjuterskih termina (sastavljenog od primera iz stručnih rečnikâ, elektronskih banaka ter-
mina, stručne literature i popularnog štiva na internetu), primećen je izražen problem dubletnosti u ovoj oblasti i 
identifikovano više uzroka za to – od različitih stranih uticaja, preko policentrične standardizacije terminologije, 
do uzroka uslovljenih samom prirodom arapskog jezika. Cilj ovog rada je da opiše razloge nastanka dubletnih ter-
mina u ovoj oblasti, kako bi se bolje razumeo problem neujednačenosti kompjuterske terminologije na arapskom 
govornom području.

Ključne reči: arapski jezik, dubleti, sinonimi, kompjuterska terminologija 

1. UVOD 

Termini su ključ nauke (ar. al-muṣṭalaḥāt mafātīḥ al-‘ulūm) rekao je poznati matematičar, Ho-
rezmi (Muḥammad Bin Mūsā al-Huwārizmī, 780-850). Kaže se da je razumevanje termina pola nauke, 
jer termin je reč koja označava pojam, a nauka grupa pojmova koji su međusobno povezani u sistem. 
(al-Qāsimī 2008) U arapskom jeziku za termin postoje dve reči – muṣṭalaḥ i ’iṣṭalāḥ. Obe su izvedene 
od glagola ’iṣṭalaḥa (srp. dogovoriti se, složiti se), čiji je koren *ṣlḥ, koji sadrži u sebi ideju dogovora/
saglašavanja. Zbog toga i reči muṣṭalaḥ i ’iṣṭalāḥ označavaju opšteprihvaćen stručni naziv (izraz) na-
stao konvencijom, odnosno, dogovor među ljudima od struke o upotrebi naziva (izraza) kojim se imenuje 
određeni pojam. (Muftić 1997: 809-810) 

U idealnoj terminologiji svakom pojmu treba da bude dodeljen samo jedan termin, a svaki termin 
treba da se odnosi samo na jedan pojam. Budući da terminologija pripada specijalnom jeziku, koji ne 
sme biti dvosmislen, idealan termin ne bi trebalo da ima sinonime, i to je upravo ono što termine čini 
različitim od leksema iz opšteg fonda. Međutim, u praksi sinonimije svakako ima. Zbog prirode termi-
noloških sistema i semantičkog sadržaja termina, Darinka Gortan-Premk smatra da bi se terminološka 
sinonimija pre mogla nazvati leksičkom dubletnošću. (Gortan-Premk 2004: 122) Naime, dubleti se (za 
razliku od sinonima) ne razlikuju po nijansama značenja niti po stilskoj upotrebi. Dubleti imaju potpuno 
isto značenje, a razlikuju se samo po formalnim karakteristikama. (Pojatić 1983: 11) 

2. DUBLETI U ARAPSKOJ KOMPJUTERSKOJ TERMINOLOGIJI 

Problem nedostatka kompjuterske terminologije u arapskom jeziku postojao je od samog po-
četka razvoja oblasti kompjutera, čija je terminologija izvorno engleska. Problem je postao izraženiji 
tokom poslednje dve decenije, zbog širenja personalnih kompjutera i njihove lake dostupnosti svima. 
Kako su značaj i upotreba kompjutera rasli u društvu, problem nedostatka terminologije poprimao je 
sve veće razmere. Susrećući se sa mnogim novim pojmovima u ovoj oblasti, Arapi su pozajmljivali i 
strane termine koji se na njih odnose. Uporedo sa tim, nastajale su i prevedenice stranih termina, koje 
su prevodioci stručne literature, priručnika, upustava i sl., sami osmišljali, svako na svoj način. Za pro-
nalaženje adekvatnih terminoloških rešenja na arapskom jeziku pobrinule su se i akademije za arapski 
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jezik, kao i mnoge izdavačke kuće. Zahvaljujući njima, nastalo je više rečnika kompjuterskih termina, a 
u novije vreme i elektronskih banaka termina koje, između ostalog, obuhvataju i kompjutersku termino-
logiju. Iako su ove institucije uložile veliki trud u tvorbi kompjuterske terminologije,  njihov rad je bio 
neusaglašen, što je imalo za posledicu nastajanje neujednačenog terminološkog inventara. Pored ovih 
izvanlingvističkih uticaja, neujednačenost terminologije je delimično uslovljena i faktorima lingvističke 
prirode, kao što su jezička ekonomičnost, ili specifične jezičke i dijalekatske osobenosti u arapskom 
svetu (gde vlada izražena diglosija, koja se ponegde meša i sa bilingvizmom). 

Kao posledica svih ovih uticaja, danas se u kompjuterskoj terminologiji na arapskom jeziku javlja 
veliki broj dubleta i/ili multipleta. Proučavajući arapsku kompjutersku terminologiju, identifikovali smo 
sledeće uzroke njihovog nastanka.

2.1. Jedan termin je arapskog porekla, a drugi dolazi iz stranog jezika 

Ulazak engleskih kompjuterskih termina u arapski jezik se ne može sprečiti, jer oni dolaze zajed-
no sa inovacijama u ovoj oblasti. Njihovom širenju doprinose savremene tehnologije i mediji, koji su 
znatno olakšali međujezičke uticaje. Iako bi prihvatanje adaptiranih engleskih kompjuterskih termina, 
koji su internacionalno prepoznatljivi, znatno olakšalo tvorbu kompjuterske terminologije u arapskom, 
međujezičke razlike između engleskog i arapskog jezika otežavaju ovaj proces. Zbog toga se prevodioci 
i nadležne institucije koje se bave arapskim jezikom radije okreću prevedenicama. 

Na ovaj način, u arapskom se paralelno koriste jedan engleski i bar jedan arapski termin, koji se odnose 
na isti pojam. Kod ovakvih dubleta obično postoji razlika u upotrebi. U većini slučajeva se strani termini 
koriste u neformalnoj i usmenoj komunikaciji (u govornom jeziku), a termini sastavljeni od arapskog 
jezičkog materijala služe za stručnu i formalnu komunikaciju (u književnom jeziku). 

Navešćemo nekoliko primera: 

Computer:   ḥāsūb     kumbyūtir
Software:   barāmiğ      sūftwīr
Hardware:   ‘atād ṣalib      hārdfīr
Mouse:  fa’ra       māws 
Keyboard:  lawḥa al-mafātīḥ     kībūrd 
File:  milaff       fāyl
Disk:  qurṣ      dīsk
Joystick:    ‘aṣā al-taḥakkum     ğūstīk
Chat:  dardaša     šāt
Email:  barīd ’iliktrūniyy    ’īmayl

2.2. Različiti stepeni adaptacije kompjuterskih anglicizama

Preuzimanje engleskih kompjuterskih termina vrši se nesistematski i uz nedoslednu primenu adap-
tacionih pravila, pa se tako jedan termin može adaptirati na više različitih načina. Na primer, termin kom-
pjuter se može adaptirati na bar pet načina: kumbyūtir, kumbyūtīr, kūmbyūtīr, kumbiyūtir, kumbuyūtar i 
slično. Nekada se i u istom tekstu mogu javiti dva različita načina adaptacije ovog termina. Primećeno je 
da čak u jednom rečniku kompjuterskih termina u naslovu stoji jedan termin (al-kumbyūtiriyya), dok je 
unutar rečnika isti termin adaptiran  na sasvim drugačiji način (isključivo sa dugim vokalom /ū/ u prvom 
slogu: kūmbyūtir). (Qāmūs al-muṣṭalaḥāt al-kumbyūtiriyya, 53) 

Zahvaljujući velikim razlikama između arapskog i engleskog jezika i pisma, ovakvi slučajevi su 
česti. Navešćemo još nekoliko primera kod kojih postoji razlika u grafološkoj adaptaciji, mada se izgo-
vor obično povodi za originalom.
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Web:   wib ili wīb
Google:  ġūġl, ğūğl, qūql ili kūkl
Virus:   fayrūs ili vayrūs

Kod nekih termina razlike postoje i u morfološkoj adaptaciji, kao što se vidi u sledećim primeri-
ma.

Automatic:  ’ūtūmātik, ’ūtūmātiyy ili ’ūtūmātīkiyy
Technology:  tiknūlūği-yā, taqāna/tiqāna

2.3. Oba termina su domaćeg porekla, ali su nastala na različite načine

Arapske jezičke institucije, mediji, prevodioci, izdavači, softverske firme, korisnici kompjutera 
i drugi bave se prevođenjem kompjuterskih termina na arapski – bilo sistematski i planski ili ad hoc. 
Njihove neujednačene aktivnosti rezultiraju različitim prevodnim ekvivalentima. Primeri koji ukazuju 
na ovaj problem u arapskoj kompjuterskoj terminologiji su mnogobrojni. Navešćemo neke od njih.

Browser:  mutaṣaffiḥ ili must‘ariḍ 
Joystick:   ‘aṣā  al-taḥakkum ili dirā‘ al-la‘b 
Monitor:  šāša ili mirqāb 
Software:  barmağiyyāt ili barāmiğ 
Computer:  ḥāsūb, ḥāsib ili ḥāsiba
Hardware:  ‘atād (ṣalib), mu‘addāt ili’ağhiza al-ḥāsūb
Laptop:  ḥāsūb maḥmūl ili termin koji je Akademija za arapski jezik u Jordanu nedavno predlo-

žila – ḥāḍūn 

Za termin metadata pronađeni su sledeći ekvivalenti: mā ba‘da al-bayānāt, bayānāt al-bayānāt, 
bayānāt al-waṣf al-mudmağa fī ṣafaḥāt al-’intarnit, waṣā’if al-bayānāt, wāṣifāt al-bayānāt, al-bayānāt 
al-fāriqa, mā fawqa al-bayānāt, al-bayānāt al-wāṣifa, mā warā’ al-bayānāt, al-bayānāt al-halfiyya i 
bayānāt ‘an bayānāt. (аl-Raḥmān 2011: 10) 

Čak i unutar jednog rečnika postoje neusaglašenosti, pa se za slične pojmove koji u engleskom 
jeziku imaju slične termine, koriste potpuno različiti arapski termini. Tako rečnik kompjuterskih termina 
koji je izdala Akademija za arapski jezik u Kairu za termin bug navodi arapsko ‘illa (ne haṭa’, kao što 
navode neki drugi izvori), za debugging isti rečnik navodi termin ‘ilāğ al-‘ilal, dok za termin debugger 
navodi mušahhiṣ al-’ahṭā’! (Mu‘ğam al-ḥāsibāt 2003: 48, 85).

Problem različitih prevoda još je više izražen kod višečlanih i polimorfemskih termina, što se vidi 
u sledećim primerima:

Password:     kalima al-sirr ili kalima al-murūr 
Wide Area Network – WAN:   šabaka ‘ariḍa ili šabaka dat niṭāq wāsi‘
Uninterruptible Power Supply – UPS:  muzawwid al-tāqa al-ğayr mutaqaṭṭi‘a, muzawwid al-tāqa al-

dā’im, maṣdar qudra lā yanqaṭi‘u ili muzawwid al-tāqa al-lā 
munqaṭi‘a  i sl.

2.4. Različiti strani uticaji 

Pošto na arapskom zapadu dominira francuski jezik, a na istoku engleski, što je posledica ko-
lonijalne prošlosti arapskih zemalja, prevođenje termina, oslanjajući se negde na engleski a negde na 
francuski model, utiče na nastajanja dubletnih oblika. Iako je u kompjuterskoj terminologiji engleski 
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dominantan, nekada se francuski prevodi kompjuterskih termina po smislu znatno razlikuju od izvornih 
termina, pa i u prevođenju na arapski to dovodi do različitih terminoloških rešenja. 

U kompjuterskoj terminologiji poznat je primer francuske reči za kompjuter – ordinateur, koja 
označava organizaciju (fr. ordiner, mettre en ordre) i koja je u vezi sa arapskim kalkovima rattāba i 
naẓẓāma, (Sieny 1987: 168) dok su od engleske reči computer, koja nosi ideju računanja (engl. to com-
pute), nastali kalkovi ḥāsib i ḥāsūb, kao i slični termini od istog korena.

Tako je i reč ma‘lūmātiyya nastala po uzoru na francusko informatique, dok je ‘ilm al-ḥāsūb sko-
vano prema engleskom terminu computer science. 

Zanimljiv je i primer iz Rečnika kompjuterskih termina koji je izdala Akademija za arapski jezik 
u Kairu, gde se, kao arapski ekvivalenti termina floppy disk ili diskette (ovaj drugi naziv dolazi od fran-
cuskog termina za isti pojam – disquette) navode: qurṣ marin (što je prevod engleskog termina) i qurayṣ 
(deminutiv od reči qurṣ, kao prevod termina diskette). (Mu‘ğam al-ḥāsibāt 2003: 122)

U frankofonom delu arapskog sveta, gde se zastupljen bilingvizam, može doći i do adaptacije 
kompjuterskih termina, povodeći se za francuskom izgovorom. Na primer, termin microphone, koji se 
na engleskom izgovara kao /maɪkrəfəʊn/, će se u arapskom jeziku adaptirati kao māykrūfūn, dok se isti 
termin može adaptirati i kao mikrūfūn, prema francuskom izgovoru iste reči /mikʀɔfɔn/.

2.5. Različiti gramatički oblici termina

I za ovaj slučaj se mogu naći primeri kod termina computer, a to su sledeći njegovi arapski ekvi-
valenti: ḥāsib āliyy, āla ḥāsiba i ḥāsiba āliyya. Navešćemo još nekoliko primera:

Arithmetic Logic Unit – ALU:  waḥda al-ḥisāb al-manṭiqiyya ili waḥda al-ḥisāb wa al-manṭiq 
Read Only Memory – ROM:   dākira li al-qirā’a faqaṭ ili dākira yumkinu qirā’atuhā faqaṭ i sl. 
Login:     duhūl, tašğīl al-duhūl ili ’udhul 
Search:     baḥt ili ’ibḥat

2.6. Promena reda reči u višečlanim terminima 

Red reči je promenljiviji što su višečlani termini duži, što ćemo ilustrovati sledećim porimerima.

World Wide Web – WWW:  šabaka ‘ālamiyya ‘ankabūtiyya ili šabaka ‘ankabūtiyya ‘ālamiyya 
Local Area Network – LAN:  šabaka al-ḥāsibāt al-maḥaliyya ili šabaka maḥaliyya li al-ḥāsibāt 

2.7. Hiponimijske varijante termina ili odnos deo-celina 

Zabeležena je i pojava upotrebe dveju varijanata termina, od kojih jedna ima šire značenje nego 
druga, kao kod sledećih termina: wāğiha al-mustahdim (user interface) umesto wāğiha al-mustahdim 
al-rusūmiyya (graphical user interface); wīb (web) umesto al-’intarnit (Internet); ili zamena na osnovu 
odnosa deo-celina: ḥāsūb (computer) umesto ṣundūq al-ḥāsūb (computer case) itd.

2.8. Paralelna upotreba dužih i kraćih varijanata termina

Jedan od razloga nastanka dubletnosti je želja za skraćivanjem dugačkih termina, najčešće onih  
višečlanih. „Frekventni termini se najčešće samo pri prvom pominjanju koriste u punom obliku, nakon 
čega se upotrebljava skraćena varijanta“. (Otašević 1996: 58) Kratki termini imaju tendenciju da pot-
puno potisnu dužu, višečlanu formu od koje su nastali. Po pravilu, ove kratke verzije sadrže elemente 
dugih pa se nesumljivo može utvrditi od čega su nastale. (Ćorić 1996: 54-55)
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Uzroci postojanja dubletnih, kratkih i dugih termina su sledeći:
a) Izostavljanje maloinformativnih informacija u terminu: mawqi‘ umesto mawqi‘ al-wīb (websi-

te), barāmiğ umesto barāmiğ al-ḥāsūb (computer software),’iḍā’a al-šāša umesto ’iḍā’a al-šāša al-
halfiyya (backlit screen), mutaṣaffiḥ umesto mutaṣaffiḥ al-wīb (web browser), kāmīrā umesto kāmīrā 
raqmiyya (digital camera), ġurfa al-dardaša umesto ġurfa al-dardaša al-’ilikturūniyya (online chat 
room) i sl.

b) Izostavljanje redundantnih i, stoga, nepotrebnih delova termina: rām umesto dākira rām (ran-
dom access memory – RAM), dī fī dī umesto qurṣ dī fī dī (digital video disk), LCD umesto šāša LCD 
(liquid crystal display) itd. 

c) Sažimanje dvočlanih termina u jednu reč: ‘unṣūra umesto ‘unṣur al-ṣūra (pixel), ḥāsūl umesto 
hāsūb maḥmūl (laptop computer), ‘aqtrūn umesto ‘aql ’ilikturūniyy (computer) i sl. 

d) Paralelna upotreba termina i njihovih skraćenica ili simbola: rām umesto dākira al-wuṣūl al-
‘ašwā’iyy (random access memory – RAM), sī dī umesto qurṣ maḍġūṭ (compact disk), dāt umesto šarīṭ 
ṣawtiyy raqmiyy (digital audio tape - DAT), hz umesto hirtz (hertz - Hz), d. q. f. umesto dākira li al-
qirā’a faqaṭ (read only memory – ROM) itd. 

e) Termini mogu biti zamenjeni definicijom: ğihāz al-taḥakkum umesto mutaḥakkim (controller), 
muḥākī umesto ğihāz al-muḥākā (emulator) i sl.

f) Dodavanje produktivnih sufiksa arapskog jezika na neki od delova terminološke sintagme: 
faḍāiyyāt umesto qanawāt faḍā‘iyya (satellite channels), taṭbīqāt umesto barāmiğ al-taṭbīq (application 
programs) i sl.

3. ZAKLJUČAK

Na osnovu navedenih primera, može se zaključiti da je dubletnost u arapskoj kompjuterskoj ter-
minologiji veoma česta pojava, što je posledica uticaja različitih lingvističkih i izvanlingvističkih fak-
tora. U arapskoj kompjuterskoj terminologiji postoji veliki broj prevedenica i nešto manje anglicizama, 
pri čemu je broj termina znatno veći od broja pojmova na koje se oni odnose. Među dubletnim oblicima 
postoji razlika u frekventnosti i upotrebi.

Sinhronijski presek arapskog kompjuterskog podjezika pokazuje da se u njemu javljaju bar dva 
vertikalna stratuma vezana za društvene situacije – jedan koji je karakterističan za svakodnevni ili raz-
govorni jezik tj. neformalnu komunikaciju, a drugi za formalnu pisanu komunikaciju. Što je situacija 
manje formalna,  češće dolazi do jezičkog pozajmljivanja (pa i do  prebacivanja koda), dok se u formal-
nijim situacijama više se koriste prevedenice, a manje anglicizmi. Upotreba kraćih ili dužih varijanata 
termina je pragmatički uslovljena. Kraće varijante termina se češće koriste u neformalnom diskursu, 
nego u stručnom pisanom tekstu, dok se oni duži koriste u nešto formalnijim slučajevima. Moguća je i 
paralelna upotreba pune i eliptične varijante u istom tekstu, što se koristi kako bi se izbeglo ponavljanje 
i razbila monotonija. Što je termin frekventniji, ova pojava je češća. 

Upotreba kompjuterskih termina u praksi se samo delimično oslanja na ono što je preporučeno 
od strane jezičkih institucija. Naime, u teoriji bi, s obzirom na purističke sklonosti arapskih jezičkih 
institucija, arapska kompjuterska terminologija trebalo da se sastoji isključivo od prevedenica, uz tek 
poneki anglicizam. Instistiranje na ekstremom purizmu, uprkos postojanju termina iz engleskog jezika, 
je najčešći uzrok nastanka dubleta u kompjuterskoj terminologiji. 

Dijahronijsko proučavanje arapskog kompjuterskog podjezika pokazuje da postoji stalna prome-
na u inventaru kompjuterskih termina, u skladu sa inovacijama u ovoj oblasti. Iako u arapskom jeziku 
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konstantno nastaju neologizmi koji označavaju nove kompjuterske pojmove, brz razvoj ove oblasti do-
nosi sve veći broj pojmova za koje u arapskom nedostaju termini. Procenjuje se da oko devet hiljada 
termina godišnje nastane na engleskom jeziku u oblastima računarstva, informatike, veba i elektronike 
(al-Raḥmān 2011: 6), pa je jasno sa kakvim se izazovom suočava arapski jezik prilikom asimilacije stra-
nih termina i/ili njihove arabizacije. Iako trenutno za jedan broj novijih kompjuterskih pojmova nema 
termina u arapskom, izvesno je da će oni nastati, i to (vrlo je moguće) u broju većem od jednog, pa se 
problem dubletnosti u arapskoj kompjuterskoj terminologiji neće lako rešiti. 
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DOUBLETS IN ARABIC COMPUTER TERMINOLOGY

Summary

Although synonymy is seen as good, for it enables different ways of expression in a language, it is undesirable 
in scientific and technical terminology, whose aim is to enable clear and precise communication among experts. 
Despite this well-known fact, terminology synonyms, i.e. doublets, are not uncommon in the Arabic language, 
especially in scientific fields that are growing rapidly, such as computer science. After the corpus of Arabic 
computer terms (compiled from terminology dictionaries, online term banks, computing literature and popular 
texts on the Internet) was analysed, it was noticed that the doublets in Arabic computer terminology are abundant. 
Several reasons for that are identified and they are all connected to either foreign languages’ influence, polycentric 
standardization of terminology, or the nature of the Arabic language itself. The aim of this paper is to explain the 
reasons behind the doublets in this field, so that the problem of ununified computer terminology in Arabic-speaking 
countries is understood better. 
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радивоје Младеновић

ПРЕОБЛИКОВАЊЕ МНОЖИНЕ ИМПЕРФЕКТА И АОРИСТА  
СРПСКИХ ГОВОРА У СРПСКО-МАКЕДОНСКОМ ПОГРАНИЧЈУ1

У прилогу се разматра судбина наслеђених множинских облика простих претериталних времена у гово-
рима на јужној ивици српског дијалекатског простора, који је у контакту са македонским дијалекатским 
ареалом. Лингвогеографски положај српских (словенских) говора у северном делу Шар-планине, јужном 
делу Метохијске котлине, јужном и централном делу Косовске котлине, утицао је на морфолошка преобли-
ковања множинских облика аориста и имперфекта, са различитим резултатима у појединачним ареалима 
и појединачним говорима. Уочена је јасна подела између говора северношарпланинског типа у Гори, Под-
гори и Средској, који су претрпели утицај оближњих западномакедонских говора у различитом интензи-
тету, са једне стране, и говора призренско-јужноморавског типа у Сиринићу, јужној Метохији, јужном и 
централном Косову, са друге стране. Призренско-јужноморавски говори облицима аориста и имперфекта 
припадају српској еволуцији, приближавајући се оближњим косовско-ресавским говорима (донесосмо, 
донесосте, донесоше; имасмо / имадасмо / имашосмо, имасте / имадасте / имашосте, имау / имадау / 
имадаше / имашоше), док северношарпланински говори знају за македонско-бугарско преобликовање ши-
рењем имперфекатских наставака у оба проста претерита. Морфолошко приближавање 3л. мн. аориста и 
имперфекта у говорима призренско-јужноморавског типа објашњено је унутарсистемским разлозима, али 
и контактом са македонским ареалом.

Кључне речи: аорист, имперфекат, Шар-планина, Метохија, Косово.

1. УВОД

1.1. Област која је предмет интересовања у раду део је ареала који Б. Видоески сматра пре-
лазном говорном српско-македонском облашћу, која захвата територију југозападног дела Косова 
и Метохије, затим граничне области северне и северозападне Македоније, говоре у долинама 
јужне Мораве до Стубла и у горњем току реке Пчиње. На источној страни област се завршава за-
паднобугарским дијалектом. Овај ареал испуњавају пространи планински масиви – Шар-плани-
на, Скопска Црна Гора, Руен, Козјак и Осогово (Видоески 1973: 95–96). Овако дефинисана област 
познаје у основи српску еволуцију облика аориста и имперфекта, и то експанзијом аориста у 1л. 
и 2. мн. У српску еволуцију овај ареал укључује се, између осталог, и судбином старих гласова – 
јерова, јата, назалних вокала, експлозивних палаталних дентала.   

1.2. Mорфолошко преобликовање и приближавање наслеђених облика аориста и имперфек-
та, посебно у множини, опште је обележје еволуције двају језика – српског и македонског, који су 
се нашли у непосредном контакту на простору који је предмет истраживања у овом раду. Знатна 
дијалекатска диференцијација ова два језика захватила је и судбину простих претериталних вре-
мена. Саме еволуције наслеђеног система глаголских времена у српском и македонском дијале-
катском комплексу имале су различите путеве: за српски ареал карактеристично је смањење броја 
облика и смањење фреквентности употребе појединих облика, и то пре свега редукција употребе 
имперфекта, док се у македонским дијалектима наслеђени инвентар релативно добро очувао, са 
тенденцијом развијања низа нових личних глаголских облика, посебно у западномакедонским го-

1  Рад је настао у оквиру пројекта Дијалектолошка истраживања српског језичког простора (178020), који финансира 
Министарство просвете и науке Владе Републике Србије.
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ворима (Конески 1966: 165–173), који су – једним делом – у контакту са Северношарпланинском 
облашћу.

Ареал српско-македонског контакта, са Шар-планином као географским размеђем, карак-
теристичaн је и иначе по дуготрајним етнокулурним, етничким, језичким словенско-словенским 
и словенско-несловенским контактима – најпре словенско-романским2 а потом и словенско-ал-
банским (Младеновић 2004 а: 212–216). Резултат оваквих контаката присуство је неких језичких 
особина које су или настале на овом простору самостално, или су подстакнуте контактима, или 
су унете као готове иновације. Различита еволуција и различит инвентар глаголског система са 
северне и јужне стране Шар-планине, са дуготрајним миграцијама у оба правца, поставила су и 
питање судбине аориста и имперфекта у јужном делу српског ареала. 

Ову област чине говори који су генетски и типолошки некада знатно удаљени, а у основици 
се могу поделити на две скупине: 

а) Територијално знатно обухватнију скупину чине говори призренско-јужноморавског 
типа: говор Сиринића у источном делу Шар-планине (сиринићки говор, СиГ); говори јужног дела 
Метохијске котлине, који – иако низом особина дијалекатски индивидуалисани идиоми3 – судби-
ном простих претерита не показују међусобну диференцијацију, па се у овом прилогу сматрају 
једном целином (територија од Призрена до Ђаковице, јужнометохијски говори, ЈМГ); говори 
Косовске котлине, у којима се низом особина, па и судбином имперфекта и аориста, профилишу 
два говора – у јужном Косову (територија од Качаничке клисуре до села око Урошевца и Штимља, 
јужнокосовски говор, ЈКГ) и централном Косову (територија северно од Штимља и Урошевца до 
насеља северно од Приштине и Косова Поља, централнокосовски говор, ЦКГ). 

б) Другу скупину говора, коју у целину везује присуство македонизама у мањој или већој 
мери, чине три говора. У југозападном делу Северношарпланинске области формиран је пери-
ферни западномакедонски говор у Гори (горански говор, ГГ) (Младеновић 2001), у централном 
делу у Средској присутан је (сретечки говор, ГГ) (Павловић 1939) – у основици призренско-јуж-
номоравски говор са низом морфолошких македонизама. У шарпланинском подбрђу јужне Ме-
тохије, у трима насељима, у Подгори (подгорански говор, ПодгорГ), формиран је мешавински 
говор, у чијој је основици јужнометохијски призренско-јужноморавски супстрат, са јаким адстра-
том из горанског и сретечког правца (Младеновић 2005: 70–78). Једна од маркантних изоглоса 
која северношарпланинске говоре везује у подареал је судбина аориста и имперфекта.

Српско (словенско) становништво из највећег дела ареала који је предмет овог истражи-
вања, прогнано је 1999. године из својих матичних области. 

2. РАЗМАТРАЊЕ МАТЕРИЈАЛА

2.1. Морфолошко уједначавање 1л. мн. и 2л. мн. аориста и имперфекта захватило је и срп-
ски и македонско-бугарски ареал. У српском ареалу облици се уједначавају према аористним 
наставцима, у македонско-бугарском према имперфекатским4. Овде треба казати да се у делу 
говора северне Македоније и западне Бугарске, који показују одређену сродност са говорима 
призренско-тимочке дијалекатске области, препознаје нивелација према аористу. 

2  О траговима оваквог контакта у ономастици Шар-планине в. Младеновић 2006. 
3  У јужној Метохији су јасно профилисани говори у Призрену (ПрГ), Ђаковици (ЂГ), Подгору (ПодгГ), Подрими 

(ПодрГ). Више о дијалекатској диференцијацији у јужној Метохији в. у Младеновић 2004 а.
4  О еволуцији имперфекта и аориста у бугарском језику в. Харалампиев 2001: 140–143. О еволуцији ова два претерита 

у македонском језику в. Конески 1966: 165–168.
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Аорист Имперфекат Српски Македонски / бугарски

А И А И

1.* -homãхомъ *-ahomã -смо -смо -хме5 -хме

2. *-ste *-a{ete -сте -сте -хте -хте

3. *-{ê *-ahé -ше -ху -ха -ха
Табела 1: Општа слика еволуције множине аориста и имперфекта

5

2.2. У говорима призренско-јужноморавског типа у Сиринићу, Метохијској и Косовској 
котлини, наслеђени систем облика у мн. аориста и имперфекта преобликован је према српском 
моделу, с напоменом да је разлика међу говорима присутна у 3л. мн.   

У говорима северношарпланинског типа (ГГ, СрГ, ПодгорГ) општа еволуција у мн. остваре-
на је у македонско-бугарском духу у потпуности само у ГГ. У друга два говора – СрГ и ПодгорГ 
– потпуне подударности са македонско-бугарским ареалом нема, пошто је – уз продор имперфе-
катског елемента /-х-/ у све облике, дошло до поновне морфолошке диференцијације између мн. 
аориста и имперфекта. Морфологизација је извршена уносом у имперфекат новог форманта с 
елементом /-ш-/ из јд. имперфекта.       

6

Аорист Имперфекат
1л. мн. 2л. мн. 3л. мн. 1л. мн. 2л. мн. 3л. мн.

Јужна 
Метохија

(ЈМГ)
-смо/ 
(-мо)6

-сте -у (-в) /(-ше) -смо/ [-мо] 
/ (-асмо)

-сте -у

Сиринић 
(СиГ)

-смо/ 
(-мо)

-сте -ше/ [-у] -смо/ [-мо] -сте -у / (-ше)

Јужно 
Косово 
(ЈКГ)

-смо/ 
(-мо)

-сте -ше -шосмо / 
(-шомо) /
(-смо) /
(-асмо)

-шосте /
(-сте) /
(-асте)

-шоше/ 
(-аше) / 
(-у)

Централно 
Косово
(ЦКГ)

-смо/ 
(-мо)

-сте -ше -смо / 
[-мо] /
(-асмо)

-сте/-асте -у / -ше

Гора (ГГ) -(х)ме -(х)те -(х)а -(х)ме/
-шо(х)ме

-(х)те/
-шо(х)те

-(х)а/
-шо(х)а

Подгора
(ПодгорГ)

-мо -те -а -шомо -шоте -шоа

Средска
(СрГ)

-мо -те -а -шомо -шоте -шоа

Табела 2: Попис наставака мн. аориста и имперфекта

2.3. Присуство аориста и имперфекта неједнако је у говорима који су предмет овог истра-
живања. Док је аорист жив претерит у свим говорима, имперфекат је неједнаке присутности. 

5  У делу македонских говора /х/ из аориских/имперфекатских облика замењено са /ф / в/ (Конески 1996: 166).
6  Изван заграда су основини облици. Заградом (....) обележени су ређи облици, заградом [...] веома ретки облици.
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Највеће је снаге у ГГ, што је и очекивано, с обзиром на то да се овај северношарпланински го-
вор низом релевантних особина наслања на оближње западномакедонске говоре, у којима су оба 
проста претерита знатне присутности. У друга два говора северношарпланинског типа – СрГ и 
ПодгорГ – имперфекат се ређе користи него у ГГ, с напоменом да се разлике огледају и на нивоу 
морфолошког преосмишљавања наставака (в. т. 2.5).

У говорима призренско-јужноморавског типа имперфекат је најприсутнији у СиГ, што се 
може објаснити близином СрГ. Према грађи којом располажем, у говорима Косовске и Мето-
хијске котлине у сферу употребе имперфекта у већем обиму продире перфекат несвршених гла-
гола. Према до сада објављеним истраживањима и грађи којом располажем, чини се да је у јужно-
косовском делу имперфекат нешто веће присутности, док је – како се иде према северу – његова 
заступљеност слабија. У говорима јужне Метохије имперфекат је заступљен нешто већим бројем 
примера у ПрГ, што се може објаснити знатним приливом српског становништва из Средске по-
четком 20. века (Младеновић 2004 а: 215). И у јужној Метохији, како је у Косовској котлини, 
имперфекат губи на снази како се иде од југа ка северу.    

2.4. Разлоге за редуковање наслеђеног инвентара претериталних времена треба тражити 
у семантичком померању прошлости, што доводи до слабљења функционалне границе између 
аориста, имперфекта и перфекта. Перфекат се односи на неодређену прошлост. Када семантичка 
граница између перфекта, аориста и имперфекта постане неоштра, долази до ширења перфекта, 
али и до семантичког слабљења, па и губитка имперфекта, који нема позицију доживљености 
какву има аорист.  

Слабљењу позиције неких глаголских облика доприноси о богатство перцепције прошлос-
ти и могућност мешања глаголских облика са временским значењем за прошлост у нарацији. 

Јасна морфолошка диференцијација аориста и имперфекта у језицима са којима су говори 
анализираног ареала могли бити у контакту – системи романског типа, пре свега арумунски, за-
тим албански – нису могли бити полазиште за морфолошко приближавање аориста и имперфекта 
у множини.  

2.5. У северношарпланинским говорима у 1. и 2л. мн. аориста и имперфекта потврђен је 
наставак -(х)ме у ГГ и -мо у СрГ и ПодгорГ. Разлике између ова три говора огледају се у облицима 
3л. мн. У сва три говора у аористу је уопштен имперфекатски наставак са македонском рефлек-
сацијом назалног вокала задњег реда. У мн. имперфекта, међутим, у СрГ и ПодгорГ доследно, у 
ГГ факултативно у једном насељу (Младеновић 2001: 419) уноси се нови, преосмишљени наста-
вак -шомо, -шоте, -шоа, чиме се избегава хомонимија са презентом неких глагола, али и врши 
морфолошка диференцијација два проста претерита у множини, пошто у једнини морфолошка 
диференцијација остаје јасна и у овим говорима. У сва три говора, међутим, у мн. остварено је 
уједначавање аориста и имперфекта присуством елемента /-х-/ у свим наставцима7, уз уопшта-
вање имперфекатског -ха у оба проста претерита:

2.5.1. а) 1л. и 2л. мн. аориста:
Се врaтихме, дoјдохме; се одoцните, утeпахте, дaдоте ГГ8, донeсомо, кaзамо, збрaмо; 

се нaспате, истрeсоте СрГ9, го лuпнамо, га изoрамо; стiготе, удaдоте, прoџ’оте ПодгорГ.

б) 1л. и 2. мн. имперфекта: 
Сeдехме, iдехме, имaшохме; а iдехте, ноћeвахте, спијeшохме ГГ, кажујeшомо, живeшо-

мо; берeшоте, седeшоте СрГ, имaшомо, работaшомо; морaшоте, работaшоте ПодгорГ.

7  Савремени облици без /х/ резултат су накнаднег испадања овог фрикатива.
8  Више примера из ГГ в. у Младеновић 2001: 420–423.
9  Више примера в. и Павловић 1939: 189–209.
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2.5.2. а) 3л. мн. аориста:
Стiгнаха, iспиха, омuжија, затвoрија ГГ, испuцаа, исeкоа, се удaдоа, искoчија СрГ, пaдоа, 

oдбраа, дoјдоа, изeдоа, покoсија ПодгорГ.

б) 3л. мн. имперфекта:
Тrсаха, сiјаха, iдеха, чiнеја; чекaшоа, желaшоа ГГ, могaшоа, идeшоа, имaшоа, берeшоа 

СрГ, викaшоа и oни, плетeшоа, предeшоа, носeшоа ПодгорГ.

2.6. Јужнометохијски и јужнокосовски ареал призренско-јужноморавског дијалекта, коме 
се прикључује и Сиринић, показују знатну сродност, али не и идентичност у еволуцији система 
глаголских облика. 

Морфолошко преосмишљавање множинских облика аориста и имперфекта у призрен-
ско-јужноморавским говорима анализиране зоне показује неуједначеност и присуство различи-
тих тенденција и различитих резултата. 

Значајна карактеристика у вези са множинским облицима аориста и имперфекта је скоро 
довршена стабилизација наставака -смо и -сте у 1л. мн. и 2л. мн. аориста и имперфекта. Уопшта-
вање наставка -смо није до краја спроведено, пошто се у 1л. мн. аориста срећу и трагови типа 
дођомо. Нешто већа присутност наставка -о-мо у 1л. мн. аориста потврђена је у СиГ, што се може 
објаснити близином СрГ (Младеновић 2004: 456). Знатном стабилизацијом наставака -смо, -сте 
у ова два претерита, призренско-јужноморавски говори метохијско-косовско-сиринићког ареала 
представљају јединствен ареал у оквиру призренско-тимочке дијалекатске области. Стабилиза-
ција наставака -смо, -сте и у косовско-ресавском делу Метохијске и Косовске котлине10 говори 
о томе да је иновација остварена у оквиру контаката два дијалекатска типа истога језика, чији је 
контакт био омогућен непостојањем географских препрека између јужног и северног дела кот-
лина. 

У 1л. мн. имперфекта наставак -смо практично је стабилисан, пошто се њиме отклања 
евентуална хомонимија са 1л. мн. презента. 

Посебан осврт на облике множине имперфекта заслужује ЈКГ, у коме су потврђена два 
морфолошка типа: а) у првом типу, који је присутан и у севернијем делу ПодрГ (Младеновић 
2001 а: 243–244) и ЦКГ11, потврђени су облици типа имадaсмо, који је – очигледно у вези са 
косовско-ресавским проширењем имперфекта са /-ађа-/12; б) у другом типу са преосмишљеним 
наставком јужноморавског типа, насталим уносом елемента /-ш-/ из једнинских облика импер-
фекта (имaшосмо).

2.6.1. а) 1л. мн. аориста:
a) Посејaсмо, извадiсмо, побегoсмо, узeсмо, рeкнaсмо, однесoсмо, се отсел’iсмо, ос-

тарoсмо, гурнaсмо ги, удадoсмо, извадiмо га, отидoмо, посејaмо бaшћу ЈМГ, напунiсмо, прођoс-
мо, доведoсмо, отoсмо, побегoмо, се заборoмо СиГ, слeгосмо дoле, остaдосмо, отoсмо, доџ’oмо 
ЈКГ, отoсмо и мi, заклaсмо гу, изродiсмо, дођoмо, остарoмо ЦКГ.

б) 1л. мн. имперфекта:
Појaсмо, купaсмо, брaсмо ги, пл’етeсмо, пекaсмо, идeсмо, знaдасмо, имaдасмо, радeсмо, 

стригaсмо oфце, работaсмо, се смејaсмо мi, тражeсмо гу, оч’aсмо, појaсмо, пл’етoмо, имадo-
мо ЈМГ, држaсмо, нe носeсмо, носiсмо, сејaсмо, гостeсмо ги СиГ, морaшосмо, имaшосмо, звa-

10  Наставак -смо је знатно обичнији од наставка -мо у говорима северне Метохије (Букумирић 2003: 258–260). Речничка 
грађа у Елезовић 1932 и Елезовић 1935 потврђује изразиту доминацију наставка -смо.

11  У мом материјалу из Липљана потврђена су два облика – имађасмо и имадасмо. Уп. са иђасмо, иђасте у говору 
Великог Алаша (Богдановић 1992: 44)

12  Уп. са овим наставком у севернометохијским говорима (Букумирић 2003: 262). На овом месту в. и  његову присутност 
на ширем косовско-ресавском терену. 
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шосмо, идaсмо, имадaсмо мuку, знадaсмо, имaшомо, радeшомо ЈКГ, имaсмо, носiсмо, седeсмо, 
бeсмо, тресoмо, иђaсмо, имађaсмо, идaсмо, имадaсмо ЦКГ. 

 
2.6.2. а) 2л. мн. аориста:

а) Испродадoсте, утепaсте, викнaсте, изедoсте л’eба, попiсте, се скaрасте, отерaсте, 
гу свuкосте, однесoсте, ударiсте, искоч’iсте, се оѕебoсте, пропадoсте ЈМГ, узoсте, тргнuсте, 
изгребaсте, отерaсте ги СиГ, вiдосте, доџ’oсте, aл предадoсте, узeдосте ли, остaдосте ЈКГ, 
вiдосте, носiсте, родiсте, преч’eкасте ЦКГ.

 
б) 2л. мн. имперфекта:
Мисл’eсте, се секирaсте, зборeсте, нoсесте у цêркву, имадaсте, бeсте и вi, имaсте, 

радeсте, брaсте, па не тражeсте, праeсте вiно, оч’aсте гу ЈМГ, давaсте, викaсте, купувaсте 
за кuћу, питaсте за њu СиГ, ал морaшосте да кaжете, ал ч’aдосте; имадaсте кoн’е ЈКГ, сeдесте, 
збoресте, викaсте, имaсте ЦКГ.

    
2.7. У облицима 3л. мн. аориста односно 3л. мн. имперфекта у говорима призренско-јуж-

номоравског типа стање је неуједначено, а одређено је лингвогеографским положајем појединих 
говора. Јасно се препознају различите тенденције у говорима смештеним у јужној Метохији, са 
једне стране, и говорима оформљеним у Косовској котлини, са друге. У СиГ стање је слично 
јужнокосовском.

2.7.1. У ЈКГ у 3л. мн. оба проста претерита практично је уопштен аористни наставак -ше, 
с напоменом да је уопштавање -ше доследније у јужнијем делу јужнога Косова, док је – како се 
иде према северу – број потврда са -у у 3л. мн. имперфекта већи. Морфолошка диференција-
ција 3л. мн. имперфекта и 3л. мн. аориста, независно од наставка, међутим, јасна је, пошто се 
нови наставак аористног порекла у ЈКГ комбинује у сложени наставак -шоше (имaшоше) односно 
-аше (имадaше), уз везивање аориста за свршени глаголски вид, имперфекта за несвршени. Зах-
ваљујући глаголском виду, хомонимије нема ни у оним ређим примерима из севернијег дела ЈКГ 
са наставком -ше у 3л. мн. имперфекта.

а) 3л. мн. аориста:
Вiдоше мuку, доџ’oше, остaдоше, отiдоше, нe ми дaдоше, тuрише, убiше ни двоiцу, узe-

ше / узoше, кêт поч’eше / поч’oше, посејaше, ископaше. 

б) 3л. мн. имперфекта:
Такo се звaшоше, oни имaшоше кuч’у, oни имaшоше, имaшоше пaре, седeшоше прет 

кuч’у, вршeшоше на машiну, стрижaшоше oпце, брaч’а идeшоше, знадaше га и мoје дeца, имадa-
ше oни голeме мuке, пекaше лeба, и oни iмаше дeцу. 

Ретки су примери у којима је посведочен у 3л. мн. имперфекта наставак -у: 
Мислeу да мoгу, штo имaу да га брiшеју, носeу онe футaрке.
 

2.7.2. a) У ЦКГ -ше остаје стабилно у 3л. мн. аориста:
Oни вiдоше па дoџ’оше, донесoше, искoпаше, не излêжаше, дотрч’aше (мој материјал); 

вiдоше (Богдановић – Вукадиновић 1991: 103), oне вiдоше, излeгоше, поздравiше, пол’убiше, ми 
турiше, справiше, накитiше (Ивић 1998: 580–581), oни видoше па доџ’oше (Јашовић 2010: 110). 

 б) У 3л. мн. имперфекта потврђени су -у и -ше13.

13  Уп. са констатацијом Д. Барјактаревића да је у косовској дијалекатској зони у 3л. мн. аориста редовно -ше, у 3л. мн. 
имперфекта редовно -у (Барјактаревић 1977: 119). Овакву тврдњу нису потврдила каснија истраживања, али ни грађа 
из косовских говора којој располажем.  
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У јањевском говору у 3л. мн. имперфекта присутна су оба наставка (Павловић 1970: 106). 
Судећи по дијалекатским илустрацијама у осталом делу монографије о јањевском говору, про-
цес продора -ше у 3л. мн. имперфекта одмакао је, чиме се јањевски говор приближава ЈКГ. Није 
убедљиво објашњење М. Павловића да се интензитет продора -ше условљен семантичким типо-
вима имперфективних глагола, пошто различитих наставака има у истим морфосинтаксичким 
позицијама, а таквог продора нема у истим ситуацијама с облицима једнине имперфекта (Исто: 
106–111).

Према констатацији М. Ђуровића, у Летници је однос 3л. мн. аориста (-ше) и 3л. мн. им-
перфекта (-у) стабилан (Ђуровић 2000: 120–121). Грађа у монографији не потврђује продор им-
перфекатског -у у 3л. мн. аориста. Има, међутим, примера 3л. мн. имперфекта на -ше (они врвеше 
се; 121).

Тврдњу Г. Јашовића о томе да је имперфекат фреквентни облик у централнокосовском го-
вору Угљара (Јашовић 2010: 102) не потврђује дијалекатски материјал из говора овога насеља, 
пошто је пронађен само један пример имперфекта ([он] ка ћаше да помогне, 134). Моја грађа из 
Липљана и Племетине, пунктова који ни географски ни дијалекатски нису удаљени од Угљара, 
потврђује имперфекат типа гледaу, копaу, које наводи Г. Јашовић (Исто: 102), али и ретке потврде 
типа с продором -ше.

Потврде:
Гледaу не от кuч’е, бегaу по шuме, трч’aу да не стiгну, викaу свu нoч’, могaу и oни, давaу 

пoмоч’, имадaу и дrва, немадaу млoго, крстeу дeцу, држaу ги; 
и сiнови имађaше дeцу, њiне жeне носeше, Шиптaри трч’aше по нaс, нaши нeч’аше у 

вoјску ЦКГ.  

2.8. Лингвогеографски контакт СиГ са ЈКГ и ПодгГ, имао је за последицу присуство двају 
наставака 3л. мн. аориста и имперфекта у овом говору.

а) У 3л. мн. аориста стање је слично ономе у ЈКГ: добро се држи наставак -ше, али је по-
тврђен и нови наставак -у:

Обукoше је, пукнuше пuшке, oфце се појагњiше, остарiше, отoше, ги узoше, па га оженi-
ше, се утепaше од рабoте; 

caмо што почew да избiваw, донесoу ни oуце.

б) У 3л. мн. у СиГ имперфекта срећу се два наставка: основно -у, али и нов наставак -ше.  
Питaу за шкoлу, работaу, ноћевaу куд нaс, у двoр се белeу, на мeне викaу, се 

скитaу, носeу кrсте, зборeу за рaт, тражeу од нaс; 
тêд љuди викaше по Штrпцу, свi зборeше за њi, болувaше и oни.

 Интересантно је одсуство новог имперфекатског наставка -оше, иначе присутног у два 
(ЈКГ, СрГ) од три говора са којима је СиГ у непосредном контакту. Овом карактеристиком СиГ 
наслања се преко ПодгГ на јужнометохијски ареал. 

2.9. Оно што ЈМГ издваја од ЈКГ и ЦКГ је једначење у 3л. мн. аориста и имперфекта у 
корист наставка имперфекатског порекла, уз истовремено одсуство продора аористног -ше у 3л. 
мн. имперфекта. Уз различиту судбину 3л. мн. презента, ово је најзначајнија разлика у систему 
глаголских облика између призренско-јужноморавских говора Косовске и Метохијске котлине.

2.9.1. У ЈМГ у 3л. мн. аориста потврђена су два наставка: -у и -ше. Старији аористни наста-
вак потиснут је већим делом продором имперфекатског наставка, а обим присутности једног или 
другог наставка различит је у појединачним говорима. 

Наслеђени аористни наставак -ше најбоље је очуван у јужнометохијском ПодгГ, који са 
СиГ показује неке заједничке иновације, па се боље чување -ше може објаснити овим контактом. 
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У ПодгГ у 3л. мн. аориста равноправна су оба наставка. У осталим ЈМГ чешћи су примери са 
новим наставком -у.

На морфолошко приближавање имперфекта и аориста упућује и акценатски лик новог ао-
ристог облика, са везивањем акцента за финални вокал основе (подигoв).

а) 3л. мн. аориста 
-ше:
Зaспaше, остадoше, дигoше, запуцaше, утепaше, науч’iше, па га оженiше, отидoше, ди-

гнaше, побегнaше, турiше, порастoше и oни, искоч’iше, отoше тaмо, се разбол’oше, па гу узoше, 
викнaше га, па га познaше, доватiше, видeше.

-у:
Се развикaw, отидow да uзнеw, ударiw, уфатiw га, подигoв гу, дадoв зoр, испродадow, 

узew, акнaw ни бoмбу, донесow, утепaв, удадow, познaw, ослободiw се, оженiw дeцу, и исприч’aw 
ни, доџ’ow да рабoтаw, донесow, појaв на свaдбу, кaко поч’ew, ударiв прес пoље, утекнaw у кuч’у, 
излêжaв не, ни убiв коншiју, написaв.

2.9.2. У 3л. мн. имперфекта у ЈМГ потврђен је само имперфекатски наставак:
Немaw, носeв, ћутew, купуwaw, се смејaw, пл’етeв за зiму, имaу станiце („стенице”), 

појaw дрuкше, пекaw на oгањ, не могaв, продавaу у пiјац, тражew да iдеw, имадaw мuку, знадaw 
кaко трeба, Итал’ијaни имau, не идaw, нaши неч’aw, oни мисл’ew, искaw да ме истeриw, се плашeвф, 
доодeв у дугaјну, секирaв гу, радeв за плaту, идeв.  

3. ЗАКЉУЧНЕ НАПОМЕНЕ

3.1. У говорима метохијско-косовско-сиринићког и северношарпланинског ареала потврђе-
на су два типа преобразовања наслеђених облика множине аориста и имперфекта – српски и ма-
кедонски. Измене наслеђеног система облика оба претерита највећим делом ишла су независно, 
уз наслањање на српски односно македонски дијалекатски ареал. Резултати измена у призрен-
ско-јужноморавском односно северношарпланинском ареалу довели су до микродијалекатске ди-
ференцијације унутар система облика простох претерита.   

3.2. Уједначавања унутар наставака сва три лица у мн. аориста и имперфекта – са различи-
тим резултатима, присутна су и у другим говорима српског дијалекатског простора14. Уједнача-
вање у метохијско-косовско-сиринићком ареалу део је таквих тенденција.  

Брисање морфолошке разлике између 3л. мн. аориста и 3л. мн. имперфекта подстакнуто је 
приближавањем и подударношћу наставака 1л. мн. и 2л. мн. ова два претерита. Овакво прибли-
жавање олакшано је после стабилизације наставака -смо и -сте у оба претерита. Само приближа-
вање и изједначавање морфолошких обележја не доводи до хомонимије, пошто се она избегава 
видом глагола: аорист се по правилу везује за свршени глаголски вид, имперфекат за несвршени. 
Овоме је допринело и семантичко пражњење имперфекта и његова слабија употреба.

Приближавање наставака 3л. мн. простих претерита, и то факултативним ширењем импер-
фекатског наставка -[х]у посведочено је и на другим тачкама српске дијалекатске територије15. 
Ова чињеница смањује значај македонског залеђа за свођење наставака у призренско-јужномо-
равским говорима метохијско-косовско-сиринићког ареала. О примарној важности ширења поду-

14  Интересантан преглед морфолошког преобликовања мн. простих претерита у српским дијалектима налази се у 
Бошњаковић–Радовановић 2011: 181–204.

15  Јовић 1968: 143, Симић 1972: 386,  Радић 1990: 31, Божовић 1993: 254, Пешикан 1965: 179. У једном пункту (Велики 
Црљени) Шумадијске Колубаре настао је нов наставак у 3л. мн. аориста, створен сусретом аористног /-ше-/ и 
имперфекатског /-у/, па је дођошу (Реметић 1985: 321).
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дарности наставака у множинској парадигми оба проста претерита у 3л. мн. сведочи и ширење 
наставка аористног наставка -ше у 3л. мн. имперфекта, што је тенденција супротна македон-
ско-бугарском изједначавању аориста и имперфекта у корист имперфекта. 

3.3. У ЈКГ, али и северношарпланинским говорима – у СрГ и ПодгорГ доследно, у ГГ само 
у једном насељу – формиран је нови наставак с елементом /-шо-/ – с имперфекатским једнинским 
/-ш-/ и аористним /-о-/, на који се додају наставци за облик (има-шо-мо / има-шо-смо; в. т....). 
Овакав наставак специфичан је за северношарпланинске и ЈКГ, пошто оближњи јужноморавски 
говори16, укључујући ту и северномакедонске говоре призренско-јужноморавског типа, чувају 
једнински формант имперфекатског типа /-ше-/ (има-ше-мо). Продор аористног /-о-/ у /-шо-/ по-
следица је слабљења морфолошке диференцијације између аориста и имперфекта.  
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TRANSFORMATION DU PLURIEL DE L’IMPARFAIT ET DE L’AORISTE DANS LES PARLERS SERBES 
DE LA REGION FRONTALIERE SERBO-MACEDONIENNE

Résumé

Cette étude se propose d’analyser les formes du pluriel de l’aoriste et de l’imparfait dans les parlers serbes (slaves) 
à l’extrême sud de l’aire dialectale serbe. La position géolinguistique de ces dialectes parlés dans le nord de la 
montagne Šara, le sud du bassin de la Métochie, le sud et le centre du bassin du Kosovo a provoqué diverses trans-
formations des formes du pluriel de l’aoriste et de l’imparfait. Les parlers de cette région se divisent en deux types : 

a) Celui des dialectes du nord de la montagne Šara, qui sont parlés dans les régions de Gora, Podgora et 
Sredska, et qui ont subi une influence plus ou moins forte des dialectes macédoniens occidentaux.

b) Celui des dialectes prizreno-moraviens méridionaux , parlés dans les régions de 
Sirinić , du sud de la Métochie, du sud et du centre du Kosovo. 
Par leurs formes actuelles de l’aoriste et de l’imparfait, les parlers prizreno-moraviens méridionaux se rapprochent 
des parlers kosovo-resaviens (donesosmo, donesoste, donesoše; imasmo / imadasmo / imašosmo, imaste /imadaste 
/imašoste, imau / imadau / imadaše / imašoše), tandis que les parlers du nord de la montagne Šara connaissent le 
même rapprochement entre les formes de l’aoriste et de l’imparfait que dans les langues macédonienne et bulgare. 
Le rapprochement morphologique des formes de la troisième personne du pluriel de l’aoriste et de l’imparfait 
dans les parlers prizreno-moraviens méridionaux est dû au fait que les formes verbales des première et deuxième 
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personnes du pluriel de ces temps sont identiques, mais peut aussi s’expliquer par la proximité des parlers macé-
doniens. 

Mots-clés : aoriste, imparfait, montagne Šara, Métochie, Kosovo

Радивоје Младеновић
Универзитет у Крагујевцу, Србија
Филолошко-уметнички факултет
radivoje.mladenovic@gmail.com





183

tvrtko Prćić

ENGLESKO-SRPSKA KONTAKTNOJEZIČKA KOMPETENCIJA: 
OD PRAKSE PREKO TEORIJE DO PRAKSE1

Ovaj rad donosi predlog za uspostavljanje i razvijanje englesko-srpske kontaktnojezičke kompetencije, nove vrste 
jezičkog znanja koje se odnosi na valjanu upotrebu elemenata, tj. reči i imena, iz engleskog jezika u srpskom, 
smeštenu u kontekst engleskog kao globalnog zajedničkog jezika (eng. lingua franca) i kao odomaćenog stranog 
jezika. Nakon opšte definicije, biće detaljnije sagledani teorijski, metodološki i praktični aspekti ove vrste dvosi-
stemskog jezičkog znanja, iz tri međupovezana ugla: (1) od prakse, one svakodnevne jezičke, koja je motivisala 
uspostavljanje englesko-srpske kontaktnojezičke kompetencije, (2) preko teorije, koja postavlja temeljne principe 
njenog razvijanja, pa (3) do prakse, one buduće nastavne, koja bi trebalo da omogući njeno prenošenje i usvajanje.

Ključne reči: englesko-srpska kontaktnojezička kompetencija, kontaktna lingvistika, kontrastivna lingvistika, te-
orija, praksa

1. UVODNE NAPOMENE

Cilj ovog rada jeste da popuni trenutnu prazninu u domaćoj teorijskoj i primenjenoj lingvistici, 
naročito kontaktnoj i kontrastivnoj. Radi se o nedostajućem kompleksu znanja svih onih koji uče engle-
ski jezik, a prvenstveno posebnih korisnika jezika, koji bi im omogućio valjanu upotrebu rečî i imenâ iz 
engleskog jezika u srpskom i koji će biti nazvan englesko-srpskom kontaktnojezičkom kompetencijom; 
budući da čine elemente leksičkog fonda svakog jezika, na reči i imena nadalje će se upućivati zbirnim 
terminom ‘elementi’.

Engleski jezik ovde se posmatra u svom novom, ili novoprepoznatom, četvrtom sociolingvistič-
kom statusu odomaćenog stranog jezika (pored prvog, drugog i stranog), koji od ostalih, tipičnih, stranih 
jezika izdvajaju tri karakteristična svojstva: (a) laka audio-vizuelna dostupnost, što podrazumeva da 
se engleski ne koristi samo u globalnom dvosmernom usmenom i pismenom sporazumevanju, nego je 
pored toga zastupljen u mnogim oblastima ljudskog delovanja u većini zemalja sveta i otuda lako audio-
-vizuelno dostupan u jednosmernom sporazumevanju, uz pomoć sve savršenijih tehnoloških sredstava, 
u prvom redu interneta, televizije i radija, (b) dvojno usvajanje, što podrazumeva da se engleski prvo 
usvaja van obrazovnog sistema, tj. prima se i uči spontano, jer su mu deca izložena od najranije mladosti 
i odrastaju s njim, uporedo sa svojim maternjim jezikom, da bi kasnije isti taj engleski usvajali ponovo, 
u sklopu obrazovnog sistema, ali sa sadržajima drukčijim, neretko jednostavnijim, od onih samoučki 
savladanih, i (c) funkcija dopunskog jezika u srpskom, što podrazumeva da engleski vrši ili, tačnije, 
dopušteno mu je da vrši, stalan uticaj na veliki broj jezičkih zajednica širom sveta, čime su obuhvaćeni 
jezici, kulture i, naročito, govornici tih jezika koji ne znaju engleski ili ga usvajaju bilo van obrazovnog 
sistema, bilo u sklopu njega – pri tome, engleski jezik dopunjava komunikativne potrebe date jezičke 
zajednice, tako što popunjava stvarne i pretpostavljene leksičke i druge praznine, i na taj način doprinosi 
uobličavanju jednog više ili manje zaokruženog komunikacionog resursa, koji u ovom slučaju sačinjava 
srpski jezik obogaćen odabranim elementima engleskog jezika (detaljnije o engleskom kao odomaće-
nom stranom jeziku raspravlja Prćić 2003, 2004a, 2011a: pogl. 2, 2011b).

Navedena tri karakteristična svojstva nastajala su poslednjih nekoliko decenija, koje su pratile ne-
zaustavljiv proces učvršćivanja engleskog kao prvog jezika svetske komunikacije, što je dovelo do toga 

1  Rad je nastao u sklopu Projekta br. 178002, pod nazivom Jezici i kulture u vremenu i prostoru, koji finansira Ministarstvo 
prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
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da postane globalni zajednički jezik savremenog doba (eng. lingua franca; različite teorijske i praktične 
aspekte engleskog kao globalnog zajedničkog jezika razmatraju Berns 2009; Jenkins 2006, 2007; Mau-
ranen, Ranta 2010; Seidlhofer 2011), a iz toga je, opet, proistekao status odomaćenog stranog jezika. 
Potonji status nosi sa sobom nekoliko značajnih glokalnih, tj. glo(balnih i) lokalnih, implikacija jezičke i 
nejezičke naravi – glokalnih zato što se javljaju na globalnom planu, gde god i kad god neengleski jezici 
dolaze u dodir s engleskim, ali se ostvaruju na lokalnom planu, u okviru specifične jezičke zajednice. Od 
postojećih implikacija ističu se dve, verovatno najbitnije: prva je anglicizacija srpskog jezika i kulture, a 
druga hibridizacija srpskog jezika (up. Prćić 2011b). Anglicizacija se ispoljava na tri glavna načina: (a) 
u upotrebi, preteranoj upotrebi i pogrešnoj upotrebi reči iz engleskog jezika u gotovo svim registrima 
srpskog, a najviše u domenima računarstva i interneta, radio i televizijskog emitovanja, privrede, unu-
trašnje i spoljne trgovine, finansija i bankarstva, reklamiranja, nauke, medicine, sporta, mode, zabave i 
turizma, (b) u upotrebi, preteranoj upotrebi i pogrešnoj upotrebi reči i imena iz engleskog jezika u sva-
kovrsnim domaćim imenima i sloganima, i (c) po načinu razmišljanja, verbalnog i drugog izražavanja, 
ponašanja i odevanja, naročito među pripadnicima mlađih generacija (teorijske i praktične aspekte an-
glicizacije različitih evropskih jezika razmatraju Anderman, Rogers 2005; Fischer, Pułaczewska 2008; 
Furiassi, Pulcini, Rodríguez González 2012).

U tesnoj vezi s anglicizacijom, hibridizacija srpskog jezika ispoljava se u nesputanom bujanju 
jednog hibridnog sociolekta, polušaljivo ali prikladno nazvanog anglosrpski, novog urbanog varijeteta 
srpskog jezika koji (sve više) odstupa od svojih normi i (sve više) biva upotrebljavan prema norma-
ma engleskog jezika, na nivou leksike, pravopisa, izgovora, morfosintakse, semantike i pragmatike – 
njegovi uzorci postepeno prerastaju u paralelnu pseudonormu, nastupaju kao konkurencija propisanoj 
standardnoj normi i prete da je vremenom istisnu (kritičku analizu ispoljavanjâ anglosrpskog nudi Prćić 
2011a: pogl. 7). Ovde se mora precizirati da u anglosrpski spadaju samo one inovacije pod uticajem en-
gleskog jezika koje su lingvistički neopravdane i nepotrebne, jer ne doprinose srpskom jeziku u pogledu 
izražajnosti, ekonomičnosti ili drukčije, dok se lingvistički opravdane i potrebne inovacije smatraju 
dobrodošlima i čine standardni srpski jezik, a ne anglosrpski.

Imajući u vidu sve dosad izrečeno, a naročito funkciju engleskog kao dopunskog jezika u srpskom 
i hibridizaciju srpskog jezika, više je nego uočljiva izražena potreba za lingvistički zasnovanom strate-
gijom za valjano korišćenje elemenata iz engleskog jezika u srpskom (ali i svim sličnim neengleskim 
jezicima). Ta strategija, koja bi bila nova poddisciplina primenjene lingvistike, naziva se kontaktna 
jezička kultura (up. Prćić 2011a: pogl. 15) i definiše kao sistematsko proučavanje međujezičkih kon-
takata, radi postavljanja i razrađivanja pravila i preporuka za tretman nematernjih jezika, kao jezikâ 
davalaca, u maternjim jezicima, kao jezicima primaocima – u konkretnom slučaju, posredi je engleski u 
srpskom. Glavni cilj ovako zamišljene kontaktne jezičke kulture jeste utvrđivanje teorijskih, metodološ-
kih i praktičnih principa za razvijanje englesko-srpske kontaktnojezičke kompetencije, njene najvažnije 
i najkorisnije komponente. U nastavku, ovaj pojam biće podrobnije opisan i ilustrovan.

2. ENGLESKO-SRPSKA KONTAKTNOJEZIČKA KOMPETENCIJA2

Kontaktnojezička kompetencija predstavlja vrstu jezičkog znanja koje se odnosi na valjanu 
upotrebu elemenata iz jezika davaoca u jeziku primaocu, koji s njim redovno dolazi u dodir, pri čemu 
termin ‘valjana upotreba’ ovde sažima dva nerazdvojiva aspekta dobre upotrebe jezika: prvo, to je 
ispravnost, koja se ogleda u poštovanju pravila i preporuka za korišćenje jezičkih jedinica u pogledu 
pisanja, izgovora, gramatike i značenja; i drugo, to je doslednost, koja se ogleda u stalnom odabiranju 
i korišćenju preporučenih oblika, i izbegavanju nasumičnih varijacija jednog istog izvornog oblika. 
Posmatrano iz šire perspektive, prema opšteprihvaćenom stanovištu, sveukupno znanje potrebno za 
uspešnu komunikaciju jeste komunikativna kompetencija (up. Hymes 1972). S jedne strane, nju sači-

2  Ideje u ovom odeljku i njihove formulacije suštinski se oslanjaju, u većoj ili manjoj meri, na ideje i formulacije ponuđene u 
Prćić 2014: odeljak 3.
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njava jezičko znanje, utemeljeno u samom jeziku, okrenuto ka sistemu (up. Chomsky 1965 i, izvorno, 
de Saussure 1916) i uključuje fonološku, morfološku, sintaktičku i semantičku komponentu; s druge 
strane, to je vanjezičko znanje, utemeljeno u situaciji, okrenuto ka upotrebi sistema i, zavisno od težišta, 
uključuje pragmatičke, funkcijske, sociolingvističke, strategijske, diskursne, interakcijske, kulturne i 
interkulturne komponente (različite teorijske, metodološke i praktične aspekte komunikativne kompe-
tencije razmatraju Bachman 1990; Canale, Swain 1980; Lustig, Koester 2012; Orwig 1999; Peterwagner 
2005; Radovanović 2003; Savignon 1997).

U okviru ovog kompleksa znanja, kontaktnojezička kompetencija čini specijalni ili, bolje, speci-
jalizovani tip znanja okrenut ka sistemu, koji je u suštini dvosistemske naravi, jer objedinjuje relevantne 
segmente sistemâ dvaju jezika, primenjujući pravila jezika primaoca na jedinice jezika davaoca. U ovom 
slučaju, jezik primalac je srpski, a jezik davalac engleski kao odomaćeni strani jezik, pa se konkretna 
realizacija ovakvog specijalizovanog jezičkog znanja naziva englesko-srpska kontaktnojezička kom-
petencija. Naravno, ne treba posebno ni isticati da jezik davalac može biti bilo koji dominantan jezik, 
ne samo engleski, a jezik primalac bilo koji dominirani jezik, što govori o tome da se kontaktnojezička 
kompetencija može uspostaviti i razvijati između bilo koja dva para jezika, pod uslovom da se oni nalaze 
u trajnom odnosu jezika davaoca i jezika primaoca.

Da bi novouvedeni termin i njemu pripadajuća sadržina bili što celovitije objašnjeni i približeni, 
englesko-srpska kontaktnojezička kompetencija biće osvetljena iz tri međupovezana ugla, u tri zasebna 
pododeljka: (a) iz ugla prakse, svakodnevne jezičke, koja je pokrenula ideju o njenom uspostavljanju, 
(b) iz ugla teorije, koja postavlja temeljne principe njenog razvijanja, i (c) iz ugla prakse, buduće nastav-
ne, koja bi trebalo da omogući njeno prenošenje i usvajanje.

2.1. Od (svakodnevne jezičke) prakse...

U ovom pododeljku biće govora o onom aspektu prakse koji je poslužio kao motiv, ili podsticaj, 
za uspostavljanje englesko-srpske kontaktnojezičke kompetencije, a to je svakodnevna jezička praksa. 
Naš obrazovni sistem, uz minimalne i zanemarljive izuzetke, trenutno ne pruža nikakvo sistematsko 
obrazovanje vezano za upotrebu elemenata iz engleskog jezika u srpskom. Kao posledica toga, praksa 
u ovoj oblasti nalazi se u znaku slučajnosti i proizvoljnosti, uzrokovanih nesigurnim intuicijama pojedi-
naca, koji prosto misle ili veruju da se nešto na određeni način kaže ili piše, a da ta mišljenja i verovanja 
nemaju nikakvog uporišta u jezičkom ili nekom drugom znanju. Stoga ni najmanje ne treba da čudi da je 
ovo nesređeno i neuređeno stanje stvari dovelo do umnožavanja nasumičnih varijacija jedne iste reči ili 
imena (u proseku dve do četiri, mada ponekad i znatno više), koje se u govoru i pisanju redovno javljaju 
i jedne drugima čine konkurenciju, pri čemu vrlo mali broj ljudi zapravo zna, a i ne potrudi se da sazna, 
koja je od tih varijacija bolja ili bar prihvatljivija u standardnoj upotrebi – i zašto.

Primera za ovo je bezbroj, a ovde će biti naveden samo jedan – tipičan: englesko play-off ili 
playoff kao anglicizam u srpskom jeziku susreće se u devet oblika: плеј оф, плеј-оф, плејоф, na ćirilici, 
zatim plej of, plej-of, plejof, na latinici, te play off, play-off, playoff, na engleskom, u latiničkim, ali i 
ćiriličkim, tekstovima. Kad se ovom obilju doda i bogatstvo u pisanju padeških sufiksa ovog anglicizma 
(sa crticom, bez crtice, ćirilički sufiks na englesku osnovu, latinički sufiks na englesku osnovu, itd., kao 
i njihove različite kombinacije), slika postaje potpuna i ujedno postaje potpuna paradigma sveopšte ne-
brige prema valjanoj upotrebi elemenata iz engleskog jezika u srpskom, ali, posredno, i prema valjanoj 
upotrebi srpskog jezika u celini. Naravno, za ovo nisu krivi oni koji govore i pišu, a još manje oni koji 
(ih) slušaju, čitaju i gledaju, nego oni koji ih uče ili, možda tačnije, ne uče valjanoj upotrebi, a to su 
profesionalni lingvisti (up. Prćić 2011b), čija velika većina godinama zatvara oči pred englesko-srpskim 
jezičkim kontaktima i, istini za volju, pred sve beznadežnijom erozijom upotrebe srpskog jezika na svim 
nivoima i u svim vrstama izgovorenih i napisanih tekstova – počev od uličnih, preko medijskih, pa do 
univerzitetskih.
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Ovom prilikom neće se ulaziti u detalje haotične transkripcije imena iz engleskog jezika, ni nadri-
prevođenja, ni sindroma širom otvorenih vrata, ni neodmerenog i neznalačkog korišćenja anglicizama, 
ni nedovoljnog, pogrešnog ili nikakvog razumevanja anglicizama, ni nesvesnog povođenja za normom 
engleskog jezika pri upotrebi srpskog jezika, te postepenog učvršćivanja anglosrpske pseudonorme. Za 
sve ove pojave svako zainteresovan lako može pronaći primere običnim posmatranjem srpskog jezika 
oko sebe, a dokumentovane i/ili kritičke opise tih pojava može potražiti u Filipović 2005; Gajišin, Panić 
Kavgić, Kavgić 2011; Jerković 2012; Panić Kavgić 2006, 2010, 2011; Prćić 2011a; Vasić, Prćić, Nejge-
bauer 2011. Iz ovako apsurdne situacije nije teško izvesti jedan krajnje očigledan zaključak, koji glasi: 
ako se nešto ne predaje i ne neguje, ne može se očekivati da se zna i primenjuje, a one koji to ne znaju 
i ne primenjuju ne treba kritikovati, nego isključivo one koji ih tome nisu naučili – uopšte ili dovoljno. 
Ovaj zaključak odnosi se svakako i na valjanu upotrebu elemenata iz engleskog jezika u srpskom.

Svi ovde pobrojani razlozi, a najviše namera da se ograniči dalje širenje slučajnosti, proizvoljnosti 
i anglosrpske pseudonorme, nametnuli su potrebu da se predloži uspostavljanje englesko-srpske kontak-
tnojezičke kompetencije. Njenu ciljnu grupu čine svi oni za koje se može pretpostaviti da će se služiti 
elementima iz engleskog jezika u srpskom, bez obzira na to da li uče engleski jezik ili ne. Međutim, 
englesko-srpska kontaktnojezička kompetencija namenjena je, pre svih, posebnim korisnicima jezika 
(up. Prćić 2011a), vrlo heterogenoj grupaciji ljudi, koji su, zbog prirode svoje profesije, u poziciji da 
sistematski utiču, stvarno ili potencijalno, pozitivno ili negativno, na formiranje jezičkih navika javno-
sti, a da često toga i nisu svesni. Oni zato nose odgovornost za valjanost jezika koji izgovore ili napišu 
i upravo im ova okolnost obezbeđuje status posebnih korisnika jezika – o tom svom statusu, kao i o 
obavezama koje iz tog statusa proizlaze, svi oni moraju biti blagovremeno obavešteni i za njih adekvat-
no pripremljeni. Prema korelaciji između uticajnosti na javnost i odgovornosti, posebni korisnici jezika 
mogu se svrstati u tri kategorije, koje nisu nužno strogo međuisključive:

•	 Kategorija 1 – medijski poslenici, koji imaju daleko najveću uticajnost, pa otuda i najveću 
odgovornost; ovamo spadaju: novinari, urednici štampanih i elektronskih medija, kao i drugih 
vrsta publikacija, radio i televizijski voditelji, spikeri i saopštači vesti, grafički, likovni i veb-
-dizajneri, oglašivači, tvorci reklamnih slogana, predstavnici za štampu i za odnose s javnošću.

•	 Kategorija 2 – nejezički profesionalci, koji imaju ograničenu uticajnost, pa otuda i ograničenu 
odgovornost; ovamo spadaju: istraživači i profesori u osnovnom, srednjem i visokom obrazo-
vanju.

•	 Kategorija 3 – profesionalni lingvisti, koji imaju najmanju uticajnost, ali zato daleko najveću 
odgovornost, zbog toga što se ne samo služe jezikom u svojstvu jezičkih i lingvističkih struč-
njaka, nego ga istražuju i predaju, te stvaraju i sprovode jezičku politiku; ovamo spadaju: istra-
živači i profesori u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju, prevodioci svih vrsta tekstova 
sa svih jezika i lektori, dok istaknuto mesto pripada studentima engleskog jezika i lingvistike, 
kao u perspektivi nesumnjivo najuticajnijim posebnim korisnicima jezika vezanih za engleski.

Koliku važnost upravo za potonju potkategoriju posebnih korisnika jezika ima, ili može da ima, 
englesko-srpska kontaktnojezička kompetencija neka pokažu rezultati malog istraživanja sprovedenog 
tokom 2012/13. akad. godine, na jednosemestarskom kursu Kontaktna lingvistika, koji se drži u okviru 
diplomskih, ili masterskih, akademskih studija – ili master akademskih studija, kako ih, sledeći anglo-
srpsku pseudonormu, skoro svi službeno nazivaju (ispuštajući iz vida činjenicu da su svi ovi termi-
ni tek nepromišljena preimenovanja, nastala nadriprevođenjem engleskih termina graduate studies i 
master(’s) studies, iza kojih se kriju samo prepakovane doskorašnje, jasnije i tačnije imenovane, postdi-
plomske studije), na Odseku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. S ciljem da se ustanovi 
u kojoj se meri polaznici kursa, ukupno njih 18, snalaze s engleskim jezikom u srpskom, njima je na 
uvodnom času, bez ikakve najave ili pripreme, podeljen na 20-minutno popunjavanje upitnik sa 60 pita-
nja, koja se tiču svih aspekata upotrebe elemenata iz engleskog jezika u srpskom – pravopisa, izgovora, 
flektivne i derivacione morfologije, sintakse, semantike i pragmatike, te prevođenja. Kao što se iz teksta 
upitnika, koji se donosi u Dodatku, može videti, prvih 20 pitanja traži da se između nekoliko ponuđenih 
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nasumičnih varijacija podvlačenjem odabere jedna, preostalih 40 pitanja zahteva upisivanje konkretnog 
odgovora, a na kraju se daju tri dodatna pitanja – dva u vezi s poznavanjem terminologije i jedno u vezi 
sa subjektivnom procenom sopstvenog snalaženja s engleskim u srpskom. Isti ovaj upitnik polaznicima 
je podeljen, takođe bez ikakve najave, na poslednjem času ovog kursa, čiji program uključuje i centralne 
teme englesko-srpske kontaktnojezičke kompetencije.

Preliminarni zbirni rezultati potvrdili su sve četiri polazne, i očekivane, hipoteze: pre svega, od-
govori u prvom popunjavanju toliko su raznoliki da je teško razaznati bilo kakav sistem odabira, a još je 
teže oteti se utisku da su u dosta slučajeva davani pukim pogađanjem; drugo, odgovori u drugom popu-
njavanju uglavnom su bolji nego u prvom, mada se u nekim oblastima, posebno u pravopisu i prevođe-
nju, i dalje uočavaju nesigurnosti i nedoslednosti; treće, ispitanici koji su naznačili da su osnovne studije 
završili na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, gde su možda imali prilike da se s fragmentima ovih 
sadržaja upoznaju na nekim drugim kursevima, i u prvom i u drugom popunjavanju pokazali su manji, 
iako nikako zanemarljiv, stepen nesigurnosti i nedoslednosti; i četvrto, u prvom popunjavanju ispitanici 
su svoje snalaženje s engleskim u srpskom ocenili kao osrednje, dobro i slabo (u ovom redosledu), da 
bi u drugom popunjavanju većina osetila poboljšanje i smatrala da se snalazi dobro i osrednje (u ovom 
redosledu). Sve u svemu, prvo popunjavanje upitnika moglo bi se uzeti kao opšti pokazatelj celine stanja 
stvari pre rada na usvajanju englesko-srpske kontaktnojezičke kompetencije, dok bi drugo popunjavanje 
moglo poslužiti kao putokaz ka njenom uspešnijem usvajanju, a zatim i delotvornijem primenjivanju.

2.2. ...Preko teorije...

U ovom pododeljku biće govora o teorijskim aspektima englesko-srpske kontaktnojezičke kom-
petencije, koja je po svojoj prirodi eklektička, jer kombinuje relevantna dostignuća tri lingvističke dis-
cipline: prva je kontaktna lingvistika, od koje su preuzeti principi primarne i sekundarne fonološke, 
morfološke i semantičke adaptacije pozajmljenica u jezik primalac; pri tome, primarna adaptacija je 
obavezna i deluje tokom procesa integracije elemenata iz engleskog jezika u srpski, dok je sekundarna 
adaptacija fakultativna i deluje nakon procesa njihove integracije (up. Filipović 1986). Druga discipli-
na je kontrastivna lingvistika, od koje su preuzeti principi utvrđivanja korespondenata i ekvivalenata 
između jedinica dva posmatrana jezika u pogledu forme, funkcije, sadržine i upotrebe; pri tome, kores-
pondenti su uporedivi po sva četiri ova svojstva, a ekvivalenti samo po funkciji i/ili sadržini i upotrebi, 
u zavisnosti od toga da li data jedinica nosi značenje, poput reči i morfeme, ili ga ne nosi, poput foneme 
(up. Đorđević 2004; Krzeszowski 1990; Prćić 2011a: pogl. 13-14). I treća disciplina je sociolingvistika, 
od koje su preuzeti principi jezičkog planiranja i stvaranja standardnog jezika; pri tome, taj proces sači-
njava deset uzastopnih etapa: odabiranje, opisivanje, propisivanje, razrađivanje, prihvatanje, primenji-
vanje, širenje, negovanje, vrednovanje i prepravljanje jezičke norme (up. Radovanović 2003), od kojih 
se za razvijanje kontaktnojezičke kompetencije najbitnijim smatraju etape propisivanja, primenjivanja 
i negovanja.

U pogledu metodologije, englesko-srpska kontaktnojezička kompetencija objedinjuje deskriptiv-
ni i preskriptivni pristup. U delokrugu prvog nalaze se objektivni opisi jezičkog sistema i, po implikaciji, 
njegove upotrebe, dok se u delokrugu drugog nalaze preporuke o upotrebi jezičkog sistema, naročito 
u slučajevima kada postoje varijacije ili pogrešne upotrebe sistema (up. Lyons 1968; Robins 1989). 
Treba naglasiti da je često kritikovani i uveliko prevaziđeni tradicionalni, konzervativni i subjektivni 
preskriptivizam ovde zamenjen osavremenjenim preskriptivizmom, koji više nema filološke temelje, 
nego lingvističke, sociolingvističke i korpusnolingvističke, i više ne stavlja težište na pojmove pravil-
nosti, logike, čistote, lepote ili etimologije, nego valjano dokumentovana i objašnjena pravila, principe 
i tendencije upotrebe, podržane rezultatima korpusne analize, što sve znatno doprinosi objektivnosti, 
pouzdanosti i verodostojnosti ponuđenih preporuka (up. Prćić 2010).

U pogledu strukture, englesko-srpska kontaktnojezička kompetencija sastoji se od tri modula, koji 
se poklapaju s tri faze integracije elemenata iz engleskog kao jezika davaoca u srpski kao jezik primalac 
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(up. Prćić 2011a: pogl. 15): prvo, to je kontaktno-kontrastivni modul, koji se tiče elemenata iz engleskog 
jezika u fazi pre nego što uđu u sistem srpskog jezika i bavi se (a) opštom jezičkom i nejezičkom priro-
dom reči i imena, i (b) opštim principima njihove standardizovane upotrebe u zajednici jezika primaoca. 
Drugo, to je kontaktni modul, koji se tiče elemenata iz engleskog jezika u fazi dok počinju da ulaze i 
ustaljuju se u sistemu srpskog jezika i bavi se njihovom primarnom adaptacijom iz sistema engleskog je-
zika u sistem srpskog jezika. I treće, to je kontrastivni modul, koji se tiče elemenata iz engleskog jezika u 
fazi nakon što su se ustalili u sistemu srpskog jezika i bavi se (a) njihovom sekundarnom adaptacijom u 
sistemu srpskog jezika, i (b) tipičnim uzorcima anglosrpskog, tj. nepoželjnim upotrebama nastalim pod 
uticajem engleskog jezika, kao i načinima njihovog prepoznavanja, ispravljanja i izbegavanja.

U pogledu obuhvata, englesko-srpska kontaktnojezička kompetencija usredsređena je na dve 
osnovne vrste elemenata iz engleskog jezika, čija upotreba predstavlja najveće praktične poteškoće u 
srpskom: prvo, to su reči (poput milkshake), njihovi podtipovi i kombinacije – akronimi (ADSL) i, po 
potrebi, stručna terminologija (revolving credit), te, u manjem obimu, kolokacije (brush one’s teeth) i 
idiomi (by the way). Sve ovakve reči imaju status anglicizma ili inglišizma u srpskom jeziku, pri čemu se 
pod anglicizmom podrazumeva reč iz engleskog jezika, poput milkšejk, bez obzira na njeno etimološko 
poreklo i morfološku strukturu (prosta, izvedena, složena ili frazna), ili afiks, poput ko-, ili afiksoid, po-
put sajber-, koji je ušao u srpski jezik i, adaptacijom na nivou forme i/ili sadržine, ostvario bar izvestan 
stepen integrisanosti u njegov sistem; takve jedinice imaju status pozajmljene reči, afiksa ili afiksoida. 
Ukoliko se po svom grafološkom, fonološkom i morfološkom obliku prepoznaju kao pozajmljenice iz 
engleskog jezika, anglicizmi su očigledni, kao što je milkšejk, a ukoliko se u postojećim srpskim doma-
ćim i odomaćenim rečima kriju forme i/ili sadržine svojstvene engleskom jeziku, anglicizmi su skriveni 
– oni mogu nastati na dva načina: prvo, strukturnim prevođenjem ili kalkiranjem, tj. doslovnim prevo-
đenjem forme i njoj pridružene sadržine polimorfemskih reči, kao što je mapa puta, od engleskog road 
map, uključujući i pragmatičke anglicizme, doslovno prevedene diskursne formule, kao što je Mogu li 
da vam pomognem?, od engleskog Can I help you?; i drugo, presađivanjem engleske sadržine na srpsku 
formu, kao što je relaksacija, u smislu ‘labavljenje primene nekog zakona, zabrane ili ograničenja’, od 
engleskog relaxation (up. Prćić 2011a: pogl. 10; Mišić Ilić, Lopičić 2011). Nasuprot ovako definisanom 
pojmu anglicizma jeste reč ili sintagma iz engleskog jezika, poput by the way, koja se u srpskom jeziku 
javlja kao povremena interpolacija i još nije ni započela proces integracije u njegov sistem, pa se zato 
ne smatra anglicizmom, nego se naziva drukčije – inglišizmom; takve jedinice imaju status strane reči 
ili sintagme. Interpolacija inglišizama predstavlja zapravo mešanje ili, bolje, ukrštanje kodova na leksič-
kom nivou i mogla bi se shvatiti kao specijalni slučaj realizacije međujezičke promene, ako ne i zamene, 
koda (up. Radovanović 2003).

Druga osnovna vrsta elemenata koji spadaju u obuhvat englesko-srpske kontaktnojezičke kompe-
tencije su imena i njihovi podtipovi (up. Prćić 2011a: pogl. 18): lična (poput George Alexander Louis), 
geografska (New York), institucionalna (National Portrait Gallery) i ostala imena, koja objedinjuju fa-
bričke nazive ili marke (Mozilla Firefox), naslove knjiga (Encyclopaedia Britannica), novina (Washi-
ngton Post) i časopisa (Nature), nazive radio i televizijskih kanala (Sky News) i emisija (Top Gear), te 
svakovrsne naslove ili nazive umetničkih dela – književnih (The Forsyte Saga), pozorišnih (The Com-
plete Works of William Shakespeare (abridged)), filmskih (Catwoman), likovnih (Landscape in Suffolk), 
muzičkih (The Pirates of Penzance) i drugih. Kod dveju navedenih osnovnih vrsta elemenata primenjuju 
se različiti metodi adaptacije u srpskom, utoliko što se reči, idealno, adaptiraju na nivou sadržine, prevo-
đenjem, a imena, uobičajeno, na nivou forme, preoblikovanjem, pri čemu, naravno, postoje predvidljivi 
otkloni i izuzeci na obe strane.

Predviđeno znanje koje treba da bude preneseno i usvojeno odražava dvojnost između jezičkog 
sistema i upotrebe tog sistema, i organizovano je u tematske oblasti, čiji je cilj da olakšaju valjano kori-
šćenje elemenata iz engleskog jezika u srpskom, te da ukažu na uobičajene pogrešne upotrebe. Glavne 
tematske celine englesko-srpske kontaktnojezičke kompetencije ovde će biti predstavljene u vidu po-
pisa, razvrstane po lingvističkim poddisciplinama (ovaj popis, uz neophodne modifikacije, moguće je 
prilagoditi i ostalim parovima jezikâ primalaca i davalaca):
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•	 Fonologija – izgovor elemenata sa srpskim, ili engleskim, ili mešovitim glasovima; utvrđiva-
nje englesko-srpskih samoglasničkih i suglasničkih korespondenata i ekvivalenata; određivanje 
mesta naglaska.

•	 Morfosintaksa – dodeljivanje sufiksâ za rod imenicama i pridevima; deklinacija imenica i pri-
devâ; indeklinabilne imenice i pridevi; indeklinabilne imenice u funkciji prideva; poređenje 
pridevâ; dodeljivanje infinitivskih sufiksa glagolima; konjugacija, vreme i aspekt glagolâ; izvo-
đenje prisvojnih oblika od imenâ; ostale sistemske tvorbe od rečî i imenâ.

•	 Pravopis – prenošenje elemenata u transkribovanom, izvornom ili hibridnom obliku; upotreba 
ćiriličkog i latiničkog pisma; dodavanje flektivnih i derivacionih sufiksa na elemente spojeno 
ili s crticom; utvrđivanje englesko-srpskih pravopisnih sličnosti i razlika, naročito kod upotrebe 
velikog početkog slova i znakova interpunkcije.

•	 Semantika s pragmatikom – značenje anglicizama, uključujući i stručnu terminologiju; smisa-
oni odnosi, naročito sinonimija anglicizama prema postojećim domaćim i odomaćenim rečima; 
kulturno specifične reči; anglicizmi kao srpsko-engleski lažni parovi; opravdanost upotrebe an-
glicizama; prevodivost rečî (kako anglicizama, tako i inglišizama) i imenâ; doslovno prevođe-
nje rečî, sintagmi i rečenica.

•	 Stilistika – kontekstualna primerenost anglicizama, naročito stepen njihove formalnosti i usko-
stručnosti.

Ovde treba još istaknuti da su odabir, opseg i sadržaj tematskih celina u ovom popisu opredeljeni 
trima ključnim teorijsko-metodološkim i praktičnim činiocima: pre svega, to su najvažniji problemi 
primarne i sekundarne fonološke, morfosintaktičke, grafološke, semantičko-pragmatičke i stilističke 
adaptacije elemenata iz engleskog jezika u srpski; podjednako bitno, to su neobični ili osobeni slučajevi 
u procesu adaptacije, uglavnom u morfosintaksi i fonologiji; i na kraju, to su učestale, predvidljive, ako 
ne i sistematske, greške, uglavnom u pravopisu i morfosintaksi, koje se moraju svesno izbegavati.

2.3. ...Do (buduće nastavne) prakse

U ovom pododeljku biće govora o onom aspektu prakse putem koga bi se englesko-srpskom 
kontaktnojezičkom kompetencijom moglo ovladati, a to je buduća nastavna praksa. Najefikasniji metod 
za njeno prenošenje i usvajanje je institucionalni, u sklopu obrazovnog sistema – specifično, na časo-
vima engleskog kao stranog, odn. odomaćenog stranog, jezika, zbog toga što ovi časovi nude odlične 
mogućnosti za poređenje dvaju jezika i za istraživanje odnosâ između engleskog jezika i srpskog kao 
maternjeg jezika učenikâ, uključujući i uticaje prvog na drugi. Kao primarne ciljeve ovog poduhvata 
treba izdvojiti dva: (a) da se učenici nauče jezičkim veštinama (fonološkim, morfosintaktičkim, pravo-
pisnim, semantičko-pragmatičkim i stilističkim) koje bi im omogućile valjano korišćenje elemenata iz 
engleskog jezika u srpskom, i (b) da se učenicima ukaže na neretko zanemarenu činjenicu da komuni-
kacija mora da bude zasnovana na saradnji između pošiljaoca i primaoca poruke, što ovde podrazumeva 
da se anglicizmi (i inglišizmi), naročito oni noviji, moraju koristiti tako da ih slušaoci, čitaoci i gledaoci 
mogu razumeti, a ne da budu suočeni s čudnim nizovima glasova i/ili slova koji im ne znače ništa ili go-
tovo ništa; to ujedno implicira da sam pošiljalac poruke prethodno treba da bude upoznat sa značenjem 
anglicizma koji namerava da upotrebi, što danas vrlo često nije slučaj. Kao sekundarne ciljeve treba 
pomenuti sledeće: (a) da se engleski jezik i lingvistika predaju tako da se eksplicitno uvaži postojanje 
kontakata između engleskog i većine ostalih jezika u svetu, pa tako i srpskog, te da se napusti trenutna 
praksa gotovo potpunog neprimećivanja ove pojave koja ima globalno dalekosežne jezičke i nejezičke 
implikacije, (b) da se oduči, ili bar počne odučavati, od upotrebe anglosrpskog, (c) da se podigne svest 
o neizbežnim međujezičkim kontaktima u savremenom svetu, uključujući i one englesko-srpske, i (d) 
da se neguju konstruktivni i pozitivni stavovi prema pozajmljenicama iz stranih jezika uopšte i iz engle-
skog jezika posebno, doprinoseći na taj način „miroljubivoj koegzistenciji” engleskog i srpskog jezika.
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Među potencijalnim kandidatima koji bi predavali englesko-srpsku kontaktnojezičku kompeten-
ciju, najpogodniji bi bili odgovarajuće osposobljeni profesori engleskog jezika, izvorni govornici srp-
skog jezika, koji su i teorijski i pedagoški kvalifikovani da prenesu ovu vrstu dvosistemske kompeten-
cije i koji sami spadaju u posebne korisnike jezika kategorije 3. Nasuprot njima, jednojezični profesori, 
bilo engleskog jezika kojima je maternji jezik engleski, bilo srpskog jezika kojima je maternji jezik 
srpski, za ovo ne bi bili pogodni, pošto im nedostaje tražena dvosistemska kompetencija – osim, narav-
no, ukoliko dobro vladaju onim drugim jezikom, kao i specijalizovanim lingvističkim znanjem; u tom 
slučaju, profesori srpskog jezika mogli bi uspešno da obrađuju kontrastivni i, delom, kontaktni modul 
na časovima srpskog jezika.

Podučavanje veštinama kontaktnojezičke kompetencije bilo bi usmereno ka tome da učenici 
usvoje aktivno upotrebljiv sistem znanja, koje bi im bilo predstavljeno u vidu kratkih preporuka o tome 
kako da se valjano služe elementima iz engleskog jezika u srpskom. Te kratke preporuke bile bi lingvi-
stički zasnovani, sažeti, jasni, lako razumljivi i lako primenljivi praktični saveti, čije bi formulacije bile 
pozitivne, ukazujući na to šta može i treba da se radi, poput ‘Glas /w/ na početku reči u engleskom uvek 
se prenosi kao в / v u srpskom, npr. William > Вилијам / Vilijam’, ali bi mogle biti i negativne, ukazujući 
na to šta ne može i ne treba da se radi, poput ‘U srpskom jeziku ne postoji decimalna tačka, nego deci-
malni zarez, npr. 92,5 MHz’ (pojedinosti o ovim formulacijama i njihovu tipologiju nudi Prćić 2010).

Sam nastavni proces bio bi pažljivo prilagođen uzrastu učenikâ, njihovim očekivanim potrebama 
i ranije postavljenim ciljevima. Bio bi zasnovan na stepenovanom pristupu, s pet nivoa kompetencije 
koji se progresivno šire i sadrže tematske oblasti iz prethodnog pododeljka, organizovane na sledeći 
način:

(1) Osnovni nivo – obrađivao bi elementarna znanja o međujezičkim kontaktima, pozajmljivanju i 
pozajmljenicama iz engleskog jezika, te o fonologiji, morfosintaksi i pravopisu pozajmljenica; 
podučavao bi se u višim razredima osnovnog obrazovanja.

(2) Srednji nivo – obrađivao bi Fonologiju, Morfosintaksu i Pravopis; podučavao bi se u nejezičkim 
razredima srednjeg obrazovanja.

(3) Viši nivo – obrađivao bi Srednji nivo proširen Semantikom s pragmatikom i Stilistikom, te uče-
stalim greškama; podučavao bi se u jezičkim razredima srednjeg obrazovanja; bio bi namenjen 
naročito medijskim poslenicima, posebnim korisnicima jezika kategorije 1.

(4) Viši plus nivo – obrađivao bi Viši nivo proširen stručnom terminologijom engleskog kao jezika 
struke (eng. English for specific purposes; ESP); podučavao bi se na nejezičkim grupama viso-
kog obrazovanja; bio bi namenjen naročito nelingvističkim stručnjacima, posebnim korisnicima 
jezika kategorije 2.

(5) Profesionalni nivo – obrađivao bi Viši ili Viši plus nivo proširen nužnim teorijskim i pedagoš-
kim aspektima; podučavao bi se na jezičkim i lingvističkim grupama visokog obrazovanja; bio 
bi namenjen naročito profesionalnim lingvistima, posebnim korisnicima jezika kategorije 3.

Saglasno gorenavedenim ciljevima, svi ovi nivoi bili bi ustrojeni tako da učenicima pruže aktivno 
znanje, izuzev Osnovnog nivoa, koji bi davao samo ono pasivno; i drugo, da što potpunije zadovolje 
praktične potrebe pojedinih grupa učenika, dok bi Viši, Viši plus i, u najvećoj meri, Profesionalni nivo 
nudili i dopunska teorijska objašnjenja, kako bi se celovito odgovorilo očekivanim potrebama njihovih 
ciljnih grupa.

Veštine kojima bi se ovako ovladalo bile bi, idealno, podučavane sistematski i formalno, kao 
deo nastavnog plana i programa, koji bi trebalo da bude dopunjen temama u vezi s kontaktnojezičkom 
kompetencijom. Međutim, ako bi tvorci nastavnih planova i programa odlučili da se i dalje ne osvrću na 
englesko-srpske jezičke kontakte, a time i kontaktnojezičku kompetenciju, što ne bi predstavljalo preve-
liko iznenađenje, njome bi se trebalo baviti neformalno, mimo onoga što propisuje nastavni plan i pro-
gram. U oba slučaja, posebni blokovi časova bili bi posvećeni obrađivanju i usvajanju gradiva svih na-
vedenih nivoa, dok bi Profesionalni nivo bio uključen u nastavne programe relevantnih univerzitetskih 
kurseva – u prvom redu, praktičnih časova prevođenja, i/ili teorijskih časova opštih principa prevođenja, 



ENGLESKO-SRPSKA KONTAKTNOJEZIČKA KOMPETENCIJA: OD PRAKSE PREKO TEORIJE DO PRAKSE

191

i/ili, najbolje, postao bi sastavni deo kursa koji se bavi englesko-srpskim jezičkim kontaktima. Uz to, 
aspekti kontaktnojezičke kompetencije mogli bi biti učvršćivani, konkretno uvežbavani i primenjivani 
na časovima nesistematski, s vremena na vreme, kako budu nailazili novi, interesantni ili pažnje vredni 
primeri, ili kako na njih budu ukazivali učenici i/ili profesori.

3. ZAVRŠNE NAPOMENE

U ovom prilogu izložen je i razložen predlog za uspostavljanje i razvijanje englesko-srpske kon-
taktnojezičke kompetencije, nove vrste jezičkog znanja koje se odnosi na valjanu upotrebu elemenata iz 
engleskog kao odomaćenog stranog jezika u srpskom. Da bi se ovde ponuđene ideje mogle što uspešnije 
i delotvornije prevesti u praksu, neophodno je ispuniti nekolike preduslove, od kojih se najznačajnijima 
smatraju sledeći: (a) celovito postavljanje jezičkih normi u ovoj oblasti, (b) detaljno razrađivanje tema 
koje će biti obrađivane, (c) pripremanje odgovarajućih štampanih i/ili elektronskih priručnika, naročito 
jezičkih savetnika i rečnika, i (d) osmišljavanje nastavnih metoda i materijala, naročito raznovrsnih 
i efektnih vežbanja. Nesumnjivo najpotrebniji i najkorisniji priručnik za ovako zamišljeno usvajanje 
englesko-srpske kontaktnojezičke kompetencije trebalo bi da bude jedan praktični vodič, u štampanoj i 
elektronskoj (oflajn i onlajn) formi, izrađen u obliku pitanja i odgovora. Obuhvatajući prva četiri nivoa, 
od Osnovnog do Višeg plus, i s teorijom svedenom na nužni minimum, ovaj vodič bio bi namenjen ne 
samo učenicima i posebnim korisnicima jezika, nego svim zainteresovanim čitaocima, pa bi na taj način 
znatno mogao doprineti usvajanju englesko-srpske kontaktnojezičke kompetencije i van obrazovnog si-
stema. Taj priručnik stoga bi imao dvostruku funkciju, jer bi takođe bio samoobrazovni praktični vodič.

Iako je put do ovakvog jednog priručnika dug, u njegovoj pripremi nikako se ne bi pošlo od 
nule. Rezultati nekih od dosadašnjih teorijskih i primenjenih englesko-srpskih kontaktnih i kontrastiv-
nih istraživanja mogli bi se odmah uključiti u sastav englesko-srpske kontaktnojezičke kompetencije, a 
samim tim i u budući priručnik. Među njima treba pomenuti sledeće izvore: Filipović 1986; Prćić 2011a; 
Pešikan, Jerković, Pižurica 2010 (deskriptivni i preskriptivni aspekti adaptacije elemenata iz engleskog 
jezika u srpskom); Marković 2012 (kontrastivna analiza samoglasnika u engleskom i srpskom jeziku); 
Prćić 2011a: pogl. 11; Milić 2013 (anglicizmi kao sinonimi u srpskom jeziku); Prćić 2012 (anglicizmi 
kao srpsko-engleski lažni parovi); Milić 2004; Mićić 2009; Silaški 2012 (aspekti adaptacije i standardi-
zacije stručne terminologije iz engleskog jezika u srpskom). Što se tiče specijalizovanih rečnika koji bi 
se ovde mogli upotrebljavati, to su sledeći: Vasić, Prćić, Nejgebauer 2011; Prćić 2004b, 2008; Hlebec 
2009; Kovačević 2011; Milić 2006; Mićić 2011. U svakom slučaju, ozbiljan rad na razvijanju engle-
sko-srpske kontaktnojezičke kompetencije tek treba da otpočne i da vremenom urodi opipljivim plodo-
vima – zajedničkim trudom, najmanje, englesko-srpskih kontaktnih i kontrastivnih lingvista, jezičkih 
normativista, korpusnih lingvista, leksikografa i, svakako ne na poslednjem mestu, dobro osposobljenih 
profesora engleskog (i srpskog) jezika. U protivnom, svi su izgledi da će se anglicizacija i hibridizacija 
srpskog jezika nastaviti „nesmanjenom žestinom”, što bi, zajedno s daljim širenjem slučajnosti, proi-
zvoljnosti i anglosrpske pseudonorme, lako moglo dovesti do toga da, u ne tako dalekoj budućnosti, an-
glosrpski postane, sviđalo se to nekom ili ne, glavni, ako ne i standardni, urbani varijetet srpskog jezika 
današnjice – doduše nikad de iure, ali zato i te kako de facto.
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osnovne studije završene na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu: da / ne (zaokružite)

PODVUCITE SVOJ ODGOVOR:

1. Da li se ovaj kurs zove Kontaktna Lingvistika, ili kontaktna lingvistika, ili Kontaktna lingvistika?
2. Da li više volite prosek ocena 9,75 ili 9.75?
3. Da li ste na osnovnim studijama učili o frazalnim ili o fraznim glagolima?
4. Da li je Hilari Klinton trenutno na čelu Stejt dipartmenta, ili Stejt departmenta, ili Stejt departmana?
5. Da li je američka savezna država Nju Hempšajr, ili Nju Hempšir, ili Nju Hemšir, ili Nju Hempšajer?
6. Da li je skandal nedavno izbio u BBC-u ili u BBC-ju?
7. Da li se zatvorska kazna služi ili izdržava?
8. Da li ste, kada ste priključeni na internet, on lajn, ili onlajn, ili on-lajn, ili on-line, ili online, ili on line?
9. Da li ste priključeni na internet ili na Internet?
10. Da li ponekad zavirite u Quirkovu ili u Quirk-ovu Gramatiku engleskog jezika za studente?
11. Da li je taj najistaknutiji britanski anglista u srpskom Kvirk, ili Kverk, ili Kirk?
12. Da li je Denzel u srpskom Vošington ili Vašington?
13. Da li više volite mafinu ili mafin s marmeladom?
14. Da li vam više odgovaraju filmovi Čarli Čaplina ili Čarlija Čaplina?
15. Da li za pristup Fejsbuku češće koristite lozinku, ili šifru, ili pasvord?
16. Da li posećujete YouTube, ili You Tube, ili JuTjub, ili Jutjub, ili Ju Tjub, ili Ju tjub?
17. Da li Wow! u srpskom češće izgovarate sa /w/ ili sa /v/ na početku?
18. Da li je novinarka razgovarala s britanskim premijerom Dejvidom Kamerunom ili Kameronom?
19. Da li se naslov američke televizijske serije Castle u srpskom izgovara i piše sa ‘t’ ili bez ‘t’?
20. Da li tender znači konkurs, ili molba, ili prijava?
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ISPIŠITE SVOJ ODGOVOR:

21. Da li vam ovaj kurs donosi 6 kredita ili nečeg drugog – i čega?
22. Da li ćete na kraju ovih studija pisati master rad ili neki drugi – i koji?
23. Da li je škotski teniser Marej ili nešto drugo – i šta?
24. Da li se engleski fudbalski klub zove Blekburn ili drukčije – i kako?
25. Da li je novela u srpskom isto što i novel na engleskom?
26. Šta za vas znači grejs-period?
27. Kakav je po vama revolving-kredit?
28. Kako se na srpskom izgovara i piše prezime (Mickey) Rourke?
29. Kako se na srpskom zove London School of Economics?
30. Kako se na engleskom kaže video-spot?
31. Kako biste na srpskom napisali englesko reality show?
32. Kako se na srpskom prirodnije kaže što je pre moguće?
33. Kako glasi Šekspirovo ime napisano srpskom ćirilicom?
34. Da li su hamburger i pljeskavica isto ili nisu – ako nisu, kako se razlikuju?
35. Da li ikad u pisanju upotrebljavate oblike imejl ili mejl – ako da, koji više?
36. Čime se bavi prezenter na Televiziji B92?
37. Ako u našim kafićima naručite đus, šta ćete dobiti?
38. Da biste đus dobili u Londonu, šta treba da naručite?
39. Šta je to dijetetski suplement?
40. Šta su to alumni Filozofskog fakulteta?
41. Šta su to profesori emeritusi?
42. Po čemu se značenjski razlikuju akademik u srpskom i academic u engleskom?
43. Šta je to volumen vaših trepavica?
44. Kad vam traže CV, šta vam u stvari traže?
45. Koji je srpski sinonim za reč ekonomski u kolokaciji ekonomski razvoj?
46. Koji je ženski ekvivalent muške titule ser u Velikoj Britaniji?
47. Po čemu se razlikuju noutbuk i netbuk?
48. Po čemu se razlikuju smartfon i pametni telefon?
49. Kako glasi antonim od daunloudovati?
50. Šta je to mobing?
51. Šta znači LGBT u kolokaciji LGBT populacija?
52. Da li ste prepaid ili postpaid korisnik mobilne telefonije?
53. Da li je Laza Lazarević pisao kratke priče ili nešto drugo – i šta?
54. Kakav je to all inclusive aranžman za Hurgadu?
55. Da li se gornje značenje može izraziti srpski – i kako?
56. Kako se značenje engleskog uzvika Shit! može izraziti na srpskom?
57. Ima li razlike između pink, roza i ružičaste boje?
58. Da li vam nešto smeta u rečenici Vi ste gledali Dnevnik. – ako da, šta je to?
59. Da li vam nešto smeta u rečenici Predstavljen je najnoviji Džejms Bond film. – ako da, šta je to?
60. Šta u stvari radi mladić koji devojku pita da se uda za njega?

ZA KRAJ JOŠ TRI PITANJA:

61. Šta za vas znači termin anglicizam?
62. Da li ste čuli za termin anglosrpski i, ako jeste, šta on za vas znači?
63. Posle popunjavanja ovog upitnika, kako se, po vašem mišljenju, vi lično snalazite s engleskim u srpskom? 

Podvucite jednu od ponuđenih mogućnosti: snalazim se dobro – osrednje – slabo, tj. onako kako su me dosad 
naučili.
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ENGLISH-SERBIAN CONTACT LINGUISTIC COMPETENCE:
FROM PRACTICE TO THEORY TO PRACTICE

Summary

This paper has brought a proposal for establishing and developing English-Serbian contact linguistic competence, 
a new type of linguistic knowledge related to the proper use of elements, i.e. words and names, from English 
in Serbian, set in the context of English as a global lingua franca and as the nativized foreign language. After a 
general definition, discussed in some detail have been theoretical, methodological and practical aspects of this type 
of bisystemic linguistic knowledge, from three interlinking angles: (1) from practice, everyday linguistic practice, 
which has motivated the establishment of English-Serbian contact linguistic competence, (2) to theory, which lays 
down the fundamental principles of its development, back (3) to practice, future teaching practice, which should 
enable its impartation and acquisition.

Key words: English-Serbian contact linguistic competence, contact linguistics, contrastive linguistics, theory, 
practice
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Михај н. радан

О НЕКИМ ЛЕКСИЧКИМ ПОЗАЈМЉЕНИЦАМА У СФЕРИ 
КУЋЕ И ПОКУЋСТВА У СРПСКИМ ГОВОРИМА 

ИЗ РУМУНСКОГ БАНАТА

У овом раду наставља се истраживање лексичких позајмљеницa у сфери куће и покућства у српским го-
ворима из румунског Баната. На основу упитника, грађа је сакупљена у дванаест насеља из различитих 
делова Баната: Банатска клисура, карашевска област, централни и северни Банат. Будући да је ово истра-
живањње по први пут спроведено у Војводини, главни циљ рада јесте да се стекне целовитији увид у овом 
лексичком сегменту уношењем грађе из српских говора румунског Баната који нису били обухваћени тим 
истраживањем, те да се на тај начин омогући упоредна анализа процеса позајмљивања лексичких термина 
у српском и румунском Банату. Циљ је, такође, да се у дијахронијској равни установи проценат учешћа 
стране лексике или однос позајмљеница из разних језика у лексици куће и покућства у српским говорима 
из румунског Баната.

Кључне речи: позајмљенице, српски говори, мултиетнички румунски Банат, контакти, утицаји.

0.  Банат је данас познат као мултиетничка област у којој се сусрећу и преплићу културе 
разних народа. Мало је, међутим, познато да је етничка слика Баната у прошлости била много 
једноставнија од данашње. Наиме, све до 1030. године када је Банат потпао под мађарску власт, 
житељи ове области били су једино Румуни и Словени (већином Срби и, у мањем броју, Бугари). 
Од тада у Банат стижу и Мађари, али у малом броју, који ће се пре пада Баната под турску власт 
(1552. године) из њега  скоро сви иселити [Поповић 1955: 17, 32, 50, 79-80] [Церовић 1997: 7-12]. 
Међутим, тек након протеривања Турака 1718. године, када је Банат  постао крунски посед Хаб-
сбуршке царевине, етнички састав Баната доживљава највеће промене. Као што је познато, аус-
тријске (касније и мађарске) су власти извршиле током XVIII и XIX века планску колонизацију 
Баната другим етничким елементима, претежно католичке вероисповести – Немцима, Аустријан-
цима, Италијанима, Французима, Шпанцима, Словацима, Чесима, Бугарима.

1. У европским оквирима, Банат је познат као примерна мултиетничка област у којој веко-
вима складно живе бројне етничке групе. У таквим мешовитм етничким срединама разне етничке 
заједнице неизбежно долазе у контакт чије су последицe интерференције и међусобне утицаје у 
домену материјалне и духовне културе. 

Континуирани, најдуготрајнији и најинтензивнији контакт српског банатског живља, а у 
појединим насељима и суживот, остварен је са румунским живљем (од раног средњег века до 
данас). 

По свом трајању, контакт и/или суживот са Мађарима заузима друго место, али је интензи-
тет тог контакта, у суштини, неупоредиво слабији од румунског. 

Иако су само 166. година владали Банатом, контакт банатских Срба (и Румуна) са представ-
ницима турске администрације, војске и трговцима оставио је дубоке трагове не само у њиховом 
језику, већ, уопште, и у њиховој духовној и материјалној култури.

Почев од XVIII века, када Банат постаје мултиетничка и мултиконфесионална средина, 
банатски Срби долазе у контакт и са другим несловенским и словенским етничким заједницама 
(Немцима, Французима, Шпанцима, Италијанима, Бугарима, Словацима и др.), од којих најснаж-
нији утицај оствариће немачки језик и култура. 
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Колонисти доведени у Банат оснивају нова насеља или су их аустријске  власти сместиле 
у већ постојећа српска или румунска насеља. Било је и случајева да је аутохтоно банатско ста-
новништво присилно евакуисано из својих насеља у која је аустријска администрација сместила 
колонисте, што је стварало конфликтне ситуације. Евакуисани аутохтони Срби и Румуни пре-
мештени су у неки други крај где су били приморани да оснивају нова насеља. 

Најинтензивнији контакт између разних етничких заједница, са бројним интерфернцијама 
и реципрочним утицајима, остварен је у новонасталим етнички мешовитим насељима. Међутим, 
утицај неке етничке групе на другу могао је бити већег или мањег интензитета, што је зависило 
од разних фактора – економских, политичких, социјалних, културолошких, верских, временских, 
психолошких. Сваки од тих фактора може, у мањој или већој мери, поспешити или кочити ути-
цај једне заједнице на другу. Тако, на пример, верски и неки културолошки фактори (разлике у 
духовној и материјалној култури) знатно коче ширење утицаја, док други фактори - временски 
(трајност деловања утицаја), политичко-административни, економски и поједини културолошки 
(престиж који култура једног народа ужива код другог народа) - погодују ширењу страног ути-
цаја. Неједнаки економски, културни и друштвени нивои развоја различитих етничких заједница 
у контакту стварају погодне услове, у језичкој равни, за продор и усвајање, пре свега, туђе ле-
ксике, неопходне за именовање нових реалија и појмова, а у условима веома снажног и конти-
нуираног утицаја, може доћи и до усвајања фонолошких и морфо-синтаксичких структура које 
могу имати као крајњу последицу нестанак говора/језика и потпуну асимилацију, дакле нестанак 
етничке групе/народа која трпи утицај [Радан, 2006а: 548].

Без сумње, најинтензивнији утицај остварује се у условима директног контакта и суживо-
та, у свакодневној комуникацији припадника различитих етничких група. У етнички мешовитим 
срединама, осим реципрочног или, ређе, једностраног утицаја, једна од последица таквог међу-
етничког контакта јесте би- или мултилингвалност већине житеља одређене заједнице. Међутим, 
снажан утицај неког језика на други остварује се и посредством државних институција (школ-
ство, судство, административни апарат, војска) које користе званични језик већинског или народа 
који влада државом у којој живи више етничких група  и, у задњих сто година, средствима јавног 
информисања (штампа, радио, телевизија, интернет).  

2. У мултиетничким срединама, каква је и Банат, утицај говора једне етничке групе на говор 
друге етничке заједнице или утицај званичног језика на говоре других етничких група јесте сло-
жен и најчешће дуготрајан процес, који може захватити један, више или све нивое језика /дијале-
кта, говора/, зависно од дуготрајности контакта, интензитета утицаја, политичких прилика и сл. 

2.1. У овом раду ће бити размотрен страни утицај у лексици српских говора из румунског 
дела Баната, и то онај део који се односи на терминологију куће и покућства. Конкретније, биће 
размотрен и анализиран део грађе сакупљене у дванаест насеља из румунског Баната1 у којима 
вековима живе Срби било сами, било са другим етничким групама [Радан 2004: 19, 21]. 

Основни циљ рада јесте да се употпуни и заокружи дијалекатска слика из сфере која се од-
носи на терминологију куће и покућства на целом подручју Баната (историјског), будући да је та 
терминологија истражена само у српском делу Баната и, шире, у Војводини [Вуковић, 1988]. Део 

1  Дијалектолошку анкету урадила је група студената србистике Филолошког,  филозофског и историјског факултета 
са Западног универзитета у Темишвару, под мојим руководством, на основу упитника коришћеног за прикупљање 
грађе из сфере куће и покућства на територији Војводине [види Вуковић 1988]. Анкета је спроведена 1999.  и 2000. 
године у дванаест насеља. Мрежа пунктова на терену осмишљена је тако да покрије већину области румунског 
Баната у којима има насеља са српским живљем (једино област Банатске Црне Горе није била испитана). Теренска 
испитивања спроведена су у два карашевска (Карашево, Клокотич), пет клисурска (Дивич, Белобрешка, Радимна, 
Стара Молдава, Свиница), једном пољадијском (Златица) и четири насеља средњег и горњег Баната (Дињаш, Мали 
Бечкерек, Велики Сенпетар, Варјаш). У анкетама су учествовали следећи студенти (у заградама су дата насеља у 
којима су спровели анкету): Алина Миштоју (К), Славица Траја (Кл), Далибор Марковић (З, С), Вера Крстић (СМ, 
Д), Славица Стојковић (Б), Оливера Јанковић (Р), Тамара Белић (Д), Нада Делија Милин (ВБ), Ивана Ловренски (ВС) 
и Борко Илин (В). [види и: Радан, 2006: 548]    
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лексичке грађе која се односи на терминологију куће и покућства у говорима Срба из румунског 
дела Баната приказана је и анализирана је у претходним радовима [Радан, 2006a: 547-555; Radan, 
2006б: 39-52]. Та грађа, као и грађа која ће у овом раду бити приказана, послужиће, надамо се, 
будућим компаративним истраживањима за упоређивање наведене терминологије из српског Ба-
ната (и Војводине) са истом из румунског Баната. Такође, у тим будућим радовима могу се истаћи 
сличности и разлике које се тичу извора и интензитета позајмљивања, последице позајмљивања 
и слично.  

2.2. У претходним радовима приказали смо и анализирали смо позајмљенице у сфери куће 
и покућства у следећим семантичким пољима: кућа и њени делови, отвори за светлост и њихови 
делови, кухињски намештај [Радан, 2006а: 547-555], просторије у кући, собни намештај [Radan, 
2006b: 39-52], а у овом раду анализираћемо позајмљенице из следећа три семантичка поља: на-
праве за кување и њихови делови, судови за кување и судови за печење. Позајмљена терминологија 
сврсатана је у лексичко-семантичке групе према принципима које је користила Гордана Вуковић 
у свом раду Терминологија куће и покућства у Војводини [Вуковић 1988: 2-7].

3. У лексичко-семантичкој групи са ознаком (интегралним диференцијалним знаком) на-
праве за кување и њихови делови идентификовали смо знатан број попзајмљеница из неколико 
језика.  

3.1. Немачког порекла су следећи термини: трајфус (К/ < нем. Dreifusz)  „тучана шерпа са 
три ноге; метални сталак за лонце са три ноге“; за семему „направа за кување без отвореног пла-
мена” забележили смо лексему која се јавља у неколико фонетских ликова: шпорет (Бб, В, ВС, 
Д, З, МБ, Р, СМ), шпојер (К), шполер (Кл), шпор (Дњ) /< нем. Sparherd/ (уп. рум. бан.: sporhert, 
şpoiert, şpoier [Petrovici, 1935: 109]); плотна „горња плоча на штедњаку” (К, Кл/ < сас. plotắn, 
platān [Binder, 1967]); рингла (Бб, В, ВС, Д, Дњ, З), рингло (З) (< нем. Ringel), [у К: кáрике /
кáрич’ице/] „прстенасти део на плочи штедњака“; релна (K), рел (Св), рерно (В, Дњ, МБ), рерна 
(Бб, ВС, Д, Р, СМ), лерма (З) „пећница“ (< нем. Röhre, die). 

У овом семантичком пољу забележили смо укупно пет позајмљеница из немачког језика, од 
којих четири имају неколико фонетских ликова који су настали у процесу адаптације германиза-
ма у духу српских банатских говора из Румуније.

3.2. Позајмљенице турске провенијенције.
За семему „мало огњиште“ забележили смо две лексеме турске провенијенције - саџак2 

(Бб, Д/ < тур. sac ayak) и, највероватније, мангла (В) „мало огњиште“ (уп. „мȁнгала, мàнгал“ < 
тур. mangal, mankal < ар. mänqal (mänqalah) [Škaljić, 1989: 445]), и још две за семему „велико 
огњиште“ - оџак (В, ВС, МБ) и саџак (Бб, Д). Термин саџак (Бб, В, Д, З, Р, СМ) користи се и за 
означавање „металног сталка на три ноге на којем се кува на огњишту“, а сандук за „метални ста-
лак за дрва“. Турског порекла су и лексеме оџачница (В, МБ/ <тур. ocak + срп. суф. -ница) „греда у 
оџаку“ и бакрач (В, МБ) /баграч (<тур. bakraç) „метална посуда у којој се кувало над огњиштем“.

3.3. Следеће три лексеме су румунског порекла: табла (В, ВС, Дњ, З, МБ, Св), са фонет-
ским ликом тафла (Бб, Д, Р, СМ) „горња плоча на штедњаку“ (вероватно из рум. tablă „лим, лиме-
на плоча”); капак (З, Р) „кружић на рингли“ (<рум. capac < тур. kapak); кáпра (Кл / < рум. capră) 
„тучана шерпа са три ноге; сталак за лонце са три ноге“.

Статистички гледано, број турских и немачких позајмљеница у овом семантичком пољу 
јесте од прлике исти: пет различитих лексема и један фонетски лик за означавање шест семема 
- турског порекла, односно пет различитих лексема и чак девет фонетских ликова за означавање 
шест семема - немачког порекла. 

2  Можда су, због нејасно постављених питања добијени ови одговори, или је пак овде реч о семантичком проширењу 
ових термина. 
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4. Позајмљенице из семантичког поља судови за кување  у мањем су броју.
4.1. Забележене су следеће позајмљенице немачке провенијенције: рајна (Св), рајна от 

туч’а /и туч’ена  рајна / (К, Кл) „метални суд за кување“ (< нем. Reine, Reindel, Raindl); шерпа (В, 
Дњ), шепра / шепра с поклопцом, шеприца (ВС), шерпица (В, Дњ, МБ) „земљани суд са/без/ по-
клопцем“ (< нем. Scherbe, die); трајфус (К, Кл, МБ) „шерпа са три ноге“ (< нем. Dreifusz); догара 
(< нем. ?) „земљани суд са поклопцем“. Лексема kастрола (Бб) јесте италијанске (< ит. casser/u/
ola) или француске (< фр. casserole) провенијенције која је у ове говоре ушла највероватније по-
средством немачких говора (или немачког књишког).

4.2. Турцизми: ченија (Р) (< тур. çini < перз. čīnī) „земљани суд без поклопца“; рајна от 
туч’а (К)/ тучани  (З,К) / тућ (Св) „плитак тучани суд“ (< тур. tuç, tunç); тигањ(а) (К, Кл) „мања 
(тучана) шерпа“ (из грч. tēganon или из тур. tiğan); перваз (< тур. pervaz) /и дршка/ (СМ) „дршка 
шерпе“; калајисани /грнац/ (К, Кл) (< тур. kalay). 

У овом семантичком пољу, као што смо већ рекли, мали је број позајмљеница, те је аутохто-
на лексика већинска. Треба истаћи да су све лексеме којима се именује општи назив овог поља 
словенске: грнац (К, Кл, Св), судови (Бб, Д, Дњ, В, ВС, З, Р, СМ), суде (ВС, МБ), судове (Св), по-
суђе (Дњ, МБ), (Дњ), ч’убле (К, Кл), калабура (Дњ), велики лонац (ВС, Дњ, СМ),  котал (К) /котьл 
(Кл),  репак (Кл), ручица (ВС, Д, Дњ) и др.

5. Семантичко поље судови за печење. 
5.1. Германизми: модла (В, Дњ; < нем. Model, das), леген (СМ; < нем. legen „положити“) 

„округли ребрасти суд обично са шупљином у средини - калуп за прављење колача“; леген (СМ) 
„суд за печење торте“ и „посуда без поклопца за печење хлеба“; типсија формами (К), формице (К, 
Кл),  форме (Св) (највероватније из нем. Form „облик“, али не искључујемо ни могућност румунске 
провенијенције /formă < фр. forme < лат forma/ полазећи од чињенице да је реч о позајмљеници, по 
нашем мишљењу, новијег датума /XX век/ и то у свиничком и карашевским говорима где је румун-
ски утицај најснажнији); модел, форма (З), модла (Дњ), форме (Св) „суд у којем су се пекле торте“; 
мустре (Дњ, В) (< нем. Muster, das), мустрице (МБ), модле (Р), форме (ВС, Дњ, З, МБ) формице 
(К, Кл), леген (СМ) „мали судови за печење ситних колача“. Лексема плек (< нем. Blech, das) упо-
требљава се у разним испитаним насељима за означавање различитих диференцијалних знакова 
опште или специфичне семантичке класе, и то: „округла плића посуда без дршке“ (Бб), „плитке 
четвртасте посуде без дршки за печење колача“ (Бб, В, ВС), „посуда без поклопца за печење хлеба“ 
(Бб, СМ), „посуда за печење хлеба са поклопцем“ /али и: поклопац (Бб)/ „округли ребрасти суд, 
обично са шупљином у средини“ (МБ). Једино у Свиници смо забележили лексему декел (< нем. 
Decker, der „поклопац“) за „округлу плитку посуду са дугачком дршком у којој се обично пеку па-
лачинке“. У вишесложним терминима јавља се лексема торта (< нем. Торте): форме за торту (Р), 
типсија за торту /или типсија за тортањ/(К) и форма /типсија формами/ (К).

5.2. Позајмљенице из турског језика: тепсúја (Бб, Д, Дњ, Кл, МБ, Р, Св), типсúја (К), те-
пција (Р) „четвртаста посуда без дршки за печење колача“ (< тур. tepsi) и „округли суд за печење 
без дршке“ (Бб, В, ВС, Д, Дњ, К, Кл, МБ), „округли ребрасти суд за печење“ (К: типсија фор-
мами) „округли суд за печење торте“ (Д, Кл) (К: типсија за тортањ), „посуда без поклопца за 
печење хлеба“ (К); ђувеће (З) „четвртаста посуда са дршком за печење“ (ВС, МБ; < тур. güveç 
„земљана тава или тенџера“); чинија (З) „округла плића посуда без дршке“ (< тур. çini);  тигањ 
(Бб, В, ВС, Д, Дњ, З, МБ, СМ) / тигања (К, Кл) „округла плитка посуда са дугачком дршком“ (< 
грч. tēganon или тур. tiğan).

5.3. У овом семантичком пољу регистровали смо једну румунску, једну мађарску и једну 
лексему чије порекло не можемо са сигурношћу утврдити, наиме: цаст (К), цьст (Кл, Св) „по-
суда за печење хлеба са поклопцем“ (< рум. ţest < лат. testum), танур (Р) „посуда без поклопца 
за печење хлеба“ (< мађ. tányér) и врколата (Св) „округао суд за печење без дршке“. Фонетски 
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склоп термина врколата (уп. рум. vârcolac) [Радан, 2006: 552]3, као и семантика придева врколáт, 
врколáта „округао“ упућују на румунско порекло  [Томић 1984: 130].

5.4. Треба нагласити да је ово семантичко поље једно од ретких у којем практично нема ау-
тохтоних, словенских термина. Забележили смо само две лексеме словенског порекла: поклопац 
(В, МБ) и (тигањ) с заклопцом (ВС) за „посуду за печење хлеба са поклопцем“.

6. Инвентар наведених позајмљениих термина омогућује нам да статистички утврдимо ин-
тензитет утицаја појединих језика у сфери терминологије куће и покућства српских говора из 
румунског Баната. Наравно, статистички подаци односе се на само три овде анализирана семан-
тичка поља, а коначни подаци по овом питању могу се добити након анализе и инвентарисања 
свих 39 семантичких поља.

6.1. У три анализирана семантичка поља забележен је велики број позајмљеница различите 
провенијенције, наиме, из: 

6.1.1. Немачког: 15 лексема (од којих су две француског, односно италијанског порекла), 15 
фонетских ликова (варијанте исте лексеме), од којих 2 деминутива;

6.1.2. Турског: 14 лексема и 6 фонетских ликова;
6.1.3. Румунског: 4 (или 5) лексеме (од којих је једна грчког порекла) и 2 фонетска лика;
6.1.4. Мађарског: 1 лексема.
6.2. Статистика показује да је утицај немачког и турског језика уједначен, са напоменом да 

је немачки утицај, изгледа, за нијансу снажнији од турског. Изненађује, на први поглед, мањи број 
позајмљеница из румунског језика (четири лексеме, од којих је једна турске провенијенције, са 
два фонетска лика), али, ако се имају у виду реалије из овог семантичког поља, које означавају, у 
главном, производе технолошке провенијенције, онда је сасвим разумљив слабији румунски утицај. 
Међутим, ако се осврнемо на пет семантичка поља обрађена у другим радовима [Радан, 2006а: 547-
555; Radan, 2006б: 39-52], видећемо да је највећи број позамљеница из румунског језика, потом из 
немачког и турског. Мали број позајмљеница из мађарског језика у ова два семантичка поља, као и 
у осталих пет из претходно објављених радова, јесте очекиван, јер је утицај мађарског језика био 
знатно слабији од румунског и немачког. Слабији утицај мађарског језика има више узрока, од којих 
наводимо следеће: мањи број Мађара у румунском делу Баната током векова, мађарски језик јесте 
сасвим различит и генетски и структурално од српског, а културолошки није био на истим нивоу са 
немачким, као што ни материјална мађарска култура није била много напреднија, на вишем нивоу 
(као што је то случај са немачком), у односу на српску или румунску материјалну културу.    

6.3. Што се тиче стратификације, дијахронијски гледано, лако је уочити да су у овом сегменту 
лексике најстаријег датума турске, потом немачке и, најновијег датума, румунске позајмљенице. 

6.4. Анализа позајмљених термина из сфере куће и покућства у анкетираним говорима како 
у претходно наведеним радовима [Радан, 2006а: 547-555; Radan, 2006б: 39-52], тако и у овом раду, 
указује на то да су сви српски банатски говори скоро у подједнакој мери позајмљивали током 
времена из разних језика са којима су дошли у контакт. Разлике у том погледу између говора из 
различитих банатских области су минималне. Тако, на пример, може се приметити да су свинич-
ки и карашевски говори, за разлику од других српских говора,  за нијансу мање позајмљивали 
из турског и мађарског језика, а нешто у већој мери из румунског језика. Такво стање објашњава 
се чињеницом што су наведене заједнице вековима живеле у румунском окружењу и, када је у 
питању мађарски утицај, што су њихова насеља све до недавно била доста изолована од већих 

3  „Тешко је установити порекло ове лексеме, али њен фонетски склоп упућује на румунску лексему vârcolac 
„натприродно биће нејасног облика за које се верује да једе месец, нека врста вукодлака у српској митологији”. 
Можда овоме значењу треба придодати претпоставку да се то биће вихорасто (кружно), са великом брзином креће. 
Изгледа да је румунска лексема позајмљена  са значењем  „кружног кретања нечега”, која је, попридевљена у 
свиничком говору, задржала једино значење „округло”. Не треба, међутим, искључити могућност настанка лексеме 
врколата контаминацијом румунских речи vârcolac и vârtej (која у основи означава  „кружно кретање нечега /воде, 
ветра, прашине и сл/)”. 
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градских центара у којима су у већем броју живели Мађари, као и чињеницом да сеоских насеља 
са мађарским живњем није никада било у јужној, брдско-планинској  области Баната.

6.5. Треба назначити да су у прва два анализирана семантичка поља (направе за кување и 
њихови делови и судови за кување) најбројније домаће, словенске лексеме, а то су углавном оне 
лексеме којима се означава општи назив за цело семантичко поље - огњиште (Бб, В, ВС, Дњ, 
К, Кл, МБ, СМ), ватриште (Д, СМ, Р), ижа4 (К, Кл, Св), котал, грнци, чубле (К, Кл), судови 
(Бб, Д, Дњ, В, ВС, З, Р, СМ), суде (ВС, МБ), али и називи за специфичне семантичке класе, као 
што су: вериге, греда /од метала/(К, З, СМ), димарница (Св), плоча (Дњ, ВС), пепељарник (Бб, 
См),  протвор-лонац (СМ), земљани /грнац/(К, Кл), поклопац (Бб, Р), репак (Кл)  итд. Неке од 
ових лексема, као што су огњиште или ижа, налазимо и на списку такозваних карпатизама и 
картографисане су у Општекарпатском дијалектолошком атласу. У вези са наведеним двема 
„карпатским“ лексемама, Драгољуб Петровић каже: „Лексема ватра обично се сматра типич-
ним карпатизмом, мада се место ње на јужним просторима српскохрватског језика, и то скоро 
доследно, среће огањ. Лексема хижа данас има изразит северозападни ареал, који се продужује и 
на словеначки језик, а на штокавском терену она је забележена једино у југоисточној Србији и у 
нашој дијаспори у Румунији.“ [Петровић, 1980: 71; види и Радан, 2007: 430-432, 434-436]. 

Међутим, треће семантичко поље, судови за печење, јесте једно од ретких у којем прак-
тично нема аутохтоних, словенских термина (в. 5.4.).

техниЧке Скраћенице

ар. - арапски                                                         нем. - немачки  
бан. - банатски                                                    рум. - румунски
грч. - грчки                                                         сас. -   саски, нем. дијалекат Саса из Ердеља
дијал. - дијалекатски, дијалектизам                 тур. - турски 
ит. - италијански                                                 уп. - упореди
мађ. - мађарски                                                  фр. - француски

Скраћенице за наСеља

Б      -  Белобрешка     З     -   Златица
МБ  -  Мали Бечкерек                 К    -   Карашево
В     -  Варјаш     Кл  -   Клокотич 
ВС  -  Велики Сенпетар                 Р     -  Радимна
Д     -  Дивич     С     -  Свиница
Дњ  -  Дињаш     СМ  -  Стара Молдава
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SUR D’AUCUNS EMPRUNTS LEXICAUX : DOMAINE DE LA MAISON ET L’EMPLOI D’OUTILS DE 
MAISON DANS LES PATOIS SERBES DU BANAT ROUMAIN

Résumé

Dans cet article,  nous continuons l’étude du lexique de la maison et de l’emploi d’outils de maison, commencée en 
1999. Nous y mettons à profit l’analyse lexicographique réalisée dans 12 localités du sud, du nord et du centre de 
Banat, dans lesquelles vivent des Serbes ou une population formée des Serbes et des Roumains. L’objectif de notre 
approche diachronique et synchronique est d’observer aussi bien l’influence de certaines langues sur les patois 
serbes anciens et actuels, que le degré de préservation du lexique slave/ serbe et celui d’assimilation des emprunts 
dans le domaine de recherche mentionné. Nos conclusions portent sur les causes et les modalités de l’emprunt 
lexical, et sur son influence dans les patois serbes du Banat roumain.

Mots clé: emprunts, dialectes serbes, le Banat roumain multiethnique, contacts, influences 
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драгана радовановић – лаура СПариоСу

СРПСКА И РУМУНСКА ТРПЕЗА  
У СЕВЕРНОМ И СРЕДЊЕМ БАНАТУ1

Будући да кулинарство спада у области традиционалне културе најподложније утицајима других култура, 
у раду ће се, засад у виду огледа, представити један такав сусрет на трпези северног и средњег Баната – 
директно бар четири културе: српске, румунске, немачке и мађарске, и, историјски, директно или посре-
довањем неких од њих – турске. Притом ће се показати да су и српском и румунском језику заједнички 
балкански турцизми (пекмез, ајвар, шкембићи и сл.), потом поједини германизми (лорбер, цимет и др.), 
а непосредне контакте показују и лексеме сковерци, куља, олај и друге. Као корпус је послужила грађа 
прикупљана на основу радне верзије Упитника за прикупљање кулинарске лексике Гордане Вуковић (сис-
тематизоване по тематским целинама) и упитника Софије Милорадовић и сарадника Култура исхране у 
Војводини кроз обредну праксу. Добијени резултати приказани су кроз лексичко-семантичку и етимолошку 
анализу, при чему су (у мери у којој то грађа обезбеђује) дате релације и према румунском Банату. 

Кључне речи: кулинарска лексика, лексичко-семантичка и етимолошка анализа, српске и румунске везе, 
северни и средњи Банат. 

1. УВОД

1.1. Опште је познато да у мултиетничким срединама контакти различитих етничких група 
неизоставно проузрокују и интерференцију на језичком плану. Према речима румунског слависте 
Дорина Гамулескуа различити језички утицаји су стална и непрекидна демографски, географско-
историјски и културно-економски условљена појава (Гамулеску 1977: 361), што на подручју 
Баната добро илуструју српско-румунске везе. 

1.1.1. Хронолошки гледано (и ван самог Баната), ради се о веома старим српско-румунским 
односно словенско-румунским контактима „посебно на дијалекатском плану“ (Флора 1977: 341). 
Сматра се да су најранији контакти на овим просторима остварени у десетом веку, што се доводи у 
везу са ширењем српских средњовековних држава из југозападних крајева Балканског полуострва 
према истоку и према северу и са кретањем средњовековних Влаха из северних крајева према 
југозападу, западу и северозападу. Не превиђа се, наравно, стариначки српски слој. На овакав 
начин успостављене најпре политичке, а потом и економске везе одразиле су се на језичком плану, 
те се у најстарије позајмљенице убрајају термини који се односе на културни живот, државну 
администрацију и различите трговачке размене. Ови су се односи посебно почели учвршћивати 
у периоду масовнијег мигрирања Срба према северу и насељавању Баната (Гамулеску 1977: 362). 
Јачи српски утицај у румунском језику кретао се и преко српскословенског, посебно од XVI века 
па надаље када се штампају књиге на румунском (Флора 1977: 350). 

1.1.2. Проучавање српско-румунских односа у историјском, културном и посебно језичком 
контексту започиње већ крајем деветнаестог и почетком двадесетог века од времена румунског 
филолога Илије Барбулескуа, затим Јоакима Вујића и Јована Стерије Поповића. У другој половини 
двадесетог века та проучавања се интензивирају, што се може видети из радова (изворног и 
прегледног карактера) И. Поповића (1960), Р. Флоре (1977: 346), Гамулескуа (1977: 363), П. Ивића 

1  Рад је настао у оквиру пројекта Дијалектолошка истраживања српског језичког простора и пројекта Језици и 
културе у времену и простору. Оба пројекта финансира Министраство за просвету и науку Републике Србије. 



Драгана Радовановић – Лаура Спариосу

206

и сарадника (в. посебно Увод у: Ивић и др. 1994: 1–48), Ж. Бошњаковића и М. Радана (2010: 
141–143) и др. 

1.1.3. Иако у проучавањима српско-румунских међујезичких утицаја нису изостали важнији 
фонетски, морфолошки и синтаксички аспекти, најинтересантнија су бивала лексичка питања 
будући да су на лексичком плану ове везе и најјаче.2  

1.2. У српској етнолингвистичкој литератури крајем деветнаестог и почетком двадесетог 
века објављено је више сакупљених збирки српских јела и пића из различитих крајева (Уп. нпр. 
Тројановић 1986; Мијатовић 1908; Грђић Бјелокосић 1908; Грбић 1925), а затим је бављење 
кулинарском лексиком настављено и у другој половини двадесетог века. Значајан допринос у 
том смислу дали су својим радовима Велимир Михајловић (1980: 7–24) и Гордана Вуковић (1995: 
39–43; 1995а: 259–266). Ове ауторе можемо сматрати зачетницима озбиљнијих истраживања 
кулинарија у нас, будући да је Гордана Вуковић заједно са Велимиром Михајловићем сачинила 
систематизован по тематским целинама Упитник за прикупљање кулинарске лексике, првенствено 
за потребе бављења овом тематиком на тлу Војводине.3  

Потом су уследили и други, додуше малобројни, прилози. Публикована је збирка назива 
јела и пића из Мачве (Лазић 2000), пописан је кулинарски фонд забележен у првом издању 
Вуковог речника (Kruszec 2004), као и мање обимна збирка из Бачког Градишта (Мирилов 2010). 
Напомене из кулинарке лексике дате су у оквиру општијих наговештаја лексичке диференцијације 
у румунском Банату (Радовановић 2007: 282–294) и у најновијим забелешкама из кулинарске 
лексике (уп. Звекић-Душановић 2011; Радовановић 2011; Шнел Живановић 2011). 

1.3. У области традиционалне културе кулинарство спада у оне најподложније променама 
и утицајима других култура, што се превасходно огледа у језику – са усвајањем аутохтоних 
начина припремања хране усвајамо и њихове називе. Подстакнуте ранијим прилозима у вези 
са кулинарством, као и мултиетничким (данас и историјски гледано) саставом становништва 
у Банату4, намера нам је да покажемо међукултурне утицаје на трпези појединих пунктова из 
северног и средњег Баната, верујући да ће се на овом простору осликати сусрет бар четири 
културе – српске, румунске, немачке и мађарске, и, историјски, директно или посредовањем 
неких од њих – турске. 

Да то покажемо и рачунајући на то да би овај прилог могао бити само оглед и почетак једног 
ширег овако постављеног тематског међукултурног истраживања, износимо материјал из два 
банатска пункта, једног севернобанатског и једног средњебанатског. Наиме, из северног Баната 
доносимо грађу из Мокрина – пункт је данас насељен углавном аутохтоним српским живљем и 
Уздина – пункт је насељен углавном хомогеним румунским живљем. 

1.4. Истраживање смо спровеле на основу Упитника за прикупљање кулинарске лексике, 
потпомогнуте и најновијим упитником Софије Милорадовић и сарадника Култура исхране у 
Војводини кроз обредну праксу (Милорадовић и др. 2011).

Информатори су нам били староседеоци, најчешће жене, рођене у Мокрину и Уздину у 
чијим се кућама разговор и обављао.

За ову прилику у анализу смо укључиле примере из поједних тематских целина, који 
упућују на међујезичке додире српске, румунске, немачке, мађарске и турске културе.

2  Р. Флора својим истраживањима показује да је у румунским говорима у српском Банату присутно око 25 одсто 
србизама (Флора 1977: 353). Исто тако снажнији дијалекатски утицај румунског језика на српске говоре изражен је у 
румунском Банату (Бошњаковић и Радан 2010: 143). 

3  Упитник треба третирати као нацрт, радну верзију за теренску и интерну употребу; О овоме в. у: Радовановић 2011: 
228. Садржи следеће тематске целине: Намирнице, Оброци, Припремање хране, Зимница, Млеко и јела од млека, 
Супе и чорбе, Јела од теста, Јела од јаја, Јела од меса, Јела од поврћа, Слаткиши, Пића. 

4  Историјски гледано, у Банату су у раном средњем веку живели Словени и Румуни. Мађара је било мало, углавном су 
насељени 1030. године, а пре пада под турску власт и исељени. Ова област постаје у данашњем смислу мултиетничка 
тек од прве половине XIII века када су аустријске власти извршиле планску колонизацију, населивши га католичким 
живљем. Након извршене колонизације, етничка слика Баната крајем XVIII века изгледала је овако: Румуни 181.639; 
Срби: 78.780; Немци: 43.201; Бугари: 8.683; Јевреји: 353; Цигани: 5272 (Поповић 1990:  48).
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2. ЛЕКСИЧКА И СЕМАНТИЧКА АНАЛИЗА

2.1. У оквиру тематског поља Намирнице међујезичке додире показује неколико добијених 
реалија. 

2.1.1. Прво, лексема којом се означава врста брашна добијеног од крупно млевене пшенице 
именована је простом лексемом гриз Мо/kriz У, од немачког griess. Простим лексемама у оба 
пункта именује се реалија којом се означавају љуске зрневља жита које се приликом млевења 
одвајају: мекиње Мо/tărîţă У.5 

  Грађа надаље показује да су остале врсте брашна именоване у оба испитивана пункта 
вишесложним лексемама: бело брашно Мо/făńină albă У; оштро брашно Мо/făńină aspră У; 
лебно, лебње брашно Мо/făńină moaľe У; кукурузно брашно Мо/făńină dă cucuruḑ У. 

2.1.2. Масти биљног порекла (од сунцокрета, бундеве и сл.) именују се простом лексемом 
олај Мо/oľei У, од лат. оleum;  олĕјь je у српски највероватније примљена румунским посредовањем 
(Уп. Skok 1974). Исто бележимо и у говору Срба у појединим пунктовима кикиндске и тамишке 
зоне румунског Баната (уп. Радовановић 2011: 230). С друге стране, у Мокрину је недоследно у 
употреби и зејтин (балкански турцизам арапског порекла ар. zäit > тур. zaytin). 

2.1.3. У оба пункта врсте шећера (бал. тур. şeker; уп. Škaljić 1973) именоване су сложеним 
лексемама различите мотивације – на основу изгледа, боје или састава: кристал шећер Мо/ḿeŕe 
cristal У; ситни шећер, прах шећер Мо/ḿeŕe măśinată У; ванил шећер Мо/ḿeŕe cu vanilie У. 

2.1.4. Зачини се у овим пунктовима именују простим страним лексемама, као нпр. зачин 
у облику црних куглица који може бити и млевен: бибер Мо/bibieŕ У, балкански турцизам Büber 
грчког порекла; лист ароматичног мириса који се ставља у нека јела: лорбер Мо/ľorbie У, од 
немачког Lorber; миришљави прах који се ставља у колаче: цимет Мо/ţîḿet У, од немачког Zimmet. 

2.2. Тематско поље Оброци показује углавном спорадичне међујезичке утицаје. Називи 
појединих оброка у оба пункта именовани су простим лексемама. Прво, реалија којом се означава 
први јутарњи оброк означава се у оба језика германизмом фруштук Мо/fruştuc У, од нем. Frühstück 
и словенском речју оброк који се једе између фруштука и ручка: ужина Мо/ujînă. Исте лексеме су 
у употреби у српским говорима у румунском Банату (Радовановић 2011 : 230). 

2.3. Лексеме из тематског поља којима се означава Припремање хране готово су остале 
изван језичке интерференције, осим германизама поховати Мо/să pohuieşće У и динстати Мо/
să dunţuie У. 

2.4. У семантичком пољу Зимница више је реалија које указују на међујезичка прожимања. 
Лексеме којима се именује воће остављено у сирупу од шећера: дунст, компот Мо/dunţ, compot 
У. Прва је од нем. Dunst, а друга је према лат. compositus вероватно у српски језик доспела 
посредовањем немачког Kompott; уп. и фр. compote. У оба пункта за јако, концентровано сирће 
употребљава се латинизам essential: есенција Мо/esenţă У. Употребу балканских турцизама у 
овим пунктовима илуструју и следеће лексеме: ајвар Мо/aivar У, од тур. hayvar јело од млевеног 
патлиџана, паприке и зачина; затим пекмез Мо/pecḿez У, тур. pekmez густо укувано воће,6 с тим 
што су у Уздину једнако у употреби đem (енгл. jam), mărmăladă (фр. marmelade); разно поврће 
остављено за зиму је туршија Мо/turşie У, од тур. turşu. У Мокрину је редовно сирће од тур. sirke, 
а у Уздину oţăt. У прилог овоме иду и записи српских говора из појединих пунктова у румунском 
Банату – сирће: Дињаш, Наћфала, а оцат: Мали Бечкерек, Сенђурађ и Ђир; и остале лексеме 
(дунст, дунстати, компот, пекмез и ајвар) из овог тематског поља показују шири ареал, заправо 
њихова употреба захвата и румунски Банат (Радовановић 2011: 231). 

2.5. У оба испитивана пункта у тематским групама Супе и Чорбе, општи називи су 
позајмљенице: бистро, течно јело које се једе на почетку оброка је супа Мо/zupă У. Иако спада у 
ред балканских италијанизама, супа је вероватно на ове просторе доспела преко немачког Suppa; 

5  Уп. Скок 1974: од tr- изведеница трице (Вук, Космет), буг. трици „мекиње“; и код Румуна tîrîţă.  
6  О хронологији турцизма пекмез в. у Михајловић 1980 : 16–17.
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и: зачињено течно јело балкански турцизам чорба Мо према рум. покр. ḑamă у Уздину (рум. књ. 
ciorbă и zeamă). 

Грађа је такође показала да се у оба језика у овим пунктовима употребљавају вишесложне 
лексеме мотивисане самим саставом како би се означиле поједине врсте чорби; уп. нпр.: кокошија 
супа, пачија супа, гушчија супа Мо/zupă dă găină, zupă dă pui, zupă dă raţă, zupă dă gîscă У;бела 
чорба, кисела чорба Мо/ḑamă cu carńe, ḑamă acră У; рибља чорба Мо/ḑamă dă pieşće У, парадајс 
чорба Мо/ḑamă dă părădaisă У и сл. 

2.6. Највише је реалија које указују на међујезичке додире у тематској групи Јела од теста.
2.6.1. У оба пункта у микропољу које се односи на улошке за супе и чорбе налазимо 

словенску лексему ваљушци одн. văluşche, с тим што ваљушци у Мокрину означавају само тесто 
кидано прстима, а у Уздину код Румуна ваљушци се односе и на тесто вађено кашиком, кнедле, 
као и на тесто обликовано у лоптице, нокле.  У оба пункта за означавање врсте теста сеченог 
на танке квадратиће употребљава се лексема флекицеМо/fľechiţă У, од немачког Fleckchen. 

2.6.2. За именовање теста умешеног са квасцем или без њега у употреби су вишесложни 
називи укисело тесто : услатко тесто Мо/olat acru : olat dulśe У, а за именовање лопте од 
теста и код српског и код румунског живља употребљава се словенска реч обга Мо/obgă У (прсл. 
корена *gъb; в. Skok 1974). Мађаризмом komló („хмељ“) у оба пункта именован је додатак који 
помаже да хлеб нарасте: комлов Мо/cumlău У. 

Дугуљасти хлеб именује се простом лексемом: векна Мо/vecnă У, од немачког Wecke, а 
парче хлеба је означено словенском речју кришка Мо/crişcă У. 

2.6.3. Од обредних хлебова забележиле смо балканске речи грчког порекла паскурица Мо/
prescuŕ У и нафора Мо/naforă У (уп. Skok 1974).  

2.6.4. У микропољу Пецива следеће реалије потврђују лексичку интерференцију: пециво 
од финог теста у виду полумесеца именовано је германизмом кифла Мо/chiflă У (нем. Kipfel); 
пециво савијено у круг и местимично премазано смесом брашна, соли и воде: переца Мо/pereţă У, 
од мађарског perec; тесто вађено округлом модлом: погача Мо/pogaśe У.7 

2.6.5. Овој тематској целини припада и врста прженог теста, лексема којом се именује 
танко тесто, насуто у тигањ и пржено на масноћи с обе стране: сковерци Мо/scovierḑ  У; реч 
се узима као румунски банатски покрајинизам. 

2.6.6. У микропоље Кувана слана теста спадају вишесложне лексеме којима се именује 
тесто сечено на троуглове и помешано с кромпиром: насуво с кромпиром Мо/văluşche în săc У и 
тесто измрвљено у зрнасте мрвице: тарана Мо/tắranắ У, од тур. tarhana.

2.6.7. Интерференција је присутна и у микропољу Кувана слатка теста. За тесто сечено 
на квадратиће и пуњено пекмезом употребљава се германизам ташци Мо/taşche У, од немачког 
Tasche. 

2.6.8. У микропољу Јела од теста с надевима међујезичке сусрете илустурују просте 
лексеме: смеса којом се надева тесто је фил Мо/fil У, од немачког Fülle и филовати Мо/filui У.

2.6.9. У микропољу Остала јела од хлеба може се уврстити сушен и млевен стари хлеб: 
презле Мо/prezlă У, од немачког Bröseln и лексема словенског порекла јело од старог хлеба, 
попареног замашћеном сланом водом: попара Мо/păpară У.  

2.6.10. У микропоље Остала јела од брашна налази се проста лексема, румунизам којим 
се означава јело од кукурузног брашна закуваног у води: куља, мамаљуга Мо/coľaşă, mămăligă  У.  

2.7. И у тематском пољу Јела од меса наилазимо на лексеме које указују на сусрете ових 
култура. За именовање јела од динстаног меса са луком, паприком и зачинима добијена је проста 
лексема, мађаризам паприкаш Мо/popricaş У; такође се  и ситно исецкано месо (обично говеђе) 
династано са пуно лука и зачињено паприком именује мађаризмом гулаш Мо/gulaş У; јело са 

7   Како Скок објашњава „реч је постала балканска“, при чему је остало непознато да ли је лексема доспела преко мађ. 
pogacsa или нем. Pogatscherl; уп. рум. bogaciu = pogaciu = pohaciu; арб. pogaçë; нгрч. Πογάτσα (Skok 1974).
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месом и пиринчем означава се турцизмом пилав Мо/pilav У, као и јело од резаног поврћа (најчешће 
кромпира сеченог на колутова) и меса турцизмом мусака Мо/musacă У.  

2.8. За илустрацију међујезичких додира послужило је и семантичко поље Јела од поврћа. 
Као општи назив за јело од поврћа и код српског и код румунског живља добијена је лексема: 
чушпајз Мо/ţuşpais У, од немачког Zuspeize. Овамо спада и кувано чорбасто јело од пасуља:  
пасуљ Мо/păsulă У, као и јело од мешаног поврћа, турцизам: ђувеч Мо/đuveć У. 

2.9. У тематској групи Умаци, општи назив за све врсте умака је у оба пункта сос Мо/sos 
У (према лат. salsa; у срп. вероватно преко нем. Sauce; уп. фр. sauce). Међутим, вишесложним 
називима именују се различите врсте умака: парадајс сос Мо/sos dă părădaisă У, сос од мирођије 
Мо/sos dă măraŕ У, сос од рена Мо/sos dă turmac У и сл. 

2.10. Интерференцију бележимо и у семантичкој групи Колачи у модлама. Тако се колачи 
вађени модлицом који се печени спајају пекмезом и ваљају у прах шећер именују у оба пункта 
простом лексемом: ванилице Мо/cranţľe У (уп. нем. Vanillenkranzel); колачи од беланаца, шећера 
и лимуна који се ваде кашиком на плех и пеку: пуслице Мо/pusliţă У, од нем. Busserl; и колачи у 
облику полумесеца, надевени пекмезом и сл.: кифлице Мо/chifluţă У. 

Повезано с претходним, колач од слаганих и филованих пишкота именује се у оба пункта 
простом лексемом: торта Мо/toartă У (према лат. torta).

2.11. Посебну тематску групу сачињавају Пића. У микропољу безалкохолних пића нашле 
су се следеће реалије: сода Мо/sodă У према немачком Soda вода са угљеном киселином; затим 
слатко безалкохолно пиће са аромом поморанџе или лимуна: кабеза Мо/cabeză У, од турског 
kabezo и пиће од кукурузног брашна и шећера: боза Мо/boză У, од турског boza. 

2.11.1. У микропољу Блага алкохолна пића такође се нашло неколико лексема које потврђују 
сусрете култура. Простом лексемом именовано је пиће добијено врењем грожђа: вино Мо/vin У; 
затим младо киселкасто вино: рампаш Мо/rămpaş У; вино помешано са содом: шприцер Мо/
şpriţăr У, од немачког Spritzer. Простом лексемом именован је и вински талог: комина Мо/comină 
У. У оба пункта сложеним називима именоване су врсте вина: црно вино Мо/vin roşu У, бело вино 
Мо/vin alb У. 

2.11.2. Простом лексемом у овим пунктовима именовано је и слатко ароматично алкохолно 
пиће: ликер Мо/licher У (уп. фр. liqueur), а различите врсте ликера именоване су сложеним 
лексемама, као нпр. чоколадни ликер Мо/licher ćocoladă У, ликер од малина Мо/licher dă malină У 
и др. 

2.12. У тематском пољу Јела приликом разних светковина забележиле смо и просту лексему 
којом се именује кувана заслађена пшеница која се спрема за славу или парастос: кољиво Мо/
colivă У, од грч. kolybon. Од осталих обредних јела у оба пункта употребљава се словенска реч 
колач: славски колач (украшен  плетеницом, житом и сл.) :  colac//велики колач (за Ускрс, Божић, 
који се носи  куму, ћерки) : colac.

2.13.  Из тематског поља Врсте меса и делови поједини називи такође илуструју 
међујезички интерференцију. То је проста лексема којом се именује свињско месо с обе стране 
кичме: крменадла Мо/cărmănadă У, нем. Karmendael и део у коме се вари храна код крупнијих 
животиња: бураг Мо/buragă У, од рум. buric. 

3. ЗАКЉУЧАК

3.1. На основу систематизоване грађе, јасно се види да је и у српском и у румунском 
кулинарском фонду у анализираним огледеним тематским пољима највећи удео немачке (гриз, 
лорбер, цимет, дунст, компот, супа, флекице, ташци, кифла, фил, сода и др.) и турске (бибер, 
пекмез, туршија, ајвар, чорба, тарана, пита, боза, кабеза и др.) лексике; мађаризми су тек 
спорадично присутни (комлов, переца, паприкаш, гулаш), а грцизми су општи балканизми или 
тачније из православне црквене обредне праксе. Наиме, ради се о општим балканизмима, одн. 
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грцизмима преузетим посредством црквеног језика, сасвим извесно у оба језика директно, што 
се и могло очекивати, с обзиром на то да су оба народа православне вере. Кад се буде у целини 
сагледала обредна лексика, очекујемо да ће тих православних подударности бити и више. 

Турцизми су у овај румунски говор извесно ушли преко српског, а на исти начин су продрли 
германизми и мађаризми (Уп. и Гамулеску 1977: 365). Интересантно је на пример да палачинка 
која је у српски шири простор (адаптирана фонолошки и морфолошки) ушла из румунског 
(placinta) језика посредством мађарског (palacsinta) није у употреби у испитиваним банатским 
пунктовима. 

3.2. Презентована грађа свакако је оправдала нашу претпоставку да се у свакодневној 
исхрани у овим банатским селима добро осликава сусрет српске, румунске, немачке, турске и, с 
минималним учешћем, мађарске културе у оба језика, при чему је приметно и спорадично учешће 
румунске лексике у српском кулинарском фонду Мокрина (сковерци, куља, мамљуга, бураг).

Овакви односи, тј. удео страних лексема у кулинарској лексици Мокрина и Уздина у 
потпуности одговарају историјским записима о насељавању, миграцијама и формирању (мулти)
етничких структура у данашњем Банату.

3.3. Будући да смо овим прилогом представили огледно материјал из само два пункта, 
мислимо да је он основа за неку будућу темељнију и ареално ширу систематизацију (и 
лингвогеографским методом) свеукупног кулинарског фонда у Банату. 
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SERBIAN AND ROMANIAN DINING TABLE
IN THE NORTH AND CENTRAL BANAT

Summary

Since cooking is a part of traditional culture that is easily influenced by other cultures, this paper presents, for now 
only experimentally, one such encounter on the dining table of the North and Central Banat. At least four cultures 
are included: Serbian, Romanian, German and Hungarian and historically, directly or indirectly through some of 
these, also Turkish. The paper further shows that both Serbian and Romanian language have some Turkish words 
in common such as pekmez, ajvar, škembići and others, as well as some German words such as lorber, cimet and 
the like. Lexems such as skoverci, kulja, olaj  and many others also prove mutual contact of these two languages. 
The study is based on the resources collected from the working version of Gordana Vuković’s Upitnik za prikuljanje 
kulinarske leksike (The Questionnaire for Collecting Culinary Terms) in which lexemes are systematised into 
thematic groups, as well as on another questionnaire developed by Sofija Miloradović and her collaborators 
Kultura ishrane u Vojvodini kroz obrednu praksu (Traditional Eating Habits in Vojvodina Through Religious Rites 
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and Rituals). The results of this study are presented through lexical-semantic and etymological analysis. As much 
as it was possible with the resources available, some parallels are also made with the Romanian Banat. 

Key words: culinary terms, lexical-semantic and etymological analysis, Serbian and Romanian relations, North 
and Central Banat.
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ilona raJsli 

A VAJDASÁGI MAGYAR TÁJSZAVAK SZLÁV RÉTEGEIRŐL1

A tájszavak vizsgálatakor kevés figyelem jut a szóeredet kérdésére, jóllehet ez a vizsgálati szempont a vajdasági 
magyar nyelv tájszókészletét illetően fontosnak mondható. A dolgozat e térség magyar tájszó-használatának a 
szláv rétegeit kísérli meg felvázolni, mégpedig többféle megközelítésben: területi, szóföldrajzi, kronológiai, tema-
tikai, fonetikai, szófaji szempontok szerint vizsgálja a lexémákat. Ezáltal vált lehetővé különböző tájszó-csoportok 
kialakítása: a reliktumként élő szavak az idős nyelvhasználók passzív szókincsében, az egyes foglalkozásokhoz 
és társadalmi csoportokhoz kapcsolódó frekvens és széleskörűen alkalmazott szláv tájszavak rétege, valamint az 
újabban kialakult regionális jövevényelemek csoportja, amelyek néha szlengszerűek, egy-egy szubkultúra részei, 
tájszó-besorolásuk még nincs elvégezve megnyugtató módon.

Kulcsszavak: szociolingvisztika, dialektológia, szláv eredetű tájszavak, Vajdaság

1. BEVEZETÉS

A magyar nyelv szláv jövevényszavainak kutatása nagy múltra tekint vissza. Korábban Stepha-
nus Leschka, Dankovszky Gergely Alajos, Franz Miklosich mellett még számos kutató foglalkozott a 
témával. Az 1872-ben induló nyelvészeti folyóirat, a Magyar Nyelvőr évtizedeken át számos cikkben, 
tanulmányban kiemelt témaként dolgozta fel a szláv jövevényszavak kérdését, tisztázva a szláv nyel-
vek megnevezésének terminológiai problémáit is. Maga Szarvas Gábor is nagy rész vállalt a vitában, a 
polemizálások sorában, amelyek sokszor csak napi politikai, társadalmi kontextusukban értékelhetők. 
A 20. század elején ‒ a letisztuló diakrón nyelvészeti módszerek, a szóetimológiai elvek kikristályoso-
dása után ‒ kiemelkedik Asbóth Oszkár, majd Melich János munkássága, ám az igazi szakmai áttörést 
a témában Kniezsa István 1955-ben megjelentetett műve képviseli. Ebben a két kötetes monumentális 
műben a magyar nyelv minden rétegéből, így a nyelvjárásokból összegyűjtött szláv eredetű lexémák 
is helyet kaptak. Meg kell jegyezni, hogy Kniezsa külön kötetben adja közre a még kellő bizonyítással 
nem rendelkező szavakat, valamint azokat, amelyeket a kutatók Kniezsa szerint tévesen soroltak be ide, 
prezentálva ezzel a korábbi időszak téves etimológiáit is. 
Az areális nyelvészeti kutatások fellendülésével több magyarországi kutató is foglalkozott a kárpáti 
nyelvi area problematikájával, közöttük Rot Sándor, aki e nyelvi térség nyelveinek és nyelvjárásainak 
rendszereit és alrendszereit vetette össze. (ROT 1983: 182) Kutatásai során Rot az érintett nyelvek min-
den szintjén, így a nyelvjárásokban is figyelemmel kíséri a kárpátizmusok2 kialakulását, izoglosszáit. 

1.1. A tájszó és a tájszó etimológiai aspektusa

Miként a nyelvjárás, a tájszó is csak a köznyelvvel való kontrasztjában határozható meg. A legis-
mertebb meghatározás szerint ez olyan szó, amely nincs meg az írott és a beszélt köznyelvben, csak egy 
vagy több nyelvjárásban, s ennél fogva értelemszerűen területi kötöttségű (KISS szerk. 2001: 376). A 
magyar dialektológiai szakirodalom három fő tájszótípust különböztet meg: valódi, jelentésbeli és alaki 
tájszót; a tájszótárak azonban az utóbbi időben inkább csak a valódi tájszavak gyűjtését vállalják fel. 
A tájszavak eredet szerinti rétegződésére kevés figyelmet fordít a nyelvjáráskutatás, jóllehet a magyar 

1 A tanulmány a Szerb Köztársaság Oktatás- és Tudományügyi Minisztériuma 178017. számú projektumának keretében készült.
2  Rot a kárpátizmusokhoz sorolja az olyan nyelvi elemeket és strukturális modelleket, amelyek a kárpáti area nyelveinek és 

nyelvjárásainak többségében, de nem kevesebb, mint négy nyelvben, illetve nyelvjárásban léteznek.
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nyelv tájszavainak számottevő része más nyelvekből való átvétel, tehát jövevényszó. Ez a kérdés felme-
rült már a 19. század jövevényszó-kutatásában is, Miklosich gyűjteményéből is hiányolták a tájnyelvi 
elemeket, de a későbbiek során sem terjedt ki jelentősebb figyelem az etimológia kérdésére. A magyar 
nyelvtörténeti alapművek felhívják a figyelmet arra, hogy a szláv jövevényszavak beáramlása, ha kisebb 
intenzitással is, mint a korábbi (pl. ómagyar kor) periódusokban, de folyamatosan jelen van, s a 20. szá-
zad politikai-társadalmi eseményei a népi kétnyelvűség révén a tájnyelvi elemek szaporodását jelzi. Kiss 
Jenő dialektológiai összefoglalójában megjegyzi: „Nyilvánvaló, hogy a peremnyelvjárások és a külső 
nyelvjárásszigetek szókészletében, illetőleg a határon túli nyelvjárásokban lényegesen nagyobb szám-
ban találunk idegen eredetű tájszókat, mint a nyelvterület központi részének nyelvjárásaiban.” (KISS 
szerk. 2001: 386) Ehhez hozzátehetjük, hogy a nemrég befejezett Új Magyar Tájszótár3 már szinkron 
jellegénél fogva sem térhetett ki a tájszavak etimológiai aspektusaira. Így tehát a tájszavak etimoló-
giai vizsgálatát csak szétszórtan fellelhető részkutatásokra alapozhatjuk. A magyar nyelvbe korábban 
bekerült szláv jövevényszavak esetében rendelkezésünkre áll Kniezsa már említett szótára, amelybe a 
köznyelvi szókészlet mellett az egész magyar nyelvterületről került be tájszó is, ám az újabb – szinte az 
egész 20. század – anyaga hiányzik belőle4. Vajdaság területén eddig főként a földművelés és állattartás 
szakszókincsének gyűjtése és publikálása, illetve egy-egy fogalom, főként néprajzi céllal történő komp-
lex leírása történt. Egy vajdasági szintű magyar tájszótár elkészítése még várat magára, jóllehet Penavin 
Olga hagyatékában, valamint tanszékünk hallgatóinak a dialektológiai szöveggyűjtése során is jelentős 
tájszóanyag halmozódott fel. Egyetlen kutatópont teljes lexikai anyagát felölelő tájszótár Kupuszina 
esetében készült el Silling István évtizedekig tartó gyűjtése és feldolgozása eredményeképpen. Szinkrón 
szótárként a szerző nem vállalhatta fel az etimológia kérdéskörét, de a szótárban fellelhető tájszóvarián-
sok így is sok esetben hasznosak voltak a fellelt szláv jövevényszók összevetésére. 
Éppen ezért hiánypótlónak tartjuk azt a kutatást, amely arra világít rá, hogy a vajdasági magyarság táj-
szókészletének milyen szláv rétegei különíthetők el5, mennyiben lelhetők még fel a tárgyakkal, eszkö-
zökkel együtt lassan kihalóban levő lexémák, s milyen megújulást mutatnak az újabb keletű jövevény-
elemek.

1.2. A korpusz és a vizsgálódás módszere

A fentiek értelmében a vizsgálat korpusza több forrásból alakult ki, Kniezsa szótárából került ki 
az egyik jelentős szócsoport, ami azért is fontos, mert ez a szóanyag alkalmas mind a történeti, mind 
pedig a szinkrón kutatás számára. Egy külön munkafolyamatként a Kniezsa-kötetek címszavait oly 
módon kellett áttekinteni, hogy a szláv jövevényszavakból nemcsak a köznyelvi érvényűeket zártuk ki, 
hanem a megmaradt anyagot a vajdasági térségre tudjuk szűkíteni. A korpusz másik nagy egységét a 
saját tájszógyűjtés szláv etimológiai rétege alkotta. Ez a gyűjtemény főleg valódi és jelentésbeli tájsza-
vakat tartalmaz, az alaki tájszók közül csak azok kaptak helyet, amelyek jelentős mértékben eltérnek a 
köznyelvi szóalaktól.

A tájszavak etimológiai besorolását, ellenőrzését a TESz.6, az EWUng.7 és más korábbi szótárak 
(Bárczi Géza Szófejtő Szótára, Melich János művei) segítségével végeztük el, de előfordult, hogy bizo-
nyos táji elemek eredetét nem sikerült megnyugtató módon tisztázni. Az etimológiai kutatásokkal és a 
nyelvek kölcsönhatásával foglalkozó nyelvészeti szakirodalomban még ma is megoszlanak a vélemé-
nyek arra vonatkozólag, hogy milyen nyelvből való átvételnek kell tekintenünk egy adott lexémát: abból 
a nyelvből valónak-e, ahonnan közvetlenül átvették, illetve ahonnan eredet szerint való. Rot Sándor 
is rámutat, hogy az ellentmondások elkerülése végett a kutatók az esetek többségében azt vizsgálják, 

3  ÚMTSz.: Új Magyar Tájszótár. Főszerkesztő: B. Lőrinczy Éva. 1‒5. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979‒2010. 
4  A könyv bevezetőjéből megtudjuk, hogy Kniezsa a népnyelvi adatok gyűjtését 1914-ig végezte el. (5. oldal)
5  Vizsgálódásainkat kizárólag a magyar nyelv etimológiai eredményeire alapoztuk.
6  TESz.: A magyar nyelv történeti‒etimológiai szótára. I‒IV. kötet. Főszerkesztő: Benkő Loránd. Budapest, 1967‒1987. 
7  EWUng.: Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen 1‒3. Főszerkesztő: Benkő Loránd, Budapest, 1993‒1997.
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hogy milyen nyelv közvetítésével történt az adott szó átvétele (ROT 1983: 186), Bárczi Géza pedig így 
fogalmaz: „a jövevényszó abból a nyelvből származottnak tekintendő, mely a közvetlen átadó volt, fel-
téve, hogy ez eldönthető.” (BÁRCZI 1958: 48) Hangsúlyoznunk kell, hogy a mára már tisztázott szláv 
etimológiák mellett számos olyan átvételről is szó van a dolgozatban (pl. dzsezva, duttyán, szárma stb.), 
amelyek a magyar nyelvbe az oszmán-török nyelvből valamely szláv nyelvi ‒ főként szerb ‒ közvetí-
téssel kerültek be.

2. A FELDOLGOZÁS SZEMPONTJAI

E jelentős lexikai anyag bárminemű csoportosításakor/rendezésekor mindenekelőtt azokat a je-
lenségnyalábokat volt szükséges megragadni, amelyek hangtani, szófaji, jelentéstörténeti változásokat 
idéztek elő a szavakban.

2.1. Területi, szóföldrajzi meghatározottság

Tájszavakról lévén szó, ez a szempont alapvető fontosságú, hiszen a magyar nyelv lexikáját igen 
eltérő mértékben és területi elterjedtségben érték/érik valamely szláv nyelv kontaktushatásai. Vajdaság 
esetében ez a hatás ugyancsak eltérő intenzitású, ami az itteni magyar nyelvjárásokban heterogén erede-
tű és szociális érvényű tájszóréteget eredményezett. Vannak általánosan használatos tájszavak, amelyek 
a terület nagy részén megtalálhatók: pl. abál ~ abárol, babura, bagrena, bara, bosztán ~ bosztány ’vete-
ményeskert; dinnyeföld’, cokula, csorbóka, dánguba, dángubál, dosztig, feferóni, gibanyica ~ gibenyi-
ca, limány, nena ’nagynéni’, páka, subara, szecska stb. Mások csak egy-egy szűkebb területen haszná-
latosak: azlag ’kirakat’, búda ’fatelep’ (Kniezsánál: ’favágó szín’ jelentésben), cserpák ’merítőedény’, 
ganca, falinkás ’szellemileg fogyatékos’, muslinca, pandaj, pesztonka stb. Megjegyezhetjük, hogy a 
bosztán szó etimológiája körül sok vita volt a Magyar Nyelvőrben a 19. század végén, még Kniezsa 
is a kétes eredetű szláv átvételek közé sorolja, azzal, hogy a magyar szó „elterjedése alapján minden 
valószínűség szerint a szerbből való.” (KNIEZSA 1974: 599) A TESz. már bizonyítottan kétszeres átvé-
telnek tartja a szerb-horvátból és a román nyelvből egyaránt. A vajdasági magyarok nyelvhasználatában 
elterjedt a szó igei származéka is: bosztánkodik ’a veteményeskertben dolgozik; vetemény árusításával 
foglalkozik’. A bara szó igen régi és olyannyira elterjedt a tájegységen, hogy már a Pesty Frigyes által 
készített helynévgyűjtés (1860-as évek) anyagában is számos rögzült név része: pl. Cigány-bara, Gyor-
gya-bara Temerinben. Különös jelenségként figyelhetünk fel a többségében magyarlakta területek szláv 
táji elemeire, mint pl. a szuk ~ szok ’kis utca’ szó használata Zentán, Adán, Felsőhegyen. 

Kniezsa István szócikkei között találunk néhány sajátosan bácskai tájszót. Ilyen a rëdusa, az ’ara-
tók főzőasszonya’ jelentésű szó a paraszti kultúra szókészletéből. Az egyetlen adat a Magyar Nyelvből 
való, de ha hozzátesszük, hogy az adai születésű Szarvas Gábor is említi egyik tanulmányában a korabe-
li népi kontaktushatások eredményeként a Rédomba kaszál állandósult szerkezetet, így világossá válik, 
hogy a szláv eredetű szó n járulékhang nélküli, korábbi formája is használatos volt a magyar nyelvben. 
A varázsol szó vrácsál formája Ada, Szabadka és Baja környékéről került a szótárba, ez a szláv ere-
deti alakhoz közeli ejtés csak szűk területen volt használatban. A tanszék hallgatóinak gyűjtésében is 
előfordul a vrácsál ige, de az északi területek helyett a bánsági szórványban jegyezték fel. Új adatként 
bukkant fel Óbecsén a múvópics ’légycsapó’ szóalkotás, amelynek szociális és használati érvényét még 
ellenőrizni kell.  

2.2. Kronológiai szempontok és körülmények

Az átvétel(ek) ideje, a jövevényelem élete, vitalitása, s a jelen (szinkron) nyelvhasználatban be-
töltött szerepe, a tájszó kihalása, kiveszése, ezek mint olyan szempontok, amelyek a diakrónia kérdéseit, 
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főként módszereit érintik. Érdemes itt kitérni a nyelvi reliktumok, maradványok kérdésére is, egy gyér 
beszélőközösség – főleg passzív – szóanyagának a részei ezek. Ugyanakkor szólni lehet ugyanitt az 
újonnan érkező szláv kölcsönszavakról is, amelyek szélesebb társadalmi rétegekig is eljutnak. 

Nyelvi reliktumok. Ezeket a szavakat ma már kevesen használják, ezért maradványelemekként 
leginkább a beszélők passzív szókincsében élnek. Ilyen a búda ’fatelep’, a duska szó a duskát iszik szer-
kezetben (’egy hajtásra’ ˂ szerb na jedan dušak), lidérc ~ lúdvérc, kalangya ’gabonaasztag’, padmaly ~ 
pandaj ’mennyezet’, palozsna ~ polozsa ’tojás vagy tojáshéj, a tojó tyúk odacsalogatására’, pudár ’sző-
lőcsősz’, ragya ’gabonarozsda’, szurutka ’savó’, torongy(a) ’csirke köldökzsinórja’ stb. A szókihalást 
mint a lexéma életének e végletszerű kronológiai viszonyítási pontját is szemléletesen jelzik egyes ritka 
tájszavaink; ilyen szempontból érdemes közelebbről megfigyelni a búda tájszót, amely ma már csak 
az idős falusi lakosság szóhasználatában él. Az ÚMTSz. egyetlen kutatópontról, Adáról jegyez adatot 
’fatelep’ jelentéssel, Kniezsa egy 1880-as törökbecsei előfordulásra hivatkozik (Szinnyei József tájszó-
tárából), s hozzáteszi, hogy a búda szó a magyar nyelvben feltehetően a német ’bódé, viskó, szállás’ 
jelentésű Bude átvétele. A szerb-horvát nyelvbe ‒ ahol is Kniezsa Vuk Lexicon Serbico-Germanico-La-
tinum című művében találta meg ‒ a német szó ’Holzwarengewölb’, tehát ’fa-elárusítóhely’ jelentéssel 
kerül be, leszűkítve az eredeti szó jelentését, s ez került be a magyarba is. Érdemes megjegyezni, hogy a 
vajdasági földrajzi nevek között számos mikrotoponima alakult ki a tájszóval, s a népi hagyományozás 
útján a régi helynevekkel együtt megőrződött a szó is: pl. Búda utca Szenttamáson, Moholon, Óbecsén 
a fatelep megnevezése, Bácsföldváron régen a fűrésztelep és a fatelep neve volt. 

Egy nyelv különböző nyelvjárásai néha eltérő nyelvi forrásokból veszik át az egyazon fogalom 
jelölésére szolgáló lexikai egységeket, leggyakrabban eredetük szerint rokon nyelvekből; pl. a Vajda-
ságban polozsna ~ polozsa változatban élő tájszó történeti forrása négy különböző szláv nyelv volt: a 
bolgár, szlovák, szlovén és ukrán; ennek köszönve a szónak mintegy 32 variánsát találjuk meg a Nyelv-
atlaszban. 

Kihalóban levő szavak felelevenítése. A Kniezsa-anyagban olyan szláv jövevényszavakat is 
találunk, amelyek ma már a magyar nyelvterület egészén feledésbe merültek, és anélkül, hogy bármiféle 
geolingvisztikai kapcsolat lenne a régi és az új szavak között, a vajdasági beszélőközösség használa-
tában megtaláljuk az eredetitől egészen eltérő stílusértékű szóként. Pl. a decskó ’fiú’ jelentésben gúny-
névként volt használatos a 19. században az észak-magyarországi területeken, ez ma kölcsönszóként, 
közvetlen átvétellel és általános jellegű szóként él a vajdasági magyarok nyelvhasználatában. A debella 
(szerb debela) ’kövér, sűrű, vastag, nagy’ > ’kövér nő’ jelentésben, a bulya > bula ’muzulmán nő’ a mai 
szleng részévé vált, erősen pejoratív jelentésárnyalattal; a duttyán (1646) ’bolt, bódé’ > -i képzős dutyi 
formává rövidülése tréfás hangulatú szóként általános használatú. Itt tehát a sporadikus előfordulású táj-
szavak stilisztikai átértékelődését látjuk, ami ahhoz vezetett, hogy egyúttal jóval gyakoriabbakká váltak. 

Új átvételek: napjainkban – főleg a bilingvis nyelvhasználók révén – eltérő területi sűrűséggel, 
gyakorisággal kerülnek be a vajdasági magyar nyelvbe szláv szavak. Ezek táji tagolódását, elterjedtsé-
gét, tehát tájszó értékét még nehéz megítélni. Vannak általános használatúak, mint pl. kotla (újabban 
kotlity is), dzsezva ~ dzsezba, mekike ’lángos’, maszlinka, ’olajbogyó’ rogácsa ’szentjánoskenyér’ stb.; 
ugyanakkor csak helyi érvényű is: a drecsav(a) szó Székelykevén ’rikító ˂színű>’, ugyancsak ott az 
abajdoc ’kevert ˂ gabona, nyelvű, nemzetű>’, pl. „Abajdoc családbul valo.”8 Más esetben egy-egy 
elterjedt tájszónak csak kisebb területen használatos, helyi érvényű jelentését találjuk: a pruszlik szó 
általában ’mellény’ jelentésű, de elvétve még előfordul a nőknél használatos, fűzővel vagy kapcsokkal 
zárható, testhez simuló alsóruha jelentésben is.

2.3. Jelentésmezők, tematikai csoportok

Megközelíthető a korpuszunk úgy is, hogy jelentésmezők, tematikai csoportok szerint rendez-
zük. Itt eleve fel tudunk állítani hipotéziseket arról, hogy mely átvételi rétegek a legnépesebbek; a 

8  Penavin Olga‒Matijevics Lajos: Székely szójegyzék. Hungarológiai Kutatások Intézete, Újvidék, 1980. 3.
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népi kétnyelvűség, illetve a népcsoportok érintkezésének a társadalmi aspektusa ugyanis nagyban 
meghatározza a tematikai besorolást. Már a honfoglalást követő századoktól kezdve a paraszti, köz-
népi kapcsolatok révén került be a magyar nyelvbe a legtöbb szláv eredetű szó. A tematikai szem-
pontú vizsgálat magába foglal egyféle művelődéstörténeti aspektust is, hiszen a szóátvételek/szóköl-
csönzések egyben a kulturális hatások eredői is. Mindezt néhány területen, így pl. a vajdasági magyar 
népi öltözködés lexikáján is bemutathatjuk: a prémes, hosszú női télikabát neve az egész régióban 
tyurak ~ csurak volt. Ez a szó (még Kniezsa adatai között is) kizárólag vajdasági elterjedésű, s a szerb 
ćurak lehet a közvetlen előzménye. Ugyancsak szláv eredetű a nagyszámú alakváltozatban élő és több 
(főleg ’mellény’) jelentésű pruszlik, a ’női kabát’ jelentésű kacabajka, valamint a presnyák ruhanév 
is, amely ’oldalt gombolható báránybőr mellényt’ jelent9. A pregacsa ’kék házikötény’ szó már jóval 
szűkebb területen volt használatos. 

Kirajzolódnak a korpuszban más tematikai csoportok is; az öltözködés mellett az ételnevekben 
is kitapinthatóak a népi kontaktushatások nyomai. Már Kniezsánál is találunk több, Vajdaság-szerte 
ismert népi ételnevet: ganca ’kukoricakása’, cicvara ’tojásból tejföllel, liszttel készített omlettszerű 
étel’, keszőce ’savanyú leves’ (ez ma már inkább a meggykiszi ~ meggykeszi ’meggyleves’ alakban 
él), galuska, prósza ’kukoricapogácsa’, szárma, tarhó, tarhonya stb. Saját gyűjtésből valók még: alvé, 
gibanica ~ gibenyica, gyuvecs, illetve az újabb keletű (s a tájiból általános használatúvá váló) csevap, 
burek stb. Ezek a tematikai csoportok a nyelvi-jelentésbeli vonatkozásokon túlmutatva az egységes 
areában élő népek művelődéstörténeti, gazdaságtörténeti kapcsolataira is rámutatnak (vö. RAJSLI 
2003: 13).

2.4. Hangtani szempontok

A két nyelv határára került szó ritkán marad változatlan hangalakú, az átvevő nyelv saját fonéma-
rendszeréhez igazítja. Főleg a régebbi korok átvételeire jellemző a halmozott, sorozatos hangtani vál-
tozás, „beilleszkedés”, az újabb átvételeknél még gyakran folyamatban vannak e hangtani változások, 
ezért variánsokban élnek a táji jövevényelemek, illetve el is maradhat a hangtani illeszkedés. A hangtani 
aspektus a szavak etimológiájának tisztázásakor hatványozottan fontos, a szinkrón rendszerezés számá-
ra nem annyira releváns, jóllehet számos jelentős jelenségnyaláb mutatható ki általa.

A szláv nyelvekből a magyarba átkerült szavakban is lejátszódtak azok a tipikus hangfejlődési 
tendenciák, amelyek sajátosak az ómagyar korban: a tőszóban a rövid magánhangzók egy fokkal nyíl-
tabbakká váltak: leggyakoribb az o > a nyílás: pl. szláv okovъ > akó, obadvojьcь > abajdoc ’kevert 
gabona’; obranica > abronica >abronyica; osat > aszat ~ acat. Másik fontos hangszabály a magán-
hangzó-harmónia, vagyis az a jelenség, hogy egy szóban vagy csak magas hangú, vagy csak mély hangú 
magánhangzók fordulnak elő (vö. HADROVICS 1989: 32). Ma már nem jellemző nyelvünkre ennek a 
szabálynak a szigorú alkalmazása, de a korai szláv átvételekben gyakran megváltozott a szavak hang-
rendje: pl. gerencsér ~ gölöncsér (˂ szláv gъrnьčarь), mezsgye (˂ szerb međa), golyva (˂ horvát gljiva) 
stb. Erőteljes mássalhangzó-változás tapasztalható az átvett szláv jövevényszavak szókezdő pozíciójá-
ban, amikor is a mássalhangzó-torlódás feloldódik; mindez különböző módon történik: pl. a szerb stog 
> asztag, brazda > barázda ~ borozda, blen > bëlénd > bilindëk. Az újabb kori átvételekben megmarad 
a szó eleji, illetve a szó belseji mássalhangzó-torlódás: grabizik ’elragad ˂valamit>’, pratyka ’gumipus-
ka’, sligovica ~ slivovica ’szilvapálinka’, szlatina ~ szlatyina ’szikes talaj’ stb. Ezek a szavak azonban 
nem sorolhatók be a valódi tájszavak csoportjába. 

Morfológiai – főként a szótövet érintő – következménnyel jár az a hangváltozás, amikor a 
három vagy több szótagú szavak belsejében, a nyílt szótagban levő rövid (főleg a második) magán-
hangzó kiesik: palica > pálca, malina > málna. Ez a kétnyíltszótagos tendencia játszódott le a táji 
kutrica ~ (régi) kotroc ’ketrec’ szavak esetében, amelyek a szláv koterecből alakultak ki. Meg kell 

9  Az ÚMTsz. mindössze Temerinből adatolja e szót, jóllehet egész Vajdaságban ismert tájszó.
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jegyeznünk, hogy a Vajdaság-szerte használatos kóter szónak ’fáskamra, a ház udvarán levő össze-
eszkábált bódé’ jelentése van10. 

Idegen nyelvből történő átvételre mutatnak a ty-vel kezdődő (táj)szavak is: tyátó ’írnok’, tyora 
’félszemű, vaksi’, tyurak ’prémes női hosszú kabát’; a magyarra ugyanis nem jellemző a ty-s szókezdés.

A szláv etimológiák is ‒ akárcsak a tájszavak általában ‒ sokféle változatban vannak jelen: pl. a 
boróka, borovicska, borovnyica mellett a vajdasági magyarban a borovnica az általánosan használatos 
forma. Diakrón változatokat is találunk: a szláv palica tő két irányba fejlődött szét: először kialakult a 
palica > pálca ~ páca ’botféle’ jelentésű szó, majd később a palica > palka > palka ~ páka változatok, 
amelyeknek ’káka, gyékény, nád buzogánya’ jelentése lett. Sajátságos fejlődési utat mutat az ’árverés’ 
jelentésű, népi és régi jelzéssel közölt kótyavetye szó a kupuszinai nyelvhasználatban: kótyavec alakban 
használatos. Különleges példája ez annak a jelenségnek, hogy a gyakran ismételt szószerkezet miként 
forrhat össze egységes szóvá; az élőnyelvi, beszélt nyelvi hatás tehát nagyban közrejátszott a lexikali-
zációs folyamatban.

Összetett jelenségsor játszódik le a jugszél tájszó esetében, mely már a 15. századtól jelen van 
nyelvünkben. A szó előtagjának jelentése révén ’déli szél’ értelmű, ám a magyar nyelvterületen elő-
forduló alakváltozatok (pl. juszél ~ juszé, gyuk-szél, kuk-szél stb.) többszöri átvétel eredményei, így a 
Vajdaságban hallható juhszél ejtésváltozat esetében feltehető a szlovák átvétel, illetve akár a juh ’birka’ 
szó hatására létrejött népetimológia is számításba jöhet (vö. KNIEZSA 1974: 234).

2.5. Szófaji vizsgálat

Az átvett jövevényelem szófaji vizsgálata is jelentős tanulságokkal járhat. Már a 19. század egyik 
kiemelkedő szlavistája, Franz Miklosich hangsúlyozta, hogy a szláv jövevényszavak között túlnyomó-
részt névszói elemek, főként főnevek vannak, az igék csak elenyésző számban fordulnak elő (MIK-
LOSICH 1884: 42). Jelen korpuszunkban a következő igék találhatók: (Kniezsánál) abárol, bozsékol, 
bratyiz, handrikál ~hantrikál?11, krepál, móvázik?, pratykál ~ prutykál?, szrepog ’szipákol’, vrácsál, 
zsderál. Több főnévből is képzett a vajdasági beszélőközösség igei származékot: borozdál, bosztánko-
dik, dángubál, eszkábál (˂ eszkába), isztrongál (˂ esztrenga), gerebenez, koleszol? ’csavarog’ (˂ kolesza 
’kétkerekű taliga’). A saját gyűjtés néhány újabb igei átvételt is tartalmaz: (el)grebál, (el)zabrál, grabi-
zik, pecázik, potyerol, uzovál ’behív’, uzurpál ’zaklat’. Az igei származékokban a szláv igei tőhöz leg-
gyakrabban az -l igeképző, ritkábban a -z, illetve a -kodik képző járul. Szófaji és morfológiai kérdések 
merülnek fel a dosztig szóban, ahol a *do-syti ’jóllakásig’ kapcsolathoz ‒ feltehetően az untig analógi-
ájára ‒ egy -ig határozórag került. Kniezsa még felveti annak a lehetőségét is, hogy az -ig a szláv do- 
fordítása is lehet. Ennél a szónál is jól látható a szókészleti rétegek közötti átjárás, elmozdulás, hiszen a 
szó ma már (némi pejoratív jelentésárnyalattal) a bizalmas nyelvhasználat részévé vált. 

3. ÖSSZEFOGLALÁS

A dolgozatban természetszerűen nem vállalhattuk fel a magyar nyelvbe bekerült szláv tájnyelvi 
elemek teljes körű áttekintését. Arra törekedtünk, hogy vázoljuk azokat a lexikai csoportokat, amelyek 
egy-egy nyelvi, nyelvföldrajzi, történelmi, illetve művelődéstörténeti aspektus mentén kirajzolódtak. 
A lehetséges vizsgálati szempontok azt mutatják, hogy a vajdasági magyar nyelvben a szláv eredetű 
tájszóknak számos rétege fellelhető. A korai kölcsönzések is élnek még nyomokban, illetve az idősebb 
adatközlők passzív szóhasználatában. A ma is aktívan használt szláv jövevény-tájszók világosan mutat-
ják az átvétel „csatornáit”, a népi-paraszti foglalkozás (földművelés, állattartás, falusi gazdálkodás stb.) 

10  A Magyar Értelmező Kéziszótárban (Főszerk.: Pusztai Ferenc, Akadémiai Kiadó, Bp. 2004) ’dutyi, fogda’ jelentése van a 
szónak.

11  A Kniezsa által kétesnek tartott, még be nem bizonyított szláv eredetű szavak mellé kérdőjelet tettünk.
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témaköréhez számos olyan tájszó kapcsolódik, amelyek használata frekvens és széleskörű. Ezt a képet 
árnyalják az újabb kori átvételek, a kétnyelvűségből eredő szavak, amelyeknek területi elterjedtsége, 
tehát tájszó mivolta még nem értékelhető megnyugtató módon.
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ABOUT SLAVIC STRATA OF VOJVODINIAN HUNGARIAN DIALECT WORDS

Summary

Research on Slavic loanwords in Hungarian language has a long tradition. Among 20th century studies and 
presented works the two-volume dictionary of István Kniezsa is significant, because Slavic lexemes taken over on 
the dialectical level got a great part in it, too, with numerous Vojvodinian dialect words among them. In the field of 
research on Hungarian dialect words there is minor focus on etymological questions, thus a research enlightening 
Slavic strata in dialect words of Vojvodinian Hungarians nowadays, in a way,  fills in the gap. In the first phase 
of research the emphasis was on collecting appropriate lexemes. Since in this study we focused on Vojvodinian 
dialect words, the dialectical stratum of Kniezsa’s lexeme collection – considering that this collection was ended 
in the 1950s – was completed with a significant amount of lexemes collected by ourselves; this way the corpus of 
the study, i.e. the collection of words has become suitable for historical, as well as sincronical research. We looked 
at the corpus from different aspects: regional, chronological, thematic, phonetic and according to their function as 
parts of speech. We could state that there are numerous strata of dialect words of Slavic origin in the Vojvodinian 
Hungarian language. Loanwords taken over in earlier periods of language history continue to exist in traces like 
language relics, as well as in the passive vocabulary of older informants. Thematic aspect proved to be especially 
successful (e.g. traditional garments and dishes, etc.), since vernacular bilingualism, as well as social aspect of 
the contact between ethnic groups largely defines thematic classification; while we could study the corpus from 
the aspect of cultural history and cultural influences, as well. Concerning the aspect of phonetics (because the 
elaborateness of the topic) we were looking for the specifically Vojvodinian phonetic changes and characteristics 
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of the loaned dialect words, mainly focusing on most recent loanwords, while dealing with the question of variants.  
Loanwords of Slavic origin that are actively used nowadays, clearly show the „channels” of loaning, while the 
topic of traditional-rural occupations ( land cultivation, stock-raising, rural farming, etc.) collect many dialect 
words that are used frequently and widely. This picture is getting even more complex with loanwords of the newer 
age, words originating from social bilingualism, but their territorial expansion cannot be defined, hence their 
dialectic nature is not measurable.

Keywords: sociolinguistics, contact linguistics, dialect words of Slavic origin, bilingualism, Vojvodina
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Marica Čilaš Mikulić

SEMANTIČKI, SINTAKTIČKI I PRAGMATIČKI ČIMBENICI  
U ODABIRU GLAGOLSKOGA VIDA  

U HRVATSKOME KAO INOME JEZIKU

Pravilna upotreba glagolskoga vida u hrvatskome kao inome (drugome i stranome) jeziku za neizvorne je učenike 
zahtjevan zadatak. Promatrajući glagolski vid u hrvatskome jeziku iz prijamne perspektive, pokazuje se u većini 
slučajeva da ga je nemoguće potpuno razumjeti ako ga se drži isključivo leksičko-morfološkom kategorijom. Sto-
ga u poučavanju glagolskoga vida treba uzeti u obzir i rečenični kontekst – semantičko-sintaktičke i pragmatičke 
elemente koji utječu na odabir glagolskoga vida, odnosno potrebno je govoriti o aspektnosti, kategoriji nadređenoj 
kategoriji glagolskoga vida. Aspektnost, ili rečenični aspekt, u  suvremenoj se aspektološkoj literaturi smatra je-
zičnom univerzalijom. 
U članku se raspravlja o ograničenosti i neograničenosti kao bitnim odrednicama rečeničnoga aspekta, o obveznoj 
i neobveznoj upotrebi, o prototipnoj i neprototipnoj upotrebi te o tome kako pragmatički čimbenici i izvanjezično 
znanje utječu na odabir vida.

Ključne riječi: hrvatski kao J2, glagolski vid, aspektnost

1. UVOD

Glagolski je vid jedna od najtežih jezičnih činjenica za usvajanje u hrvatskome kao drugome 
i stranome jeziku, ako ne i najteža (Mønnesland 2003, Čilaš 2005). Relativno je lagana govornicima 
kojima je prvi jezik neki od slavenskih jezika. Glagolski je vid složena gramatička kategorija karakte-
ristična za slavenske, ali i neslavenske jezike. Neki je jezikoslovci smatraju najvažnijom glagolskom 
kategorijom u slavenskim jezicima (Galton 1976). Njome se bave lingvisti još od vremena antičke Grč-
ke (pregled u, npr., Binnick 1991). Prvi važniji radovi o glagolskome vidu u hrvatskome jezikoslovlju 
nastali su u prvoj polovici 20. stoljeća (npr. Musić 1935), no malo je radova koji su se bavili problemom 
glagolskoga vida u hrvatskome kao J2. Ta je problematika sustavnije obuhvaćena i obrađena u opsežni-
jim studijama kao što su doktorske disertacije i studije projekata u kojima se glagolski vid u hrvatskome 
obrađuje kontrastivno sa sličnom kategorijom u nekome drugome jeziku (npr. u njemačkome jeziku – 
Gojmerac 1980, u japanskome – Mitani 1988, u švedskome – Novak Milić 2008 te kao kategorija u hr-
vatskome J2 –Konstrastivna analiza engleskog i hrvatskog ili srpskog jezika 1978, Čilaš Mikulić 2012). 
U njima su opisana osnovna značenja svršenoga i nesvršenoga vida u hrvatskome jeziku, derivacijski 
procesi perfektivizacije i imeprfektivizacije, aktionsart, uporaba vida u nekim sintaktičkim konteksti-
ma. Upozoreno je na problem prikaza vidskih parova u rječnicima i sastavljen je popis od 320 najčešćih 
vidskih parova (Opačić 1978). U suvremenim se gramatikama hrvatskoga jezika o glagolskome vidu 
uglavnom govori kao o leksičko-morfološkoj kategoriji, a opisi su sažeti i nedostatni, neprimjereni za 
uporabu neizvornim govornicima hrvatskoga jezika. 

Autori najnovijih istraživanja glagolskoga vida u hrvatskome kao drugome i stranome jeziku 
(Cvikić – Jelaska 2007, Mønnesland 2007, Novak Milić 2008, 2010, Čilaš Mikulić – Novak Milić 2012, 
Čilaš Mikulić 2012) govore o njemu kao o složenoj kategoriji: morfološkoj, sintaktičkoj i semantičkoj. 
U znanje, a time i ovladavanje glagolskim vidom, uključeni su mnogi elementi: leksičko-semantička 
znanja, fonološko-morfološka znanja, tvorbena, sintaktičko-pragmatička znanja, znanje leksičkih zna-
čenja morfema i ina (Cvikić − Jelaska 2007). Istraživanja su pokazala da se ona usvajaju istovremeno, 
ali u različitim stupnjevima ovisno o razini poznavanja hrvatskoga jezika. 
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U novijim se analizama ovoga problema više pozornosti posvećuje inherentnomu značenju gla-
gola i njegovu utjecaju na izbor vida. Inherentna semantika glagola utječe na izbor sintaktičkih okvira. 
Ne može se, primjerice, svaki nesvršeni glagol upotrebljavati u istim okvirima (Mønnesland 2007). U 
hrvatskome je jeziku vrlo složen odnos leksičkoga vida i temporalnoga okvira. Kod nekih glagola upo-
treba vida ovisi i o vrsti dopune, zatim o tome je li objekt u jednini ili množini, je li radnja kratkotrajna 
ili dužeg trajanja itd. S. Mønnesland (2007) smatra da postoje tri vrste vida: (1) morfološki, (2) leksički 
i (3) vid radnje ili situacije. Morfološkim vidom naziva vidsku opreku svršeno : nesvršeno kodiranu u 
samome glagolu prema kojoj se glagoli dijele na svršene i nesvršene, što je u skladu sa slavističkom 
aspektološkom tradicijom. Pod leksičkim vidom razumijeva inherentno leksičko značenje glagola, koje 
se tradicionalno naziva aktionsartom1. Dok su u jezikoslovnoj kroatistici te dvije kategorije vida bile 
poznate otprije, vid radnje ili situacije novost je u promišljanjima glagolskoga vida u hrvatskome jeziku. 

U svjetskome jezikoslovlju neki aspektolozi također govore o trima vrstama vida koje pripadaju 
trima jezičnim razinama. Tako C. Smith (1997) smatra da uz gramatički, koji ona naziva vidom motrišta 
(viewpoint aspect), postoje vid situacije (leksički vid) i rečenični vid. O. Borik (2006) također razlikuje 
tri vrste vida: (1) leksički, koji je određen inherentnim vremenskim svojstvima glagola, (2) telični vid 
(telicity aspect), koji još naziva predikacijski ili unutarnji vid, a odnosi se na aspektni tip predikata, koji 
može biti teličan ili ateličan i (3) gramatički ili vanjski vid, vid motrišta (viewpoint aspect) koji se odnosi 
na slavenski tip vida. 

Kategorija glagolskoga vida nije svojstvena samo slavenskim jezicima. U dvadesetome su sto-
ljeću poduzeta istraživanja u mnogim drugim jezičnim porodicama (primjerice u romanskim jezicima 
(Bull 1971, Garey 1957), u turskome (Johanson 1971), semitskome (Kuryłowicz 1973), kineskome2 
(Joxtonov 1957), engleskome (Ota 1963), u ugro-finskoj skupini (Serebrennikov 1960) itd.) te su uo-
čene neke crte svojstvene glagolskomu vidu. Sedamdesetih godina prošloga stoljeća počelo se i unutar 
afričkih jezika3 govoriti o glagolskome vidu (Givón 1972). Međutim, ono što je postalo očito jest da 
glagolski vid nije inherentno svojstvo svakoga glagolskog leksema niti da se ostvaruje derivacijski u 
svim izučavanim jezicima, već da se ta aspektna svojstva moraju tražiti na razini višoj od leksičke. 
Među prvim istraživačima koji su tvrdili da je vid kategorija sintaktičke razine bio je danski znanstvenik 
H. J. Verkuyl (1972). On je na primjeru danskoga i engleskoga pokazao da se aspektno značenje tiče 
rečenica, a ne individualnih glagola ili glagolskih skupina. Aspektno značenje svojstveno rečenicama 
ne bi trebalo miješati s aspektom svojstvenim glagolu. U kroatistici se prvo naziva aspektnošću, a drugo 
glagolskim vidom. U radu ćemo dalje nastojati objasniti što čini aspektnost i kakve vrste aspektnosti 
postoje u hrvatskome jeziku te kakav je odnos glagolskoga vida i aspektnosti.

2. ASPEKTNOST

Dok su se aspektolozi ponajprije bavili vidom u slavenskim jezicima, opisivali su glagolski vid  
kao kategoriju svojstvenu glagolskomu leksemu. Među ostalim nastojalo se definirati osnovna znače-
nja vida i razlikovati osnovna značenja od onih uvjetovanih kontekstom. Tako kontekst postaje važan 
čimbenik u određivanju vidskoga značenja. Usto, koliko god se od Agrella (1908) nastojalo razdvojiti 
glagolski vid od aktionsarta, nije se osporavala veza između derivacijskih procesa perfektivizacije i 
imperfektivizacije s leksičkom tvorbom aktionsarta. Stoga se u slavistici počelo govoriti o kategoriji 
nadređenoj glagolskomu vidu – aspektnosti (Bondarko-Bulanin 1967) koja obuhvaća glagolski vid i 

1  Dakako, bilo bi pogrešno potpuno izjednačiti aktionsart s leksičkim vidom kako ga predlaže Mønnesland. Mønneslandova je 
podjela nastala na temelju promjena koje su nastupile u aspektološkim istraživanjima pod utjecajem Vendlerove klasifikacije 
glagolskih izraza prema temporalnim svojstvima na glagole radnje, stanja, ostvarenja i postignuća.

2  U kineskome jeziku ima mnoštvo glagolskih sufikasa s aspektnom ili aspektno-vremenskom vrijednošću. U literaturi se često 
spominje razvojni sufiks –zhe i svršeni –le (npr. Comrie 1976, Li − Shirai 2000).

3  Čini se da među afričkim jezicima skupine bantu najbogatiji sustav vremenskih i vidskih opreka ima jezik chibemba koji je 
opisao Givón (Comrie 1976: 128).
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aktionsart kao središnje elemente te kontekst kao periferni element. No, kao što je u uvodnom odlomku 
spomenuto, definiranje aspektnosti kao rečeničnoga aspekta prvo se pojavilo u analizama neslavenskih 
jezika. Središnjim pojmom tih radova postao je pojam teličnosti.

2.1. Teličnost

Teličnost (od starogrčkoga télos – kraj) označava da je dosegnuta krajnja točka, odnosno zavr-
šetak ili kraj nekoga događaja ili radnje. Ateličnost označava da kraj nije dosegnut. Pojam teličnosti 
posebno je važan „u analizi aspekta u jeziku poput engleskoga, u kojem nema posebnih morfoloških 
oznaka koje bi upućivale na aspekt i u kojem je aspekt nadasve značenjska kategorija koja se realizira 
cjelokupnim rečeničnim sklopom.“ (Žic Fuchs 2009: 75). Razlika između radnja koje imaju kraj i onih 
koje nemaju uočena je davno. Smatra se da je Aristotel razdvajajući glagole u dvije skupine (enérgeia i 
kínēsis) prvi upozorio na tu distinkciju. Nazive telično i atelično u lingvistiku je uveo Garey (1957). O 
pojmu teličnosti najčešće se govori vezano uz rečeničnu razinu. Međutim nema općeprihvaćene defini-
cije teličnosti. Comrie (1976: 44-48) govori o teličnim situacijama, dakle teličnost se izražava glagolom 
i njegovim dopunama4. Prema njemu telična je situacija ona koja sadržava proces koji vodi prema do-
bro određenoj završnoj točci iza koje se proces ne može nastaviti. Riječ je o inherentnoj završnoj točci 
događaja označenoga glagolskim predikatom ili rečenicom (Olbishevska 2004). Prema H. Filip (1999)  
teličnost glagolskoga predikata ili rečenice određena je leksičkom semantikom glagola, njegovim do-
punama (obveznima i fakultativnima), dodacima, diskursnim kontekstom, izvanjezičnim kontekstom 
iskaza i općim znanjem o svijetu povezanim sa značenjem rečenice. Jezici se razlikuju po tome kako 
kodiraju teličnost. Neki autori smatraju (npr. Slabakova 2001, Olbishevska 2004) da slavenski jezici 
kodiraju teličnost u morfo-sintaksi, odnosno da se može govoriti o teličnim i ateličnim glagolima, ali  se 
(a)teličnost događaja može vidjeti tek u rečenici. Ono što je Comrie uočio, a i mnogi drugi autori (npr. 
Borik 2006, Slabakova 2001, Stoll 2001, Olbishevska 2004, Bertinetto i Delfitto 2000, Kabakčiev 1989, 
Filip 1999) jest da se teličnost ne može poistovjetiti sa svršenošću niti ateličnost s nesvršenošću. Dok se 
možda za većinu događaja izraženih svršenim glagolom može reći da su telični, a za većinu se događaja 
izraženih nesvršenim glagolom može reći da su atelični, ima i onih rečenica u kojima se teličan događaj 
izražava nesvršenim glagolom, a ateličan svršenim. Spoznaja da sve rečenice prirodnih jezika možemo 
podijeliti u dvije skupine – telične ili atelične – te da je ontološka razlika između vršenja procesa i iz-
vršenosti procesa na neki način, semantičko-sintaktičkim sredstvima, prisutna u svim jezicima, može 
poslužiti kao temelj za razumijevanje glagolskoga vida u hrvatskome jeziku kao drugome i stranome. 

Promotrimo primjere iz četiriju tipološki različitih jezika – hrvatskoga, japanskoga, španjolskoga 
i njemačkoga5:

1. a. Jela sam kolač.    (atelična situacija) 
         NESVR. (perf) - O (ak)

b. Kēki wo tabata.    
  O – čestica – glagol (preterit)       

c. Comí pastel.       
   glagol (perf) – O 

d. Ich habe Kuchen gegessen.     
   zamj. – pom. gl. – O (ak) – particip      

4  Tako engleska rečenica John is singing. opisuje ateličnu situaciju, rečenica John is singing a song. opisuje teličnu situaciju. 
Rečenica John is singing songs također se odnosi na ateličnu situaciju, a rečenica  John is singing five songs. jest atelična 
(Comrie 1976: 45). Iz tih je primjera vidljivo da se teličnost postiže uvođenjem objekta u jednini ili kvantitativno određenim 
objektom u množini.

5  Zahvaljujem izvornim govornicima koji su mi ove dvije rečenice s hrvatskoga preveli na svoje jezike: Hazuki Mori (japanski 
jezik), Ani Navas (španjolski) i Ferdinandu Foreggeru (njemački).
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2. a. Pojela sam kolač.   (telična situacija)
          SVR. (perf.) – O (ak)

b. Kēki wo (zenbu) tabetshimatta.
O – čest. – zamj.(sve) – gl. (perf) + rezultativnost

c. Comí todo el pastel.
glagol (perf.) – pridjev (cijeli) – odr. član - O

d. Ich habe den Kuchen aufgegessen.
zamj. – pom. gl. – član – O – prefiks + particip

Teličnost i ateličnost, kako je kontrastirana u ovim dvjema jednostavnim rečenicama, u nave-
denim se jezicima uspostavlja na razini rečenice unošenjem čestica, članova, pridjeva ili promjenom 
glagolskoga vremena u vrijeme kojim se izražava rezultativnost (u japanskome) dok se u hrvatskome 
uspostavlja na leksičkoj razini – promjenom glagolskoga vida. Na temelju samo dviju rečenica na četiri-
ma jezicima ne možemo, dakako, zaključiti da je ključ za razumijevanje glagolskoga vida u hrvatskome 
jeziku teličnost jer, kao što se ističe u literaturi, u slavenskim se jezicima ne može staviti znak jednakosti 
između svršenosti i teličnosti te nesvršenosti i ateličnosti – riječ je ipak o dvjema različitim razinama.6 
Osim toga, hoćemo li, primjerice, događaj Zapjevala sam. smatrati teličnim? U tom primjeru nije ostva-
ren cilj, već početak vršenja neke radnje. Prema tome, ingresivni svršeni glagoli ne mogu biti telični. 
Ne mogu niti delimitativni (Posjedili smo malo. Prošetali smo se.). Ako uzmemo kao glavni parametar 
ostvarenost cilja radnje, teličnim bi se glagolima mogli smatrati svršeni sativni (najesti se), intenzivni 
(razljutiti se), finitivni (doraditi), augmentativni (prejesti se), majorativni (nadjačati), totivni (napisati) 
i distributivni (porazmjestiti). Uzmemo li da je glavni parametar proces koji vodi prema inherentnoj 
završnoj točci, teličnim bismo glagolima smatrali i nesvršene parnjake navedenih vrsta aktionsarta. 
Dakle, teličnošću na leksičkoj razini ne bi bile obuhvaćene sve značenjske vrste svršenih glagola. Kako 
je za svršene glagole karakteristično postojanje granice – početne, završne ili obiju – smatramo da bi za 
razumijevanje, i tumačenje, funkcioniranja glagolskoga vida u hrvatskome bilo svrsishodnije govoriti 
o (ne)ograničenosti nego o (a)teličnosti. Međutim, (a)teličnost, kao semantičko-sintaktička kategorija, 
može poslužiti kao polazište za tumačenje (ne)ograničenosti, također semantičko-sintaktičke kategorije.

2.2. Ograničenost/neograničenost

J. Hamm (1967)  u svojoj gramatici govori o ograničenosti i neograničenosti procesa izraženoga 
glagolom, a Silić (1978) govori o glagolima koji izražavaju ograničenu ili omeđenu radnju (naziva ih 
terminativnima) i o glagolima koji izražavaju neograničenu radnju (naziva ih neterminativnima). Budu-
ći da smatramo da se o glagolskome vidu u hrvatskome kao inome jeziku mora govoriti iz funkcionalne 
perspektive, odnosno kako glagolski vid funkcionira u rečenici, ograničenost/neograničenost smatramo 
obilježjima događaja koje iskazujemo rečenicama.

Događaj mogu ograničiti imenske dopune – subjekt i objekt. Ako su te imenske dopune u jednini 
ili kvantitativno određene, događaj može biti ograničen, a ako su kvantitatvno neodređene u množini ili 
materijalne imenice, događaj može biti neograničen. Događaj se može ograničiti i priložnim oznakama 
ili surečenicama.

Razmotrimo sljedeće rečenice.
(1) Kad je Alen bio mali, dobro je *učio/naučio skijati.

Prilog dobro upućuje na događaj s rezultatom, odnosno postignutost cilja, što se prototipno izražava 
svršenim glagolom u hrvatskome jeziku.

(2) Moram danas *pisati/napisati i poslati mami pismo.
Druga nezavisna surečenica (i poslati mami pismo), u kojoj se nalazi glagol koji ima inherentnu završnu 
točku (poslati), ograničava događaj prve surečenice, stoga motivira upotrebu svršenoga glagola u prvoj 
rečenici.

6  Primjerice u rečenici Već sam jela. iskazan je teličan događaj nesvršenim glagolom.
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(3) On četvrtkom daje/*da instrukcije iz matematike.
Prilog četvrtkom upućuje na ponavljanje događaja, na neograničenost događaja, kao i množinski oblik 
objekta (instrukcije). Dakle, događaj je neograničen. Stoga je u njem potrebno upotrijebiti nesvršeni vid.

(4) Mi želimo dobro *učiti/naučiti hrvatski da možemo dobro govoriti.
Događaj glavne surečenice (Mi želimo dobro učiti/naučiti hrvatski) ograničen je događajem  zavisne 
surečenice (da možemo dobro govoriti). Zavisnom je surečenicom, naime, izraženo ostvarenje cilja. 
Zbog toga je u glavnoj surečenici potrebno upotrijebiti svršeni glagol.

(5) Tata kaže: „Moraš se večeras *vraćati/vratiti kući do 10 sati.“
I modalni glagol (moraš) i obje priložne oznake vremena (večeras, do 10 sati) ograničavaju događaj u 
toj rečenici jer ga usmjeravaju cilju pa tako uvjetuju upotrebu svršenoga glagola.

(6) Oni su *izlazili/izišli zajedno u prošli petak.
Priložna oznaka vremena (u prošli petak) ograničava događaj jer ga konkretizira kao jednokratan.

(7) Igor popravlja sve u kući. Danas je *popravljao/popravio televizor koji sada radi.
Atributna surečenica (koji sada radi) ističe ostvarenost cilja glavne surečenice. Time određuje proces 
popravljanja kao ograničen i uvjetuje upotrebu svršenoga vida.

Iz tih se primjera vidi kako sintaktički elementi koji upućuju na ograničenost/neograničenost do-
gađaja mogu utjecati na razumijevanje i pravilan odabir vida. Dakle, osobito na početnim stupnjevima 
učenja hrvatskoga kao inoga bitno je isticati ograničenost događaja.

3. PROTOTIPNA I NEPROTOTIPNA UPOTREBA GLAGOLSKOGA VIDA 

U rečenicama u kojima se podudaraju aspektnost i glagolski vid, odnosno u kojima postoji po-
dudaranje između svršene aspektnosti i svršenoga glagolskoga vida te podudaranje između nesvršene 
aspektnosti i nesvršenoga glagolskoga vida, riječ je o prototipnoj upotrebi glagolskoga vida, kao u pri-
mjerima:

(8) Čitao sam knjigu.
(9) Pročitao sam knjigu.

U prvome je primjeru istaknuta procesualnost, neizvršenost, neograničnost događaja pa je upotrijebljen 
nesvršeni glagol, dok je u drugome primjeru istaknuta izvršenost, ograničenost, procesa pa je upotrije-
bljn svršeni glagol.
Međutim, u hrvatskome su  jeziku moguće rečenice u kojima se ne podudaraju aspektnost i glagolski 
vid, odnosno rečenice u kojima je riječ o svršenoj aspektnosti, ali je upotrijebljen nesvršeni glagol i 
rečenice u kojima je izražena nesvršena aspektost, ali je upotrijebljen svršeni glagol. Takvu upotrebu 
glagolskoga vida smatramo neprototipnom.. U takvim rečenicama često se ne nalazi jasan sintaktički 
indikator koji bi upućivao na tip aspektnosti, odnosno na to je li izraženi događaj ograničen ili neogra-
ničen, kao što je u sljedećim primjerima:

(10) Dolaziš li sutra na moj rođendan?
(11) Već sam jela.
(12) Gledao sam taj film.

U pimjeru (10) riječ je o upotrebi nesvršenoga prezenta za izražavanje bliske budućnosti, a u primjerima 
(11) i (12) o jednokratnim izvršenim događajima. Takve, neprototipne, situacije stvaraju poteškoće u 
usvajanju vida u hrvatskome kao stranome i drugome jeziku i u poučavanju HJ2 uvode se nakon pouča-
vanja prototipnih upotreba.

4. OBVEZNA I NEOBVEZNA UPOTREBA GLAGOLSKOGA VIDA

Uz razlikovanje upotreba glagolskoga vida po prototipnosti  moguće je govoriti i o različitim 
upotrebama po obvezatnosti. Obvezna upotreba glagolskoga vida ona je upotreba u kojoj mora biti 
upotrijebljen određeni vid. Obvezna je upotreba motivirana dvama uvjetima: izvanjezičnom stvarnošću 
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i gramatikom – ili izvanjezična situacija zahtijeva upotrebu određenoga vida, kao u primjeru (13), ili 
gramatika zahtijeva upotrebu određenoga glagolskoga vida, kao što je u primjerima (14), (15) i (16):

(13) Slamka se slomila.
(14) Dolazim sutra k tebi.
(15) Možda dođem sutra k tebi.
(16) Svako bih jutro kupio novine na kiosku.

U rečenici (14) za izražavanje bliske budućnosti upotrijebljen je nesvršeni glagol, u primjeru (15) izra-
žena je modalnost hipotetičnoga događaja pa se mora upotrijebiti svršeni glagol, dok se u rečenici (16) 
za događaj koji se ponavljao u prošlosti ako se želi izraziti svršenim glagolom, u hrvatskome standar-
dnome jeziku mora upotrijebiti kondicional, a ne perfekt.
Neobvezna je upotreba glagolskoga vida ona u kojoj govornik ima mogućnost izbora vida, kao u pri-
mjerima (17) i (18):
 (17) Dnevno pijem/popijem šalicu čaja.
 (18) Čitala/pročitala sam „Povratak Filipa Latinovizca“.
U rečenici (17) izrečen je događaj koji se ponavlja. Takav se događaj može sagledati kao svaki put 
izvršen, ograničen, pa će biti upotrijebljen svršeni vid. Dakle, riječ je o nizu poddogađaja koji tvore 
habitualni  naddogađaj. Druga je mogućnost da se stavi  naglasak na sam taj habitualni naddogađaj, a 
ne na poddogađaje koji ga čine. Habituani naddogađaj nema ni početnu ni završnu granicu. Dakle, on je 
neograničen. U tom slučaju upotrijebit ćemo nesvršeni glagol. Međutim, takav izbor nije uvijek moguć, 
kao što ćemo vidjeti u sljedećem pododjeljku. U primjeru (18) za izražavanje teličnoga događaja u hr-
vatskome, i dijelu slavenskih jezika (Dickey 2000), moguće je upotrijebiti i svršeni i nesvršeni glagol.
U nastavnoj se praksi inojezičnoga hrvatskoga razlikovanje upotreba glagolskoga vida po prototipnosti 
i obveznosti pokazuje kao korisno metodičko načelo u poučavanju glagolskoga vida. Spoznaja da se 
može birati vid upućuje na važnost uočavanja pragmatičkih čimbenika u upotrebi glagolskoga vida, o 
čem će biti riječi u sljedećem pododjeljku.

4.1. Pragmatički čimbenici u odabiru glagolskoga vida

Kao što se u aspektološkoj literaturi često ističe, u izricanju glagolskoga vida govornik ima mo-
gućnost izbora. Izbor vida ovisi o tome kako govornik sagledava određenu situaciju. U hrvatskome 
jeziku takva mogućnost postoji u izražavanju habitualnih događaja i konstatacija činjenica (jednokra-
tinh izvršenih događaja). Usto valja istaknuti da postoje i neki izvanjezični elementi kao što su veličina 
objekta, vjerojatnost, očekivanje i sl. koji utječu na izbor vida (Čilaš Mikulić – Novak Milić 2012):

(19) Svaku večer čitam/pročitam novine.  (habitualni događaj)
(20) Svaku večer čitam/*pročitam roman.  (habitualni događaj)
(21) Čitala/pročitala sam taj roman.  (konstatacija činjenice)
(22) Kupila/*kupovala sam  kuću.   (konstatacija činjenice)  

5. ZAKLJUČAK

U ovome smo radu željeli naglasiti kako glagolski vid u hrvatskome jeziku jest kategorija koja 
se tiče glagola, ali se u hrvatskome kao inome jeziku može razumjeti tek na rečeničnoj razini. Na reče-
ničnoj razini govorimo o aspektnosti koju čine glagolski vid, akcionalnost (leksički vid / tip glagolske 
situacije)  te semantičko-sintaktička obilježja predikatnih dopuna. Dakle, treba razlikovati glagolski vid 
od aspektnosti. Aspektnost može biti svršena (ograničena) i nesvršena (neograničena).  

S obzirom na odnos aspektnosti i glagolskoga vida, može se govoriti o prototipnoj i neoprototi-
pnoj upotrebi vida. Prototipna je ona u kojoj se ograničeni događaj (u većini slučajeva riječ je o telič-
nosti) izražava svršenim glagolom, a neograničeni nesvršenim. Neprototipna je upotreba ona u kojoj se 
ograničeni događaj izriče nesvršenim glagolom, a neograničeni svršenim.
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Obvezna je upotreba ona u kojoj mora biti upotrijebljen određeni vid, a neobvezna je ona koja ovisi 
o govornikovu pogledu na događaj. Na govornikov pogled kadšto utječu i izvannjezični elementi ili 
znanje o svijetu. Neobvezna je upotreba vida prisutna u svakome vremenskome ili načinskome glagol-
skome obliku koji izražava radnju što je govornik može vizualizirati kao završenu ili kao nezavršenu. 
Obavezna je upotreba vida prisutna kada govornik opisuje konkretnu radnju koja se pojavila, ali sa 
završenošću ili nezavršenošću s kojom on nema ništa.
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SEMANTIC, SYNTACTIC AND PRAGMATIC FACTORS IN CHOOSING VERBAL ASPECT
IN CROATIAN AS SECOND AND FOREIGN LANGUAGE

Summary

Correct use of verbal aspect in Croatian as second and foreign language can be a very demanding task for non-
native learners, particularly for those whose native language/first language does not belong to the group of the 
Slavic languages. The reason is that it involves mastering complex system of Croatian verbal morphology and 
understanding and acquisition of functions, or meaning, of perfective and imperfective aspect. Based on long-
term teaching practice with students and research conducted on heterogeneous groups of learners of Croatian as 
second and foreign language with different levels of language competence, it has been shown that in teaching 
verbal aspect it is important to start with the category that is higher from the verbal aspect form, that is, with 
aspectuality. In the contemporary aspectology literature aspectuality is considered language universal. Therefore 
sentence context – semantic-syntactic and pragmatic elements that affect the choice of verbal aspect and type of 
actionality (lexical aspect/type of verbal situation) – should be taken into account when teaching verbal aspect. It 
is also important to distinguish obligatory from optional use as well as prototype from non-prototype use of aspect. 
The paper shows which semantic-syntactic elements are indicators of perfective, and which of imperfective aspect 
in Croatian language, and how pragmatic factors and extra-linguistic knowledge affect the choice of aspect. Such 
approach to verbal aspect in Croatian as second and foreign language can be applied to teaching related languages 
as second and foreign languages.

Key words: Croatian as L2, verbal aspect, aspectuality
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иСидора Бјелаковић

ЕЛЕМЕНТИ МИКРОСТРУКТУРЕ ДИЈАХРОНИЈСКОГ 
ТЕРМИНОЛОШКОГ РЕЧНИКА1

Будући да је у српској тематској лексикографији релативно мало пажње посвећено проучавању историјског 
развоја специјализоване струковне терминологије, у овом се раду анализирају могући проблеми који се 
односе на микроструктуру дијахронијског терминолошког речника, заснованог на грађи из предстандардне 
епохе развоја српског књижевног језика. Посебна пажња посвећена је могућностима у лексикографској об-
ради леме, граматичке информације, дефиниције, потврда, синонима и колокације. На основу истраживања 
спроведеног на грађи из приручника и уџбеника из географије с краја 18. и из прве половине 19. века, дакле 
из предстандардне епохе развоја српског књижевног језика, даје се предлог концепције лексикографског 
чланка дијахронијског терминолошког речника.  

Кључне речи: терминологија, речник, дијахронија, лексикографски чланак 

1. УВОД

Будући да је дијахронијски терминолошки речник посебан тип речника чија је специфич-
ност непосредно узрокована како посебним статусом терминологије у лексикону, односно раз-
ликама термина у односу на лексеме општег лексичког фонда (в. Гортан-Премк 1988: 17−20; 
Гортан-Премк 1991: 50; Milic 2009: 182−185, Бјелаковић и Суботић 2011) тако и природом самог 
корпуса (историјског), пре приступања конципирању оваквог типа речника требало би одговори-
ти на неколико централних питања како би се утврдила његова врста, макроструктура2 и функ-
ција (в. Бјелаковић и Суботић 2011). Питања се односе на то (1) да ли је реч о једнојезичном или 
двојезичном речнику, што је непосредно условљено историјским развојем сваког појединачног 
језика, (2) на намену речника, (3) на то која лексичка јединица у речнику треба да добије статус 
термина (само именице или и придеви, прилози, глаголи), (4) на то да ли би терминографија тре-
бало да поштује методе и правила традиционалне лексикографије и, коначно, (5) на то где и како 
поставити границе између терминолошког и нетерминолошког у једном историјском корпусу. 
Када се дају одговори на наведена питања и, у складу са њима, приступи ексцерпирању грађе, 
намеће се ново питање – питање речничке микроструктуре.

2. МИКРОСТРУКТУРА РЕЧНИКА

2.1. Под микроструктуром речника подразумевају се они лексикографски елементи 
карактеристични за речнички (тј. лексикографски) чланак: одредница, граматичка ин-
формација, морфосинтаксичке карактеристике одредничке речи, етимологија, дефини-
ција, потврде, синоними, колокација и др. (Šipka 1998: 139, 141; Hartmann 2005: 196).3 

1  Рад је настао као резултат истраживања на пројекту Историја српског језика (178001), који финансира Министарство 
за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије.

2  Макроструктура се дефинише као скуп елемената „koji se vezuju za rječnik u celini“ (Šipka 1998: 139). Она подразумева 
селекцију корпуса и одабир лексичких јединица који ће добити статус одреднице (Hartmann 2005: 196). Често се 
макроструктура дефинише и као уређен низ лексичких јединица једног речника (в. Hausmann and Wiegand 2003: 208). 

3 „The lemma and the whole set of information items which are addressed to the lemma, form the dictionary article” (Hausmann 
and Wiegand 2003: 208).
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Структура лексикографског чланка4 може варирати и разликовати се у зависности од намере ау-
тора, намене речника, количине простора који може посветити речничком чланку, обима корпуса 
и сл. Будући да се идеалним дијахронијским речником сматра онај у којем се може пратити развој 
неке речи од њених првих потврда у анализираном корпусу како би се у датом хронолошком низу 
уочило: (1) егзистирање те речи у различитим периодима, на различитима местима и у одређеним 
жанровима, (2) промене у значењу речи, употреби, форми, (3) колокабилност, (4) етимологија, 
(5) деривација, (6) морфосинтаксичке особине (Merkin 2003: 90), а водећи рачуна о томе да су 
аутори веома често ограничени и обимом те се морају определити само за поједине елементе 
речничке микроструктуре, на основу истраживања спроведеног на терминологији забележеној 
у грађи из приручника и уџбеника из географије с краја 18. и из прве половине 19. века чини се 
да би оптимална микроструктура једног дијахронијског терминолошког речника могла подразу-
мевати следеће елементе: (1) одредницу (лему)5, (2) граматичку информацију, (3) регистровану 
форму у оригиналу, (4) дефиницију, (5) потврду, (6) синониме / еквиваленте (под ознаком =) и (7) 
колокацију (под ознаком Изр.).6 

Другим речима, структура наведеног лексикографског чланка могла би се илустровати и на 
следећи начин:

термин/фразни термин <регистрован оригинални графијски израз термина + година>. 
значење. потврда (дело, година и страница).  
= синоними.
Изр. колокација.

2.2. То би, практично, значило да се у предложеном лексикографском чланку не би нашли 
подаци о етимологији, деривацији и морфосинтаксичким особинама обрађених термина. За овак-
ву одлуку чини се да постоје оправдана објашњења. Етимологију и порекло неке речи понекад 
је, наиме, веома тешко утврдити. Чак и кад су у питању позајмљенице (нпр. интернационализми) 
често је веома тешко са сигурношћу утврдити да ли су оне преузете из, на пример, немачког или 
руског језика, или су пак ови језици имали искључиво улогу посредника, при чему је примарни 
језик давалац латински или грчки. Кад је реч о деривацији и морфосинтаксичким карактеристи-
кама, потпуно је јасно да би се њиховим доследним бележењем речнички чланак у великој мери 
оптеретио, постао преобиман, непрегледан и нефункционалан, јер је реч о епохи развоја српској 
књижевног језика у којој су се смењивали различити књижевнојезички идиоми, најчешће неко-
дификовани (славеносрпски, доситејевски, народни) уз снажан утицај руског/рускословенског 
језика, у којима је степен морфосинтаксичких варијација често веома висок.

2.3. Уз лексикографски чланак, у напомени би се могло навести и шире објашњење датог 
појма (историјско, митолошко и сл.), чиме би речник добио и извесне енциклопедијске каракте-
ристике.

4  У литаратури постоји  неподударност у погледу употребе термина за оно што је у овом раду означено као `речнички/
лексикографски чланак` и `одредница` те се, на пример, код Д. Шипке (1998: 142) и Л. Згусте (1991: 234) за први 
појам употребљава термин `одредница`, а за други `одредничка реч`. 

5  Будући да се под лемом подразумева одредница, лематизација обухвата одабир одредница и утврђивање њиховог 
основног облика (в. Гортан-Премк 2002). У литератури постоји и друго одређење леме и процеса лематизације те 
лема подразумева одредничку реч, граматичке информације, информације о изговору, етимологији (в. Šipka 1998: 
142; Zgusta 1991: 236–237).

6  Овде би се могло говорити и о тзв. левој и десној страни речника, где би се под левом страном подразумевао избор 
одредница, а под десном све остало што је у речнику дато (в. Гортан-Премк 2002: 106–108), у овом случају: граматичка 
информација,  регистрована форма у оригиналу, дефиниција, потврде, синоними, колокација. 



ЕЛЕМЕНТИ МИКРОСТРУКТУРЕ ДИЈАХРОНИЈСКОГ ТЕРМИНОЛОШКОГ РЕЧНИКА

233

3. ЕЛЕМЕНТИ МИКРОСТРУКТУРЕ ДИЈАХРОНИЈСКОГ ТЕРМИНОЛОШКОГ 
РЕЧНИКА

3.1. Одредница

3.1.1. Будући да правопис књижевнојезичких идиома код Срба у 18. и у првој половини 19. века 
није био нормиран, пожељно би било тренскрибовати одреднице и уредити их према савременој азбу-
ци српског језика. На овај начин избегло би се оптерећивање лексикографског чланка различитим гра-
фијским изразима истог термина. Поред тога, пошто термини у тексту нису увек потврђени у основ-
ном облику, реконструкција графијских ликова таквих форми не би имала карактер научно поузданог 
и верификованог. Коначно, уколико речник не би био намењен само лингвистима, него и ширем кругу 
читалачке публике који би, евентуално, био заинтересован за дату научну област, транскрипцијом би 
се постигла већа доступност, прозирност и транспарентност забележене грађе. 

3.1.2. Навођење речи у свом основном облику (именских речи у номинативу једнине, гла-
гола у инфинитиву и сл.) један је од основних захтева сваког речника. У дијахронијским речни-
цима, међутим, проблем настаје у случајевима када потврде нису регистроване па је веома тешко 
реконструисати, на пример, форму именске речи у номинативу, јер су суфикси могли бити и руски 
и српски, на пример: 

вештеведац  <Вещевѣдци (1804)>  научник.  Уче сиреч вештевеци да је Земља наша круг [лопта] 
(ПС-К 1804:40). 

У том случају уредник речника би требало да се, на основу тенденције у погледу истог 
типа суфиксације у анализираном делу, определи за један суфикс, уз одговарајућа објашњења у 
уводним напоменама.

3.1.3. Будући да истраживања показују да је највећи број термина у свим језицима ви-
шечлан, што је још једна од кључних разлика у односу на лексеме општег лексичког фонда (Milic 
2009: 182)7, централни проблем приликом конципирања речника представља статус вишечланих 
лексичких јединица које само у датом споју денотирају одговарајући појам.8 Док се у општим 
речницима оне најчешће обрађују уз одговарајућу једночлану лексичку јединицу која има статус 
одреднице, као израз, како број речничких чланака не би достигао енормне вредности (в. РСА-
НУ, РМС, РМСа)9, при чему је основни принцип да вишечлана лексичка јединица има статус 
одреднице уколико је њен структурни лик придевско-именички и уколико јој значење нема везе 
са именицом (РМС I:11), у терминолошким речницима начин њихове обраде није уједначен (уп. 
Михајловић и Вуковић 1977; Вуковић 1988; Мастило 2001; Јанковић 1989). Будући да денотирају 
одређени појам само у датом споју, и у том смислу се фразни термини и разликују од лексема 
општег лексичког фонда, требало би их обрађивати као посебне одреднице, у оквиру засебних 

7  Код вишечланих термина (фразних термина) у највећем броју примера управо именица представља обавезни 
конститутивни члан, а придеви веома често фунгирају само као терминолошке јединице (`terminological units`) уз 
дате именице, а не и као самостални термини (нпр. придеви `пун` и `млад` у вишечланим терминима пун месец, млад 
месец) (Аverboukh 2009: 137).

8  У литератури постоји изузетно шаренило кад је реч о термину којим се означава вишечлана лексичка јединица: 
сложена лексема  (Вуковић 1988:3; Недељков 2002: 244), вишечлани назив / синтагматски назив (Бабић 1988: 36); 
двочлани термин / терминологизирана синтагма /двочлана терминолошка етикета (Ћорић 1988: 76); фразна лексема 
(Prćić 1997: 126; Прћић 2011), вишечлана лексичка јединица (Šipka 1998: 141); сложена лексема  (Вуковић 1988:3), 
лексичка јединица од више речи, везани израз (Zgusta 1991: 228), синтагматска одредница, апелативни синтагматски 
назив (Николић 2002: 50) и сл.

9  У наведеним речницима уочавају се, ипак, и извесне неуједначености у поступцима те се властита имена типа Велики 
медв(ј)ед, Мали медвед, Велика кола у РМС обрађују под одредницама медвед односно кола, што је и очекивано, при 
чему у РМСа  одреднице Велика кола нема. У РСАНУ Велики медв(ј)ед, Мали медвед обрађују се истовремено и у 
оквиру посебних лексикографских чланака и као изрази под медв(ј)ед, а Велика кола само као посебна одредница. 
Слика постаје још компликованија кад се уочи да назив Мала кола уопште не фунгира у РСАНУ.
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речничких чланака, чији су елементи идентични оним чија је одредница једночлана лексичка 
јединица.10 Сви фразни термини могли би да, уколико то дозвољава обим речника, имају своје ме-
сто и у оквиру одговарајућих речничких чланака чија је одредница једночлани термин, уз ознаку 
Изр., као део колокационог опсега датог термина (в. пример за лексикографску обраду термина 
местимично помрачење и помрачење у закључку). 

3.1.4. Следећи проблем у вези са речником који је заснован на историјском корпусу јесте 
ограничење у погледу провере редоследа појединих делова фразног термина (нпр. атрибут + име-
ница или именица + атрибут) у оним случајевима у којима корпус не нуди потврду, на пример:

горња звезда <горнѣ звезде (1824)> в. горња планета. Ове две споменуте звезде, Меркур и Даница, 
које ближе него ми к Сунцу стоје, зову се долње; а ове друге, које даље од Сунца одстоје неже ли 
Земља, зову се горње (ВБ 1824: 12).

Будући да је постпонована позиција атрибута била типична за језик предвуковске епохе (в. 
Младеновић 1964: 136; Куна 1970: 166; Херити 1983: 258; Суботић 1989: 166; и др), овде би се 
могао очекивати и двочлани термин звезда горња. У таквим случајевим, требало би прибегавати 
анализи осталих спојева у датом делу како би се уочила тенденција у погледу редоследа елемена-
та. У случају коегзистениције обе структуре аутор би требало да се определи за једно решење, о 
чему мора дати одговарајућа објашења у уводним напоменама о структури речника.

3.1.5. Уколико су забележени искључиво у косом падежу, придеве би требало наводити у 
одређеном виду, без обзира на то да ли су потврђени у овој форми, из два основна разлога. Прво, 
у савременом терминолошком систему придеви, као део фразног термина, имају форму одређе-
ног вида (нпр. бели лук, дивљи кестен и сл.) и, друго, то је једини начин на који је могуће избећи 
материјалну грешку приликом реконструкције израза придева у номинативу једнине неодређеног 
вида мушког рода ако није нађена потврда у тексту, нарочито када је реч о текстовима из 18. и пр-
вих деценија 19. века (нпр. код суфикса -ан или -ен). Једини случај када би се придевска одредни-
ца могла наћи у форми неодређеног вида јесте регистрована потврда у номинативу (евентуално 
акузативу) једнине у анализираној грађи (нпр. главан меридијан, главан планет и сл.).  

3.1.6. Фонетске варијанте забележених лексема требало би груписати у оквиру једног реч-
ничког чланка. Приликом одређивања редоследа варијаната може се применити неколико крите-
ријума. Уколико је, на пример, једна од варијантних форми стандардна, она би могла да заузме 
прво место у низу (нпр. атлас / атлаз; барометар / барометр). Уколико ниједан од забележе-
них ликова није стандардан, може се применити (1) критеријум фреквентности11, нпр. поврхност 
(1804, 1824, 1825, 1845, 1852) / поверхност (1783), (2) хронолошки критеријум, у оквиру којег се 
на првом месту налази она лексема која је регистрована у најстаријем корпусу, нпр. Утрењаја 
звјезда (1783) / Утрења звезда (1804) / Јутрења звезда (1824). Уз сваку варијанту, уколико корпус 
није преобиман те се чланак не би оптеретио, требало би бележити годину (године) или ознаку за 
дело у којем је забележена дата форма. 

10  Овакав приступ у складу је како са бројним терминолошким речницима (в. Mihaljević 1998: 46;) тако и са ставовима већине 
аутора који се баве проблематиком конципирања терминолошких речника (Аverboukh 2009). Л. Згуста, заступајући исти 
став, истиче: „Prije svega će terminološke leksičke jedinice od više riječi nametati obradu u posebnim odrednicama prije nego 
u pododrednicama“ (1991: 271);  „Leksičke jedinice od više riječi leksičke su jedinice istog statusa i funkcije kao i pojedinačne 
riječi; stoga je potrebno i normalno da bi ih trebalo odabirati, obrađivati i navoditi kao cjeline“ (1991: 228). М. Михаљевић, 
слично овоме, сматра да вишечлани називи имају исти положај и функцију као и једночлани називи, што оправдава 
овакав лексикографски поступак (1998: 46). Т. Прћић (2011: 69), уз снажну аргументацију, указује на неопходност 
лексикографске обраде тзв. фразних лексема као самосталних форми: „С обзиром на све што је до сада речено, питање 
њиховог уношења у опште и специјализиване речнике, једнојезичне и двојезичне, не би требало ни постављати, јер би 
даље свођење фразних именица на синтагме – одн. на домен граматике, коме није место у речнику – и њихово следствено 
лексиколошко заобилажење и лексикографско изостављање умногоме осиромашило будуће речнике и неоправдано 
умањило лексички фонд српског језика – не само квантитативно, него и квалитативно. Укратко, фразне именице требало 
би у речник уносити као самосталне одреднице и давати им пуну лексикографску обраду...”.

11  Овај принцип био је релевантан и приликом конципирања речника славеносрпског језика (в. Кашић 1984: 94).
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Различите творбене варијанте забележених термина, настале као резултат употребе различи-
тих афикса или различите основе, требало би анализирати у оквиру посебних речничких чланака 
(нпр. еклиптички и еклиптични, метеорни и метеорски, астрономски и астрономически и сл.). 

3.1.7. Уколико у неком анализираном тексту није експлициран пун назив фразног термина, 
али се он сасвим поуздано може реконструисати из ширег контекста, тада би ону лексему која 
није потврђена у тексту требало навести у заградама: 

англијска (миља) <англїйски миля (1825)> енглеска миља. ...равно и 25 и 30 франц[уски] миља 
чине један степен, 70 англијски [миља] [...] чине један степен (ЈВ 1825: 5).12

3.1.8. Проблем задају и оне ситуације када у анализираној грађи фунгирају искључиво хи-
поними (1848: жарки појас Земље, умерени појас Земље, ладни појас Земље), док одговарајући 
хипероним (у овом случају: појас Земље) није забележен. У случају кад се појави више од једног 
хипонима, хипероними треба да добију статус одреднице.13  

3.2.  Граматичка информација

Граматичка информација може подразумевати (а) само основне податке о граматичкој кате-
горији, на пример, о роду именица (м, ж, с), броју и сл., али и (б) податке о свим регистрованим 
одступањима од система. Одлука о једном или другом принципу зависи искључиво од уредника 
речника, односно од планираног обима. Поред тога, уколико се аутор определи само за давање 
основних граматичких информација у оквиру лексикографског чланка, постоји могућност и да се 
посебно поглавље посвети морфосинтаксичким карактеристикама забележених термина.

3.3.  Регистрована форма у оригиналу 

Будући да је реч о дијахронијском речнику регистрована грађа може да се бележи у оригиналу, 
али и да се транскрибује. Примена једног или другог принципа зависи од намене самог речника (в. 
Суботић и Бјелаковић 2011). Уколико се грађа у речнику транскрибује, у уводном делу треба навести 
напомене о транскрипцији, а у самом речнику − регистровану форму тог термина у оригиналу, у ор-
тографским заградама < >, хронолошким редоследом. На тај начин омогућује се како провера тран-
скриптивног решења самог термина тако и преглед ортографских решења у анализираном периоду:

појас м  <поѧса (1783), пояси (1804, 1824); поясима (1832); поясъ (1845, 1848, 1854); поясева (1852); 
поясомъ (1853)>.

Из наведеног примера може се уочити да у ортографским заградама није увек регистрована 
форма у номинативу једнине. Принцип је једноставан. Уколико одређена форма није забележена 
у основном облику, наводи се у једној од оних форми у којима је регистрована. На тај начин, чува 
се аутентичност ортографског израза забележеног термина. 

За оне термине који су регистровани у делима штампаним реформисаном Вуковом ћирилицом 
нема потребе бележити оригинал, али у уводним напоменама треба истаћи која су дела у питању.

Оригинал не треба бележити ни уз оне одреднице чији се графијски лик у оригиналу раз-
ликује од савременог само у погледу писања јерова као маркера краја речи (нпр. восточность, 
глобусъ, градусъ, екваторъ и сл.).14

12  Овај пример представља илустрацију и за начин решавања скраћеница приликом транскрипције. Угластим заградама, 
наиме, обележавају се све личне интервенције у оригинални текст: 1. разрешавање скраћеница (25 и 30 франц[уски] 
миља); 2. реконструкција дела терминолошког израза (70 англијски [миља]); 3. испуштен део текста уколико би 
навођење потпуног контекста било прешироко, непотребно, неинформативно и оптерећујуће за читање –[...]. 

13  „Први услов хипонимије је да хипероним мора имати најмање два хипонима са варијантним значењем“ (Штасни 
2002: 254).

14  Употреба јерова, којима се маркира крај речи, у оваквим примерима не игра важну улогу у транскрипцији. 
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3.4.  Дефиниција 

Дефиниције треба да буду преузимане из одговарајућих речника стандардног језика и савре-
мених уџбеника, приручника и сл. како би истовремено били научно коректни, али и општера-
зумљиви, што представља један од основних захтева дефинисања у терминолошким речницима 
(в. Zgusta 1991: 240). У историјским терминолошким речницима, међутим, дефиниције често 
одступају од уобичајене праксе у великим описним речницима, у којима оне најчешће подразу-
мевају описни део и синонимску групу речи. 

Будући да није реч о речнику савременог терминолошког система, дефиниције, наиме, могу 
представљати само еквивалент из савремене терминологије (Mihaljević 1998: 31), на пример:

наочарна цев <наочарне цеви (1850)> телескоп. Но ове четири без наочарне цеви (дурбина, пушту-
ле) не можемо видити (ГП 1850: 6-7).

С друге стране, у дијахронијским и терминолошким речницима, међутим, честе су и опис-
не дефиниције енциклопедијског карактера (в. Shcherba 2003: 23). Овакав тип дефиниција опра-
вдан је (1) за ускостручне термине, (2) за двозначне/вишезначне термине, (3) за термине којима у 
стандардном језику не кореспондира ниједна једночлана лексичка јединица те не постоји други 
начин, поред описног, да се термин дефинише (нпр. једносени  ̶  `особа из умереног топлотног 
појаса, којој у подне сенка увек пада на једну страну`). Уз сваку описну дефиницију, уколико 
постоји, треба наводити и синоним односно еквивалент из терминолошког система стандардног 
српског  језика. 

У том смислу може се говорити и о преводном (translating dictionary) и о енциклипедијском 
карактеру оваквог речника (defining dictionary) (в. Shcherba 2003: 37), чије су дефиниције веома 
често спецификоване (према Zgusta 1991: 239). Лексикографска (терминографска) дефиниција у 
оваквом речнику може, дакле, да обухвата описни део, синонимску групу речи, али и фотогра-
фију или цртеж, чиме она добија остензивни15 карактер (према Zgusta 1991: 241–242).

3.4.2. Будући да је реч о историјском речнику, сасвим је очекивана и појава анизоморфизма16.
3.4.3. Уколико је реч о термину који је део савременог лексикона српског језика, уместо 

значења, које је потпуно јасно, прозирно, може се дати неки симбол, чија је функција претходно 
објашњена у напоменама датим уз речник (нпр. ): 

астрономски . ...по астрономском изразу (ЂМ 1864: 23); Овде се опет мора млади читалац осло-
нити на податке астрономске (ДЈ 1867:12). 

 
3.4.4. Уколико је реч о вишезначним лексичким јединицама, хијерархизацију полисемијске 

структуре могуће је вршити према једном од уобичајених критеријума: (1) од устаљенијих, по-
знатијих и распрострањенијих значења ка оним мање устаљеним (в. РМС I: 13) 17; (2) према кри-
теријуму фреквентности и (3) према хронолошком критеријуму.18 

Значења полисемичних термина којима је у основи метафора или метонимија требало би 
обрађивати у оквиру различитих тачака, на пример:

15  У оквиру остензивне дефиниције, уместо уобичајених елемената лексикографске дефиниције (genus proximum и 
differentia specifica), наводи се пример или више примера, а у крајњем случају и слика денотата (Zgusta 1991: 241-
242).

16  Под анизоморфизмом подразумева се појава разлика у организацији десигната у појединим језицима (Zgusta 1991: 
275).

17  Оваква је пракса у већини историјских речника: „In existing historical dictionaries, then, all too frequently the meaning 
listed first is not the oldest in record, nor the oldest by reconstruction, but the one most familiar nowdays or thought fittest to 
have been the semantic origin¨ (Kipfer 2003: 186).

18  Више о предностима и недостацима сваког од наведених критеријума в. Kipfer  2003.
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заход  1. залазак неког небеског тела иза линије хоризонта. ...после захода и пред исходом сунца (ВБ 
1824: 187); ...за један сат раније исход и заход сунца имају (ГХ 1844: 20); с нестрпљењем очекујемо 
заход сунца (ЂМ 1864: 11); време од исхода до захода сунчевог износи... (ДЈ 1867: 31); 
Изр. ~ сунца  (1864); ~ сунчев (1867); 
2. запад. Предел гди се сунце рађа зове се исток, онај гди увече заилази јест заход или запад (ГХ 1844: 4). 

Значења полисемантичких термина којима је у основи синегдоха (или платисемија) треба 
обрађивати под различитим словима у оквиру исте тачке (в. Гортан-Премк 1991:53):

екватор 1.а. замишљена кружна линија око Земље, чије су све тачке подједнако удаљене од Земљи-
них полова и која дели Земљу на северну и јужну полулопту, полутар . ...около среде земног круга једна 
окружна линија од запада к востоку иде и такова зове се равнитељ или екватор, кога морепловци линијом 
именују (ЈВ 1825: 2); Равнитељ или екватор она је округла линија која се око Земље вуче онде где је Земља 
најпупчастија (НК 1861:3); 

1.б. средња, највећа паралела у разним сферичним координатним системима . Почем се даље 
Месечева стаза судара готово с његовим равнитељем (екватором) (ДЈ 1867: 30). 

Уз оне полисемичне речи код којих је једно од развијених значења нетерминолошко, или 
пак термин неке друге научне (под)дисциплине, треба наводити искључиво она терминолошка 
значења која су део анализиране области, при чему се у напомени могу дати објашења да се на-
ведена лексема употребљава и у другим значењима.19

3.5. Потврде 

3.5.1. Будући да је ексцерпција „vrijedna prije svega ili samo ako je određena leksička jedinica 
(riječ) navedena sa leksičkim kontekstom i po mogućnosti drugim napomenama, kao što su navodi 
izvora ekscerpcije itd.“ (Zgusta 1991: 214), у речнику би иза дефиниције требало наводити контекст 
у оквиру којег је забележен термин, за свако дело у којем је тај термин забележен, са подацима о 
извору (иницијали аутора или скраћеница датог дела, година и страна). Лексикографски контекст 
наводи се хронолошким редом. На тај начин омогућава се праћење временског периода у оквиру 
којег је забележени термин егзистирао и да ли је и када је постао баласт, а то је један од основних 
задатака који се поставља пред историјски речник (в. Merkin 2003: 90).20 Свака одредница, уколи-
ко то дозвољава обим речника, треба да буде илустрована бар једном потврдом из сваког анали-
зираног дела.21 Иако је лексикографски контекст који би требало навести „dio verbalnog konteksta 
koji nam dozvoljava da shvatimo sa kojom je signifikacijom određena riječ primijenjena, i da shvatimo 
barem neka od njenih semantičkih obilježja i gramatičkih osobina“ (Zgusta 1991: 216), контекст треба 
наводити у оној мери и обиму који се чини као оптималан – ни прекратак ни предуг, довољан да 
би се из њега могло потврдити значење регистрованог термина уколико би, евентуално, могло 
доћи до различитог тумачења. Управо због тога се може и разликовати дужина наведених кон-
текста. Ако је, наиме, реч о термину који представља део општепознате лексике (нпр. називи за 
годишња доба, месеце, планете Сунчевог система и сл.), тада контекст може бити ограничен и 
сведен само на ту реч или синтагму у којој је термин регистрован:

19  Оправдавајући овакав приступ, Л. Згуста пише: „...unose se samo stručni termini i prihvataju kao odrednice, a u slučaju 
polisemičnih riječi navode se samo stručno terminološki smislovi, preko drugih, neterminoloških smislova prećutno se 
prelazi“ (1991: 197).

20  „U jednom istorijskom rječniku kontekst koji sam po sebi ne govori ništa može biti veoma značajan jer je star, ili jer 
potvrđuje pojavljivanje određenog smisla u određeno vrijeme, mada se smisao ne može odrediti samo iz tog konteksta, bez 
pomoći drugih dijelova teksta“ (Zgusta 1991: 217).

21  Будући да су засновани на ограниченом корпусу, код историјских речника навођење контекста јесте једно од 
централних ставки, те сваки регистрован контекст, са подацима о аутору, години и страници на којој је забележен, 
представља додатну вредност речника у целини (Zgusta 1991: 249).
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мај <Маїй (1783); Маїа (1804); Май (1844, 1862, 1866 ЈГ); Маіомъ (1852)> .  Мјесјац мај (ЗО 1783: 
21); До 21. маја... (ПС-К 1804:65); Мај (ГХ 1844: 23); Најлепши су месеци мај и септембер (ЈГ 1862: 
2-3; 1866: 2); мартом, априлом и мајом (ММ 1852: 9). 

3.5.2. Избор контекста требало би вршити на тај начин да се предност даје оном који предста-
вља дефиницију датог термина те да се на основу њега може проверити и верификовати наведено 
значење. У случају када термини не представљају део савременог лексикона српског језика, када је 
њихово значење јасно само на основу ширег контекста или у случају када је реч о интересантном 
објашњењу самог аутора који се служио тим термином, пожељно је наводити шири контекст: 

глобус .  ...оно што свет као једно ђуле представља именује се земљекружник или глобус (МС 
1845: 2); ...оно што Земљу као једну лопту од туча или друге какове материје направљену предста-
вља, именује се земљокружник или глобус (ММ 1852: 2). 
обртни круг  1. в. обратник.  Простор између обртни кругова ког равнитељ на две једнаке половине дели 
зове се врућ појас Земље (МС 1845: 8); Међу паралелним круговима знаменитији су: 1. два обртна круга 
(тропски кругови) (НК 1861:4); ...повлаче се кругови равноодстојно са полутаром и називљу се  обртни или 
трописки кругови, јер кад Сунце једном до њих дође, враћа се опет својим старим путем (ЂМ 1864: 13);

У грађи из предстандардне фазе развоја српског књижевног језика понекад се чак ни на 
основу ширег контекста не може са сигурношћу утврдити значење неке лексеме (в. Zgusta 1991: 
217).22 У том случају, дакле, уколико аутор није у потпуности сигуран у адекватност значења, 
поред ширег контекста, уз дефиницију се може забележити ознака (?), као маркер њене непоуз-
даности:

Сврака звезда Зодијака (?). Ово је чрез истинита примечанија на четир звездама прве величине, 
које у Скотокружију (Зодијаку) леже, сиреч: Алдебарану, Регулу, Свраки и Антару, доказано (ВБ 1824: 76). 

3.5.3. Испуштен део текста који није релевантан за интерпретацију смисла термина требало 
би означавати угластим заградама и трима тачкама  ̶  [...].

3.6. Синоними / еквиваленти 

У погледу тзв. парадигматске информације (в. Hausmann and Wiegand 2003: 227) у једном ис-
торијском терминолошком речнику, иза контекста, може се навести и хронолошка листа синонима 
односно еквивалената тог термина23, одвојена новим пасусом и ознаком =. Овај списак требало би 
да се налази само уз оне одреднице које су, према једном од неколико критеријума, сматране основ-
ним. Основна одредница може бити или (1) она лексема која у терминолошком апарату савременог 
српског језика функционише као легитимна, стандардна, оубичајена, (2) једна од више лексема које 
коегзистирају у савременом терминолошком систему, или (3) лексема која не представља део стан-
дардног српског језика и која је, међу осталим регистрованим терминима, који такође не постоје у 
савременом лексикону (бар не у забележеном значењу), изабрана као основна јер је регистрована 
(а) у најстаријем анализираном тексту, (б) у питању је једночлани термин, лексикализована једини-
ца, а не фразни термин, или је реч о (в) најфреквентнијем термину, на пример:

Венера  ж .  Древни јазичники именовали перви седмични дењ Солнцем, други Луноју [...] шести 
Венероју (ЗО 1783: 41); Иза Меркурија опходи Венера... (ПС-З1 1804:10); Венеру каткад видимо 50 
секунда велику (ВБ 1824: 76); Осим Земље има још 10 планета, од који су [...] Меркур, Венера [...] и 

22  Л. Згуста том приликом истиче како се у таквим случајевима треба служити тзв. етимолошким методом, према 
којем значење тражене лексеме треба утврдити на основу значења речи са којима је она повезана, из oпштег значења 
основе из које је реч изведена и сл. (в. Zgusta 1991: 217).

23  Иако се термин еквивалент употребљава пре свега у двојезичним/вишејезичним речницима, подразумевајући 
лексичку јединицу одредишног језика која има исто лексичко значење као одређена јединица изворишног језика 
(Zgusta 1991: 291), будући да је у грађи из предвуковског периода врло често реч о независним идиолектима аутора, 
тј. о индивидуалним терминолошким системима, могло би се, евентуално, говорити и о еквивалентима.
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Палас мање од наше Земље (МС 1845: 4); Венера (ГП 1850: 6; ММ 1852: 4; НК 1861:2; ЂМ 1864: 26); 
Време које сваком планету треба да обиђе око Сунца неједнако је. Меркуру треба 88 дана, Венери 
225 дана (ЈБ 1866: 2);  
= Венус (1783, 1824, 1844, 1852, 1866, ДЈ 1867); Утрењаја звјезда (1783) / Утрења звезда (1804) / 
Јутрења звезда (1824); Вечерња звезда (1804, 1824) / Вечерњаја звјезда (1783); Даница (1804, 1824, 
1850, ДЈ 1867); Вечерњача (1844, 1850, 1852, 1864, ДЈ 1867);  Зорњача (1) (1824, 1850, 1864, ДЈ 1867); 
Преходница (ДЈ 1867).

Евентуална одступања у односу на хронолошки систем регистровања синонима, однос-
но еквивалената могу се појавити као директна последица појаве различитих фонетских ликова 
једне речи, када се оне наводе на исти начин као и у оквиру речничког чланка (уп. у наведеном 
примеру Вечерња звезда / Вечерњаја звјезда). 

Уколико је у питању лексема која нема статус основне одреднице, иза самог термина треба-
ло би наводити ознаку в. и упућивати на основну одредницу:

Вечерњача ж  <Вечерняча (1844, 1850, 1852)> в. Венера. Венус, Вечерњача (ГХ 1844: 28); А увече 
указује се на западу, пошто Сунце зађе, и зове се Вечерњача (ГП 1850: 18); Венус је она звезда што 
се зове у обичном животу Зорњача и Вечерњача (ДЈ 1867: 63)

3.7. Колокација 

На крају речничког чланка, такође у новој алинеји, под ознаком Изр., могу се наводити, на при-
мер, именичко-глаголске, придевско-именичке колокације, као и фразни термин, чији је један од еле-
мената једночлани термин који фунгира као одредница у том лексикографском чланку. Уколико се у 
оквиру датих спојева забележена лексема налази у основном облику, дакле, код именских речи у номи-
нативу једнине (код придева и у мушком роду), уместо ње треба наводити тилду (~). У свим осталим 
случајевима наводи се регистрована форма речи. Уколико обе компоненте једног фразног термина фун-
гирају као одреднице у речнику, он се бележи уз сваку од њих.24 На овом се месту само упућује на ви-
шечлане лексичке јединице, а централно место обраде налази се у речнику, као што је речено, у оквиру 
посебног речничког чланка, где тај фразни термин фунгира као одредница. На овај начин обезбеђује се 
заступљеност вишечлане лексичке јединице у речнику под сваком њеном компонентом, а истовремено 
се остварује јединствен начин обраде без понављања и гомилања језичког материјала.25 

4. ЗАКЉУЧАК

Када се се сви параметри узму у обзир, уместо закључка можда је најбоље дати предлог 
структуре једног речничког чланка, који би, чини се, у великој мери задовољио како теоријске 
захтеве дијахронијског терминолошког речника тако и захтеве економичности: 

помрачење с  <помраченю (1832, 1845); помраченѣ (1844)> .  Ово доказује [...] њена округла сен-
ка при помрачењу Месеца (ДТ 1832: 2); Овај заклон Сунца чрез Луну причињен зове се помрачење 
Сунца (eclipsis solis) (ГХ 1844: 31); само при помрачењу Месеца (МС 1845: 2); ...чиме тако названо 
помрачење Месеца постаје (ЂМ 1864:7);  ...било је звездара који су одређивали стазе разних небес-
них телеса и који су знали унапред израчунати помрачења (ДЈ 1867:11); 
= затмјеније (1783) / затменије (1804); помраченије (1824, 1850, 1852)/ помрачаније (1844)

24  Према Згусти (1991: 253) ово представља најбоље решење уколико обим речника то дозвољава. Овакав начин 
структурирања речника, ипак, разликује се у односу на домаћу лескикографску праксу у том смислу што су, на 
пример, придевско-именички синтагматски спојеви уношени као изрази само уз именице (в. РМС). 

25  Понекад се, ипак, може десити да терминолошки спој, наведен под ознаком Изр., представља истовремено и синоним 
и вишечлану терминолошку јединицу.
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Изр. местимично ~ (ДЈ 1867); ~ Земље (ДЈ 1867); ~ Луне (1844); ~ Месеца (1832, 1845, 1864, ДЈ, АК 
1867); ~ Месечево (ДЈ 1867); ~ Сунца (1844, 1864, ЈБ 1866, ДЈ, АК 1867); почасно ~ (1844); свеколико 
~ (ДЈ 1867); Сунчево ~ (ДЈ 1867); целоставно ~ (1844); читаво ~ (ДЈ 1867)

местимично помрачење делимично помрачење. ...по томе бива читаво или местимично помрачење 
Месеца (ДЈ 1867:40); 
= часноје затмјеније (1783) / часно затменије (1804); почасно помрачење (1844);  
Изр. ~ Месеца (ДЈ 1867); ~ Сунца (ДЈ 1867);

Како би читаоцима речници били што приступачнији, један од основих задатака уредника 
јесте писање уводних напомена, у којима би се дали прецизни подаци о структури речника, ле-
ксикографског чланка, корпусу (да ли је, на пример, реч о преводном или оригиналном тексту), 
проблемима, понуђеним решењима и сл.

На крају би требало напоменути да сваки речник треба да представља оптималан баланс 
између теоријских захтева и реалних могућности.

„The basic rule for the lexicographer is to prepare the most useful and informative book possible, 
using common sense and keeping the reader in mind, above all”

         B. Kipfer (2003: 182)

корПуС

ЗО Вѣчны то естъ ѿ начала до конца міра трающїи календарь. Написанъ Захарїемъ Орфеліномъ. 1783.
ПС-К Ключићъ у мое землеописаніе, Павломъ Соларичемъ, У Венецїй. 1804. 
ПС-З1 Ново гражданско землеописанїе. Павломъ Соларичемъ. У Венецїи. 1804. Частъ I. 
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MICROSTRUCTURE ELEMENTS OF A DIACHRONIC TERMINOLOGICAL DICTIONARY

Summary

Since relatively little attention has been paid to studying the historical development of specialized professional 
terminology in Serbian thematic lexicography, this paper analyzes possible problems related to the microstructure 
of a diachronic terminological dictionary based on a corpus from the pre-standard epoch in the development of 
the standard Serbian language. Particular attention was dedicated to possibilities in the lexicographical treatment 
of a lemma, grammatical information, definitions, the original context, synonyms and collocations. On the basis 
of the research related to the corpus excerpted from geography handbooks and textbooks dated at the end of the 
18th century and the first half of the 19th century, there was proposed the conception of a lexicographical article in 
a diachronic terminological dictionary. 
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јована јовановић

СЕМАНТИЧКА ДИВЕРГЕНТНОСТ ТРПНОГ ПРИДЕВА  
И ЊЕГОВ ТРЕТМАН У САВРЕМЕНОЈ ЛЕКСИКОГРАФИЈИ1

У раду ћемо са лексикографског, семантичког и морфосинтаксичког аспекта анализирати трпне придеве 
и њихов статус у дескриптивним речницима српског језика. Циљ нам је да испитамо услове у којима се 
овај формално глаголски облик потпуно лесикализује у српском језику, при чему у лексикографској обради 
добија статус самосталне речничке одреднице. Указаћемо затим на неуједначеност која је карактеристична 
за дефинисање овог типа лексема у домаћој пракси израде речника, а која је последица функционално-гра-
матичке и семантичке специфичности трпних придева у српском језику. С тим у вези, настојаћемо да оп-
ишемо проблеме на које лексикографи наилазе када су у питању примери из грађе у оквиру којих постоји 
конструкција са трпним придевом. Притом ћемо нарочиту пажњу поклонити различитим начинима на које 
се третира  трпни  придеви онда када се нађе у функцији правог придева. Осврнућемо се и на проблем 
обраде глаголских лексема чија се значења у речницима поткрепљују примерима у којима је трпни придев 
атрибутски употребљен. 

Кључне речи: трпни придев, лексикографска обрада, дефиниција, придевско и глаголско значење, атрибут-
ска позиција 

1. ТЕОРИЈСКИ ОКВИР ИСТРАЖИВАЊА

Трпни глаголски придев, те његове морфосинтаксичке и семантичке карактеристике, били 
су у српској лингвистици предмет бројних истраживања до сада. Проучаваоци су још од најра-
нијих радова посвећивали пажњу дивергентној природи овог облика, тачније његовој способ-
ности да у различитим позицијама развија придевско односно глаголско значење. Двојака се-
мантика трпног придева тумачена је притом са дијахронијског становишта његовим партиципс-
ким пореклом. Већ Т. Маретић указује на чињеницу да се некадашњи пасивни партицип (трпни 
глаголски придев) „uzima često i u atributskoj i u predikatskoj službi, na pr. pleteni vijenci, obrađeni 
vinogradi, nošena haljina, ostade nam hljeb nedopečen, vratih se kući izmučen  itd.“ (Маретић 19633: 
663). И потоњи лингвисти (в. нпр. Стевановић 1979: 726, Танасић 2001: 33) истицали су да је 
глаголска  компонента значења доминантна у контекстима у којима се трпни придев појављује у 
функцији предиката пасивне реченице, док у атрибутској, апозитивној и предикативној функцији 
овај облик развија семантичку вредност правог придева. А. Белић, међутим, говорећи о специ-
фичној семантици некадашњег пасивног партиципа, напомиње „да је служба или функција једног 
облика сасвим недовољна да се њоме објасни његова стварна вредност“ (Белић 1937: 129). У вези 
са овим проблемом Белић даље истиче да је за утврђивање „стварне вредности“ трпног придева 
неопходно одредити „однос његова значења према значењу оне речи у чијој је служби тај облик. 
Другим речима, потребно је одредити значење целог реченичног дела или синтагме“ (Ibid., 130). 
Ипак, наше истраживање показаће да ова Белићева тврдња, премда неспорна са становишта се-
мантике, узрокује неколике проблеме у обради лексикализованих трпних придева у дескриптив-
ним речницима.

Увидом у досадашњу литературу посвећену проблематици трпног придева долазимо до 
закључка да је фокус интересовања проучавалаца био на двама аспектима овог питања. Поје-

1  Овај рад је настао у оквиру пројекта 178009 Лингвистичка истраживања савременог српског књижевног језика и 
израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ, који у целини финансира Министарство за 
просвету и науку Републике Србије.
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дини лингвисти настојали су да утврде морфолошке и семантичке  карактеристике глаголâ чији 
трпни придеви развијају значење и функцију правих придева. С тим у вези посебно су испити-
вали функцију граматичке категорије глаголског рода у процесу лексикализације  трпног приде-
ва. Тако, рецимо, Т. Маретић (19633: 663) наглашава да се пасивни партицип (било у предикат-
ској, било у атрибутској функцији) веома ретко употребљава од непрелазних и од рефлексивних 
глагола, наводећи свега неколико потврда (нпр. „[...] da namaže ispucane usne”, „Kirjaković malo 
začuđen odgovori [...]” – курзив Ј. Ј.). Подробнију пажњу проучавању придевске службе трпног 
придева са становишта глаголског рода посветио је М. Стевановић (1958, 1962), истичући да се 
трпни придев „свих прелазних глагола“ употребљава у функцији правих придева да означи осо-
бину или стање предмета који настају као резултат или последица (из)вршења дате радње (Сте-
вановић 1962: 208). Исто тако, аутор показује да је придевска употреба трпних придева сасвим 
уобичајена и од медијалних и повратних глагола2, уколико је „и у најмањој мери у њих осетна 
нијанса пасивности“  и „свакад када ти глаголи имају према себи прелазни глагол у облику без 
речце се“. Напослетку, Стевановић у истом раду закључује да „непрелазни активни глаголи ни 
свршеног ни несвршеног вида немају облик трпног придева ни у правој, а дакако ни у придевској 
служби“ (Ibid., 208). 

Поједини лингвисти, с друге стране, узели су за предмет својих истраживања конструк-
цију са трпним придевом и глаголом бити, са циљем да утврде када се њоме у српском језику 
исказује пасивна дијатеза, а када се трпни придев у копулативној конструкцији јавља у функцији  
именског дела предиката (в. нпр. Милошевић 1972, 1973, 1974, Танасић 1982, 1996, 2001). Овом 
питању прва је нарочиту пажњу посветила К. Милошевић, испитујући у више наврата параметре 
који условљавају темпорално значење и синтаксичку вредност копулативне конструкције. Ау-
торка указује на то да је „синтаксичкофункционално двојство“ конструкције са глаголом бити и 
трпним придевом заправо последица граматичког потенцијала пасивног партиципа у словенским 
језицима3. Способност трпног придева да с једне стране обележава радњу, а с друге стање, од-
носно особину предмета која настаје као последица те радње, омогућава да се неким контексту-
алним средствима „пребацује тежиште“ на једно од потенцијалних двају граматичких својстава 
конструкције са трпним придевом и глаголом бити (Милошевић 1973: 423). Начелно се, дакле, 
Милошевићева слаже са Белићем да граматичка функција не одређује значење трпног придева, 
при чему су њена истраживања доследно оријентисана на случајеве у којима се трпни придев 
појављује у предикативној функцији, док се Белићеви закључци, с друге стране, углавном засни-
вају на примерима у којима је овај облик атрибутски употребљен (Белић 1934, 1937). Занимљиво 
је, такође, да ауторка своја истраживања ограничава на копулативне конструкције у чијем се сас-
таву налази трпни придев од перфективних глагола (Милошевић 1973: 424). 

Коначно, и С. Танасић, проучавајући копулативне конструкције са трпним придевом у срп-
ском језику, истиче значај лексичко-семантичке класе глагола и глаголског вида као фактора који 
устројавају значење трпног придева у овим конструкцијама, настојећи да покаже када је посреди 
пасив, а када копулативно-адјективни модел (Танасић 1982, 1996). Аутор притом напомиње да 
пасивну дијатезу могу градити само прелазни глаголи, док трпни придеви образовани од других 
глагола (рефлексивних и медијалних по роду) – у копулативној конструкцији „имају вриједност 
обичног придјева“ (Танасић 1996: 26–27)4. 

2  Већ је А. Белић истакао да прави повратни глаголи (нпр. чешљати се, умивати се) заправо представљају прелазне 
глаголе чији је субјекат истовремено и објекат именоване радње (субјекат врши радњу на самом себи). Отуда 
проистиче да и овакви глаголи, као и остали прелазни глаголи, могу имати облик трпног придева, који се сасвим 
уобичајено може употребљавати и у предикатској и у атрибутској функцији (Белић 1934: 39). 

3  О партиципу перфекта пасива у старословенском језику и генези овог глаголског облика у словенским језицима 
подробније је писао П. Ђорђић (1931).

4  С. Танасић начинио је и једну врсту семантичке класификације глагола од којих се уобичајено образују трпни придеви, 
указујући на чињеницу да „нису сви глаголи једнако склони да граде трпне придеве са једним и другим значењем“. 
Тако, рецимо, од глагола кретања и говорења трпни придеви обично имају глаголску вредност, док је придевско 
значење ових облика карактеристичније за трансформативне  глаголе, глаголе опажања, осећања и интелектуалних 
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Говорећи о неким аспектима обраде глаголских лексема у речницима српског језика, С. 
Танасић осврнуо се и на хомонимичност која карактерише конструкције са трпним придевом уз 
помоћни глагол (Танасић 1996: 25). Том приликом указао је  и на недоумице пред којима се налазе 
лексикографи у погледу одређивања значења и функције трпног придева у различитим примери-
ма из речничке грађе. Недавно је М. Спасојевић5 посветила пажњу лексикографском третману 
трпног придева, истичући да је неопходно системски решити проблем обраде овог типа лексема 
у дескриптивним речницима.

1.1. Предмет, циљ и метод истраживања  

За потребе овог истраживања трпном глаголском придеву приступићемо са лексикограф-
ског аспекта, са циљем да укажемо на проблеме који стоје пред савременим лексикографима, а 
тичу се третмана трпних придева у дескриптивним речницима српског језика. Фокус нашег инте-
ресовања биће на примерима из грађе у којима се трпни придев појављује у придевској функцији 
(углавном атрибутској) и које обрађивачи неретко наводе као потврду значења глаголске лексеме. 
Настојаћемо да проверимо када се овај формално глаголски облик у потпуности лексикализује у 
српском језику, при чему му се у речнику даје статус самосталне одреднице, као и да испитамо 
условљеност лексикализације трпног придева његовом синтаксичком позицијом. Притом ћемо 
посебно разматрати улогу морфолошких категорија глагола (глаголског вида и глаголског рода) у 
осамостаљивању трпног придева као засебне одреднице у дескриптивном речнику.

1.2. Корпус истраживања

Овај рад је заснован на грађи из двају описних речника српског језика – Речника 
српскохрватског књижевног и народног језика САНУ (даље у раду РСАНУ) и Речника 
српскохрватскога књижевног језика Матице српске (даље РМС). У наведеним лекси-
кографским делима посматрали смо одреднице које представљају лексикализоване трпне 
придеве, при чему смо се посебно интересовали за форму лексикографских дефиниција, 
као и за примере који се у структури речничког чланка наводе као потврда придевског 
значења. Уочили смо да се приступ обради трпних придева у овим двама речницима на-
челно разликује, као и да у оба изостаје системско решење у опису овог типа лексема. 
Приметили смо такође да у вези са третманом  трпних придева у РСАНУ и РМС постоји 
посебан проблем у дефинисању глаголских лексема од којих се овај облик гради. Про-
блем се, наиме, огледа у чињеници да примерима у којима су трпни глаголски придеви 
употребљени у функцији правих придева (обично у атрибутској функцији) обрађивачи 
неретко илуструју значења глаголских лексема. Оваквом лексикографском праксом пре-
небрегавају се морфолошке специфичности и категоријална припадност глаголских и 
придевских речи. Зато ћемо у раду настојати да  покажемо због чега до тога долази, како 
би се описани проблем у дескриптивним речницима евентуално могао разрешити. 

радњи (више о томе в. у Танасић 1980).
5  Реферат на тему О радном и трпном глаголском придеву са лексикографског аспекта Марина  Спасојевић представила 

је на 42. међународном научном састанку слависта у Вукове дане 13. септембра 2012. године. Рад ће бити објављен 
у зборнику са овог скупа. 
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2. АНАЛИЗА ГРАЂЕ

2.1. Лексикографски третман трпних придева у РСАНУ

Грађа ексцерпирана из Речника САНУ показује да се у обради трпних придева у овом реч-
нику углавном примењује семантички критеријум. Оваква лексикографска пракса  у складу је 
са чланом 302 Упутстава за израду РСАНУ6, у коме стоји да „трпне глаголске придеве треба 
давати као засебне одреднице само кад су постали прави придеви (нпр. ваљан, васпитан итд.), а 
постали су прави придеви ако се могу дефинисати тако да дефиниција не буде с каквим трпним 
придевом: нпр. одеран (трпни придев): (који је) поцепан; васпитан (прави придев): који се уљуд-
но, учтиво понаша”. Одавде закључујемо да трпни глаголски придев у РСАНУ треба регистро-
вати као засебну придевску одредницу у случајевима када он у придевској функцији развија неку 
семантичку компоненту која није својствена глаголској лексеми у основи. У оквиру поменутог 
члана обрађивачима се сугерише да примере са трпним придевима наводе као потврде значења 
глаголских лексема само уколико они „значе јасну акцију“ (тј. уколико је  несумњиво да трпни 
придев у примеру представља део реченице у пасивној форми). 

Међутим, анализирајући речничке чланке чије су одредничке лексеме трпни глаголски 
придеви, приметили смо да у практичном лексикографском раду није увек било могуће посту-
пити према наведеним Упутствимa, при чему се различита одступања уочавају и на формалном 
и на семантичком плану. Семантичка одступања од предложеног решења углавном се огледају 
у чињеници да се каткад лексикализовани трпни придеви у Речнику САНУ описују посредно, 
помоћу глаголске лексеме. Још је уобичајенија пракса, упркос Упутствима, да лексикографска 
дефиниција садржи синонимне лексеме које су обликом и сâме трпни придеви од неких глагола 
(нпр. замакнут „затворен, застрт“; извинут „повијен, поврнут“; истакнут „истурен, испупчен“; 
„исцепан „подеран, поцепан похабан“; наведен „нагнут, савијен, повијен“; навинут „повијен, са-
вијен, свинут“; нагруван „набијен, збијен“; надвијен „наднесен, наткриљен изнад нечега; лучно 
савијен, повијен“; „обагнут „испупчен, избочен, истурен“; обешен „спуштен, повијен наниже, 
опуштен“ и др.). Претпостављамо да овакав лексикографски опис трпног придева може бити 
последица двају разлога. Први је тај да у лексичком фонду српског језика изостаје прави придев 
који би обрађивачима послужио као синоним датом трпном. Други разлог лежи у чињеници да 
семантичко „померање“ атрибутски употребљеног трпног придева у односу на глаголску лексе-
му (на које се указује у Упутствима за израду Речника САНУ) не мора нужно подразумевати то 
да овај облик развија нове семе, као што је случај са нпр. придевима васпитан „који се уљудно, 
учтиво понаша“, звекнут „глуп, сулуд, ћакнут“, натегнут „који је без природности, спонтаности, 
усиљен, извештачен“, одсечен „окомит, стрм“ итд. Често се уопште не мења семска структура 
трпног придева, већ атрибутска употреба даје овом облику нијансу резултативности, тачније, даје 
му значење сталне особине предмета на коме је радња вршена или извршена, на које су  укази-
вали Белић (1934: 39) и Стевановић (1962: 208). Компонента детерминативности у семантичкој 
интерпретацији, која се добија атрибутском употребом трпног придева и која разликује његово 
значење од значења глаголске радње – наводи лексикографе да овакве облике региструју као за-
себне лексеме и у случајевима када их је заправо тешко интерпретирати на начин који Упутства 
сугеришу. Управо из тог разлога у обради трпних придева у Академијином речнику спорадично 
налазимо дефиниције које садрже друге трпне придеве или пак неку лексему из исте творбене 
породице7, али се и тада у лексикографском опису начелно поштује семантички приступ. Наиме, 
грађа из РСАНУ показује да је од 409 лексикализованих трпних придева, колико их је ексцерпи-

6  Упутства су намењена за интерну употребу обрађивачима Речника српскохрватског књижевног и народног језика 
САНУ.

7  Реч је о тзв. таутолошким дефиницијама (в. нпр. у РСАНУ насмејан „који се смеје, осмехује, који је са осмехом; ведар, 
весео“; изненађен „који изражава, показује изненађење“ и сл.).
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рано за потребе нашег истраживања, укупно њих 383 дефинисано описно или синонимски (око 
93,6% грађе), што је у складу са предложеним, системским решењем. Преосталих 26 лексема, 
међутим, одступа од уобичајене лексискографске праксе која се примењује у овом речнику. У 
таквим случајевима трпни придев описује се функционално-граматичком или само граматичком 
дефиницијом, од којих обе имају неколико варијаната: „у прид. служби: трп. од ...“ / „у придевској 
служби: трп. прид. од ...“ / „трп. од ... у прид. служби“ / „трп. од ...“ / „трп. пр. од ...“. Тако су у 
РСАНУ искључиво са граматичког аспекта уређене одреднице везен „трп. од вести“ и натрвен 
„трп. од натрти (се)“, при чему се у оквиру речничког чланка не наводе примери који илуструју 
њихову употребу у контексту8. Затим, четири (4) трпна придева из корпуса у РСАНУ дефинисана 
су само по функционално-граматичком моделу – задебљан „у придевској служби: трп. прид. од 
задебљати“ (нпр. Зглобови њених прстију били су тамни, задебљани); задивљан „у придевској 
служби: трп. прид. од задивљати“; истанчан „у прид. служби: трп. прид. од истанчати (се)“ (нпр. 
Стабло [је] обрасло кратким, крутим, на врху истанчаним, оштрим длакама); истлачен „трп. од 
истлачити у прид. служби“ (нпр. Тај дивљи бијег сличио [је] бијегу истлачена роба). Преоста-
лих 20 лексема (од издвојених 26 чији специфичан опис у РСАНУ одступа од оног предложеног 
Упутствима) примарно је дефинисано са (функционално-)граматичког аспекта и подразумева да 
је семантика придевски употребљеног трпног придева овде практично једнака семантици глагол-
ске лексеме у основи.9 Даље су у полисемној структури одреднице (под бројевима 2., 3., 4. итд.) 
забележене реализације које су својствене искључиво придевима и у РСАНУ их не налазимо код 
глаголске лексеме.10 Након дефиниције сваког придевског значења обрађивачи наводе примере у 
којима трпни придев обично врши функцију атрибута, док примере са трпним придевом у кон-
струкцији са помоћним глаголом бити налазимо само тамо где је на основу контекста несумњиво 
да не може бити посреди пасивна дијатеза, већ да трпни придев врши функцију копулативног 
предикатива11. Овакав начин дефинисања чини се као погодно лексикографско решење. Њиме се 
указује на синтаксичку функцију трпног придева у којој овај глаголски облик добија граматич-
ке (морфолошке) карактеристике правог придева – промену по падежима, а уколико је степен 
лексикализације придева висок – и облике одређеног вида, односно  компарацију. Тако је нпр. у 
Речнику САНУ надувен под 1. „трп. пр. од надути (се)“, а под 2. „својствен надутим, уображеним 
особама, који одаје уображеност“; настањен је примарно „трп. пр. од настанити (се)“, али раз-
вија још два значења – „који има стално место становања и живљења, стално настањен“ и „који 
је везан за стално место боравка“; обојен се дефинише под 1. као „трп. пр. од обојити (се)“, под 
2. „који није беле расе (најчешће о људима црне расе, о црнцима), а под 3. налазимо чак три се-
мантичке реализације: „звонак, звучан, пријатан за уво“, „који има извесне особине, одлике или 
примесе нечега“ и „који прихвата идеје неке политичке партије, идејне струје и сл.“. Исти модел 
у лексикографском опису примењен је и код трпних придева одабран, овејан, одељен, одичен, 
одрт, одсечен, окривљен, осигуран, основан, осољен и очуван. 

8  По овом принципу у РСАНУ се обрађују и глаголске именице од несвршених глагола које у односу на глаголску 
лексему у основи не развијају нова значења. 

9  Примећујемо притом да обрађивачи иза функционално-граматичке дефиниције дате под бројем 1. у структури 
речничког чланка не наводе примере за придевску употребу трпног придева, већ је овај тип дефиниције само 
показатељ специфичног резултативног значење глагола. 

10  Исти лексикографски поступак примењује се и у обради глаголских именица у чијој се полисемној структури 
развијају значења која у РСАНУ нису забележена код глагола.  

11  Говорећи о копулативно-адјективној вредности конструкције са трпним придевом и глаголом бити, К. Милошевић 
објашњава да је придевско значење партиципа несумњиво у случајевима када овај облик стоји у синтагматском 
односу са правим придевима (Милошевић 1973: 425–426). Ауторка је у више радова посвећених копулативним 
конструкцијама са трпним придевом поклонила пажњу показатељима њиховог придевског начења (в. нпр. 
Милошевић 1972, 1973). 
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2.2. Лексикографски третман трпних придева у РМС

Грађа која је за потребе нашег истраживања ексцерпирана из РМС (укупно 429 лексема) 
показује да се лексикографски приступ обради трпних глаголских придева у овом речнику на-
челно разликује од оног који сугерише Речник САНУ, те се уместо семантичког предност даје 
формално-граматичком приступу. Чак 344 трпна придева која у Матичином речнику имају статус 
самосталне одреднице (око 80,2% ексцерпиране грађе) примарно су описани граматичком дефи-
ницијом „трп. прид. од ...“, док се типично придевска значења (уколико их има) региструју у по-
лисемној структури речничке одреднице и интерпретирају се као прави придеви, без довођења у 
везу са глаголском лексемом. На овај начин у РМС уређене су нпр. одреднице виђен „1. трп. прид. 
од видети. 2. цењен, уважен, угледан“; дирнут „1. трп. прид. од дирнути. 2. фиг. који је умно по-
ремећен, ћакнут“; забачен „1. трп. прид. од забацити. 2. веома удаљен, дубоко завучен, издвојен. 
3. заостао, занемарен, неразвијен“; заклет „1. трп. прид. од заклети (се)“. 2. уклет, зачаран“, за-
тим одреднице изабран, изгубљен, исписан, крцат, набеђен, набијен, натрпан, обљубљен, овејан, 
одан, осигуран, подеран, покварен, прикривен, просвећен, разбијен, расеjан, расположен, сажет, 
сметен, смушен, спечен, сталожен, тукнут, уважен, увинут, углађен, узбуркан, чвркнут, чувен 
и бројне друге. Системско решење, међутим, изостаје и у Матичином речнику, па многи трпни 
придеви нису обрађени по граматичком моделу, већ им се даје статус правих придева и дефини-
шу се описно и/или синонимски. Тако се нпр. трпни придев везен у РМС дефинише као „шарама 
искићен“, грађен је онај „који је одређеног телесног састава“, згурен се дефинише као „згрбљен, 
погурен“; изнурен је „исцрпен, изнурен“; изношен „дотрајао од употребе, похабан“; мишљен је  
„дочаран у машти, мислима“; потиштен је под 1. „притиснут, погажен, потлачен“, а под 3. „мо-
рално утучен снужден“, усклађен је „усаглашен, складан, хармоничан“; цењен је под 1. „пошто-
ван“, а под 2. „који је на цени, вредан“ итд. Дескриптивно-синонимске дефиниције овог типа у 
РМС налазимо код укупно 85 лексема из корпуса (што представља 19,8% грађе ексцерпиране из 
овог речника). 

Примећујемо да у Матичином речнику није утврђен јасан критеријум по коме се један трп-
ни придев у потпуности осамостаљује, при чему му се у лексикографском опису даје статус пра-
вог придева, док се други трпни придев граматичком дефиницијом упућује на глаголску лексему. 
Тако, рецимо, остаје под знаком питања зашто је придев уједињен у РМС примарно дефинисан 
граматички, као „трп. прид. од ујединити (се)“, а код блискозначног (и истим префиксом дериви-
раног) придева удружен налазимо синонимску дефиницију „спојен, здружен, уједињен“.

3. МОРФОСИНТАКСИЧКИ АСПЕКТ КАО ПАРАМЕТАР  
У ЛЕКСИКОГРАФСКОЈ ОБРАДИ ТРПНИХ ПРИДЕВА. УЛОГА  
ГЛАГОЛСКОГ ВИДА И РОДА.

Увидевши да у посматраним двама речницима изостаје системско решење у обради трпних при-
дева, те да се лексикализовани облици каткад неуједначено дефинишу чак и на нивоу истог тома једног 
речника, настојали смо да испитамо потенцијални утицај морфолошких категорија глагола на овакав 
лексикографски третман. Наиме, пошли смо од претпоставке да су обрађивачи као значајан параметар 
у одређивању семантичке, а тиме и лексикографске самосталности трпног придева, узимали катего-
рију вида односно рода глаголске лексеме у основи.   

3.1. Глаголски вид и лексикографска обрада трпних придева

Испитавши видске карактеристике глаголâ чији су трпни придеви лексикализовани, тј. имају 
статус самосталне речничке одреднице у РСАНУ, дошли смо до закључка да се овај облик махом 
осамостаљује као засебна лексема када му је у основи перфективни глагол. Од укупно 409 забележе-
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них трпних придева у РСАНУ свега је њих 10 добијено од имперфективних глагола и то су придеви 
бојен, везен, гледан, грађен, жежен, жељен, жењен, кићен, куван, млаћен; седам  (7) забележених 
лексема овог типа у РСАНУ добијено је од двовидских глагола, а то су: виђен, камуфлиран, ком-
бинован, концентрисан, крштен, култивисан, маркиран, док су сви остали трпни придеви у овом 
речнику добијени од перфективних глагола12. На основу овог запажања могли бисмо претпоставити 
да компонента резултативности у значењу трпног придева донекле зависи и од глаголског вида, тј. 
да се значење особине/стања по правилу реализује у случајевима када глаголска лексема именује це-
ловиту, заршену радњу. Уочили смо затим и то да се глаголски придеви у РСАНУ углавном лексика-
лизују када су им у основи префиксирани глаголи. Творбено-семантичка анализа ексцерпиране грађе 
показује да код чак 85,8% трпних придева који у Академијином речнику имају статус самосталне 
одреднице (352 од укупно 409 забележених лексема овог типа) долази до конверзије из глаголске ка-
тегорије у именску уколико су добијени од  свршених глагола с префиксима, и то: с префиксом за- 76 
лексема (нпр. забринут, завијен, закопчан, заплетен, затамњен), с префиксом из- 74 лексеме (нпр. 
избраздан, изгубљен, извинут, истрган, испијен), с префиксом на- 72 лекесеме (нпр. наборан, на-
дојен, намрштен, насмејан, научен), с префиксом о- 86 лексема (нпр. обојен, оправдан, осумњичен, 
офуцан, очуван), с префиксом об(а)- 10 лексема (нпр. објављен, обједињен, оборужан), с префиксом 
од- 20 лексема (нпр. одмерен, однесен, одсвиран, одсечен) и с префиксом с- 13 лексема (нпр. збијен, 
зборан, збуњен, здружен).13 

Малобројније трпне придеве од имперфективних глагола које налазимо у корпусу РСАНУ 
углавном карактерише већи степен семантичке самосталности у односу на глаголску лексему него 
што је то случај са трпним придевима у чијој су основи перфективни глаголи. Чини се, другим 
речима, да несвршена радња чешће резултира новим компонентама у семској структури трпног 
придева (компонентама које не налазимо код глагола), о чему сведоче лексикографске дефиниције 
трпних придева који су у РСАНУ забележени од несвршених глагола – нпр. виђен онај „који има 
велики углед, уважен, познат; богат“, гледан „наочит, стасит, згодан, кршан“, грађен „који је правио 
опанчар, који је од штављене коже; леп; купљен“, куван „припремљен, зготовљен (о јелу које се 
припрема с водом и другим додацима под дејством ватре, загревања, за разлику од других врста 
јела)“, млаћен онај који је „подвргнут бућкању, издвајању маслаца, метен, мућен“ итд. 

3.2. Глаголски род и лексикографска обрада трпних придева

У овој фази истраживања настојали смо да испитамо да ли у посматраним речницима, као 
значајан параметар у лексикографској обради трпних придева фигурира глаголски род. 

Морфосемантичка анализа ексцерпираних глаголских придева који су у РСАНУ и РМС до-
били статус самосталних одредница потврдила је да у основи највећег броја регистрованих лексема 
стоје прелазни глаголи (нпр. довршен, завијен, завраћен, заврнут, заметнут, заоштрен, заслањен, 
засукан, избачен, измишљен, измлаћен, израђен, набеђен, намештен, насечен, научен, огуљен, од-
несен, одстрањен, озваничен, осољен, осуђен, осумњичен итд.), при чему треба имати у виду да је 
каткад често немогуће утврдити да ли је одређени трпни придев добијен конверзијом прелазног 
или пак конверзијом рефлесивног глагола. У основи неких трпних придева примећујемо тзв. праве 
повратне глаголе, који подразумевају да је субјекат истовремено и објекат именоване радње (нпр. 

12   Оваква лексикографска пракса чини се необичном, будући да су граматичари углавном истицали глаголски род, тј. 
прелазност глагола као значајан параметар y атрибутској употреби трпног придевa. Тако А. Белић (1934: 39) и М. 
Стевановић (1940: 197–198; 1962: 208) наводе да трпни глаголски придев прелазних глагола у атрибутској функцији 
развија резултативно значење особине, стања који су добијени вршењем или извршењем неке радње. О глаголском 
виду као о пресудном критеријуму у семантичком осамостаљивању овог облика слабо је било речи. 

13  Треба имати у виду да грађа из РСАНУ обухвата досадашњих 18 томова (слова А–О) овог речника, те је сумњиво да 
ће се број трпних придева добијених од глагола с префиксима знатно повећати (нпр. префикси пре-, по-, про-, раз-, 
с(а)- и бројни други. У нашој су се грађи међу трпним придевима добијеним конверзијом глагола са прфиксом с(а)- 
нашли само они у којима је из фонетских разлога дошло до промене с>з у иницијалној позицији. 
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заклоњен, затворен, камуфлиран, ишаран, накинђурен, накићен, намазан, намашћен, огарављен, 
окупан итд.). 

Међу трпним глаголским придевима добијеним од медијалних глагола, који  подразумевају 
да је некаква промена у субјекту наступила независно од његове воље, у РСАНУ налазимо нпр: 
загнојен, замагљен, замршен, збуњен, згранут, избезумљен, изненађен, намрштен, одушевљен, 
ојачан, осмехнут итд.; од рефлексивних глагола налазимо у РСАНУ рецимо трпне придеве 
заљубљен, згурен, надурен, намрштен, начитан итд.

У основи веома малог броја лексикализованих трпних придева које региструје РСАНУ на-
лазимо непрелазних глагола: нпр. зинут, набрекнут, одоцњен, оћелављен. 

Прегледана грађа не показује практично никакву правилност у погледу односа осамостаље-
них трпних придева у Академијином речнику и глаголског рода као морфосемантичке категорије 
глаголâ код чијих трпних придева долази до конверзије из глаголске категорије у именску.

3.3. Атрибутска употреба трпних придева и обрада глаголâ од којих су они добијени 

Недоследност домаће лексикографске праксе у погледу третмана трпног глаголског придева 
нарочито долази до изражаја када су посреди примери из грађе у којима се овај облик јавља у ат-
рибутској функцији. Наиме, још је А. Белић истакао да сваки трпни придев у атрибутској употреби 
може постати прави придев „ако му то однос његова значења према именичком значењу допушта“ 
(Белић 1937: 130). У појединим случајевима, међутим, овај облик у атрибутској служби  не може да 
развије значење резултативности, већ „остаје са својим значењем пасивног вршења радње“ (Белић 
1937: 132).14 Тада се, објашњава даље аутор, обликом партиципа само „скраћује каква реченица“ 
и, упркос атрибутској позицији (која је типична за придеве), „пасивни партицип значи време и 
има и даље партиципско значење“ (Ibid., 132). Овакве случајеве, међутим, Белић поткрепљује само 
двама примерима, који заправо и не репрезентују атрибутску већ апозитивну15 функцију трпног 
придева: Подрињцима, нападнутим са свих страна од избезумљеног непријатеља, војвода пошаље 
хитну помоћ; Њему, цењеном и поштованом и од пријатеља и од непријатеља, није ни на ум па-
дало да ишта чини само за љубав једних или против воље других (Белић 1937: 132; подвукла Ј. Ј). 
Несумњиво је на основу контекста да трпни придеви у наведеним примерима задржавају глагол-
ско значење16, али се, развијајући способност деклинације, на плану форме приближавају правим 
придевима. Отуда проистиче да слични  примери у речничком чланку нису погодни као потврда 
значења ни када је одредничка лексема придев (јер у њима трпни придев уопште не реализује ква-
лификативно значење, већ пасивно глаголско значење), ни када је одредничка лексема глагол (јер 
у њима један глаголски облик у ствари добија морфолошка обележја придева: падеж, род и број). 
Лексикографи се у грађи ређе сусрећу са примерима у којима већ сâм контекст или синтаксичка 
конструкција сугеришу овакву дивергентност трпног придева и углавном их избегавају –  како у 
обради лексикализованих трпних придева, тако и у обради глаголских одредница. 

14  Настојећи да појасни семантичке нијансе између резултативног (придевског) и партиципског (глаголског) значења 
трпног придева, Белић напомиње да и у предикативној и у атрибутској функцији овај облик може развити оба 
значења, при чему разликујемо три могућности: 1. да у атрибутској функцији развија резултативно, а у предикативној 
глаголско значење; 2. да у обема службама развија значење резултативности и 3. да у обема службама развија 
глаголско значење (Белић 1937: 132–133).  

15  Апозитивном одредбом се именичком појму приписује нека квалификација директно, без учешћа копулативног 
глагола (Станојчић–Поповић 2008: 282), што га чини сличнијим атрибуту него предикативу. Али и поред тога што 
апозитив обавезно стоји уз именички конституент који квалификује и са којим конгруира у роду, броју и падежу, 
међу њима нема синтагматске везе каква постоји између именице и конгруетног атрибута, због чега се он зове и 
додатном одредбом.

16  Пасивно значење сугерише се у оба случаја специфичном синтаксичком конструкцијом (генитивом са предлогом 
од), која у датим примерима указује на постајање агенса и пацијенса (исп. нпр. конструкцију Подрињцима, које је 
избезумљени непријатељ напао са свих страна, војвода пошаље хитну помоћ).  
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Наше истраживање показује да највише проблема практичној лексикографији доносе при-
мери атрибутске употребе трпног придева у којима на основу контекста није могуће сасвим поуз-
дано утврдити да ли је овај облик изгубио глаголско значење или је нијанса пасивности у њему и 
даље уочљива. Наиме, са становишта семантике, у пракси је каткад тешко диференцирати стање/
особину коју неки предмет развија од радње глагола који проузрокује то стање. Управо зато се 
у оба нормативна речника, РСАНУ и РМС, дешава да лексикографи овакве примере бележе као 
потврду глаголског значења, вођени пре свега семантичким критеријумом, односно чињеницом 
да трпни придев у позицији атрибута није развио нове семантичке компоненте у односу на гла-
голску лексему у основи, већ само показује да је на одређеном предмету вршена или извршена 
радња означена глаголом. 

Примера ради, у РСАНУ нису забележени трпни придеви огољен, окамењен, окупан, олу-
пан, омеђен, освођен, осујећен, али у речничким чланцима глаголâ оголити, окаменити, окупати, 
олупати, осводити, осујетити налазимо примере њихове атрибутске употребе, тачније примере 
у којима ови глаголски облици развијају морфолошка обележја правих придева. Тако код глагола 
оголити налазимо пример Огољене књиге улазе у машину за сечење хартије; затим, код глагола 
окаменити примере: Данас [је] та сујеверица већ постала правом вером, окамењеном тради-
цијом; Македонски народ живео је ... у најназаднијим условима окамењеног источњачког феуда-
лизма; код глагола окупати пример Учитељица угледа како под сјајем окупаних планина болес-
ничин израз има неки зелени одсјај; код глагола олупати примере: Локални, олупани аутобус из 
Бара стигао је у Улцињ; Свира сада у неку олупану и изгужвану трумпету; код глагола осводити 
пример Све јој се привиђала нека велика освођена капија окићена зеленим вијенцима итд. Притом 
се код 24 глаголске одреднице у РСАНУ уз дефиницију неког значења даје напомена  „обично у 
трп.“, којом обрађивач на неки начин сугерише да је забележена семантичка реализација глагола 
специфична са морфолошког аспекта, односно да се у датом значењу глаголска лексема често 
појављује у форми која је својствена придевским речима и понаша се као прави придев (такав 
је нпр. у РСАНУ случај са глаголима надредити, обезгранити, обездрвити, обићи, одживети, 
оглодати, омеђити, опалити и др.). 

Тек спорадично обрађивачи у РСАНУ одступају од семантичког приступа и региструју тр-
пни придев као посебну одредницу, упркос чињеници да овај облик у придевској служби не раз-
вија нове семантичке компоненте у односу на полазни глагол. Тако нпр. РСАНУ бележи придев 
изложен у значењу „истурен, истакнут“ и глагол изложити у значењу „поставити на истакнуто, 
прегледно место с циљем да се учини видљивим, погодним за разгледање“; придев изломљен у 
значењу „испрекидан, неуједначен (о гласу, звуку и сл.)“ и глагол изломити у значењу „постати 
неуједначен, неравномеран, искидати се (о светлости, звуку и сл.)“, придев накинђурен у значењу 
„прекомерно украшен, улепшан, накићен, китњаст“ и глагол накинђурити у значењу „накитити, 
искитити, нагиздати, украсити (обично без мере и укуса)“. Колико је заправо тешко доследно 
следити семантички критеријум у лексикографском третману трпних придева и разврставању 
примерâ из грађе у којој се овај облик јавља у атрибутској функцији – показују нпр. обраде при-
дева изоштрен и огољен, односно глагола изоштрити и оголити у РСАНУ. С једне стране, лек-
сикограф бележи придев изоштрен у значењу „проницљив, оштроуман, паметан; искусан“ иако 
у полисемној структури глагола изоштрити налазимо значење „учинити оштроумнијим, памет-
нијим, искуснијим и сл.“; с друге стране, једно од значења  глагола изоштрити потврђеном је у 
чланку примером са атрибутски употребљеним глаголским придевом изоштрен:  Харпуна је била 
копље на чијем се врху налазио изоштрен челични шиљак. Са аспекта семантике веома је тешко 
утврдити да ли је значење глаголске радње овде доминантно, тј. да ли је изоштрен онај „кога су 
изоштрили“ или пак онај „који је оштар, бридак, који није туп“. Сатус самосталне одреднице у 
РСАНУ добија и трпни придев огољен „који је остао без перја, го“, премда према истом речнику 
глагол оголити може имати неколико реализација (у зависности од врсте објекта): скинути, оде-
рати кожу/браду, вуну, перје/кору, љуску  (у потпуности или делимично). Нека значења и овде 
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су потврђена примерима са атрибутски употребљеним трпним придевима: Деца се окупила око 
огуљена јарца; Људи су … сушили огуљене, крваве, набрекле говедске коже.

Овакав лексикографски третман трпних придева и глагола од којих су добијени происти-
че из семантичког приступа њиховој обради, који сугеришу Упутства за израду РСАНУ. Упркос 
чињеници да се неки трпни глаголски придеви у примерима из грађе често придевски употребља-
вају, у речнику им се не даје статус самосталне одреднице, јер се  њихова семантика поклапа са 
семантиком глагола чији су они облици. Такав је приступ, међутим, проблематичан са аспекта 
граматике, јер подразумева да се глаголско значење радње потврђује примерима у којима дати 
глагол добија парадигматска обележја придевâ. Управо зато сматрамо да би сличне примере у 
пракси требало избегавати и у речничком чланку глаголске одреднице наводити искључиво при-
мере у којима трпни придев представља део предиката пасивне реченице. У прилог нашем  ста-
новишту говорe и две Танасићеве констатације – прва, да се приликом одабира примерâ који у 
једнојезичним речницима служе као потврда значењâ приписаних некој лексеми „мора водити 
рачуна о разним граматичким питањима везаним за дату категорију ријечи која се обрађује“ и 
друга, да је „логично да се за илустрацију значења неког глагола наводе такви примјери гдје трп-
ни придјев има глаголску вриједност“ (Танасић 1996: 24–25). Одавде самим тим проистиче и да 
би морфосинтаксичком аспекту требало дати предност над семантичким када је посреди лекси-
кализација и дефинисање трпних придева у дескриптивним речницима. 

Анализа грађе из РМС показује да је третман примерâ у којима се трпни глаголски придеви 
појављују у атрибутској служби у овом речнику далеко проблематичнији него у РСАНУ, посебно 
ако имамо у виду чињеницу да се у Матичином речнику предност у обради лексикализованих 
трпних придева даје граматичком приступу. Међутим, већ у обради глагола граматички приступ 
се занемарује, те у речничком чланку глаголске одреднице као потврду глаголског значења често 
налазимо примере у којима је трпни глаголски заправо употребљен у атрибутској функцији. Та-
кав је нпр. у РМС случај са глаголима: закрвавити (у пр. Кад закољу свињу, пажљиво су брисали 
закрвављене руке), завезати (у пр. Празно јој је ужасно, као да стоји пред провалијом завезаних 
руку), запрашити (у пр. Кад обори коју запрашену књигу, он сав застрепи), изградити (у пр. 
Донио [је] . . . свој . . . изграђени пројект.), науљити (у пр. Музика је напустила црни, науљени 
подијум), обојити (у пр. Она лепа, намазана, обојена женица, беше необично добра душа), огули-
ти (у пр. Могло се мировати . . . док ти огуљени грабови ступови не изагњију), одуларити (у пр. 
Срце му. . . силно залупа, као одуларен коњиц који се све више заиграва), отрцати (у пр. [Чичица] 
са проседом, одужом, ретком, отрцаном брадом) и бројним другим. Сматрамо да би оваква ре-
шења требало избегавати, те да би наведеним примерима требало илустровати значења лексика-
лизованих трпних придева (у РМС су као самосталне одреднице обрађени придеви закрвављен, 
завезан, запрашен, изграђен, науљен, обојен, огуљен, одуларен и отрцан).

4. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Премда се функционално-семантичкој дивергентности трпног глаголског придева у срп-
ској лингвистичкој литератури поклања пажња још од 30-их година прошлог века, тек у новије 
време проучаваоци указују на проблем који се тиче третмана ових лексема у дескриптивној лек-
сикографији17. Зато је и циљ овог рада био да се осветле различити проблеми са којима се сусрећу 
савремени обрађивачи у опису трпних придева, као и да  да се укаже на најбоља могућа решења, 
која ће унапредити и истовремено олакшати обраду овог типа лексема у описним речницима 
српског језика. 

Наше истраживање показало је пре свега да семантички аспект, иако неизоставан део сва-
ког лексикографског подухвата, у обради трпних придева и разврставању примера у којима се ови 

17  Овим се питањем подробно, са лексикографског аспекта, на обимној грађи из РСАНУ и РМС бави тек М. Спасојевић 
у поменутом реферату.
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облици јављају у придевској функцији – није довољан. Последица семантичке дивергентности 
атрибутски употребљеног трпног придева јесте чињеница да лексикографи њиме неретко илус-
трују значење глаголске лексеме, те их тако налазимо у речничком чланку глаголске одреднице, 
у финкцији атрибута у којој овај глаголски облик углавном развија адјективно значење. На тај 
начин пренебрегавају се морфолошке специфичности и категоријална припадност глаголских и 
придевских речи, што корисницима речника (посебно онима којима српски није матерњи језик) 
– умногоме отежава разумевање. 

Отуда закључујемо да је у лексикографској обради неопходно успоставити јасно системско 
решење када је посреди третман примера у којима се трпни придев јавља у атрибутској функцији 
и ваљало би да то решење буде засновано на његовим функционално-граматичким својствима у 
тој позицији. Сматрамо да би трпном глаголском придеву у речнику увек требало дати статус са-
мосталне одреднице уколико у грађи постоје примери за његову атрибутску употребу, јер атрибут-
ска позиција даје овом облику обележје одређеног вида, а неретко и семантичке специфичности, 
указујући истовремено на могућност његове промене кроз падеже. Лексикализовани трпни придев 
примарно би ваљало дефинисати функционално-граматичком дефиницијом „у прид. служби: трп. 
пр. од ...“, док секундарна значења (уколико она постоје) треба дефинисати  описно (конструкцијом 
са релативном заменицом који) и/или синонимски. Коначно, примере у којима је трпни придев ат-
рибутски употребљен не би требало бележити као потврде глаголског значења, већ искључиво у 
оквиру речничког чланка чију одредничку лексему представља лексикализовани трпни придев. 
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SEMANTIC DIVERGENCE OF THE PASSIVE ADJECTIVE AND ITS TREATMENT  
IN MODERN SYNTAX AND LEXICOGRAPHY

Summary

The article focuses on passive participle and it’s treatment in descriptive dictionaries of Serbian language. Our 
research aims to discover the circumstences under which this formally known as a verb form becomes proper 
adjective, as well as to find out when it is being lexicalized and accepted as an independent dictionary entry. 
Lexicographical analysis which this article presents indicates that there is no uniform systemic standpoint in 
lexicographic treatment of this type of lexemes. Undoubtedly, this problem is closely related to functional, 
morphological and semantic characteristics of the passive participle in Serbian language. Therefore, we seek to 
describe some of the difficulties that lexicographers are faced with in lexicographic descriptions of these words. 
We also discuss different treatment of various examples which contain passive participle preceding noun as an 
attribute (noun-modifier).
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ОБРАДА ПОРЕДБЕНИХ ФРАЗЕМА  
У СРПСКО-ФРАНЦУСКИМ РЕЧНИЦИМА1

Овај рад представља резултате анализе начина обраде поредбених фразема у трима општим и трима фразе-
олошким српско-француским речницима. Прво је нагласак стављен на питање одабира предметне фразео-
лошке грађе, њене лематизације, као и на питање на којем је месту у оквиру лексикографског чланка грађа 
обрађена. Потом се расветљавају лексикографски поступци при успостављању међујезичке еквиваленције 
и нуди се типологија преводних еквивалената у анализираним речницима. Пажња се посвећује и граматич-
ким подацима, квалификаторима и осталим подацима о употреби фразема. Циљ је рада да се укаже не само 
на недостатке анализираних речника, већ и на њихове предности, како би у раду на новим српско-францу-
ским речницима поредбене фраземе биле системски и доследно обрађене. 

Кључне речи: поредбене фраземе, речник, лексикографија, српски језик, француски језик.

1. УВОД

Као посебан слој фразеолошког фонда српскога језика, поредбене се фраземе јављају у 
неколико структурних типова (в. Пејановић 2004а), међу којима су најпродуктивнији типови с 
поредбеном речју као и, каткад, попут. Ти се типови остварују у виду простих и двоструких 
поредбених конструкција (Пејановић 2004а: 98); просте су оне код којих је поредбена јединица 
изражена једном компонентом, именицом или именичком синтагмом (нпр. здрав као дрен, чува-
ти као зеницу ока, бојати се као куге), док двоструке чине конструкције с поредбеном јединицом 
састављеном од двеју компоненти (нпр. бити с ким као прст и нокат, измесити кога као Влах 
питу, бежати од кога као ђаво од крста, бити сличан коме као јаје јајету).

Поредбене су фраземе, поред тога што се одликују вишелексемношћу, устаљене и екс-
пресивне језичке јединице, чије се компоненте, понајвише поредбена јединица, репродукују у 
мање-више готовом облику, што их чини пуноправним слојем фразеолошког фонда2. Кад је у 
питању значење, оне су већином компонентне фразеолошке јединице, што значи да их одликује 
нижи степен идиоматичности (уп. Гољак 2009: 218). 

Без обзира на нижи степен идиоматичности поредбених фразема, поређења која су у њи-
ховој основи нису увек предвидљива из перспективе говорника других језика, јер „одражавају 
културу, обичаје, историју и колективно искуство једног народа“ (Пејановић 2004б: 213), па по-
редбене фраземе можемо сматрати језичким јединицама од изразита лингвокултуролошког зна-
чаја: омогућују да се стекне увид у језичку слику света народа (или народā) који се служи (одн. 
служе) одређеним језиком. 

Као устаљене и културно специфичне језичке јединице поредбене фраземе заслужују одго-
варајућу обраду у описним и двојезичним речницима.

1  Рад је настао у оквиру пројекта Језици и културе у времену и простору (бр. 178002), који финансира Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

2  О карактеристикама фразема в. Мршевић-Радовић (1987: 11–20).
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2. ЦИЉЕВИ И ГРАЂА

2.1. Циљ

Циљ је овога рада да се с лексикографског аспекта опише начин обраде поредбених фразе-
ма у српско-француским речницима, како би се, с једне стране, указало на њихове недостатке, а 
с друге, истакле њихове предности. Истраживање је ограничено на напред поменуте најпродук-
тивније типове поредбених фразема у српскоме језику. Проблематика коју смо истраживали тиче 
се одабира и заступљености поредбених фразема у српско-француским речницима, места на коме 
су обрађене у оквиру речничког чланка, начина на који су лематизоване, граматички обрађене 
и семантизоване. Даље, видећемо каквим су се поступцима лексикографи послужили при ус-
постављању међујезичке еквиваленције, на основу чега ћемо понудити типологију еквивалената. 
У раду се, међутим, неће износити судови о прикладности једног или другог еквивалента, или 
пак о евентуалним нетачностима. Штавише, занимаће нас и то јесу ли, и како, лексикографи ука-
зали на посебне аспекте употребе фразема, било путем квалификатора или илустративне грађе. 
Коначно, такође ће бити речи о употреби упутница и испоређеница. Резултати истраживања били 
би од практичне користи лексикографима у раду на будућим српско-француским речницима.

2.2. Грађа

Да бисмо стекли увид у то како су поредбене фраземе обрађене у постојећим српско-фран-
цуским речницима, ексцерпирали смо комплетну грађу из шест речника, три општа (ХСФР3, 
ССХФР и ОЕР) и три фразеолошка речника (ХФФР, СФРИИ и ФСИФР). Наведени се речници 
увелико разликују по обиму и намени, а објављени су, са изузетком ХСФР, у последњих дваде-
сетак година. Кад је реч о општим речницима, ОЕР је осмојезични речник у осам томова који 
обухвата 90.000 одредница, док ХСФР садржи приближно 57.000, а ССХФР око 30.000 одредни-
ца. Ни екцерпирани фразеолошки речници нису истог обима: ФСИФР садржи око 7.000 одред-
ница, СФРИИ око 5.000, а ХФФР свега 1.300. Овако велик број одредница у ФСИФР треба узе-
ти условно, будући да је у њему фразеологија схваћена широко, због чега у њему има подоста 
паремиолошке грађе. Паремиолошке грађе има, додуше, и у СФРИИ. Сви су испитани речници 
намењени говорницима са солидним знањем обају језика; међутим, мада су начелно намењени и 
изворним говорницима француског језика, осим ССХФР, начин обраде указује да су лексикогра-
фима на уму превасходно били матерњи носиоци српскога језика. 

3. ИСТОРИЈАТ ПИТАЊА

О питањима лексикографског описа поредбених фразема у литератури је већ било речи. 
Ж. Матулина (2002) испитала је обраду придевских поредбених фразема у немачко-хрватској и 
хрватско-немачкој лексикографији и установила да је ова језичка појава у испитаним речницима 
слабо заступљена, да је њена обрада крајње недоследна те да забележен лексикографски опис не 
нуди кориснику довољно података о употреби фраземе у контексту. А. Пејановић (2004б) описала 
је методологију једног новијег речника руских поредбених фразема и размотрила његове пози-
тивне стране, пре свега структуру поредбене фраземе која се у томе речнику разбија на два дела, 
поредбени и пратилачки, при чему се једино поредбени део налази у одредници. Ауторка је даље 
истакла да би аналогна обрада српских поредбених фразема била целисходнија од постојеће об-
раде у Матешићеву речнику (Матешић 1982). С. Гољак (2009) упоредила је фразеолошке речнике 

3  Кључ за скраћенице и потпуни библиографски подаци налазе се на крају рада испод одељка Литература. 
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белорускога, руског, српског и енглеског језика у погледу броја поредбених фразема и закључи-
ла да је двоструко мање предметних фразема у белоруским речницима него у српским, што је 
о правдала већом улогом поредбених фразема у српској фразеологији. Иста је ауторка размотрила 
и критерије укључивања поредбене фраземе у описни речник. 

О опису фразеолошке грађе уопште у општим и фразеолошким, описним и преводним 
речницима далеко се више писало. Неке од радова и њихове закључке представићемо у даљем 
тексту, под тачкама на које се односе. У разноврсној се литератури, пак, досад нису разматрали 
српско-француски речници.

4. АНАЛИЗА ГРАЂЕ

4.1. Одабир грађе 

С. Лубенски и М. Мекшејн (2007: 920) сматрају да у уводном делу лексикограф кориснику 
речника мора на једноставан начин објаснити шта се у речнику подразумева под фраземама и на 
који су начин оне одабране. Исто тако, при одабиру грађе, додају ауторке, лексикограф мора бити 
свестан временске и стилске ширине фразеолошке грађе коју укључује.

Бројчана заступљеност фразема у речнику зависи од обима речника. Разуме се да што је 
речник обимнији, то ће и фраземе бити бројније. У Матешићеву речнику (Матешић 1982), пре-
ма подацима А. Пејановић (2004б: 215), обрађено је око 700 поредбених фразема, док С. Гољак 
(2009: 213) наводи да их је у истом речнику 567. У даљем тексту ова ауторка (Гољак 2009: 214) 
износи да је после прикупљања грађе анализирала 720 поредбених фразема. Пошто се број фра-
зема које ове две ауторке наводе креће око 700, тај ћемо број узети као релативан број поредбених 
фразема у српскоме језику и у складу с њим одредити бројчану заступљеност предметне грађе 
у анализираним речницима. У следећој су табели дати подаци о броју ексцерпираних фразема у 
свакоме појединачном речнику:

ХСФР ССХФР ОЕР ХФФР СФРИИ ФСИФР
Број 99 60 425 100 332 384

Увидом у табелу можемо потврдити полазну претпоставку да обимнији речници садрже 
више поредбених фразема (ОЕР, СФРИИ и ФСИФР), али изненађује чињеница да је у осталим 
општим речницима обрађено мање фразема него у маломе фразеолошком речнику ХФФР, у коме 
је удео поредбених фразема око 10% у односу на целу грађу. Штавише, уколико ове бројчане 
вредности упоредимо с референтним бројем фразема, закључујемо да ниједан речник не наводи 
„све“ фраземе, нити да је њихов број приближан референтном. 

Кад су у питању критерији одабира грађе, једино је у предговору ХФФР напоменуто да је 
у тај речник укључено само „оно основно и најфреквентније у фразеологији“ (ХФФР: iii), с тим 
што нису експлицирана мерила фреквентности. У осталим испитаним речницима таквих напо-
мена нема.

С. Гољак (2009: 212) уочава два главна критерија укључивања поредбене фраземе у реч-
ник: 1) степен репродуктивности и устаљености, те 2) идиоматичност, и закључује да општи и 
фразеолошки речници обично укључују само фраземе с високим степеном репродуктивности и 
устаљености, тј. оне које су познате свим говорним представницима, а да не садрже фраземе с 
нултим степеном идиоматичности (као што је фразема бео као снег). У нашој се, пак, грађи на-
шло и фразема с нултом идиоматичношћу, као и подоста оних мање обичних, нарочито у ФСИФР 
(нпр. бити сумњив као јеретик, брбљив као чворак, букнути као циганска ватра), вероватно због 
тога што су укључена и поређења из Вукове збирке пословица, и у ССХФР (нпр. мек као тесто, 
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танак као конац, танак као влас), те не можемо утврдити којих су се критерија одабира грађе 
држали лексикографи, па можемо закључити да је одабир грађе у ексцерпираним речницима про-
извољан.

4.2. Распоред грађе

Л. А. Ивашко (2009: 488) представља три начела којим се лексикографи могу водити при-
ликом распоређивања фразеолошких јединица у речнику. То су азбучно, азбучно-гнездасто и иде-
ографско начело. Прво начело претпоставља да се све фраземе азбучно одн. абецедно наводе пре-
ма првој компоненти. Овај начин представљања фразеолошког материјала, међутим, има великих 
недостатака. Корисник би унапред требало да зна како је лексикограф лематизовао фразему, шта 
под њу потпада, нпр. да ли је фразема гладан као вук лематизована као гладан као вук или бити 
гладан као вук. Уколико је фразема распоређена под словом б, корисник ће узалуд тражити фра-
зему под г. С. Лубенски и М. Мекшејн (2007: 922) упозоравају да овај начин распоређивања није 
погодан у речницима језика који имају слободан ред речи, као што су словенски језици. Према 
другоме начелу, фраземе су наведене у оквиру азбучно распоређених заглавних речи, с тим што 
су заглавне речи једна од компоненти фраземе. Потешкоће које могу проистећи из оваква рас-
поређивања тичу се одређивања заглавне речи, а о томе ће бити речи у наредном делу рада. У 
трећем случају, фраземе су груписане у појмовна поља, која су као заглавне речи азбучно распо-
ређена. Како идеографско начело још није примењено у српско-француској лексикографији, оно 
није заступљено ни у једном од анализираних речника.

Сва три начела распоређивања грађе могуће је применити само у фразеолошким речни-
цима, док се у речницима општег типа користи једино азбучно-гнездасти принцип. У општим 
српско-француским речницима које смо анализирали (ХСФР, ССХФР и ОЕР) грађа је, стога, рас-
поређена под заглавним речима које су поређане абецедно. Такав смо принцип забележили и у 
ХФФР и СФРИИ, с тим што у последњем, строго гледано, нема заглавних речи, већ су „кључне 
речи“ (СФРИИ: 9), према којима се утврђује азбучни ред, штампане верзалним словима. Премда 
је овај начин распоређивања грађе подједнако прегледан као и класични, ипак има недостатака: 
фраземе код којих је, примерице, „кључна реч“ дан, неће бити све једна иза друге, зато што је 
у неким фраземама та компонента у акузативу одн. номинативу множине (дане одн. дани), а по 
азбучном реду тим облицима претходе кључне речи данак и данас. С друге стране, у регистру је 
овог речника, који се налази после главног дела и коме је циљ да олакша потрагу за фраземом, 
коришћен класичан азбучно-гнездасти принцип. Што се тиче ФСИФР, у њему су фраземе азбуч-
но распоређене према првој компоненти, тако да корисник речника мора претпоставити како је 
фразема лематизована. Код овога речника уочавамо и паралелу са СФРИИ у томе што су „кључне 
речи“ верзалне, али оне у њему нити утичу на распоред, нити имају какву функцију.

4.3. Место обраде грађе

У речницима у којима је примењен азбучно-гнездасти принцип намеће се још једно питање: 
која ће компонента фраземе бити узета као заглавна реч. Л. Худечек и М. Михаљевић (1997: 24) 
наводе пет могућих приступа: механички, граматички, синтаксички, семантички и исцрпни. Под 
механичким подразумевају за лексикографа најједноставнији приступ – фраземе се наводе и об-
рађују само под првом компонентом. Овде се јављају исти проблеми као и у азбучном распоређи-
вању фразема. Кад је у питању граматички приступ, лексикограф успоставља принцип првен-
ства, нпр. фразема се обрађује под првом именицом, а ако нема именице, под придевом; ако нема 
придева, онда под глаголом итд. Синтаксички приступ предност даје главном члану синтагме, 
док се у семантичкоме фразема обрађује под семантички доминантном речју, тј. под компонентом 
која чини значењско језгро фраземе. Последњи приступ, који ауторке називају исцрпним, подра-
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зумева да је фразема обрађена под сваком пунозначном речју. Ауторке даље истичу да су сви ови 
принципи, осим четвртог, тј. семантичког, у ствари формални и да њиховом доследном применом 
различити лексикографи могу на исти начин обрадити све фраземе. Семантички приступ је према 
њиховим речима врло субјективан јер различити лексикографи значењским језгром фраземе могу 
сматрати различите компоненте.

С. Лубенски и М. Мекшејн (2007: 922), с друге стране, истичу да у први план треба ставити 
непроменљивост компоненте. Фразема, према овим ауторкама, треба да буде обрађена под ком-
понентом која је најмање подложна флексији, а то су именице. И овај приступ испоставља се из-
разито неефикасним, будући да корисник речника не мора унапред знати која је лексема најмање 
променљива, тј. која најмање подлеже флексији.

Д. Мршевић (1982:148), говорећи о месту обраде фразема, полази од значења фразема. Ау-
торка тако разликује глобалне и компонентне фраземе. Прве су оне код којих опште фразеолошко 
значење не одговара збиру значења појединачних компоненти, док су друге оне код којих се једна 
компонента издваја као носилац фразеологизационих процеса. Глобалне фраземе, према овој ау-
торки, треба обрадити под сваком од компоненти, док компонентне само под фразеологизираном 
компонентом. На закључке Д. Мршевић може се приговорити да није увек лако повући јасну 
границу између фразема с глобалним и компонентним значењем, јер, како је показала С. Гољак 
(2009: 216–218) испитујући значење поредбених фразема, постоји девет нивоа идиоматичности.  

Кад се лексикограф определио за то под којом ће компонентом обрадити фразему, јавља се 
проблем у вези с местом обраде фраземе у овиру речничког чланка. Фразема може бити обрађена 
под једним од значења заглавне речи или се смешта на крају чланка у посебном одељку, који се 
именује као фразеолошки блок. Л. Худечек и М. Михаљевић (1997: 21) дају предност последњем 
моделу јер сматрају да је он доследнији и једноставнији, будући да је у великом броју случајева 
врло тешко одредити од којега је значења започет фразеологизациони процес. 

У анализираним је српско-француским речницима место обраде фраземе различито одре-
ђено. У фразеолошким речницима у којима је грађа распоређена азбучно-гнездасто (ХФФР и 
СФРИИ), на обраду је фраземе примењен граматички приступ, па се тако у предговору експли-
цирају критеријуми:

„ ... за натукницу се узима прва по реду именица у саставу фразема. Ако нема именице, за натукницу 
се узима придјев или глагол, рјеђе друга врста ријечи.“ (ХФФР: iii)
 „[Кључна реч] ће увек бити прва именица у одредници. Уколико одредница не садржи ниједну 
именицу, за кључну реч ће се узети она друга реч – глагол, придев, прилог итд. – која се сматра нај-
важнијом.“ (СФРИИ: 9)

У обама је речницима овај приступ доследно спроведен. Кад је реч о општим речницима, 
у предговору нема речи о месту обраде фраземе, тако да корисник унапред не може знати под 
којом ће одредницом пронаћи фразему. Штавише, детаљном анализом места обраде дошли смо 
до закључка да ХСФР и ССХФР недоследно обрађују поредбене фраземе, будући да су фразе-
ме обрађене час под поредбеном компонентом, час под основом поређења, а код двоструких је 
поредбених фразема, каткад друга компонента, синтаксички мање важна, узета као одредница. 
Слични су налази и за ОЕР, премда се у овоме речнику могу видети настојања лексикографа да се 
поредбена фразема обради под поредбеном компонентом.

Фраземе се у оквиру заглавне речи под којом су обрађене распоређују абецедно одн. азбуч-
но према првој компоненти у СФРИИ и ХФФР и о томе лексикографи обавештавају у предговору:

„Фраземи у свакој натукници поредани су по абецеди.“ (ХФФР: iii)
„Одреднице које имају исту кључну реч распоређују се по азбучном реду према првој речи у одред-
ници.“ (СФРИИ: 9)
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У предговорима општих речника које смо испитали ни о овоме нема речи. Анализом смо 
уочили да ОЕР једини системски издваја фразеолошки одељак – у склопу којега су фраземе до-
следно азбучно распоређене – али да у њему нису систематски обрађене све поредбене фраземе, 
већ је 10% њих обрађено под неким од значења. ССХФР фраземе најчешће наводи после еквива-
лената за сва значења, али не у посебном фразеолошком одељку, већ заједно с колокацијама, при-
мерима и паремијама4, и све их ниже абецедно. Овај чисто формални принцип, иако практичан за 
лексикографа, није добар зато што илустративну грађу (тј. примере употребе и колокације) треба 
разликовати од фразеолошкога и паремиолошког материјала, који би и сам морао бити оприме-
рен. Коначно, обрада коју нуди ХСФР готово је идентична обради у претходном речнику, само 
што је у овом један део фразема означен квалификатором фиг. (в. одељак 4.6) 

Фраземе у општем речнику могу и графички бити истакнуте. Л. Худечек и М. Михаљевић 
(1997: 23) извештавају да је у неким речницима фразеолошки одељак уведен звездицом, квадра-
том или масном тачком, а Л. А. Ивашко (2009: 487) наводи да се у руској лексикографској тради-
цији у ту сврху користе и други графички знаци, као што је тамни и светли ромб. Фразеолошки 
блок ни у једном испитаном општем српско-францускоме речнику није означен графички.

4.4. Лематизација грађе

Фраземе се у речнику наводе у канонском облику, и то тако да је глагол у глаголским фразе-
мама у инфинитиву, придев у придевским у мушком роду једнине, а именица у именским у номи-
нативу једнине. Уколико се у погледу употребе фраземе морфосинтаксички ограничене, другим 
речима, уколико се фразема употребљава само у једноме облику, нпр. ако се глаголска компонен-
та јавља једино у трећем лицу једнине, лексикограф би, према мишљењу В. Мухвић-Димановски 
(1992–1993: 326), тај облик морао сматрати канонским и у томе облику фразему лематизовати. 

Будући да фраземске компоненте каткад нису инваријантне, Л. А. Ивашко (2009: 488) ис-
тиче да је у леми потребно указати на варијантност фраземе, тј. на промену њена састава или 
структуре, а да то не доводи до промене значења. Ова ауторка разликује четири типа варијанти: 
1) формалне, код којих именичке компоненте варирају у броју или падежу, придевске у виду, 
али се формално варирање односи и на разлике у творбеној структури компоненти; 2) лексичке, 
код којих се неке компоненте мењају; 3) квантитативне, будући да је код неких фразема могуће 
изоставити поједине компоненте; и 4) комбиноване, пошто у неким фраземама може бити више 
типова варијанти. Иста ауторка додаје да се варијанте бележе у заградама. Поред морфолошких и 
лексичких варијанти, С. Лубенски и М. Мекшејн (2007: 921) помињу да се мора водити рачуна и 
о правописним варијантама, али и да леме морају садржати податке о изговору, нарочито о месту 
акцента, уколико се описују језици чији је нагласак непредвидљив. 

Фраземе се у испитаним речницима по правилу углавном наводе у канонском облику. У 17 
случајева у ОЕР фраземе су дате у неканонском облику зато што би, с једне стране, тај облик био 
незграпан (нпр. дере се као да га кољу) или је то условљено еквивалентом неких од циљних језика 
у ОЕР (нпр. чувај га се као живе ватре). Има и случајева кад је тај избор лематизовања неоправ-
дан, зато што је канонски облик могућ, није незграпан нити га ограничава еквивалент: има их 
као кусих паса, али имати чега као пљеве. ФСИФР наводи 52, а ХСФР 13 фразема у неканонском 
облику, при чему је у већини случајева овај поступак неоправдан. У ССХФР тај је поступан нео-
правдан само у два случаја, и то при обради исте фраземе (лије као из кабла), док је недоследност 
у СФРИИ већином оправдана морфосинтаксичким ограничењима. ХФФР је доследно лемати-
зовао поредбене фраземе. Што се, пак, тиче изговора, премда је српски акценат непредвидљив, 
фраземе ни у једном речнику нису наглашене.

Кад је у питању варијантност, СФРИИ бележи само квантитативне варијанте у заградама, 
док ОЕР и ХСФР на тај начин бележе лексичке и квантитативне. ССХФР и ФСИФР не указују на 

4  У овоме речнику на тај начин нема формалне разлике у обради илустративне, фразеолошке и паремиолошке грађе.
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варијантност, већ варијанте приказују као посебне фраземе. Тај се поступак спорадично јавља и 
у претходним речницима. У ХФФР је, пак, разрађен посебан систем представљања варијантности 
и он је доследно примењен:

„Округле заграде ( ) означују замјенљиви дио фразема ... Изломљене заграде ˂ ˃ значе факултативни 
дио фразема...“

4.5. Граматичка обрада грађе

Пошто фраземе, без обзира на унутрашњу синтаксичку структуру, функционишу као просте 
лексичке јединице и будући да као такве остају у синтаксичким везама с другим члановима рече-
нице, В. Лубаш (2003: 95) их сматра „синтагматским лексемама“. На ту сличност с лексемама кад 
је у питању синтаксичка функција требало би, сматрају С. Лубенски и М. Мекшејн (2007: 923), 
указати ознакама за тип синтагме: именичка синтагма, придевска, глаголска и слично, како би се 
повећала продукцијска функција речника.

Исте ауторке због наведене функције речника упозоравају да у фразеографском опису из-
разито флективних језика треба водити рачуна о граматичком опису фразема. Оне даље износе да 
добар граматички опис фразема у речницима са словенским језицима као полазним подразумева 
да је глаголски вид у фраземама које се састоје од глаголске компоненте доследно обрађен. То 
значи да редослед у навођењу видских парњака мора бити усклађен у целоме речничком тексту. 
Ове ауторке, међутим, упозоравају да се ова једнообразност мора нарушити кад постоје мор-
фосинтаксичка ограничења у погледу употребе глаголскога вида у фраземи, тј. кад је могуће 
употребити глагол у једноме виду, али не и у другом. Ове ауторке затим истичу да за глаголске 
компоненте фразема треба истаћи синтаксичку спојивост, тј. тип субјекта и објек(а)та које за-
хтевају, како у граматичкоме, тако и у семантичком погледу. Граматичке би допуне биле бројива 
одн. небројива именица, заједничка именица, инфинитив и реченица, а семантичке именица која 
упућује на живо одн. неживо, конкретна одн. апстрактна именица и сл. Л. А. Ивашко (2009: 
489) извештава да се у руској лексикографској традицији синтаксичка спојивост показује помоћу 
заменица кто, што, чей (срп. ко, шта/што, чији) у одговарајућем падежу, а лексичка лексемама 
које се најчешће јављају као фразеолошко окружење.

Ни у једноме испитаном речнику, као ни у референтном (Матешић 1982), нема података 
о синтаксичкој функцији фразема. Штавише, у пет речника недостају и подаци о синтаксичкој 
спојивости, или су ретки и недоследно приказани. Податке о виду дају једино ОЕР и ХФФР, али 
су у првоме видски парњаци дати у заградама као лексичке варијанте и не у свим случајевима 
где би требало. ХФФР је у погледу граматичких информација најинформативнији и изразито до-
следан: видски су парњаци раздвојени косом цртом, док се неодређеним и личним заменицама у 
курзиву означава синтаксичка спојивост. Лексичка спојивост се, као и варијанте, наводе у округ-
лим заградама. Сматрамо да би било боље да је овај тип спојивости дат, на пример, у угластим 
заградама.

4.6. Употреба квалификатора

Поред експресивности, коју смо поменули у уводу, значење је поредбених фразема стилски 
и изразито конотативно обојено (уп. Стаменковић 2010: 171). М. Омазић (2002: 122–123) извешта-
ва да се поредбене фраземе чешће користе у говору, него у писаном тексту и да је већина стилски 
неутрална, али да добар део припада разговорном стилу, неке чак вулгарном. Ж. Финк-Арсовски 
(2002: 7), с друге стране, обавештава да су поредбене фраземе обично испуњене негативним 
конотативним обележјима. Стога је врло важно да се ове информације прикажу помоћу квалифи-
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катора. Број и врсту квалификатора који ће се у речнику наћи потребно је утврдити и разјаснити 
у предговору, како би се квалификатори у речничком тексту доследно користили. 

С. Лубенски и М. Мекшејн (2007: 921) указују на то да при утврђивању квалификатора 
треба водити рачуна о циљној групи и функцији речника: уколико је речник намењен изворним 
говорницима обају језика, ауторке сматрају да би квалификатори морали бити примењени и на 
леме и на еквиваленте, и то у оном облику који је разумљив обема циљним групама. Штавише, 
ове ауторке тврде да квалификатори могу изазвати потешкоће изворним говорницима циљног 
језика ако су дати на полазном језику и нису разјашњени. Као пример наводе квалификаторе пре-
зрительное и пренебрежительное (на српскоме оба у значењу ‘презриво’) из једнога руско-не-
мачкога фразеолошког речника.

В. Мухвић-Димановски (1992–1993: 324–325) такође указује на потребу да се при са-
стављању речника морају на уму имати његова циљна група и функција, и истиче да у речнику 
с рецепцијском функцијом (вероватно за изворне носиоце циљног језика) квалификатори нису 
важни, али да их у продукцијским речницима сматра апсолутно нужним. Ми бисмо овде додали 
да се у продукцијским речницима намењеним матерњим говорницима полазног језика квалифи-
катори евентуално не морају наводити за грађу на полазном језику. В. Мухвић-Димановски даље 
упозорава на незавидне домете хрватске лексикографије, како описне, тако и преводне, у беле-
жењу квалификатора. Поменућемо да ова ауторка уочава да квалификатора нема у Матешићеву 
речнику (Матешић 1982), који смо ми узели као референтни фразеолошки речник српскога јези-
ка, али да су у ХФФР уврштени стилски квалификатори fam. и vulg., премда се јављају ретко, и 
то уз еквиваленте. Ми ћемо додати да су у уводном делу тога речника ознаке за те квалификаторе 
различито разјашњене, прва на францускоме, друга на српском језику.  

Српске фраземе ни у једноме речнику нису квалификоване ни стилски, ни временски, ни 
просторно. Међутим, треба поменути да ХСФР уз 28 фразема наводи квалификатор фиг., који је у 
предговору разјашњен само као фигуративно. Упитно је зашто га аутори нису доследно навели уз 
све поредбене фраземе, а нарочито збуњује недоследност: живјети као бубрег у лоју под одред-
ницом бубрег носи тај квалификатор, а под одредницом живјети квалификатор изостаје.

4.7. Опис значења 

Мада се у преводним речницима значење не семантизује помоћу дефиниција, какав је слу-
чај у описним речницима, већ се само нуде еквиваленти, С. Лубенски и М. Мекшејн (2007: 923) 
сматрају да у двојезичним фразеолошким речницима описи значења путем дефиниција могу 
бити од велике користи изворним говорницима циљног језика, али да при томе ти описи буду 
на циљноме језику. Ауторке то аргументују на примеру једног енглеско-мађарског речника који 
укратко парафразира значења енглеских фразема на енглескоме језику. Те су кратке парафразе 
на енглескоме, према мишљењу наведених ауторки, излишне, будући да корисници којима је ма-
терњи језик енглески већ знају значења фразема; штавише, мађарским корисницима та кратка 
парафраза не може довољно семантизовати значења енглеских фразема. Ауторке, стога, загова-
рају потребу за двојезичним фразеолошким речником у коме ће фраземе полазнога језика бити 
семантизоване путем исцрпних описа на циљном језику. 

Л. А. Ивашко (2009: 488–489) извештава да се у циљу описа значења могу користити 1) 
о писне, 2) синонимске, и 3) описно-синонимске дефиниције. Описне се дефиниције, према при-
мерима које ова ауторка даје, могу јавити у два вида: у првом је дефиниција по синтаксичкој 
функцији истоветна фраземи која се дефинише; другим речима, ако је фразема глаголска син-
тагма, онда и главни члан дефиниције мора бити глагол. У другом, пак, виду, дефиниција је сас-
тављена по моделу о ком, о чëм (срп. о коме, о чему). Разуме се да би се у овоме другом случају, 
кад су у питању поредбене фраземе, изрекла и поређена јединица, која иначе не улази у састав 
фраземе, већ у њено окружење (уп. с оним што С. Лубенски и М. Мекшејн (2007) сматрају по-
требним кад је у питању синтаксичка спојивост, в. одељак 4.5).
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У општим речницима које смо анализирали, описа значења нема. Пажњу је, међутим, при-
вукла фразема бијел као снијег, која у ХСФР, поред тога што је обрађена под одредницом бијел, 
служи да семантизује једно од значења придева сњежан. У фразеолошком речнику ХФФР описа 
нема, у ФСИФР описи су дати само понегде на српскоме, а у СФРИИ значења се доследно опи-
сују за сваку фразему. Ти су описи уведени светлим кружићем и дати су на обама језицима, који 
су притом раздвојени двоструком стрелицом. Аутор описе српских фразема даје на циљноме 
језику ради лакше рецепције код корисника којима је матерњи језик француски, што је у складу 
са захтевима које постављају С. Лубенски и М. Мекшејн (в. горе), а укључивање описа на полаз-
ном језику аргументује на следећи начин:

„Понеки идиоми и изрази имају више од једног значења, а понекад постоје различита тумачења 
њиховог значења. Стога је било неопходно да се уз сваку одредницу да и њено објашњење, да би 
се утврдило које је значење посреди. Делимично због симетрије, а делом и у интересу евентуалних 
француских корисника, објашњење је дато и на француском језику.“ (СФРИИ: 9)

Анализом описа у овоме речнику, дошли смо до закључка да је аутор најчешће користио 
описне дефиниције, тј. дефиниције код којих синтаксичка фунција, с једне стране, јесте, а с дру-
ге – није, истоветна са синтаксичком функцијом фраземе. За разлику од дефиниције по моделу о 
коме / о чему, коју даје Л. А. Ивашко (в. горе), у СФРИИ тај је тип у виду синтагме у номинативу, 
што не сматрамо добрим лексикографским поступком (као да су га на бућкало хватали – глупа, 
сметена особа – un imbécile).  

4.8. Еквиваленти

Еквиваленти су у двојезичном речнику најчешћи податак за којим корисници речника тра-
гају. Истовремено, изналажење је еквивалената најтежи лексикографски изазов у двојезичној ле-
ксикографији. 

С. Лубенски и М. Мекшејн (2007: 924) обавештавају да неки речници, ми бисмо рекли 
већина, наводe и по неколико еквивалената, а да се при томе не указује на значењске и стилске 
разлике међу њима. Ове ауторке (2007: 925) даље истичу да је у тим случајевима нужно навести 
све податке о значењу, контексту, стилу и употреби фразеолошкога еквивалента како би га нема-
терњи говорник правилно знао употребити.  Исто тако, С. Лубенски и М. Мекшејн (2007: 925) 
сматрају да двојезични фразеолошки речници морају садржати еквиваленте који задовољавају 
посебне контексте, па тако наводе пример речника једне од ауторки у коме се нуде два типа ек-
вивалената: општи, који се могу применити у више контекста, и еквиваленти које су обележени 
ознаком „у ограничену контексту“, при чему их илуструје књижевним цитатима и измишљеним 
примерима.

Општи српско-француски речници које смо ексцерпирали наводе највише три еквивалента, 
мада је највише случајева кад је дат само један еквивалент, док је број еквивалената у фразео-
лошким речницима нешто већи. ХХФР најчешће наводи један до три еквивалента, с тим што 
је максималан број еквивалената, али не тако често, шест. С друге стране, СФРИИ и ФСИФР у 
највећем броју случајева дају два, три или више еквивалената. О томе како корисник треба да 
изабере прави еквивалент, СФРИИ и ХФФР напомињу у предговору:

„Избор правог еквивалента ће зависити од контекста и од тона текста, и тај избор мора да изврши 
сам корисник. Битна претпоставка за коришћење овог Речника је да корисник има једно солидно 
знање језика, а у сваком случају му се препоручује да се подробно обавести о правом значењу сваког 
француског идиома пре него што га употреби.“ (СФРИИ: 9–10)
„Само мали дио грађе у потпуности се подудара у оба језика. У већини случајева француски фразе-
ми барем по једном критерију […] не одговарају хрватском фразему. […] Због свега тога корисно је 
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провјерити у изворним приручницима подручје примјене и синтаксу појединих француских фразе-
ма.“ (ХФФР: iv).

 Лексикографу неизмерну помоћ при одабиру еквивалената, како С. Лубенски и М. Мек-
шејн (2007: 925) тврде, пружају паралелни електронски корпуси, али они, према мишљењу ових 
ауторки, нису сами по себи гарант добрих еквивалената. Ауторке потом истичу да је у паралел-
ним корпусима с подједнаким бројем текстова на обама језицима могуће проверити да ли се, и ко-
лико често, фразема и њен еквивалент као преводни пар и у обрнутоме смеру јављају. На основу 
тих поузданих података лексикограф с правим разлогом може уврстити еквивалент у двојезични 
речник.

Анализом придевских поредбених фразема хрватскога и немачког језика те њихових екви-
валената у двојезичним речницима бавила се Ж. Матулина (2002: 41–43). Ова је ауторка у ана-
лизираној грађи издвојила 9 морфосинтаксичких типова еквивалената и обележила их словима 
абецеде. Није, међутим, јасно зашто ауторка ове типове назива баш морфосинтаксичким, будући 
да се по том критерију типови D – F, као и тип I – уопште не разликују. Тип I издвојен је само 
зато што је полазна фразема варијантна, а еквивалентна није. Тип D се од осталих разликује по 
томе што је тај тип еквивалената неприхватљив, а типови E и F по слици која је у основи фразема: 
код првога је идентична, а код другог није. У типу H, у коме су полазна фразема и еквивалент, у 
ствари, реченице, Ж. Матулина даље разликује неколико подтипова који одговарају напред поме-
нутима типовима. Сматрамо да је оваква типологија непотребно усложњена.

При анализи сопствене грађе водили смо се следећим критеријима: идентичношћу морфо-
синтаксичке структуре, лексичког састава одн. слике у семантичкоме талогу фраземе и, понајпре, 
фразеолошком природом еквивалента. Треба нагласити да смо при анализи еквивалената прет-
поставили да су сви еквиваленти значењски истоветни с полазним фраземама. При успостављању 
типологије еквивалентата ослањали смо се, дакле, на формалне критерије. 

На тај смо начин разликовали шест типова еквивалената и означили их словима азбуке. Ти-
пови А до Г садрже фразеолошке еквиваленте, а типови Д и Ђ нефразеолошке. У типовима А, Б и 
В морфосинтаксичка је структура идентична, што значи да се и у циљноме језику налазе фраземе 
поредбене структуре. Тип Г садржи фразеолошке еквиваленте непоредбене структуре, а у тип Д 
одн. Ђ спадају описне парафразе одн. једнолексемски еквиваленти. Прва три типа разликују се 
по критерију лексичког састава: поредбена је јединица иста у типу А, а различита у типу В, док је 
у типу Б поредбена јединица у фраземи циљног језика у односу хипоним-хипероним с поредбе-
ном јединицом у полазноме језику или су оне из истога појмовног домена. У следећој смо табели 
приказали бројчану заступљеност ових типова:

Тип ХСФР ССХФР ОЕР ХФФР СФРИИ ФСИФР
А 33 22 145 25 114 75
Б 4 5 26 11 15 21
В 33 15 173 83 353 201
Г 23 17 181 55 424 281
Д 27 2 68 13 71 36
Ђ 10 10 23 6 10 11

Бројеви у табели показују да су се аутори пре свега трудили да за поредбене фраземе по-
нуде фразеолошке еквиваленте (тип А – Г), било поредбене, било непоредбене структуре. Но, 
да би се добила потпунија слика о еквивалентима, понајвише о њиховој сврсисходности, нужно 
би било испитати и значењску еквиваленцију поредбених фразема у српско-француским речни-
цима, као и њихову употребну вредност у контексту, али бисмо тиме изишли ван граница овога 
рада. Можемо само додати опаску Ж. Матулине (2009: 41фн), која нам се учинила занимљивом: 
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„Еквиваленте на десној страни ... назват ћемо само увјетно пријеводним“, чиме је ова ауторка 
назначила њихову слабу употребну вредност у превођењу. 

4.9. Илустративни материјал

Употреба фраземе у контексту може се илустровати примерима. На тај начин лексикограф 
у примерима може показати да се компоненте фразема могу јавити и другачијим редоследом него 
што су на почетку лематизоване, што је битно за језике са слободним редом речи. Исто тако, у 
примерима се може указати на парадигматичност фразема, тј. на то да ли се све компонетне увек 
репродукују у канонском облику или не.

У фразеографској се литератури врло често расправља о разним питањима у вези с на-
вођењем примера. С. Лубенски и М. Мекшејн (2007: 926–927) тако разматрају природу илустра-
тивног материјала, као и приступ који лексикографи имају према њихову превођењу. Ауторке 
прво констатују да су у педагошким речницима најбројнији измишљени примери, док се у неким 
речницима наводе како измишљени примери, тако и књижевни те новински цитати. Најзад, реч-
ници већег обима обилују књижевним цитатима. Ауторке износе недостатке измишљених при-
мера, али не указују на мањкавости књижевних цитата, па тако кажу: 1) да измишљени примери 
често не пружају довољно широк контекст, нарочито онај који претходи, што је од суштинске 
важности да се разуме употреба фраземе, и 2) да измишљени примери, као и њихови еквива-
ленти, одражавају идиолект састављача речника (Лубенски/Мекшејн 2007: 926). Ми се с овим 
мишљењем не бисмо у потпуности сложили, али пошто наша аргументација захтева доста про-
стора, ово ћемо питање оставити за други рад. Рећи ћемо још да исте ауторке разматрају и пи-
тање превода илустративног материјала и тим поводом кажу да измишљене примере преводе 
сами лексикографи, док за књижевне цитате могу навести било сопствени превод, било изводе из 
објављених превода.  

Кад је реч о српско-француским речницима које смо анализирали, сви су по томе питању 
доследни, па тако ниједан, било општи, било фразеолошки, не садржи илустративни материјал. 
О томе је у предговору ХФФР речено следеће:

„Због ограниченог опсега рјечника, фраземи и њихови пријеводи нису пропраћени примјерима 
ни одговарајућим коментарима у којима би биле обрађене семантичке, стилистичке, синтактичке 
или функционалне особености фразема, поготово у њихову сразу с француским еквивалентима.“ 
(ХФФР: iv)

4.10. Упутнице и испоређенице

Говорећи о еквиваленцији, С. Лубенски и М. Мекшејн (2007: 926) упозоравају и на про-
блем изналажења еквивалента за фраземе које садрже културолошки специфичне компоненте, 
као што су лична имена и имена градова. Ове ауторке сматрају да функционалне еквиваленте 
оваквих фразема, који притом такође садрже културолошки специфичне компоненте, али карак-
теристичне за другу културу, треба унети у речник, али их је потребно обележити неким знаком, 
нпр. испоређеницом cf. (срп. уп. ‘упореди’). Испоређеницу је потребно ставити и испред фразема 
циљног језика које се не могу препоручити као еквиваленти, а имају културолошких сличности 
с фраземом полазнога језика.

Занимљиво је да СФРИИ у четири случаја после еквивалената наводи пословице из истог 
појмовног домена, при чему их обележава као такве. Исти речник користи и упутнице (у виду 
двеју стрелица) када две или више фразема имају сличне еквиваленте, али само ако им „кључне 
речи“ почињу истим словом. ХСФР упутницу в. ‘види’ употребљава једанпут, кад упућује на 
друго место обраде, а ХФФР исту упутницу В. примењује пет пута како би се уштедело на про-
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стору те да се двапут не би наводили исти еквиваленти. У ОЕР стрелица упућује на место обраде 
фраземе уколико се иста фразема наводи на двама местима.

5. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

5.1. О резултатима анализе

Анализа српско-француских општих и фразеолошких речника у погледу обраде поредбе-
них фразема показала је да су, у складу с обимом речникā, ове фразеолошке јединице слабо за-
ступљене у свим испитаним речницима и да их лексикографи нису бирали плански. У ФСИФР 
распоређене су азбучно према првој компоненти, што не сматрамо добрим решењем, зато што 
такав распоред отежава потрагу за фраземама, док су у осталим речницима распоређене азбуч-
но-гнездасто. Компонента под којом је фразема обрађена у ХФФР и СФРИИ утврђена је грама-
тичким приступом, док у осталим речницима с азбучно-гнездастим распоредом нема доследно-
сти. Обрађене су фраземе лематизоване у канонском облику, али је у томе погледу систематичан 
само ХФФР. Грађа ни у једном није акцентована, и то се може сматрати недостатком из угла 
француских корисника. Систем представљања варијанти системски је примењен једино у ХФФР. 
Граматичких података о видским парњацима, као и о синтаксичкој спојивости, такође има само 
у ХФФР, док су у осталима те информације занемариво заступљене. Квалификатора нема ни у 
једном речнику, а описне парафразе српских фразема дате су једино у СФРИИ, и то на обама 
језицима. Оне су, међутим, каткад дате у синтаксички неприхватљивом облику. Еквивалената је 
често више, али података о њиховој употреби уопште нема. Коначно, ни у једном речнику нема 
илустративног материјала. Будући да је у ХФФР плански приступљено обради поредбених фра-
зема, могли бисмо закључити да би овај речник састављачима нових речника могао послужити 
као полазна основа.

5.2. Савет лексикографима

Како би у раду на новим српско-француским речницима већег обима поредбене фраземе 
доследно биле обрађење, саветујемо лексикографима следеће:

 – да их плански и систематично уврсте у речник, јер су од лингвокултуролошког значаја, без 
обзира на то што су ниске идиоматичности;

 – да у њиховом распоређивању примене азбучно-гнездасто начело, и да их потом наведу 
азбучно према првој компоненти;

 – да у општим речницима графички издвоје прегледан фразеолошки блок на крају речнич-
ког чланка, у оквиру којих би фраземе распоредили азбучно према првој компоненти;

 – да утврде приступ који ће применити кад је у питању место обраде, при чему би из корис-
ничке перспективе ваљало да се поредбена фразема наведе под свим компонентама, али да 
се обради само под једном, под компонентом која чини поредбену јединицу, а на коју би 
остали случајеви били упућени стрелицом;

 – да у леми осликају варијантност фразема и то типографски посебно означе;
 – да означе синтаксичку функцију фразема и укажу на њену синтаксичку спојивост;
 – да сва стилска, просторна и временска ограничења у употреби фраземе и њених еквивале-

ната означе одговарајућим квалификатором, и да воде рачуна да систем квалификатора у 
речнику буде уједначен;

 – да се у фразеолошким речницима значење описно и исцрпно парафразира на обама јези-
цима;
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 – да се дају функционални еквиваленти на француском језику чија би употребна вредност 
у контексту била, нарочито у фразеолошким речницима, поткрепљена разноврсним илус-
тративним материјалом.
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A STUDY ON SIMILES IN SERBIAN-FRENCH DICTIONARIES

Summary

This paper incorporates the results of the analysis of three general and three phraseological Serbian-French 
dictionaries in view of processing similes. 
The focus of analysis has first been placed on the issue of frequency of presence of similes in analysed dictionaries, 
then on the issue of placement of the processed simile within the dictionary entry, as well as on the problem of 
semantisation of meaning and on the choice of grammar and stylistic labels. Furthermore, lexicographical methods 
in establishing the interlingual equivalence have been clarified in addition to offering the typology of translation 
equivalents in analysed dictionaries, only to finally focus the attention to the examples of usage at the end. 
The aim of this study is to point not only to disadvantages of the analysed dictionaries, but also to their advantages 
in order to process similes systematically and consistently while working on new Serbian-French dictionaries. In 
order to facilitate that task, advice on processing similes which lexicographers could follow is offered at the end 
of the paper. 

Keywords: similes, dictionary, lexicography, Serbian, French
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ana Halas 

THE REPRESENTATION OF A MULTIDIMENSIONAL  
SEMANTIC STRUCTURE IN ENGLISH MONOLINGUAL  

LEARNER’S DICTIONARIES

This paper examines the influence of the cognitive conception of polysemy on lexicographical practice involving 
organizational strategies adopted by five English monolingual learner’s dictionaries in their treatment of polyse-
mous lexemes, in particular, the verb drop. The initial step in the given analysis is to identify the polysemantic 
structure of the verb drop by applying the multidimensional radial set model of semantic description. The identi-
fied cluster of mutually interrelated senses is compared to the structure and order of the same senses within the 
given entries for the verb drop with the aim of determining the degree to which the five dictionaries successfully 
project the underlying multidimensional semantic structure onto the structure of entries, including mechanisms 
they use to achieve this. Such an analysis forms the firm basis for shaping the organizational practice that provides 
the most accurate reflection of the clustered semantic structure.
 
Keywords: lexicography, prototype theory, radial set model, polysemy, organizational strategies

1. INTRODUCTION

The examination described in this paper is based on the interrelatedness between lexicological 
theory and lexicographical practice in the sense that, as Atkins and Rundell claim (2008: 130), the tai-
loring of neat, concise and accurate dictionary entries might require a grounding in relevant theoretical 
ideas, especially the ones related to word meaning since they can directly influence the treatment of 
polysemy, one of the key issues in lexicographical practice. 

A widely accepted view of a lexeme’s polysemous structure introduced by Cognitive Semantics 
implies that all senses of a single lexeme are mutually connected due to the common core from which 
they developed by means of various cognitive mechanisms. Branching from the common semantic core, 
these senses form a multidimensional structure visualized as a cluster of radially related categories. 

Taking into consideration the cognitive account of polysemy, this paper examines the degree to 
which the multidimensional semantic structure is successfully mapped onto the linear structure of an 
entry in English learner’s dictionaries. The analysis is focused on the organization of the entry for the 
verb drop in the following dictionaries: Oxford Advanced Learner’s Dictionary (OALD), Macmillan 
English Dictionary for Advanced Learners (MEDAL), Longman Dictionary of Contemporary English 
(LDOCE), Collins Cobuild English Dictionary (CCED), Cambridge Advanced Learner’s Dictionary 
(CALD). An extensive range of uses developed from the basic sense of the verb drop forms a rich mul-
tidimensional polysemantic structure representing a challenging task for a lexicographer intending to 
tailor a neatly organized dictionary entry that faithfully reflects the underlying semantic structure. As 
such, this verb provides a suitable corpus for the given analysis. What is more, one of the starting as-
sumptions in this paper is that pedagogical dictionaries pay special attention to an easily comprehensible 
representation of complex polysemous structures. 

The aim is to define organizational strategies that the given dictionaries employ in order to ad-
equately deal with the previously explained lexicographical issue. Additionally, this paper is aimed at 
determining the degree to which these strategies are effective. The comparison of the given strategies 
is expected to indicate the user-friendliest one or to contribute to the selection of strategies that, when 
employed, most accurately reflect the underlying semantic structure of a lexeme.
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2. POLYSEMY FROM THE COGNITIVE PERSPECTIVE

Polysemy can be defined as a linguistic phenomenon referring to the ability of a lexeme to have 
several senses all of which are mutually connected and presented within one dictionary entry. The core of 
a lexeme’s polysemantic structure is the primary sense since all secondary senses are derived from it by 
means of various mechanisms, such as metaphor, metonymy, generalization, specialization, etc. Thus, mu-
tual relatedness of senses within a single polysemantic structure stems from their common semantic core. 

The interrelatedness of senses within a polysemous structure has come into focus due to the 
development of Cognitive Linguistics, which has brought about a new view of polysemy. Namely, 
Cognitive Linguistics has studied polysemy as a form of categorization (Lewandowska-Tomaszczyk: 
140). The most prominent features of this approach to polysemy are the prototype-theoretical model of 
semantic structure and the radial set model as a representational format. 

2.1. The prototype-theoretical model of semantic structure

As Evans and Green (2006: 331) claim, a lexeme and its semantic structure represent a conceptual 
category in which a range of concepts, i.e. various senses are organized relative to the central or proto-
typical concept, i.e. the basic sense. 

Geeraerts (1989) proposed four features typical of the prototype-theoretical conception:
a) Prototypical categories exhibit degrees of typicality; not every member is equally representative of a 

category. 
b) Prototypical categories are blurred at the edges. 
c) Prototypical categories cannot be defined by means of a single set of criteria (necessary and sufficient 

attributes).
d) Prototypical categories exhibit a family resemblance structure, or more generally, their semantic 

structure takes the form of a radial set of clustered and overlapping readings.

The first feature refers to the fact that category membership may be graded, which implies that 
some members are more typical of the category than others.  Furthermore, it can be concluded that 
categories consist of central and peripheral members, where central members are the best examples of 
the category, i.e. prototypes. For instance, the category of birds includes both sparrows and penguins, 
although the former are prototypical birds, i.e. more representative of this category than the latter. 

The second feature implies that the membership status might be unclear. This means that some 
categories do not have rigid boundaries. Lewandowska-Tomaszczyk (2007: 145) illustrates this claim 
by offering the examples of two categories with vague boundaries: colours and an old person. The key 
question raised here is where these categories begin and end or, in particular, where exactly the old age 
or red colour begins or ends. 

The same author explains (Lewandowska-Tomaszczyk 2007: 146) the next characteristic of the 
prototype-based conception referring to the fact that certain categories are not defined in terms of indi-
vidually necessary and jointly sufficient features, but rather in terms of a cluster of partial descriptions. 

This leads to the formulation of feature d) according to which a category is defined in terms of family 
resemblances. This means that a category cannot be defined sharply by a set of features shared by all of its 
members so that the mentioned set is sufficient to distinguish them clearly from members of other categories, 
but rather by a cluster of overlapping sets of features that each describes classes of the category members.  
Among all these features, it is possible to single out a set of salient features within the given category, espe-
cially if they are common to all the members of the category. Thus, it can be concluded that certain features in 
a family resemblance definition are more important for the description of the category than others. 

These features of the prototype-theoretical conception can be applied to a polysemantic category. 
Firstly, in some cases, it is difficult to distinguish sharply between two meanings. Secondly, all meanings 
in a polysemantic structure do not have the same structural weight since there is always the prototypical 
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meaning that even indirectly lies at the core of other meanings. Moreover, the meaning that more readily 
springs to mind when people think of a particular category is always regarded as a more central one as well 
as the readings that are more frequent in everyday language use than the others within the given category. 

The basic or core sense is the center of a semantic cluster because it holds all other peripheral 
senses together. Actually, a polysemantic category is best represented as a radial set of clustered and 
overlapping senses. 

2.2. The radial set model of semantic description 

Brugman and Lakoff describe the radial set model of semantic description in the following way: 
polysemantic words consist of a number of radially related categories. The central member provides a 
cognitive model that motivates all other noncentral senses, which are clustered around the center of the 
category and related to it through various mechanisms, such as metaphor, metonymy, generalization, 
specialization, etc. (as cited in Lewandowska-Tomszczyk 2007: 148)   

All noncentral members bear family resemblance to one another. In other words, the senses of 
a category are connected by relational links that show how one sense is an extension of another. As 
for visual representation, the prototypical sense is positioned in the centre of a figure, while peripheral 
senses that are derived from the prototypical one are grouped radially around it. 

Figure 1: The visual representation of the radial set model given by Lewandowska-Tomszczyk (2007: 156)

The radial network model is a cluster of mutually interrelated senses concentrating round the core 
sense. This semantic network might consist of a number of distinct senses positioned peripherally so that 
they are not necessarily predictable with respect to the prototype but they are certainly motivated by the 
application of general cognitive mechanisms.

2.3. Prototype theory and lexicographical practice 

Cognitive Semantics has considerably influenced lexical studies, but the question that arises in 
the context of applying achievements in lexicological theory is: has Cognitive Semantics influenced the 
lexicographical treatment of polysemy and if yes, in what way. 

The radial set model of semantic description might be regarded as one of the most prominent 
features of Cognitive Semantics. It is a reflection of the multidimensional nature of a polysemantic 
structure in which the prototypical center has a cohesive role as it has already been pointed out. This 
feature actually imposes the main problem for the organizational practice applied within dictionary en-
tries defined by Geeraerts (2001: 13) as a linearization problem: how can the multidimensional nature of 
a semantic structure be mapped onto the linear order of a dictionary?

It is clear that linear ordering cannot do full justice to the multidimensional nature of a polyse-
mantic structure, but it can be expected that dictionaries employ certain mechanisms, such as labelling, 
cross-referencing or grouping of senses, i.e. taxonomical structuring to solve the linearization problem.
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In this paper, the mapping of the multidimensional semantic structure of the verb drop is analyzed 
through the reference to two aspects of the general organizational principle applied in the five dictionar-
ies: structuring and sense ordering.   

3. ANALYSIS

3.1. The polysemantic structure of the verb drop

The analyzed dictionaries include approximately the same number of senses from the polyseman-
tic structure of drop, as it is shown in the table below:

LDOCE OALD CALD MEDAL CCED
No of 
senses 13 13 4 13 15

The only exception is CALD that offers a significantly smaller number of senses, which are, pre-
sumably, selected on the basis of their frequency in the language use. 

The exhaustive sense list of the verb drop has been formed by analyzing its entry in the five dic-
tionaries. This analysis has shown that there is a common semantic base including the principal uses of 
drop that the dictionaries share. However, they differ in the way of decomposing these main uses into 
distinct senses and subsenses, i.e. in the granularity of the entry structure. Some of the dictionaries draw 
finer distinctions among various uses. However, taking into account all the contextual variations of the 
principal uses, the general polysemantic structure of drop has been established. It is visualized by the 
application of the radial set model of semantic description in the following way:

Figure 2: The polysemantic structure of drop
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As the diagram shows, the semantic core of the verb drop includes two variants of the same sense 
component – falling. The distinction between the two variants is established on the basis of the differ-
ence in transitivity. However, both variants can be treated as default senses since they do not imply any 
additional connotation and are not the result of figurative extension of meaning. Due to this, they are 
considered in this paper as two variants with an equal status from which the other principle uses are 
derived by means of various mechanisms. These principle uses are further developed into subsenses. 

The specific context in which the core sense is slightly modified so that it means fall or let some-
thing fall in a particular way denotes one of the principal uses of drop, which is actually divided into 
two separate senses differing in a single sense component. This difference is reflected in the opposition 
deliberately – accidentally. 

The sense let something fall deliberately, when limited to a specific context, produces a new 
noncentral sense let something fall from an aircraft enriching the semantic network of drop as a whole. 

Both transitive and intransitive variant of the core sense are further developed into a figurative 
use, become or make something weaker or less. The mechanism at work here is metaphor reflected in the 
pattern: becoMinG Weaker/less is FallinG DoWnWarDs/DroPPinG. This is also one of the principal uses that 
is further subdivided into several subsenses, each of which involves a specific referent, such as voice, 
wind or temperature. In some of the dictionaries in question, each of these specific contexts is regarded 
as a separate sense or subsense of the superordinate, main sense. 

The transitive use of the core sense shows a significant semantic potential since there are a num-
ber of noncentral uses derived from it. One of such uses is take somebody/something to a place in a car, 
which is metaphorically motivated. The same mechanism is employed in the development of the use end 
a relationship with someone as well as not to continue with something. The latter sense is further divided 
into subsenses only in MEDAL by employing specialization with the result of limiting the given use to 
a specific context, such as not to continue with a court case/ studying a school subject/ talking about 
something. Metaphorical extension of meaning is reflected in the use not include somebody/something 
derived from the transitive variant of the core sense and further developed into two more peripheral 
uses: not include somebody on a team or not pronounce a letter in a word. 

The given metaphoric extensions are all related to the core sense in the same way, so that within 
an entry they cannot be ordered on the basis of their closeness to the prototype, but the order can be 
determined by the frequency of their use. 

Another principal use is derived from the transitive use of the core sense, let something fall, by 
means of specification. Namely, this use involves a specific referent – the human body or a part of body 
(in most cases, these are jaw, eyes, mouth, etc). 

By means of visual approximation, the intransitive variant of the core sense is extended into a new 
sense - slope downwards. 

Through the analysis of the given polysemantic structure, four dimensions have been identified: 
the grammatical relationship (transitivity), the relationship of similarity or visual approximation, the 
relationship of specialization, and the metaphorical relationship.    

3.2. Structuring strategies in the five dictionaries 

Lexicographical practice recognizes two main types of an entry structure: flat and hierarchical. Hi-
erarchical structuring refers to grouping of all senses sharing the same main or dominant semantic feature 
into a single sense section, whose structure has the following pattern: the most general sense is positioned 
and numbered as the superordinate one, while more specific uses are treated and labeled as its subsenses.

This type of structuring is the most prominent in MEDAL. The hierarchical structure provides 
dictionary users with an insight into the principle uses of the verb drop, which are even more clearly 
pointed out in MEDAL since it lists them at the top of the entry as the representatives of the sense groups 
and their common core sense features.
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The structure of the second sense section within the drop entry in MEDAL clearly displays its 
hierarchical nature and, consequently, it reflects the complex underlying semantic structure to a great 
extent. The superordinate sense is more generally defined so that it encompasses all the uses marked as 
its subsenses. The subsenses are ordered from less to more specific ones, i.e. according to a declining 
scale of their closeness to the principal meaning. Thus, the more general sense move part of your body 
downwards is followed by more specific uses which specify the exact part of the body, jaws or mouth in 
the first, and eyes in the second case. 

2 [I] to quickly move downwards, or to let yourself fall downwards: +into/to/down Teresa dropped 
into the chair, exhausted. ♦ Doyle dropped to a crouch and peered in through the letterbox. 2a. 
[T] to move part of your body downwards: He dropped his head into his hands and sighed. 2b. [I] 
if someone’s jaw drops, or if their mouth drops open, their mouth opens suddenly because they are 
very surprised 2c. [I/T] if you drop your eyes or your GaZe, you look downwards

Figure 3: A hierarchically structured sense section in MEDAL

The tendency towards the grouping of closely related senses is noticeable in OALD, as well. 
Thus, three senses sharing the same, in this case, prototypical component of falling are grouped together 
under the heading  fall. Although this section represents the basic meaning, the core sense fall or let 
something fall is not explicitly defined and singled out as the prototype. The variations developed on the 
basis of the difference in transitivity and an additional sense component are recognized as two separate 
senses and marked accordingly. In this way, the dimensions of transitivity and specialization are made 
clearly visible. The third sense in this section is established on the basis of the specific context in which 
it is used. However, all three uses are listed as separate senses with an equal status within their group. 
Furthermore, there is no explicitly stated superordinate sense, which would act as “the umbrella sense” 
showing the common semantic core for the given senses and create a hierarchy among them. 

FALL 1 to fall or allow sth to fall by accident: [V] The climber slipped and dropped to his death. 
◊ [VN] Be careful not to drop that plate. 2 to fall or make sth fall deliberately: [V + adv./prep.] 
He staggered in and dropped into a chair. ◊ [VN] Medical supplies are being dropped into the 
stricken area. ◊ (BrE) He dropped his trousers (= undid them and let them fall). ◊ (NAmE) He 
dropped his pants. 3 [V] to fall down or be no longer able to stand because you are extremely 
tired: I feel ready to drop. ◊ She expects everyone to work till they drop. 

Figure 4: Partial hierarchical structuring in OALD

The next section is become weaker/less, which is a product of metaphorical extension of meaning. 
However, further specialization of this transferred use by the introduction of specific referents, such as 
voice, wind or temperature has not been taken into account. Thus, the deeper layers of the semantic struc-
ture of drop are not made clearly visible and explicit in OALD’s entry, although it has to be noticed that 
they are not completely neglected since the example sentences illustrate the uses with the given referents. 

BECOME WEAKER/LESS 4 to become or make sth weaker, lower or less SYN FALL: [V] The 
temperature dropped considerably. ◊ At last the wind dropped. ◊ His voice dropped to a whisper. 
◊ The Dutch team have dropped to fifth place. ◊ The price of shares dropped by 14p. ◊ Shares 
dropped in price by 14p. ◊ [VN] She dropped her voice dramatically. ◊ You must drop your speed 
in built-in areas. 

Figure 5: The non-explicit representation of deeper layers in the given semantic structure 



THE REPRESENTATION OF A MULTIDIMENSIONAL SEMANTIC STRUCTURE IN ENGLISH ...

275

The same practice is applied with the rest of the senses, which implies that OALD does not tend 
to explicitly define finer sense distinctions. 

It can be concluded that the structure in OALD is only partly hierarchical. There is a tendency 
towards the grouping of closely related senses, but all the senses within the same group have an equal 
status, so that there is no hierarchy among them and, consequently, no relations of subordination. This 
means that principle uses are not clearly pointed out as semantic cores from which all other noncentral 
senses are derived by means of various mechanisms. Actually, this way of structuring provides users 
with considerably fewer traces of semantic derivation within the given polysemantic structure.

LDOCE also singles out principal uses by headings. However, each heading stands for a single sense, 
except in the case of the prototypical one. The fact that the first section consists of two senses marked and 
positioned as subsenses can indicate the tendency towards hierarchical structuring of sense sections. How-
ever, there is no explicitly stated superordinate sense so that the common semantic core of the two senses is 
not clearly indicated. Thus, the hierarchical structuring of the entry is only seemingly present.

1 LET STH FALL [T] a) to stop holding or carrying something so that it falls: He dropped his 
briefcase on a chair. | She screamed and dropped the torch. b) to make something such as a bomb 
fall from a plane: U.S. planes began dropping bombs on the city. | Supplies are being dropped for 
the refugees. 
2 FALL [I] to fall suddenly onto the ground or into something: [+from/off] The apples are begin-
ning to drop from the trees. | Your button has dropped off. 

Figure 6: Seeming hierarchical structure in LDOCE

The core sense component of falling is divided into two separate numbered sections (let some-
thing fall and fall). Thus, the dimension of transitivity is clearly visible in LDOCE. However, such 
organization is not in accordance with the underlying semantic structure of drop, which indicates that 
these two uses are only the variants of a more general core sense. The same holds for the other senses. 
Namely, every contextual variant is treated as an individual sense, which strongly suggests that the entry 
structure in LDOCE is mainly flat. This means that all senses have an equal status with no relations of 
subordination even in the case of closely related uses sharing the same common semantic core. 

As for LDOCE, flat structuring does not provide the possibility of representing finer sense rela-
tions and pointing out central uses. Also, it does not provide an access to the deeper layers of the given 
semantic structure. 

Among the dictionaries taken into consideration, CCED is the one that fully represents the flat 
entry structure. 

2 If you drop something, you accidentally let it fall. I dropped my glasses and broke them. 
3 If something drops onto something else, it falls onto that thing. If something drops from some-
where, it falls from that place. He felt hot tears dropping onto his fingers… Burning embers 
started dropping from the ceiling… His toupee dropped off, revealing his bald head. 
4 If you drop something somewhere or if it drops there, you deliberately let it fall there. Drop the 
noodles into the water… He dropped his plate into the sink… shaped pots that simply drop into 
their own container… Bombs drop round us and the floor shudders. ♦ dropping …the anniver-
sary of the dropping of the first atomic bomb. 

Figure 7: The flat structure in CCED

It does not show even the slightest inclination towards hierarchical structuring. All the contextual 
variations of the main uses are labelled as separate senses. This dictionary exhibits a high degree of 
granularity in discriminating among various uses including very specific ones. However, mutual rela-
tions among various senses are not made readily comprehensible in this way. 
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The same practice is applied in CALD.

drop LOWER verb [I or T] (-pp-) to move to a lower level, or cause something to move to a lower 
level: The water level in the flooded region has finally begun to drop. ◊ The land drops (away) (= 
slopes down) sharply behind the barrier. ◊ We’ve had to drop our prices because of the recession. 

Figure 8: The flat structure accompanied by wider formulation of sense definitions in CALD

The definitions are broadly defined so that they subsume a number of mutually related uses treat-
ed as subsenses or even separate senses in the previously mentioned dictionaries. In this way, closely 
related uses are grouped together, but family resemblance relations among them are not visible. In addi-
tion, this dictionary shows no inclination towards displaying finer sense distinctions so that it does not 
provide any insight into the deeper layers of the underlying semantic structure.

3.3. Sense ordering in the five dictionaries

Sense ordering is another lexicographical tool that can be used for the accurate reflection 
of a lexeme’s semantic structure. If the sense order is carefully and logically determined, mutual 
sense relations are made clearly visible, especially the degree of closeness between a prototype 
and peripheral senses including their semantic derivational paths.

In this paper, it is considered that sense ordering can be examined on two levels within an entry: a 
macro and microlevel. The macrolevel refers to the ordering of  noncentral senses in relation to the core 
one including their mutual relations. In a logical sense order, it is expected that the central sense is listed 
first and followed by peripheral senses, which are mutually arranged according to the declining scale 
of their semantic closeness to the prototype or according to the frequency of their use. Sense ordering 
on the microlevel is understood as an order within a single sense group reflecting the relation between 
the superordinate sense and its subsenses arranged according to the same principle applied on the mac-
rolevel. However, it should be noted that it is possible to examine sense ordering on the microlevel only 
if an entry is hierarchically structured.  

Grouping and hierarchical structuring of senses is not the only strategy that MEDAL applies in 
order to accurately reflect the underlying structure of polysemous lexemes. Sense ordering plays a role 
as well. On the macrolevel, the groups of senses are ordered so as to depict the semantic cline from the 
centre to the periphery. Thus, the sense group derived from the core sense by means of specialization 
to move downwards, let your body or a part of it fall is placed right after the prototypical sense section, 
while the figurative sense groups and single senses are positioned further in the list of senses.

1 [T] to deliberately let something fall: drop sth off sth The children were dropping stones off the 
bridge. ♦ drop sth into sth He dropped a few coins into my hand. 1a. [T] to let something fall 
without intending to: Lucas dropped the ball. ♦ I dropped my keys down the back of the sofa. ♦ 
drop sth onto/over sth You’ve dropped crumbs all over the floor. 1b. [I] to fall to the ground or 
into something: Everyone cheered as the ball dropped into the hole. ♦ She took off her jacket and 
let it drop to the floor. 
2 [I] to quickly move downwards, or to let yourself fall downwards: +into/to/down Teresa dropped 
into the chair, exhausted. ♦ Doyle dropped to a crouch and peered in through the letterbox. 2a. 
[T] to move part of your body downwards: He dropped his head into his hands and sighed. 2b. [I] 
if someone’s jaw drops, or if their mouth drops open, their mouth opens suddenly because they are 
very surprised 2c. [I/T] if you drop your eyes or your GAZE, you look downwards
3 [T] to reduce something to a lower amount or value: We had to drop the price of our house to 
sell it. ♦ Be sure to drop your speed in wet weather. 3a. [I/T] if you drop your voice, or if your 
voice drops, you speak less loudly 3b. [I] if the wind drops, it becomes less strong 3c. drop or 
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drop back [I] to fall to a lower amount or value: Infant mortality has dropped dramatically in 
the last 50 years. ♦ +from/to PCM’s share value dropped to 750 pence. ♦ +below In winter the 
temperature often drops below freezing. ◊ +by European sales have dropped by over 30%. 

Figure 9: The “centre-to-periphery” order on the macro and microlevel in MEDAL

The same rule is applied to the order on the micro level as it has already been shown in the sense 
section 2. 

The expected sense ordering that would be in accordance with the position and status of senses in 
the given polysemous structure is to start from the prototypical sense, which is followed by specialized 
senses and then transferred senses listed according to the frequency of their use. However, such ordering 
is not fully respected in OALD. The prototypical sense group is followed by the noncentral senses de-
rived from it directly or indirectly. However, the noncentral senses themselves are not mutually arranged 
according to the frequency of their use or their semantic closeness to the central sense. Namely, certain 
quite specific uses are positioned before principle ones. Thus, a use directly derived from the main one 
on the basis of similarity or visual approximation (6) is positioned after a quite specific use, drop your 
eyes/gaze, belonging to the deeper layers of the given polysemantic structure. The same type of devia-
tion from the expected order is present in the case of the senses 10 and 11.

EYES 5 ~ your eyes/gaze | your eyes/gaze ~ (formal) to look down: [V] Her eyes dropped to her 
lap. [also VN] 
SLOPE DOWNWARDS 6 [V] ~ (away) (from sth) to slope steeply downwards: In front of them 
the valley dropped sharply away from the road. 

FRIENDS 10 [VN] to stop seeing sb socially: She’s dropped most of her old friends. 
STOP 11 [VN] to stop doing or discussing sth; to not continue with sth: I dropped German (= 
stopped studying it) when I was 14. ◊ Drop everything and come at once! ◊ Look, can we just 
drop it (= stop talking about it)? ◊ I think we’d better drop the subject. ◊ Let’s drop the formali-
ties—please call me Mike. ◊ The police decided to drop the charges against her. 

Figure 10: The inconsistent application of the “center-to-periphery” rule in OALD

Since the transitive variant of the prototypical sense is placed at the very top of the sense list, it 
can be assumed that LDOCE treats it as the semantic prototype. The intransitive use is positioned im-
mediately below the transitive one in the list of senses. The default senses are followed by metaphoric 
uses ordered, primarily, according to the declining scale of semantic closeness to the central senses and, 
secondarily, according to the frequency of their use. However, related senses are not grouped together 
within the same sense sections. There is only a slight tendency of this practice in the case of the default 
sense, but it does not include the intransitive variant. The other uses sharing the same common core are 
presented as separate senses, but they immediately follow each other in the sense list, which can be in-
terpreted as an attempt of reflecting the existing family resemblance among the senses.

7 STOP DOING STH [T] to stop doing something, discussing something, or continuing with 
something: The proposal was dropped after opposition from civil liberties groups. | drop charges/
drop a case New evidence was presented to the court and the case was dropped.  drop a subject 
at school/university (= stop studying it) Students are allowed to drop history in Year 9. | You can’t 
expect me to drop everything (= completely stop doing whatever I am doing) whenever you’re in 
town. | Oh, drop the ‘Senator’ (= stop calling me ‘Senator’) – just call me Gordon. | Some time 
later, the matter was quietly dropped. 
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8 STOP TALKING ABOUT STH [I,T] to stop talking about something: drop the subject To her 
relief, Julius dropped the subject. | drop it (= stop talking about a subject) Just drop it, will you? 
I don’t want to talk about it any more. | ‘What about the money?’ ‘We’ve agreed to let it drop (= 
we have agreed not to talk about it any more).’
9 TAKE SB SOMEWHERE also drop off [T] to take someone by car to a place and leave them 
there, especially on your way to another place: Just drop me here – I can walk the rest of the way. 
| drop sb at sth She dropped Johnny at the school gates at about 8:30. 
10 TAKE STH SOMEWHERE [T] to take something to a place and leave it there: drop sth 
round/in I’ve got your books – I’ll drop them round to your place later.  

Figure 11: An attempt of reflecting family resemblance among senses in LDOCE

In CCED, the sense order does not follow the rule “from the centre to the periphery” so that the 
layers and mutual sense relations within the given complex multidimensional structure are not made 
comprehensible and visible even to a minimal degree. This claim is even more strongly supported by the 
fact that the sense listed as the first one within the entry is not the default sense, but a peripheral sense 
derived from the primary one by means of metaphor.

1 If a level or amount drops or if someone or something drops it, it quickly becomes less. Tem-
peratures can drop to freezing at night… Once the rate rises it never drops back to its previous 
level… His blood pressure had dropped severely… He had dropped the price of his London home 
by £ 1.25m. 

Figure 12: The complete absence of the “center-to-periphery” sense ordering

CALD clearly points out the prototypical meaning positioning it initially and defining it broadly 
enough to encompass both the transitive and intransitive use. The other three senses are metaphoric 
extensions of the basic sense. They are simply listed one after another without the application of any 
lexicographical strategies for showing mutual relations among senses or even their relation to the basic 
sense.

4. CONCLUSION

The given analysis has shown that there is a great difference among the given dictionaries regard-
ing the overall organizational strategy that they apply due to different perception of the existing sense 
relations within the given polysemantic structure and the use of various sense discrimination principles. 

Taking into account the previously stated conclusion, the question that arises is what organiza-
tional system would be the most suitable for a pedagogical dictionary taking into account an adequate 
reflection of a multidimensional polysemantic structure.

The identification of different organizational strategies used in the five dictionaries and the com-
parison of their effectiveness with regard to reflecting the underlying multidimensional semantic struc-
ture of the given verb have offered certain guidelines to an organizational principle with the firm theo-
retical and practical basis. This means that this principle relies on the postulates of lexicological theory, 
but at the same time is user-friendly so that dictionary users can readily grasp the overall semantic 
structure of the lexeme they look up. 

Two key features of such an organizational system are: hierarchical structuring and the “centre-
to-periphery“ sense ordering. The hierarchical structure makes principle uses more prominent and easily 
accessible. Furthermore, this type of structure reveals the semantic potential of these main uses that is 
reflected in the number and variety of subsenses. An access to more peripheral senses enables diction-
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ary users to grasp the deeper layers of the given semantic structure. Its dimensions are clearly visible 
since the mechanisms employed in the sense derivation are easily recognized. Finally, the hierarchical 
structure offers an insight into the overall creation of the given polysemantic network bringing its se-
mantic derivational paths to the surface. When the hierarchical structure is accompanied by the “centre-
to-periphery” sense ordering, complete mapping of a semantic structure to a dictionary entry might be 
achieved. When applied to both macro and microlevel of an entry structure, this type of sense ordering 
portrays the declining scale of semantic closeness with the prototypical sense at one end and the most 
peripheral sense at the other or a semantic scale between the superordinate sense and its subsenses 
within a sense section. Also, a dictionary user has an insight into the structural weight of each individual 
sense, i.e. into the degree of its prototypicality.     

The application of the previously explained organizational principle is illustrated by a part of the 
proposed dictionary entry for the verb drop:

drop /drɒp/ verb
1 [T/I] to fall or to allow something to fall: 1a. [T] to allow something to fall by accident: ● Be 
careful not to drop that expensive vase. 1b. [T] to make something fall deliberately: ● Drop the 
noodles into the water and stir to prevent them sticking together. 1c. [I] to fall onto the ground or 
into something: [V+prep/adv] ● The ball dropped into the hole just a few seconds before the end. 
All the plums have dropped from the trees. The top button of your coat has dropped off.
2  [T/I] to lower yourself or a part of your body suddenly: 2a. [I] to let yourself fall downwards: 
+ into/to/down ● Penny was so tired that she immediately dropped into the nearest chair. 2b. [T] 
if someone’s jaw drops, or if their mouth drops open, their mouth opens suddenly because they 
are very surprised: ● My jaw dropped when I saw my phone bill. 2c. if you drop your eyes or your 
gaze, you look downwards: ● She dropped her eyes when he looked at her.
3 [T/I] to reduce something to a lower amount or value: 3a. [T/I] if you drop your voice or if your 
voice drops, you speak less loudly: ● His voice dropped while he was telling us the secret. 3b. [I] 
if the wind drops, it becomes less strong: ● On the second day the wind dropped and we went on 
a nice excursion. 3c. [I] if the temperature drops, it becomes lower: ● Scientists claim that global 
temperatures have dropped considerably.    
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PREDSTAVLJANJE VIŠEDIMENZIONALNE SEMANTIČKE STRUKTURE U ENGLESKIM 
JEDNOJEZIČNIM STUDENTSKIM REČNICIMA 

Rezime

U ovom radu ispituje se uticaj kognitivnog poimanja polisemije na leksikografsku praksu, a u okviru nje, na 
strategije organizacije rečničkih članaka primenjenih u pet engleskih jednojezičnih studentskih rečnika prilikom 
obrade polisemičnih leksema. Stupivši na scenu leksikoloških teorija, kognitivna semantika je uvela nov pristup 
proučavanju leksičkog značenja, prema kome se značenje tumači kao  saznajna kategorija organizovana prema 
principima teorije prototipa. Ovakav pristup primenjuje se i pri razumevanju polisemije, te se značenjska struktura 
jedne lekseme shvata kao mreža međusobno povezanih značenja i podznačenja organizovanih oko centalnog, 
prototipičnog značenja od koga su izvedena delovanjem raznih kognitivnih mehanizama čineći višedimenzio-
nalni radijalni skup, čiji su članovi međusobno povezani po principu porodičnih sličnosti. Pitanje koje se ovde 
postavlja u kontekstu komplementarnosti leksikologije i leksikografije jeste kojim se sredstvima leksikografske 
prakse višedimenzionalna priroda polisemantičkih struktura može preslikati na linearno uređeni rečnički članak. 
Dato pitanje razmatra se u ovom radu kroz analizu principa organizacije rečničkog članka za glagol drop u pet 
studentskih rečnika, podeljenog na dva aspekta: strukturu i redosled značenja u okviru pomenutog rečničkog 
članka. Cilj analize bio je definisanje organizacionih strategija primenjenih u datim rečnicima i utvrđivanje stepe-
na u kojem one verno odslikavaju semantičku strukturu višeznačne lekseme. Poređenje efikasnosti primenjenih 
strategija pružilo je osnovu za utvrđivanje principa organizacije rečničkog članka koji je u potpunosti u skladu sa 
semantičkom strukturom lekseme ustanovljenom prema postulatima teorije prototipa. Naime, zaključeno je da hi-
jerarhijska struktura i redosled značenja po pravilu „od centra ka periferiji“ značenjske mreže pružaju korisnicima 
rečnika uvid u stepen centralnosti svakog pojedinačnog značenja date lekseme, kao i sve dimenzije posmatrane 
polisemantičke strukture u smislu semantičkih derivacionih mehanizama i putanja po kojima se data mreža širila 
od prototipičnog ka perifernim značenjima.       

Ključne reči: leksikografija, teorija prototipa, radijalni skup, polisemija, organizacione strategije. 
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LES RÉFÉRENTS CULTURELS DANS LES TRADUCTIONS  
DES CONTES DE PERRAULT

Dans cet article nous discutons l’importance des désignateurs culturels en traduction. La traductologie compte 
parmi les principaux domaines du savoir qui permet d’enrichir la compréhension de l’évolution du langage dans le 
temps et dans l’espace. La traduction littéraire est l’un des types de discours qui montre le mieux le degré auquel 
la dimension culturelle intervient dans le processus de traduction, à travers plus particulièrement le procédé de la 
retraduction, qui est extrêmement présent dans le cas des grands auteurs de la littérature universelle. Les contes de 
Charles Perrault ont été traduits et retraduits dans la plupart des cultures dès leur parution; ayant comme corpus 
d’analyse une série de fragments pertinent pour la problématique de la traduction culturelle extraits des traductions 
roumaines et anglaises des contes de Charles Perrault, nous discutons et évaluons le rôle des désignateurs culturels 
en traduction, avec une attention particulière aux termes du champ lexical de la cuisine et de la mode. Les princi-
paux points d’intérêt de notre analyse sont le cadre culturel et linguistique du contexte social de la traduction tout 
comme la subjectivité et la créativité du traducteur.

Mots-clés: marqueurs culturels , contes de fées, traduction littéraire, stratégies de traduction

1. INTRODUCTION

Dans la réflexion sur le parcours des langues dans le temps et dans l’espace, la traductologie, 
surtout à la lumière de ses développements récents, apporte des enrichissements importants, occupant 
une place privilégiée parmi les domaines du savoir censés approfondir la connaissance sur l’évolution 
des langues et du langage. Ceci autant en raison de son caractère éminemment interdisciplinaire, que 
de son importance accrue dans un contexte défini par la dynamique des rapports interlinguistiques et 
interculturels comme celui qui caractérise la période actuelle. 

Les désignateurs culturels en traduction comptent parmi les éléments qui peuvent faire ressortir 
les spécificités de ce parcours et de cette dynamique. Le discours littéraire en traduction s’avère être un 
réservoir très riche pour la discussion de la dimension culturelle de la traduction, qui peut être suivie à 
plusieurs niveaux : lexical, pragmatique, stylistique. Il s’agit aussi de l’un des types de discours qui est 
le plus souvent soumis au processus de la réédition et de la retraduction, ce qui permet au chercheur de 
suivre, en diachronie et en synchronie, la dialectique langue-culture. 

Notre article se constitue dans une analyse des stratégies de traduction des référents culturels 
dans les traductions roumaines des contes de Charles Perrault. Pour élargir la base de comparaison, nous 
ajoutons, dans certains cas, les solutions de traduction proposées dans les versions anglaises des contes 
discutés. Il s’agit d’un corpus particulièrement riche, vu que les contes français ont été soumis le long 
du temps à une abondante activité de retraduction/ réédition/ adaptation dans la plupart des langues, ce 
qui laisse voir l’évolution des normes et des mentalités mais aussi des styles des traducteurs à partir d’un 
texte source bien complexe de ce point de vue. 

Après un bref survol des principales approches du rapport qui relie la traduction à la culture, nous 
traçons l’histoire de la traduction de ces contes en roumain, en insistant sur le type de public visé par la 
traduction, pour discuter par la suite, dans une perspective comparatiste et traductologique, une série de 
termes relevant du lexique de la cuisine et de la mode, relevés sur un échantillon qui peut être considéré 
comme pertinent. Ce sont des termes qui engendrent en traduction des choix particuliers sur l’axe para-
digmatique, témoignant à la fois de la créativité du traducteur, de l’imaginaire linguistique et culturel 
d’un espace et d’une époque, de l’approche du texte source. 
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Pour ce qui est de l’état de la recherche, la problématique des culturèmes en traduction est encore 
à ses débuts en Roumanie : pour la théorisation du domaine, nous rappelons les observations sur les stra-
tégies de leur traduction de Teodora Cristea, (Stratégies de la traduction, 2000) et le livre pionnier dans 
l’espace roumain de Georgiana Lungu-Badea, Teoria culturemelor, teoria traducerii [2004]. Le numéro 
12 de la revue Atelier de traduction [2009] réunit plusieurs articles sur la traduction des marques cultu-
relles dans la traduction des littératures francophones, tout en les subordonnant à la question de l’identité 
et de la visibilité culturelle dans la traduction. Vu la dynamique de la traduction en roumain des œuvres 
provenant des espaces francophones, comme des rapports particuliers entre la culture roumaine et la 
culture francophone, on aurait intérêt, de notre point de vue, à se pencher d’une manière systématique 
sur la composante culturelle de la traduction reliant les deux langues, en s’attaquant également à des 
champs sémantiques plutôt inédits, comme la gastronomie, l’un des domaines à même d’éveiller, dans 
l’horizon du lecteur, le goût de la saveur lointaine, qui équivaut souvent aussi au goût de l’étrangeté. 

2. TRADUCTION ET CULTURE

On peut définir la culture, concept relativement jeune si l’on en croit Jean-Louis Cordonnier 
(1995) comme « un modèle du monde commun pour les membres d’une communauté, un système hié-
rarchisé de croyances, valeurs, stratégies qui interagissent  et dirigent les actions des membres de cette 
communauté » (Katan, in Mona Baker [2001]). L’émergence du domaine des études culturelles dans la 
dernière décennie du XXe siècle a marqué de manière significative la traductologie, au moment où la dis-
cipline, selon Lawrence Venuti (2012 : 271) acquiert déjà, à cette époque, une autorité institutionnelle. 
Le développement des approches culturelles a permis, conformément aux précisions du même auteur, 
de renouveler la perspective sur le fonctionnalisme dans la recherche traductologique, par une attention 
accrue accordée aux effets sociaux de la traduction et à leurs conséquences éthiques et politiques. On se 
penche ainsi sur les différences sociales et historiques qu’apporte la traduction, mais on s’attaque aussi 
à l’illusion de la transparence linguistique en traduction, qui masquait en fait nombre d’exclusions et de 
hiérarchies  installées entre les langues-cultures mises en contact (Venuti, 2012 : 275). L’opinion de Paul 
Bensimon là-dessus est bien éclairante : tout en remarquant l’importance du tournant « culturaliste » 
dans la réflexion traductologique des dernières décennies du XXe, le réputé traductologue considère 
que les approches culturelles de la traduction permettent de l’envisager, plutôt qu’en termes d’ « équiva-
lence » entre texte source et texte cible, par le biais des « rapports entre culture source et culture cible, 
des déterminations socio-historiques » :

« Au lieu de considérer l’’exactitude’ d’une traduction selon des critères purement linguistiques, l’approche 
culturelle scrute les fonctions respectives du texte premier dans la culture d’origine et du texte traduit dans 
la culture réceptrice. Une telle approche remet en question, directement ou indirectement, le concept tradi-
tionnel de fidélité : une traduction n’est-elle pas « fidèle » lorsque le texte traduit fonctionne dans la culture 
cible de la même façon que l’original dans la culture source ? [Paul Bensimon, 1998 : 14]   

André Lefevere et Susan Bassnett sont les deux noms le plus souvent associés à la recherche des 
rapports entre culture et traduction, car ils sont parmi les premiers traductologues à avoir milité pour 
dépasser la comparaison de l’original avec sa traduction, qui se faisait souvent en totale ignorance du 
contexte culturel. Ils soutiennent (1990 : 11) qu’il faudrait aller au-delà de la langue et se concentrer 
sur l’interaction de la traduction avec la culture, étudier l’impact et les contraintes de la culture sur la 
traduction, tout comme les questions plus larges du contexte, histoire et conventions d’une époque. Dans 
cette optique, l’unité même de traduction la plus opératoire est non plus le texte mais la culture. Henri 
Meschonnic préfère cependant parler de la langue-culture, concept qui s’est bien imposé en traductolo-
gie, même si controversé. Jean-René Ladmiral le définit en tant que pseudo-concept ; pour lui, traduire 
la culture revient à traduire la composante culturelle du texte-source [1998] :
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En réalité, il ne s’agit pas d’une entité globale totalisant la langue et la culture, mais d’un couple articulant 
d’une part un état de langue déterminé et d’autre part des éléments qu’y a sédimentés la socioculture […] 
S’assigner pour tâche de traduire la langue-culture dans sa totalité, ce peut être un mot d’ordre théorique, 
mais qui reste précisément purement théorique ; car c’est un pari intenable dans la pratique traduisante. 
(Jean-René Ladmiral, 1998 : 27-28)

André Lefevere part d’une conception plus originale de la traduction comme réécriture [1992 : 8], 
et considère que l’histoire des traductions est aussi l’histoire du pouvoir formateur d’une culture sur une 
autre. La culture, et en particulier la culture d’arrivée, ne doit pas être automatiquement associée à une 
entité monolithique, car il existe toujours une tension à l’intérieur de la même culture, responsable de 
l’évolution de celle-ci. Les traductions sont faites avec l’objectif précis d’influencer le développement 
d’une culture. André Lefevere considère également (1992 : 10) que la traduction a besoin d’être étudiée 
en étroite liaison avec la typologie textuelle, les registres, et le degré d’intégration des différents univers 
discursifs. La traduction peut être étudiée comme l’une des stratégies que développent les cultures pour 
répondre à ce qui se trouve au-delà de leurs frontières, tout en maintenant leur caractère particulier ; 
c’est un moyen d’importer des informations, des modes de comportement, du « capital culturel » dans 
la culture d’arrivée, sans parler de l’interférence littéraire ; la littérature n’évolue pas toute seule, elle est 
également développée, ré-écrite par les traducteurs, les critiques, etc. Et c’est toujours à partir d’André 
Lefevere (approche reprise par d’autres traductologues, comme par exemple  Kristiina Taivalkoski-
Shilov [2006] ou Theo Hermans) que l’on parle de la manipulation dans le processus du traduire. Vu 
que la traduction est une forme de réécriture ou de métacommunication, par la traduction il devient non 
seulement facile mais également efficace d’insérer dans le nouveau texte des « traits ou des messages 
qui n’existaient pas dans l’original ». 

Tout processus de traduction suppose ce que House [in Mona Baker, 2001] appelle un filtrage 
culturel, le traducteur intervenant à un degré qu’il considère approprié dans le rendu de la dimension 
culturelle du texte d’origine, par différents types de stratégies, qui peuvent aller de l’exotisation, avec 
ou sans explication,  à l’adaptation, ou tout simplement à la neutralisation. Qu’elle soit entendue comme 
civilisation (arts, nourriture, vêtements, architecture, institutions), comme norme (coutumes, rituels, 
conduite, style) ou encore comme système de croyance et de représentation (temps, espace, action) – 
c’est le triade culturel de Hall [in Mona Baker, 2001] – la dimension culturelle de tout texte, et d’autant 
plus du texte littéraire qui fait partie du canon, ne saurait être occultée dans cette pratico-théorie qu’est 
le traduire.

Dans le numéro 11 de la revue de traductologie Palimpsestes [1998] dédié à la traduction de la 
culture (Traduire la culture), Paul Bensimon parle du rôle de la traduction dans le dialogue des cultures 
mais également des difficultés que soulèvent les faits culturels dans le cadre du processus de traduction :

Depuis les temps les plus anciens, la traduction est un des moyens essentiels de la communication intercul-
turelle et l’un des modes majeurs de croisements des cultures. Il n’en reste pas moins vrai que le fait cultu-
rel, dans son essence, résiste fortement à l’opération de traduction, d’abord en raison de son irréductible 
singularité, de son ancrage dans une culture originelle, plus ou moins différente de la culture réceptrice. 
[Paul Bensimon, 1998 : 15].

La résistance du fait culturel à la traduction, qui peut aller jusqu’à la question tellement contro-
versée de l’intraduisibilité, impose une réflexion approfondie sur les stratégies traductives qui amoin-
drissent l’écart culturel, pour « jeter un pont entre deux systèmes culturels hétérogènes » et déterminer 
ce qui est à traduire », sur « les modifications, inflexions, transformations, distorsions, que subit le fait 
culturel lors de sa transplantation dans une culture étrangère. […] Lorsque la distance culturelle entre 
texte source et texte cible s’avère immense, c’est le concept même de traduction qui pose problème » 
[ibidem].

Une recherche sur la traduction culturelle implique une réflexion sur les référents culturels. Si 
l’on est d’accord que, parmi les tâches importantes du traducteur, celle d’élucider la référence des unités 
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de langue occupe une place importante, il y a lieu de se demander à quel point cette tâche est accom-
plie dans le cas de ce qu’on a pu appeler les culturèmes – mots relevant des réalités socio-culturelles 
spécifiques à une certaine communauté et difficilement traduisibles dans une autre, couvrant une aire 
sémantique fort généreuse : géographie, tradition, technique, organisation sociale, modes de vie. Rele-
vant d’une terminologie assez riche, qui témoigne d’un effort constant de conceptualisation (culturème, 
référent culturel, désignateur culturel, catégorie culturelle), le domaine pose des problèmes fondamen-
taux non pas seulement pour la pratique de la traduction (les stratégies mises en place, vu les limites de 
l’équivalence à ce niveau ; le rapport entre traduit et intraduit) mais aussi pour son épistémologie (la 
manière dont il faudrait concevoir le concept de traduction à partir de sa relation avec la culture, surtout 
lorsqu’il s’agit de cultures peu ou non compatibles).

3. LES CONTES DE CHARLES PERRAULT EN TRADUCTION ROUMAINE

Les Histoires ou contes du temps passé avec des moralités. Contes de Ma Mère L’Oye de Charles 
Perrault paraissent à la fin du XVIIe siècle, mais ne seront traduits en roumain qu’à une distance de deux 
siècles, vers la fin du XIXe. Conformément aux précisions de Muguraş Constantinescu sur le parcours 
historique particulièrement passionnant de cette œuvre, leur traduction traverse le chemin bien connu 
dans la culture roumaine de la domestication à la traduction plus attentive des spécificités stylistiques et 
culturelles de l’original. Vu que l’on se trouve devant des contes, les procédés constants de domestica-
tion qui affectent maints niveaux du texte, mais surtout la composante culturelle, semblent être favorisés 
aussi par le genre textuel : apparemment, les contes seraient plus appropriés aux techniques de locali-
sation que d’autres genres. Ce n’est qu’ainsi que l’on peut expliquer la persistance du phénomène dans 
certaines retraductions récentes, ou des phénomènes connexes comme le brouillage culturel résultant de 
l’intrusion d’éléments culturels d’autres espaces (anglophone en particulier). 

A partir de la première traduction intégrale assurée par I. Răşcanu en 1914, les contes de Charles 
Perrault sont soumis, dans l’espace culturel roumain, à un mouvement retraductif complexe, nombre de 
retraductions surgissant à des époques différentes, de manière plus ou moins constante, ce mouvement 
étant réglé par les spécificités du contexte culturel et étant constamment accompagné par la réédition 
de certaines des traductions plus vieilles.  Après la première traduction intégrale adressée à un public 
large, trois traductions destinées explicitement aux enfants paraissent dans la deuxième décennie du 
XXe, et trois autres dans les années 1940. Cependant, les trois retraductions les plus importantes, et les 
plus rééditées par la suite, paraissent dans la deuxième moitié du XXe, étant l’œuvre de trois traducteurs 
prolifiques et talentueux : Dan Faur (1957), Sarina Cassvan (1966), Teodora Popa-Mazilu (1968). 

La période post-communiste, qui redynamise le marché de l’édition, se caractérise par un véritable 
engouement pour la retraduction. Entre 1992 et 2011 paraissent seize nouveaux textes,  les traducteurs 
et les maisons d’éditions correspondant à des profils bien différents : collections destinées aux enfants, 
avec des traducteurs qui se spécialisent en littérature d’enfance, parfois des chercheurs en traductologie 
et professeurs des universités, éditions grand public, éditions bilingues à visée didactique, etc. 

Une telle dynamique de la retraduction des contes de Charles Perrault ne saurait évidemment pas 
correspondre au seul besoin d’amélioration linguistique, répondant à l’inévitable caractère éphémère de 
la traduction. Retraduire un texte classique pour les enfants ou pour les adultes est un processus sous-
tendu par un système de causes dont la composante culturelle – qui englobe aussi le genre littéraire 
envisagé – est un chaînon important. La façon dont on envisage le lecteur de ce conte en traduction, ses 
compétences culturelles, ses attentes ou tout simplement son horizon devient visible autant au niveau 
vertical, chronologique, des retraductions pour des générations différentes, qu’horizontal, de retraduc-
tions « actives » (cf. Anthony Pym, 1998), qui, pour conquérir le marché des lecteurs, font retravailler, 
parfois par réécriture, les ressources du texte de départ. 

Dans cet effort de reconfiguration, le texte de la traduction est un complexe sémiotique, où la 
dimension iconique prend une place de plus en plus importante : les illustrations deviennent partie com-
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posante du texte, en sont le complément, prolongeant et soutenant le processus traductif. Les domaines 
de la vie quotidienne qui nous intéressent : la gastronomie et la tenue vestimentaire,  sont concernés au 
plus haut point. A la place de la localisation pratiquée dans certaines des traductions du début du XXe, on 
rencontre à l’heure actuelle, une tendance à la modernisation, à l’adaptation des désignateurs culturels à 
l’univers d’un public – d’enfants et/ou d’adultes – dont le cadre référentiel a changé, dont les goûts ont 
évolué, dont les intérêts ne sont plus les mêmes. 

Il est intéressant de constater, néanmoins, que la première traduction des contes, celle de Răşcanu 
de 1914,  pratique moins la domestication au niveau des champs sémantiques visés que certaines des 
retraductions des décennies suivantes, ce qui s’explique peut-être par le fait qu’à cette époque la culture 
roumaine était beaucoup plus ouverte vers les cuisines étrangères, tandis que, pendant l’entre deux 
guerres, on assiste à une revalorisation de la tradition culinaire roumaine. 

Pour ce qui du corpus en anglais, même si notre intérêt envers celui-ci est, pour cette recherche, 
secondaire, servant tout simplement de base supplémentaire de comparaison, il faut mentionner que 
l’histoire de la traduction des contes de Charles Perrault remonte au début du XVIIIe siècle et enregistre 
un riche et constant phénomène de retraduction jusqu’à l’époque contemporaine. Pour les exemples 
proposés, nous avons consulté la traduction de Charles Welsh (1901) et celle de Robert Samber et J.E. 
Mansion, choisies en raison de leur popularité.

4. LES RÉFÉRENTS CULTURELS D’UNE LANGUE À UNE AUTRE ET D’UNE 
ÉPOQUE À UNE AUTRE

Dans son étude récente du manger comme culture, Massimo Montanari souligne que « dans 
l’expérience humaine, les valeurs porteuses du système alimentaire ne se définissent pas en termes de 
« Nature » mais plutôt en tant que résultat et représentation de processus culturels qui présupposent la 
domestication, la transformation et la réinterprétation de la Nature » (2010 : 13).

Le lexique gastronomique et vestimentaire est porteur d’une charge culturelle importante dans les 
contes de Charles Perrault. On peut parler, dans le cas de ces champs sémantiques, d’un côté spectacu-
laire évident, car ils se trouvent pratiquement à l’intersection des sens : on regarde, on goûte, on sent, 
mais on écoute également (les festins et les bals, par exemple, sont toujours accompagnés de musique et 
de danse). Ce côté est différemment exploité en traduction, soit à cause de facteurs tout à fait subjectifs 
– style et personnalité du traducteur, soit plutôt objectifs – normes traductives d’une époque, politiques 
éditoriales, évolution du format et contenu du livre, normes et mentalités, image de l’enfant, de ses capa-
cités et compétences selon l’époque de la traduction, etc.   

Dans les contes de Charles Perrault le lexique gastronomique et, respectivement, vestimentaire, 
occupe, statistiquement parlant, une place importante. On donne maints détails sur ce que les person-
nages mangent (du pain, de la viande, de la chair tendre d’enfants), sur la manière dont on se procure la 
nourriture (gibier, cueillette), dont on prépare les plats (recette de la galette-remède), dont on s’apprête 
pour les festins, pour les bals ou pour les noces (la cour de la belle au bois dormant s’est endormie pen-
dant un festin, Cendrillon va au bal dans de magnifiques robes et y goûte à des plats délicieux, même 
exotiques, Riquet s’apprête pour son mariage par un fastueux festin, Barbe Bleue conquiert sa femme 
grâce à ses parties de plaisir), sur la façon dont ils s’habillent, avec parfois nombre de commentaires 
subjectifs du narrateur (robe démodée de la Belle au bois dormant, chaperon rouge de la fillette qui ren-
contre le loup, pantoufles de verre de Cendrillon). 

L’absence, l’abondance ou les spécificités de la nourriture font parfois partie de l’intrigue même 
des contes (on quitte ses enfants parce qu’on ne peut plus les nourrir dans le Petit Poucet, la galette de 
Peau d’Âne est un remède connu uniquement par la princesse); les préférences ou les curiosités (qui 
tournent parfois en scandales) alimentaires et vestimentaires des personnages en font des traits bien dis-
tinctifs (ogre, parents pauvres et affamés, femme au nez-boudin, princesse habillée en peau d’âne, petit 
chaperon rouge, chat botté). Aussi cette dimension ne saurait-elle être considérée comme accessoire, 
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mais, au contraire, assez souvent, comme définitoire pour l’image même des personnages: la fillette du 
Petit Chaperon Rouge est définie par sa capuche même et associée à la galette et au pot de beurre, Cen-
drillon à la pantoufle de verre, le chat à ses bottes, Fanchon au boudin, etc. 

Le manger s’intègre de manière essentielle à la sémiotique des contes, tel que le souligne Louis 
Marin lorsqu’il parle de la liaison intrinsèque entre manger, parler et aimer chez Charles Perrault. Des 
allusions à l’importance symbolique de ces détails apparemment superflus sont à retrouver en fait dans 
le corpus du texte original aussi ; c’est ce qui se passe par exemple au début du conte en vers Les Sou-
haits Ridicules, construit autour de l’aune de boudin (qui devient en traduction roumaine, avec un jeu 
sur les registres, soit un caltaboş de un cot (Teodora Popa-Mazilu) soit un cârnaţ de un cot (Alexandru 
Andrei et d’autres retraducteurs contemporains) :

Si vous étiez moins raisonnable,/Je me garderais bien de venir vous conter/La folle et peu galante fable/Que 
je m’en vais vous débiter./Une aune de Boudin en fournit la matière./ « Une aune de boudin, ma chère !/
Quelle pitié ! c’est une horreur »,/S’écriait une Précieuse,/Qui toujours tendre et sérieuse/Ne veut ouïr 
parler que d’affaires de cœur./Mais vous qui mieux qu’âme qui vive/Savez charmer en racontant,/Et dont 
l’expression est toujours si naïve,/ Que l’on croit voir ce qu’on entend ;/Qui savez que c’est la manière/
Dont quelque chose est inventé/Qui beaucoup plus que la matière/De tout Récit fait la beauté,/Vous 
aimerez ma fable et sa moralité ;/J’en ai, j’ose le dire, une assurance entière.    

Les détails d’ordre culinaire et vestimentaire semblent relever d’une volonté de l’auteur de faire 
sous-tendre l’univers fictionnel par des coordonnées en directe liaison avec la réalité du quotidien. C’est 
ce que suggère dans la préface de l’édition de 1981 des contes le critique Jean-Pierre Collinet :

Partout, en effet, sous la fiction, affleure, discrètement présente grâce aux objets, aux meubles, aux détails 
sur la nourriture ou les vêtements, la réalité contemporaine, qui permet à la féerie de s’enraciner dans le 
quotidien, et la met d’autant mieux en valeur par le contraste. L’ouvrage, à sa manière, participe au vaste 
mouvement qui porte les romanciers de cette époque à se rapprocher du vrai. […] Sous le couvert de l’appa-
rente fantaisie, revivent, dans leur simplicité, les usages et les mœurs d’autrefois. [32-33].

Manger et se vêtir relèvent de tout un univers qu’il s’agit de rendre de manière appropriée en 
traduction, et les termes qui le désignent deviennent souvent des indicateurs des stratégies traductives, 
reliées ou non aux normes du contexte de la traduction. Ce sont également les indicateurs du passage du 
temps qui affecte de manière inéluctable toute traduction. 

Puisque toute traduction a un destinataire, et qu’il s’agit de contes, les stratégies traductives à ce 
niveau correspondent à l’image du lecteur du conte traduit construite par le traducteur (et/ou l’éditeur). 
Les traducteurs qui s’adressent en premier lieu ou uniquement à des enfants et annulent ainsi la double 
destination des contes appliquent des stratégies didactiques : c’est le cas pour Lucia Demetrius en 1943, 
qui utilise soit l’explicitation, soit la simplification et même la neutralisation des termes culturellement 
marqués : ainsi, un détail vestimentaire censé rendre compte de la tenue démodée de La Belle au bois 
dormant, le collet monté, est rendu par un guler ca al ei, în formă de evantai. Le même syntagme est 
complètement éliminé dans la traduction de Sarina Cassvan, une vingtaine d’années plus tard ; la même 
stratégie est appliquée dans le cas du syntagme cornettes à deux rangs, qui relève du même domaine. En 
anglais, on a recours à une traduction littérale dans le cas de collet monté [high collar] et à une simplifi-
cation pour les cornettes à deux rangs, dans la traduction de Welsh, qui les traduit par patches, et à une 
traduction accompagnée d’une note dans celle de Samber et Mansion : « ‚Pinners’ were coifs with two 
long side-flaps pinned on. ‚Double-pinners’—with two side-flaps on each side—accurately translates 
the French cornettes à deux rangs. »

La simplification des renvois culturels est également présente dans le domaine culinaire. L’un 
des exemples les plus célèbres est celui de la sauce Robert : préservée de manière intéressante sans 
modification dans la première traduction de Răşcanu, elle est neutralisée par des référents qui renvoient 
soit au contenu, soit à la couleur : sos cu smântână [sauce à la crème] et respectivement sos alb [sauce 
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blanche]. Loin d’être le signe d’une stratégie localisante, cette approche de l’original se fait l’écho de la 
destination première du texte traduit : c’est un conte pour enfants, et en tant que tel on n’a pas d’intérêt 
à préserver les éléments lexicalement et référentiellement compliqués. 

Dans sa retraduction qui suit de près celle de Sarina Cassvan, Teodora Popa-Mazilu, s’adressant, 
à l’instar de Charles Perrault, à un lectorat mixte, fait plus que préserver le nom propre de ce syntagme 
célèbre, car elle y ajoute une note sur l’identité du personnage qui donne le nom à la sauce en question: 
Celebru bucătar de pe vremea lui Ludovic al XIV-lea [Célèbre cuisinier à l’époque de Louis XIV]. Dans 
la traduction en anglais de Charles Welsh, on a recours à une traduction explicative, qui renvoie au goût 
de la sauce – sharp sauce ; dans la traduction de 1922, on préserve le nom propre de la sauce et l’on 
ajoute également une note explicative, contenant la recette même : « This is a French sauce, made with 
onions shredded and boiled tender in butter, to which is added vinegar, mustard, salt, pepper, and a little 
wine. [Note by the translator.] ». La plupart des notes du traducteur sont destinées à expliquer justement 
les termes à charge culturelle.

Ces deux tendances divergentes: explicitation, simplification ou neutralisation /vs/ préservation 
des termes culturellement marqués caractérisent aussi les retraductions contemporaines. On propose 
pour la sauce Robert sos picant [sauce piquante], sos cum îmi place mie [sauce comme je l’aime bien]; 
deux des traductions d’après 2000 suppriment complètement le syntagme, ce qui peut être dû aussi à une 
volonté de ‘normalisation’ du caractère sadique du conte, la sauce Robert étant censée accompagner la 
chair des enfants que veut manger la reine-ogresse dans La Belle au Bois Dormant. 

Il faut cependant remarquer que ce qui prédomine dans la retraduction du texte de Charles Per-
rault de nos jours – d’un point de vue quantitatif mais également qualitatif – est la modernisation et la 
mise au centre de la figure de l’enfant-lecteur, le traducteur intervenant parfois de manière abrupte au 
niveau narratif, lexical et stylistique pour obtenir ce qu’il considère être un texte approprié pour les 
enfants. Les ajouts, les adaptations, souvent aussi par l’intrusion d’éléments d’autres univers culturels 
(anglophone en particulier) sont les stratégies auxquelles on a souvent recours en retraduction: la galette 
du Petit Chaperon Rouge devient une tarte aux fruits, Cendrillon et ses sœurs boivent du jus d’orange au 
bal du prince, au lieu de se régaler aux oranges qui étaient, à l’époque, des fruits exotiques.  

Un niveau important affecté par le champ sémantique de la gastronomie et de la tenue vesti-
mentaire est celui des noms des personnages et des titres ; les structures référentielles par lesquelles on 
désigne les personnages sont reliées à l’un de ces deux domaines, servant très souvent de titre pour les 
contes en question. Il peut s’agir soit de syntagmes nominaux avec comme noyau des noms communs : 
ogre, ogresse, soit de syntagmes nominaux qui, tout en partant de noms communs, fonctionnent comme 
des noms propres partiellement motivés : Le Petit Chaperon Rouge, Cendrillon ou La Petite Pantoufle 
de Verre, Le Chat Botté. 

L’ogre et l’ogresse, personnages-clés dans les contes de Charles Perrault, qui se distinguent jus-
tement par leur plaisir de manger des enfants, sont soumis à un processus de localisation dans les pre-
mières traductions roumaines, car on propose zmeu et zmeoaică, termes désignant des personnages 
spécifiques des contes roumains, qui, tout en étant maléfiques, n’ont pas comme principale particularité 
celle de manger des enfants ; on définit le zmeu comme un géant doué de pouvoirs surnaturels. Par 
contre, căpcăun, l’équivalent littéral de ogre, employé pour la première fois par Lucia Demetrius en 
1943, et qui remplacera zmeu dans toutes les retraductions contemporaines, désigne un personnage fabu-
leux qui se caractérise en tout premier lieu par l’anthropophagie. En anglais, les traductions utilisent, 
sans exception, ogre. Dans la traduction de Samber et Mansion on opte cependant pour une définition en 
note : « oGre is a giant, with long teeth and claws, with a raw head and bloody-bones, who runs away 
with naughty little boys and girls, and eats them up. [Note by the translator.] ».

Pour la forme de féminin de ce terme, qui n’est pas recensée dans les dictionnaires de référence du 
roumain, c’est le degré de créativité des traducteurs qui sous-tend les différentes solutions proposées : 
căpcăunoaică, căpcăună (les deux solutions, dont la première, qui équivaut à une forme augmentative, 
est particulièrement ingénieuse, appartiennent à Lucia Demetrius et seront reprises par plusieurs traduc-
teurs par la suite), soţia/nevasta căpcăunului [femme de l’ogre].    
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Connue depuis un demi-siècle comme Scufiţa roşie (même si le terme en tant que tel, scufie, 
est associé au registre vieilli, désignant soit un objet démodé, que l’on utilisait surtout pendant la nuit, 
quand on dormait, soit une sorte de bonnet que portait les bébés), la fillette du Petit Chaperon Rouge 
était qualifiée aussi, dans les anciennes traductions, par des syntagmes comme boneta roşie ou căpiţa 
roşie, syntagmes qui n’ont pas fait fortune. Dans les traductions anglaises, on a opté pour le terme hood 
[capuche], ce qui rend compte d’un imaginaire bien différent par rapport à celui des traducteurs rou-
mains. 

Le chat botté est tout simplement, en traduction roumaine, un chat chaussé, le générique étant 
préféré au spécifique, le sens sacrifié à la forme (on a voulu à tout prix garder la complémentation par 
participe passé à valeur adjectivale, ce qui aurait été impossible en roumain dans le champ séman-
tique du terme botte) : Motanul încălţat. D’autres solutions avancées le long du temps et oubliées par 
la suite optent pour des synonymes uniquement pour le référent qui désigne l’animal, jamais pour la 
complémentation : pisica încălţată, cotoiul încălţat, comme si la mention du fait que le chat porte des 
chaussures était suffisante. Par contre, en version anglaise, on s’efforce de garder la référence aux bottes 
dès le titre, par l’intermédiaire d’une transposition : Puss in Boots. Le procédé aurait été tout à fait envi-
sageable en roumain aussi (e.g. motanul cu cizme). Mais, évidemment, dans le cas des contes du canon 
littéraire, le phénomène de la retraduction, surtout à une distance d’un siècle, ne saurait prendre le risque 
de modifier une tradition bien instituée au niveau des titres et des noms de personnages. Dans les retra-
ductions contemporaines (2007), il existe, au niveau de la description de cette particularité vestimentaire 
du personnage, une véritable réécriture, ce qui montre également une stratégie de déplacement du centre 
d’intérêt du conte, et de reconfiguration du personnage : le chat joue beaucoup plus en traduction que 
dans l’original, il n’est pas toujours obéissant envers son maître, ses bottes ont des accessoires en argent. 
Et parce que le chat n’est pas le seul des personnages de Charles Perrault à porter des bottes, on peut 
signaler aussi que, dans le Petit Poucet, les bottes magiques de l’ogre sont remplacées dans la même 
retraduction de 2007 de Alexandru Andrei par des souliers volants. 

L’extension du titre de Cendrillon, La Petite Pantoufle de Verre, est souvent oubliée ou consciem-
ment laissée de côté en traduction, à cause peut-être de la référence au matériel de cette pantoufle qui 
peut être considérée comme curieuse ou inhabituelle, et qui n’est pas sans engendrer des confusions et 
des faux-sens en traduction : Lucia Demetrius propose pantofiorul de hermină et non pas  de sticlă ; 
Alexandru Andrei joue sur l’axiologisation, en occultant la complémentation du terme, et utilise tout 
simplement cei mai frumoşi pantofi [les plus beaux souliers]. 

La traduction des détails sur la manière de préparation des plats et surtout des plats « sadiques », 
comme ceux que commandent les ogres qui ont envie de manger des enfants, est également le miroir 
autant du style individuel du traducteur, du lexique et de l’univers référentiel d’une époque, que de 
l’image de l’enfant-destinataire du conte impliqué par la traduction. Les deux champs sémantiques qui 
nous intéressent se rencontrent de manière heureuse au niveau ludique de l’écriture de Perrault. L’hu-
mour et l’ironie sont des caractéristiques bien connues de son style : elles servent souvent comme com-
pensation, ou adoucissement, si l’on peut dire, des épisodes cruels (qui deviennent parfois plus cruels en 
traduction, tel qu’on peut le voir dans le fragment ci-dessous au niveau de la traduction des syntagmes 
nominaux avec qualificatif friands morceaux et bonne sauce, par le travail d’accentuation/surtraduction 
des adjectifs axiologiques) : en décrivant la convoitise de l’ogre du Petit Poucet qui dévore des yeux les 
sept frères, et indique à sa femme comment les lui préparer, l’auteur compte aussi sur un jeu de mots à 
partir de l’ambiguïté du verbe habiller, ce qui met à nouveau à l’épreuve l’ingéniosité et la créativité des 
traducteurs. A îmbrăca [habiller] n’est pas du tout approprié dans ce cas, car en roumain le verbe est 
dédié au domaine vestimentaire et on annule complètement l’allusion à la sauce; par contre, le verbe a 
găti, même si généralement associé au domaine culinaire, a aussi le sens de s’habiller avec soin, se parer 
et sert très bien dans ce cas. A pregăti (préparer), à usage général, sans annuler le jeu, enlève cependant 
le renvoi précis au domaine vestimentaire ; il est toutefois préféré par la plupart des traducteurs. Pour 
l’anglais, l’existence des deux sens au niveau du verbe dress résout simplement le problème : 
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Ces pauvres enfants […] avaient à faire au plus cruel de tous les Ogres, qui bien loin d’avoir de la pitié les 
dévorait déjà des yeux et disait à sa femme que ce serait là de friands morceaux lorsqu’elle leur aurait fait 
une bonne sauce. […] L’Ogre s’étant bien éveillé dit à sa femme : Va t’en là-haut habiller ces petits drôles 
d’hier  soir.  

Nous reprenons ci-dessous par ordre chronologique quelques-unes des traductions les plus intéres-
santes pour les fragments mis en vedette dans ce paragraphe. Des termes tantôt génériques [plats/nour-
riture], tantôt spécifiques [rôti] sont choisis pour le mot français morceau : bucate/mâncare/friptură, et 
on a recours dans bien des traductions à des ajouts et transpositions à l’aide du verbe  a găti [cuisiner] 
comme pour annoncer son usage tout particulier du paragraphe suivant, dans la traduction de l’ordre de 
l’Ogre. Plus délicate dans sa traduction pour enfants, Lucia Demetrius efface complètement le terme. 
Le choix le plus curieux reste ici celui de la traduction d’Alexandru Andrei qui renonce complètement à 
la qualification friand du nom morceau, dont le rôle était d’atténuer l’image terrible du « sacrifice » des 
enfants, et opte pour une réorganisation syntaxique et sémantique de l’énoncé, qui accroît la cruauté de 
l’épisode (couper en morceaux) : 

[…] cât de buni şi de fragezi au să fie dacă are să-i gătească ea cu un sos pe care îl făcea foarte 
bine. […]Căpcăunul, cum se trezi, îi spuse femeii lui :
-  Ia du-te de-i găteşte frumos pe piococii ăia de aseară  (Lucia Demetrius, 1943) ; 

[…] tot spunea către nevastă-sa că vor fi nişte bucăţele pe cinste de-i va prepara cu un sos bun. 
[…] Căpcăunul îi spuse nevesti-si :
- Ia du-te sus de-i pregăteşte pe ştrengarii ăia de aseară  (Dan Faur, 1957) ;

[…]Ia gândeşte-te ce mâncare aleasă vei găti din ei. Mai ales dacă mi-i vei pregăti cu un sos 
bun, aşa cum ştii numai tu. Căpcăunul îi spuse femeii :
- Urcă sus să mi-i pregăteşti pe ştrengarii de aseară (Sarina Cassvan, 1966) ;

[…]îi spunea nevesti-si că vor ieşi nişte bucate grozave din ei când le-o face un sos pe cinste. 
[…]Căpcăunul îi spuse nevesti-si :
- Du-te sus şi găteşte-i pe ştrengarii ăia de aseară  (Teodora Popa-Mazilu, 1968) ; 

[…]şi-i spunea nevestei că vor fi nişte bucăţi trufanda când ea ii va găti cu un sos bun […]. 
Căpcăunul se trezi şi spuse femeii :
  - Du-te sus de pregăteşte ţâncii ăia de ieri seară (Smaranda Cosmin, 2001) ;

 […]repetându-i soţiei sale să îi gătească cu un sos delicios ca să-i facă mai gustoşi. […] 
Căpcăunul îi spuse soţiei sale :
- Mergi sus şi pregăteşte-i pe ticăloşii ăia mici (Alexandra Imbrişcă, 2005) ;

[…]îi spuse soţiei sale să facă o friptură minunată din ei, cu un sos tare gustos. […] Căpcăunul 
îi spuse nevestei sale :
- Du-te sus şi îmbracă-i pe caraghioşii ăia de ieri (Dan Starcu, 2002) ;

 […] îi ceru nevestei sale să îi taie bucăţi şi să îi pregătească cu un sos special (Alexandru 
Andrei, 2007).

[…] he told his wife they would be delicate eating when she had made a good sauce (Charles 
Welsh, 1901).
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[...] he told his wife they would be delicate eating, when tossed up with good savoury sauce 
(Robert Samber et J. E. Mansion, 1922)

5. EN GUISE DE CONCLUSION

La traduction a un rôle bien précis dans la reproduction et la production de la culture, pour re-
prendre le jeu de mots qu’utilise Paul Bensimon dans sa présentation des lignes directrices du tournant 
culturel en traductologie. Traduire la culture, dans le cas des contes, revient également à savoir traduire 
un univers fictionnel qui fait partie du patrimoine universel. 

Les stratégies de traduction des désignateurs culturels relevant du domaine culinaire et vestimen-
taire  reflètent une dynamique de la retraduction assez complexe dans le cas des contes de Charles Per-
rault, où s’imbriquent mentalités, normes culturelles et traductives, politiques éditoriales, subjectivité 
du traducteur (pour Jean-Réné Ladmiral : « Dans tous les cas, et quelle que puisse être la difficulté, le 
dernier mot revient à la subjectivité du traducteur, à son interprétation et à sa décision » [1998 : 23].). La 
modernisation des contes en retraduction, bien visible au niveau du lexique analysé, tout comme les ten-
dances à la simplification ou à la neutralisation de certains renvois culturels, se font l’écho de la manière 
spécifique dont le traducteur et l’éditeur envisagent le lecteur implicite du conte traduit : public double, 
ambivalent (adultes et enfants) ou, au contraire, public unique (des enfants). Quoique plus homogènes 
dans les approches de l’univers culturel des contes, les traductions anglaises sont soumises, elles aussi, 
aux normes traductives de l’époque où elles paraissent. L’usage des notes est cependant une caractéris-
tique qui montre la volonté du traducteur et/ou de l’éditeur de contribuer à l’enrichissement des compé-
tences de l’enfant-destinataire, tout en respectant la saveur du texte de départ1.  
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Sumar

Printre domeniile cunoaşterii care permit o înţelegere aprofundată a evoluţiei limbajului şi limbilor în timp şi în 
spaţiu, traductologia ocupă un loc aparte, justificat de caracterul său eminamente interdisciplinar cât şi de impor-
tanţa sa în contextul actual al dezvoltării raporturilor interlingvistice şi interculturale. Articolul nostru vizează 
problematica referenţilor culturali în traducere, pe baza unui corpus de studiu literar, ales în virtutea faptului că 
discursul literar este unul dintre tipurile discursive care ilustrează cel mai clar în ce măsură dimensiunea culturală 
intervine în procesul de traducere, în special în lumina fenomenului de retraducere, care afectează, în orice cultură, 
operele marilor autori. Poveşţile lui Charles Perrault sunt universal cunoscute, fiind integrate, prin traducere şi 
retraducere, diverselor culturi, cu diferite grade de adaptare. Dimensiunea culturală a unui text în traducere poate 
fi studiată la diferite nivele ale acestuia : lexical, pragmatic, stilistic. Prin analiza comparativă a unor fragmente 
pertinente pentru problematica aleasă, selectate din traducerile în română şi, pentru lărgirea cadrului comparativ, 
în engleză ale acestor poveşti, articolul tratează strategiile de traducere a unor termeni culturali din domeniul 
gastronomiei şi vestimentaţiei, din perspectiva fenomenului retraducerii, văzută ca proces multicauzal (conform 
modelului teoretic propus de traductologi ca Anthony Pym, Yves Gambier, Yves Chevrel): normele culturale, po-
liticile editoriale, imaginea cititorului şi destinatarului implicit al traducerii poveştii (ambivalent sau unic), stilul 
traductiv specific unei epoci sau unui traducător sunt tot atâţia factori care influenţează, ghidează sau condiţionează 
traducerea şi creează un cadru cultural şi lingvistic particular. De la localizarea specifică primelor traduceri ale po-
veştilor şi până la adaptările moderne ce caracterizează unele retraduceri de la începutul secolului XXI, poveştile 
parcurg, prin traducere, reeditare şi retraducere, diverse etape, semnificative pentru dinamica limbii şi a limbilor 
într-un context cultural dat.          

Cuvinte cheie: poveşti, referenţi culturali, strategii de traducere, traducere literară
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ORALIDAD FINGIDA EN TRES TRISTES TIGRES  
Y SU TRADUCCIÓN AL RUMANO

En el presente trabajo intentaremos cuestionar algunos elementos de la oralidad fingida, especialmente los que 
configuran el diálogo ficcional, en una novela del escritor cubano Guillermo Cabrera Infante, Tres tristes tigres, y 
en su traducción al rumano. Se estudiarán y se compararán algunas estrategias y soluciones adoptadas por el autor 
y el traductor, soluciones que se caracterizan principalmente por el deseo de reducir la distancia entre el autor y 
el lector. La fertilidad de esta perspectiva no es sorprendente, dada la multitud de géneros y procedimientos que 
evocan en la ficción la naturalidad, vivacidad y afectividad que se espera encontrar en la conversación cara a cara 
como realización prototípica de la inmediatez comunicativa. Se hará especial hincapié en la fonética y grafía, en 
algunos aspectos morfosintácticos, en el lenguaje marcadamente oral y coloquial.

Palabras clave: oralidad fingida, traducción, novela, español, rumano

“Un lingüista que preste oídos sordos a la función poética del lenguaje y un 
estudioso de la literatura indiferente a los problemas lingüísticos y no fami-
liarizado con los métodos lingüísticos son anacronismos flagrantes.” 
(José Manuel González Calvo, Qvaestiones Romanicae, Coloquio 
internacional Comunicación y cultura en la Romania europea, Timişoara, I 
edición, 15-16 de junio de 2012, JatePress, Szeged, 2012, p. 21)

1. INTRODUCCIÓN

La construcción de la oralidad en los textos ficcionales y su traducción son importantes y no han 
recibido toda la atención que merecerían. El estudio de la oralidad fingida en un texto original y en sus 
versiones en otras lenguas puede proporcionar explicaciones interesantes sobre los mecanismos que la 
crean, permite ofrecer una visión más clara de la estructura de cada texto, las convergencias/divergen-
cias estilísticas entre ellos y las posibles consecuencias a nivel macrotextual. 

El objetivo del presente trabajo es analizar los elementos que constituyen la ilusión de la oralidad 
como tipo de comunicación, especialmente los que configuran el diálogo ficcional, en la novela Tres 
tristes tigres y en su traducción al rumano. Estudiaremos y compararemos algunas estrategias y solucio-
nes adoptadas por el autor y el traductor, soluciones que se caracterizan principalmente por el deseo de 
reducir la distancia entre el escritor, sus personajes y el lector. Haremos especial hincapié en los recursos 
e indicios fonéticos, gráficos y semánticos, en algunos aspectos morfosintácticos, en el lenguaje marca-
damente oral y coloquial, en su transferencia a la lengua meta.

La fertilidad de esta perspectiva no es sorprendente, dada la multitud de géneros y procedimientos 
que evocan en la ficción la naturalidad, vivacidad y afectividad que se espera encontrar en la conversa-
ción cara a cara como realización prototípica de la inmediatez comunicativa. 

2. ORALIDAD FINGIDA

Representante de la literatura latinoamericana moderna, el escritor cubano Guillermo Cabrera 
Infante (1929-2005) es uno de los novelistas más originales de su época. La novela Tres tristes tigres, 
publicada por primera vez en 1967, es un libro alucinante, único por su estructura peculiar, “o poveste 
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ca un montagne russe, fără început şi fără sfârşit, un cabaret al limbajului, în care spectacolul decon-
certează, incită, exasperează căutătorul de sens. În această vizuină a semnelor, cititorul se prăbuşeşte 
spre Ţara Minunilor lui Cabrera Infante, ispitit de bucuria vieţii şi de exuberanţa nopţii, în care timpul şi 
spaţiul se contopesc, iar libertatea e jocul adamic de redenumire a lumii.”1

La novela, cuyo título inicial era Vista del amanecer en el trópico, está escrita en la línea de otras 
novelas hispanoamericanas de su momento (por ejemplo Rayuela de Julio Cortázar, publicada en 1963). 
Pero, tal como lo afirmó Mario Vargas Llosa, “En realidad, es un estilo sólo suyo, creado a su imagen 
y semejanza, por sus fobias y sus filias o su oído finísimo para la música y para el lenguaje oral, su me-
moria elefantiásica para retener los diálogos de las películas que le gustaron y las conversaciones con 
los amigos que quiso y los enemigos que detestó, su pasión por el gran arte latinoamericano y español 
del cotilleo y la broma delirante, y la oceánica información literaria, política, cinematográfica y personal 
que se arregla para que llegue cada día a su cubil empastelado de libros, revistas y vídeos de Gloucester 
Roadó, y que está a años luz de distancia de los de otros escritores tan cubanos como él: Lezama Lima, 
Virgilio Piñera o Alejo Carpentier.”2

Cabrera decía en una entrevista de 1996: “Para mí escribir, hasta lo que usted llama literatura 
seria, es un juego. Los juegos de palabra son palabras cuyo significado depende del juego; es el jugador 
quien dispone los movimientos”.3 

Como narrador, Cabrera Infante contribuyó notablemente en la renovación de la técnica literaria 
del siglo XX, sobre todo después del periodo del “boom” de la literatura latinoamericana. Su estilo 
particular incorpora nuevas dimensiones de la imaginación para recrear la realidad, lo que influyó en la 
técnica literaria de sus contemporáneos y continuadores. No es de extrañar pues que, al igual que Alejo 
Carpentier en su novela La consagración de la primavera (otro representante famoso de la literatura 
latinoamericana moderna), Cabrera Infante empiece su novela Tres tristes tigres por una cita de Lewis 
Carol (Alicia en el país de las maravillas). Tanto Carpentier como Cabrera Infante rompen en ambas 
novelas con la tradición narrativa según la cual se nos presenta un texto lineal para introducirnos en un 
texto cuyas estrategias narrativas y lingüísticas adoptadas tienen efecto de sorpresa o de extrañamiento.

La novela relata la vida nocturna de tres jóvenes en La Habana de 1958: Arsenio Cué, Silvestre 
Isla y Códac, personajes cultos con conocimientos diversos de literatura, música, filosofía y cultura en 
general. Los juegos de palabras y el carácter cinematográfico son los ingredientes principales de la obra 
de Guillermo Cabrera Infante con los cuales logra crear con fuerza y color una mitología citadina. Al 
examinar más atentamente la novela notamos varias estrategias de escritura. Las marcas de oralidad no 
reflejan toda la gama de las particularidades del español hablado en Cuba.

En el título el trabalenguas popular evoca desde la cacofonía la idea del juego de lenguaje y la 
presencia de la oralidad. Este título ha preocupado a los críticos en cuanto a su contenido, sin embargo 
Cabrera Infante ha acentuado su aspecto formal, la idea de “juego”, gozo de sonidos, “parte de un traba-
lenguas que no significa nada”. Estamos ante una concepción de literatura atenta ya no a “los asuntos”, 
a los contenidos de una realidad, sino al lenguaje como su materia significante.4

La conversación realizada en forma de diálogo o como monólogo nos da la sensación de oír en el 
texto de la novela una voz hablada. Sin embargo, para que la conversación pueda cobrar vida en el texto 
escrito, es necesario que las frases resulten cargadas de efectos dramáticos. Estos efectos se producen 
entrelazando las palabras con el tono de la voz hablada. La habilidad del autor consta precisamente en 
saber incorporar en las palabras escritas imágenes acústicas que estimulen “la imaginación de la oreja”, 
a través de un juego, mental y concreto a la vez, que actúe sobre un plano físico, la página y los diversos 

1  Guillermo Cabrera Infante, Trei tigri trişti. Traducción al rumano y notas de Dan Munteanu Colán, Bucureşti, Curtea Veche, 
2010, cita de la solapa.

2  http://www.hacer.org/pdf/PVargas01.pdf (fecha de consulta 25.01.2013).
3  Entrevista de Alfred Mac Adam. Escritores Latinoamericanos. Ed. El Ateneo. Bs. As., en Moyano, Marisa, “Tres tristes tigres: 

la fiesta del lenguaje”, en Espéculo. Revista de estudios literarios, http://www.ucm.es/info/especulo/numero28/trestigr.html
4  Marisa Moyano, Tres tristes tigres: la fiesta del lenguaje, en Espéculo. Revista de estudios literarios. Universidad Complutense 

de Madrid , 2004, http://www.ucm.es/info/especulo/numero28/trestigr.html

http://www.hacer.org/pdf/PVargas01.pdf
http://www.ucm.es/info/especulo/numero28/trestigr.html
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planos mentales de la memoria, la imaginación, el pensamiento, tal como opinaba Guillermo Cabrera 
Infante en la entrevista citada (véase nota 2).

El término “oralidad fingida” fue utilizado por primera vez en 1985 por Paul Goetsch en su es-
tudio Fingierte Mündlichkeit in der Erzählkunst entwickelter Schriftkulturen publicado en Poética 17. 
A partir de entonces ha sido utilizado por varios investigadores interesados en la variedad discursiva 
literaria. La razón por la cual el término fue tan aceptado por la crítica es que alude a un cambio de pers-
pectiva en la teoría sobre la diferencia entre oralidad y escrituralidad.

Ya no hace falta referirnos a las carencias de la gramática tradicional para la explicación y el 
análisis del discurso oral. Sin embargo, en los campos de la lingüística y de la pragmática existen actual-
mente aportaciones que ayudan a esclarecer cuestiones sobre las relaciones entre oralidad y escritura. El 
carácter marcadamente filológico de los estudios lingüísticos anteriores explica por qué hasta no hace 
mucho las diferencias entre lo hablado y lo escrito no hayan sido objeto de especial atención. En la época 
moderna, en las comunidades en que la cultura ha estado estrechamente vinculada a las manifestaciones 
escritas, las conexiones entre estas y las orales han sido cada vez más intensas y con modificaciones 
notables que se están produciendo en las relaciones entre la oralidad y la escritura. La dicotomía me-
dial (el canal fónico-auditivo frente al gráfico, visual) se encuentra permanentemente determinada por 
“una única escala, pluriparamétrica, gradual y cambiante”5. Las elecciones idiomáticas que, según su 
competencia, lleva a cabo cada usuario, tienen que ver más con el grado de connivencia o complicidad 
entre él y sus interlocutores o receptores y con los factores y circunstancias de cada tipo de situación de 
comunicación, que con el hecho de expresarse a través de un medio u otro.

3. ANÁLISIS CONTRASTIVO

La oralización del texto de la novela muestra un tipo mimético de representación, el escritor tra-
tando de imitar de hecho los rasgos universales de la lengua hablada. Estos rasgos son, según Antonio 
Narbona Jiménez, las “características que no dependen de una lengua específica, sino que son comunes a 
todas o casi todas las lenguas conocidas. Estos rasgos se sitúan en el nivel lingüístico, léxico y pragmá-
tico de cualquier enunciado. Entre las características principales destacan, por ejemplo:
-la simplicidad expresiva con frases incompletas o interrumpidas, o la menor ocurrencia de frases su-
bordinadas;
- el mayor número de redundancias, como la repetición de palabras, oraciones o partes de oraciones;
- el mayor número de palabras passe-partout o de partículas, y el uso de un vocabulario general y simple 
o de regionalismos y/o coloquialismos;
- la libre alternancia de la toma de palabra (free turn-taking) y la ausencia de temas fijos, la presencia de 
preguntas confirmativas o aclarativas, la presencia de vacilaciones (hesitation phenomena);
- presencia de rasgos suprasegmentales, como la entonación, el ritmo, las pausas o la melodía y elemen-
tos parasegmentales, como la mímica, los gestos o las posturas corporales.”6

Al emprender un estudio contrastivo de los textos del corpus notamos que en la novela Tres tristes 
tigres Cabrera Infante ingenia varios recursos para fingir rasgos universales de la lengua hablada, entre 
los cuales destacan la abundancia repetitiva del conector y, la simplicidad sintáctica, la falta de párrafos, 
la abundancia de comas, etc., recursos empleados también por el traductor al rumano en sus procedi-
mientos traslativos.

5  En estos términos de Koch/Oesterreicher analiza Antonio Narbona Jiménez la oralidad y la comunicación de la inmediatez 
en su estudio “Sintaxis de la escritura de lo oral en los diálogos del Quijote”, en CORTÉS RODRÍGUEZ, L., BAÑÓN 
HERNANDEZ, A. M., ESPEJO MURIEL, Ma del Mar, MUÑÍO VALVERDE, J.L. (coords.), Discurso y oralidad. Homenaje 
al profesor José Jesus de Bustos Tovar, Madrid, Arco Libros, 2008, pp. 65-110.

6  Susanne M. Cadera, “La oralidad fingida del monólogo de Magdalena Cruz en “Tres tristes tigres” de Guillermo Cabrera 
Infante y su traducción al alemán e inglés”, en Grenzgänge. Beiträge zu einer modernen Romanistik, Leipzig, Leipziger 
Universitätsverlag, 2008,  p. 68-69.
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En cuanto a la sintaxis, hay autores que opinan que pese a reconocerse su superior relevancia, ella 
ha pesado menos en la caracterización de los estilos y para determinar la oralización de un texto que la 
fonética, el léxico, los giros y modismos empleados.7

En Tres tristes tigres los nexos sintácticos son simples, como es lógico en un texto que aspira a 
reproducir el habla de los personajes en situaciones de confianza, familiaridad, intimidad o camaradería. 
Encontramos, por tanto, una serie de oraciones coordinadas o yuxtapuestas paratácticamente, oraciones 
largas concebidas para dar mayor respiro al discurso. El polisíndeton, rasgo de soltura sintáctica, es un 
mecanismo sintáctico claramente vinculado a la distancia comunicativa que acentúa el verismo del rela-
to y aumenta el efecto de la oralización:

(1) Pero todo lo demás lo contamos y toda la gente del pueblo lo supo enseguida y venían a preguntarnos y 
todo. Mami estaba de lo más orgullosa y cada vez que llegaba alguien de visita a casa, lo mandaba pasar y 
hacía café y cuando el café estaba servido, la gente se lo tomaba de un viaje y luego dejaban, despacito, la 
taza, con mucho cuidado, como si fuera de cáscara de huevo, encima de la mesita y me miraban riéndose 
ya con los ojos… (TTT: 23)

 Dar toate celelalte le-am povestit şi toată lumea din localitate  a aflat imediat şi venea să ne întrebe asta. 
Mami era cât se poate de mândră şi de fiecare dată când venea cineva acasă în vizită îl poftea înăuntru şi 
făcea cafea şi după ce servea cafeaua, oamenii o dădeau pe gât dintr-o înghiţitură şi apoi puneau ceşcuţa 
pe măsuţă încet, cu multă grijă, de parcă ar fi fost din coajă de ou, şi mă priveau cu ochi zâmbitori… 
(TTTR: 23)

El texto está vertebrado o encabezado varias veces por la conjunción copulativa y, propia de la 
lengua oral. En realidad el intenso uso de la conjunción copulativa representa, a lo largo de la novela, 
un calculado y elaborado esfuerzo retórico. Este procedimiento puede ser de mucha relevancia, porque 
restituye incluso la sensación del ritmo de las frases. Así, el texto escrito llega a ser “oído” por el lector. 
Por ejemplo, en uno de los fragmentos más representativos de la novela, el monólogo de Magdalena 
Cruz, la conjunción y es un factor relevante en el intento del autor para imitar la lengua hablada, para 
“atrapar la voz” de la protagonista mediante la escritura. Hay que mencionar que la experimentación 
de la novela no solo consiste en una estructura y un lenguaje novedoso, sino en el intento de plasmar 
las distintas variedades lingüísticas de Cuba. De hecho en la Advertencia traducida al rumano se hace 
referencia a la variedad cubana.

(2)  La dejé hablal así na ma que pa dale coldel  y  cuando se canso de metel su descalga yo le dije no que va 
vieja, tu estas muy equivocada de la vida (así mimo), pero muy equivocada: yo rialmente lo que quiero 
e divestime y dígole, no me voy a pasal la vida como una momia aquí metía en una tumba desas en que 
cerraban lo farallone y esa gente, que por fin e que yo no soy una antigua, y por mi madre santa te lo juro 
que no me queo vestia y sin bailal, que va:… (TTT: 36)

Am lăsat-o să vorovească doar aşa ca să-i dau apă la moară şi când s-a obosit să-şi verse năduful io i-am 
zis că nu, că ce spui tu femeie, tu ieşti foarte greşită în privinţa vieţii (chiar aşa), da foarte greşită: io ce 
vreau rialmente ie să mă dicstrez şi-i spun no să-mi petrec viaţa ca o mumie aicea băgată-n într-un mor-
mânt din ălea unde-i închideau pe fanarioni şi pe oamenii ăia, că în fond io no sunt o băbătie, şi mă jur pe 
sfânta mea măicuţă că io n-o să stau să-mpletesc cosiţa albă, nici vorbă; (TTTR:34)

Las opiniones sobre la mimesis de la realidad o de la oralidad, aunque se trate de las incluidas 
en las teorías y las prácticas literarias de dos autores cubanos, pueden distar considerablemente si nos 
referimos a una época anterior. Por ejemplo, José Martí (1853-1895), ya no en la juventud, sino en la 
madurez, al bocetar un posible prólogo para su única novela, escribía: “El autor, avergonzado, pide ex-

7  Véase, por ejemplo, Antonio  Narbona Jiménez, op. cit., p. 66 y Jenny Brumme (ed.), La oralidad fingida: descripción y 
traducción. Teatro, cómic y medios audiovisuales, Iberoamericana/Vervuert Verlag, Madrid/Frankfurt am Main, 2008, p. 
29. Según Brumme, hacen falta más estudios para seguir defendiendo que la simplicidad sintáctica constituye un rasgo de 
oralidad, mientras que la complejidad sintáctica es exclusivamente atribuible a la escritura.
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cusa. Ya él sabe bien por dónde va, profunda como un bisturí y útil como un médico, la novela moderna. 
El género no le place, sin embargo, porque hay mucho que fingir en él, y los goces de la creación artística  
no compensan el dolor de moverse en una ficción prolongada; con diálogos que nunca se han oído, entre 
personas que no han vivido jamás.”8   

Cabe destacar, sin embargo, que la mimesis de la oralidad, vista a la luz de los estudios más re-
cientes, permite ofrecer una visión más clara de la estructura textual analizada. A nivel macrotextual, 
a la hora de traducir el texto de origen, pueden aparecer divergencias estilísticas, semánticas, posibles 
pérdidas, etc. que modifican en parte el efecto original y su percepción por parte del lector.

3.1. Diálogo ficcional y problemas de su traducción

En Tres tristes tigres el elemento hablado tiene mucha importancia y es lógico que se imponga 
como primer paso al empezar el análisis para describir la relación que se establece entre los recursos 
utilizados por Cabrera Infante en la recreación de la oralidad. La viveza de los intercambios dialogados 
emana de recursos como las exclamaciones, interrogaciones más o menos retóricas, imprecaciones. El 
lenguaje de la novela se caracteriza por su permanente tensión, por el suspense incesante de la trama, 
aunque sin aparente relación entre los capítulos.

Es cosa consabida que el uso oral espontáneo e informal se caracteriza por una articulación de las 
palabras más relajada: se omiten sonidos, algunos enunciados son incompletos, hay cambios en el tim-
bre de las vocales, etc. En su ejercicio de simular la forma de hablar de sus personajes, Cabrera Infante 
intenta restituir gráficamente estas características y reconstruye constantemente la sensación sonora de 
la entonación de las frases, creando un efecto de autenticidad: puntuación, guiones, paréntesis que inser-
tan  comentarios o sugieren alguna imagen o idea del hablante.

Las enumeraciones y reiteraciones contribuyen plenamente a la creación de la impresión de ora-
lidad:

(3) …nada más que se vive una ve, dígole, y cuando me muera se murió el carnaval y se murió la música y 
se murió la alegría y e polque se murió la vida, me entendite, … (TTT: 37)

 
 …o  viaţă are omu, i zic, şi când o să mor, moare şi carnavalu şi moare muzica şi moare veselia ş-asta 

pencă moare viaţa, ai priceput, …(TTTR: 35)
 

La subida de tono se imita por escrito en el TO y en el TL a través de un guión, el efecto producido 
en ambos textos siendo así de menor distanciamiento comunicativo:

(4)  …ahora o-y-e-l-o bien… (TTT: 37) 
 
 ...acu a-scul-tă atentă... (TTTR: 37)

El esfuerzo estilístico que realiza el autor para imitar la forma de expresión popular de los afro-cu-
banos es sorprendente. Muchos protagonistas de la novela provienen de la provincia de Oriente, donde 
la influencia de la jerga africana es muy evidente, registrándose una gran variedad de realizaciones 
fonéticas. Esta característica está reflejada en muchos fragmentos de la novela y en su versión rumana 
mediante la alteración de la ortografía. Estas alteraciones ortográficas son de varios tipos: 

- seseo: dise/dice; hase/hace;
- supresión de consonantes o sílabas: parriba y pabajo/para arriba y para abajo; cucha/escu-

cha;
- supresión de la /r/ entresilábica: dejáme/dejarme; cállame/callarme;

8  José Martí, Letras fieras, La Habana, Editorial Letras Cubanas, 1981, p. 15. 
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- supresión de la /d/ entresilábica: aonde/adonde; metía/metida;
- supresión o aspiración de las eses: no ma/no más; oíte/oíste;  
- supresión o neutralización de la consonante final: de una ve/de una vez; uté/usted;
- neutralización de la /r/ y /l/: hablal/hablar; descalga/descarga; 
- neutralización de la /r/ y /s/: casnaval/carnaval; pesfil/perfil;
- neutralización de la /i/ y /e/: rialmente/realmente; rial/real.

Estos fenómenos fonéticos representados por su respectiva alteración ortográfica dificultan la 
lectura del TO y suponen un problema traslativo difícil de resolver. El traductor mantiene la Advertencia 
al principio de la novela, lo que hace referencia al ambiente cultural cubano. El traductor no puede em-
plear siempre las mismas alteraciones ortográficas para sugerir la forma de hablar de los personajes de 
Cabrera Infante. A veces recurre a procedimientos léxicos. Por ejemplo, en lugar de hablal/hablar, Dan 
Munteanu prefiere emplear un regionalismo en lugar del verbo a vorbi/a vorovi.

4. CONCLUSIÓN

La comparación del texto original con su traducción revela las diferencias y semejanzas de los 
distintos sistemas lingüísticos y las dificultades de la traducción de la oralidad fingida en un texto lite-
rario.

El texto traducido al rumano, visto en su globalidad, es capaz de inspirar el dinamismo de una 
conversación oral y el tono exaltado que se percibe en el texto original al mantener la presentación tex-
tual y la puntuación. También se ha mantenido el estilo directo del monólogo. Además, en la traducción 
se intenta dejar constancia de la escritura fonética usando una grafía que refleje lo más posible las res-
pectivas características de la lengua de llegada. El traductor se mantiene muy cercano al TO en todos los 
aspectos que causan la impresión de oralidad: presentación textual, deixis, técnicas narrativas, escritura 
fonética. Estas estrategias son el criterio comparativo para el análisis de la traducción al rumano.

La sensación de oralidad no reside tanto en la imitación que los personajes hacen del habla real 
como en la capacidad del autor para hacerlos reales mediante diálogos dramáticos apropiados a los 
mismos. El margen de maniobra a la hora de acoger rastros de la oralidad es mayor en la novela de Gui-
llermo Cabrera Infante que en otros géneros o clases de discursos. 

La doble condición de traductor y escritor de Dan Munteanu Colán es un verdadero reto, porque, 
en la opinión de los especialistas, los buenos traductores suelen mejorar el texto en mayor o menor me-
dida. En este caso el resultado es una buena traducción, puesto que, al ser rumano, el traductor conoce 
de verdad la lengua de llegada y además es catedrático en una universidad española.

corPus

TTT = Cabrera Infante, Guillermo, Tres tristes tigres, Barcelona, Seix Barral, 2007.
TTTR = Cabrera Infante, Guillermo, Trei tigri trişti. Traducción al rumano y notas de Dan Munteanu Colán, 

Bucureşti, Curtea Veche, 2010.
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Rezumat

În prezentul articol ne propunem să analizăm câteva elemente ale oralităţii simulate, în special cele care compun 
dialogul imaginar, dintr-un roman al scriitorului cubanez Guillermo Cabrera Infante, Tres tristes tigres, şi din 
versiunea lui în limba română. Se analizează şi se compară câteva strategii şi soluţii adoptate de către autor 
şi traducător, soluţii care se caracterizează în principal prin dorinţa de a reduce distanţa dintre autor şi cititor. 
Productivitatea acestei perspective nu este surprinzătoare, având în vedere multitudinea de genuri şi procedee care 
evocă, în ficţiune, naturaleţea, vivacitatea şi afectivitatea care caracterizează conversaţia faţă în faţă ca o realizare 
prototipică a proximităţii comunicative. Se insistă, în special, pe aspectele fonetice şi grafice, pe unele aspecte 
morfosintactice, pe limbajul marcat din punct de vedere oral şi colocvial.
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cristina DraHta

TEMPS ET ESPACE CHEZ SAVATIE BAŞTOVOI EN FRANÇAIS

The  novel Iepurii nu mor by Ştefan Baştovoi (published in Romanian in 2007 as a second edition by the Polirom 
Publishing House) evokes, among other aspects, the childhood of a young boy, Alexandr Vakolovski, living during 
the 1980’s in a little country, Bessarabia, annexed at that time by the former URSS. A well grounded terminology 
specific to the oppressive system is used in the novel as a canvas in order to draw up a chronicle of that period. The 
French translation (Les lapins ne meurent pas) made by Laure Hinckel and published by the Jacqueline Chambon 
(Actes Sud) Publishing House in 2012 faces several obstacles quite difficult to overcome.  
The question that our paper aims to answer is how this French translation solves this terminological challenge and 
how it can restore all the particularities of that Eastern European space living under the communist regime. Our 
translation studies approach is an analysis of the cultural translation. 

Keywords : cultural translation, communist terminology, borrowing, cultural transplantation.

Traduire la culture est une démarche que suppose tout travail de transposition mais, lorsqu’il 
s’agit d’un texte de départ qui évoque une culture ayant à un moment donné un système politique et donc 
un appareil terminologique différent par rapport à la culture d’arrivée, le traducteur est censé déployer 
des compétences culturelles importantes afin de réussir à faire passer le message et, en même temps, à 
inscrire l’altérité dans le texte. Jean-Louis Cordonnier souligne le lien étroit entre le culturel et le poli-
tique de cette manière : « Le politique est en effet de première importance dans la détermination d’une 
culture et dans ses rapports avec les autres cultures. La traduction se trouve entièrement dans ce cadre, 
qu’elle montre les modes de traduire d’une culture dans son ensemble, ou qu’elle montre le mode de 
traduire d’un sujet particulier. » (Cordonnier, 1995 : 9) La culture est difficile à circonscrire dans sa défi-
nition, alors traduire la culture est une démarche encore plus complexe. À Cordonnier d’en exprimer la 
difficulté : « Traduire, c’est établir un contact, qui est en interaction avec un ensemble d’autres contacts, 
plus ou moins importants, noués antérieurement, connus ou inconnus du traducteur, et qui ne recouvrent 
pas la culture étrangère dans sa totalité ; traduire, c’est aussi travailler parfois dans un contexte de rareté 
des échanges culturels. C’est à cet endroit même, dans l’aspect qualitatif et quantitatif des échanges 
interculturels, que réside l’espace de l’intraduisibilité. Celle-ci est historique et culturelle, proportion-
nelle à la quantité et à la qualité des contacts établis avec l’Autre. Il y a un dialogue entre le texte traduit, 
les autres textes traduits et le commentaire. […] Politique et culture sont bien indissociablement liées. » 
(Cordonnier, 1995 : 10-11) 

Le roman Iepurii nu mor (Les lapins ne meurent pas) dont nous nous sommes occupée dans cet 
article est né dans un contexte culturel particulier. Ecrit en roumain, mais évoquant des histoires qui se 
déroulent dans un espace et un contexte autre que la Roumanie, le roman fait référence à une réalité 
politique à laquelle la Roumanie n’a pas été étrangère. L’espace qui héberge l’action du roman est une 
province qui, à l’époque des événements décrits – les années 1980 - faisait partie de l’Union des répu-
bliques socialistes soviétiques, à savoir la République socialiste soviétique de Moldavie qui correspond 
actuellement au pays indépendant la République de Moldavie. L’auteur est Savatie Baştovoi, un jeune 
écrivain roumain né sur ce territoire en 1976, fils d’un professeur de philosophie à l’Université de 
Chişinău et propagandiste communiste athée et d’une fille de prêtre orthodoxe. Il fait ses études au lycée 
de Iaşi en Roumanie, étudie la philosophie à Timişoara, toujours en Roumanie et se remarque rapide-
ment en tant que poète, bientôt très apprécié et  très primé. Il publie des volumes de poèmes Elefantul 
promis (1996), Cartea războiului (1997), Peştele pescar (1997) étant, par conséquent, présent dans des 
anthologies aux Etats-Unis, en Allemagne, en France. 
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En 1999, à l’âge de 23 ans, il prend la décision radicale de quitter les vanités du monde pour 
devenir moine1. Il se trouve actuellement en République de Moldavie au Monastère Noul Neamţ en tant 
que hiéromoine2. Même depuis le milieu monastique il continue à publier des essais et des romans3 dont 
certains ont connu plusieurs rééditions. Entre temps, il a fondé la maison d’édition Cathisma à Bucarest. 

Le roman Iepurii nu mor (Les lapins ne meurent pas) et a été publié en roumain en 2001 aux 
éditions Aula, puis réédité chez Polirom à Iaşi en 2007, ensuite traduit en français par Laure Hinckel 
et publié aux éditions Jacqueline Chambon (groupe Actes Sud) en 20124. Les événements se déroulent 
donc dans les années 1980 en Bessarabie (actuelle République de Moldavie), dans un village éloigné de 
la capitale. L’auteur s’applique à dresser quelques histoires parallèles ayant comme protagonistes des 
activistes soviétiques locaux typiques, mais se concentre autour d’Alexandr Vakulovski – Sacha - un 
garçon de 10 ans, dont il fait son porte-parole, d’autant plus qu’on peut distinguer des accents autobio-
graphiques derrière son portrait. Le rêve du jeune Sasha est de devenir pionnier, c’est-à-dire membre 
de la jeunesse communiste et de porter la cravate rouge selon le modèle de l’enfant suprême – Lénine 
- dont tous les jeunes élèves souhaitent avoir été contemporains. L’école imprégnée de propagande 
communiste pratique un endoctrinement systématique et inculque aux élèves la conviction que, par 
exemple, le tsar exploitait les enfants, tout comme font les capitalistes qui ne sont même pas capables 
de nourrir leurs progénitures. C’est pour cela que Sacha est convaincu que tout le monde devrait être 
l’Union soviétique. Les parades communistes rythment la vie des élèves qui s’offrent à cette occasion 
des ballons et des friandises et vivent en attendant les parades et les festivités avec leur éclat et leur bruit. 

Sasha partage sa vie entre l’école où il se fait souvent gronder par l’implacable institutrice Natalia 
Petrovna, la forêt de son village qui est son milieu de prédilection, sa sympathie pour Sonia, une élève 
plus âgée que lui et les cochons qu’il a la charge de nourrir à midi. 

Des séquences parallèles à cette histoire ponctuent le roman et placent le lecteur, presque d’une 
manière sensorielle, au cœur de la vie rurale dans le contexte soviétique : des paysans qui se disputent 
le poste d’administrateur, un villageois qui tâche d’élever des lapins, les œufs cuits que Sacha mange 
le matin et à midi, les ballons brisés avec des cailloux lors des parades, des dialogues d’un communiste 
avec un Lénine imaginaire etc. 

Le choix du contexte historique, politique, social et culturel est soutenu par toute une terminolo-
gie qui marque culturellement le texte investi par son auteur d’une tâche précise : dénoncer le lavage de 
cerveaux exécuté sur les enfants dès leur plus jeune âge. 

Dans ce contexte, une traduction en français de ce roman peut paraître une démarche particuliè-
rement difficile car, selon les dires de Paul Bensimon « le fait culturel, dans son essence, résiste forte-
ment à l’opération de traduction, d’abord en raison de son irréductible singularité, de son ancrage dans 
une culture originelle plus ou moins différente de la culture réceptrice » (Palimpsestes  nr. 11/1998 : 
10). Si la culture est difficile à définir, la distance culturelle l’est aussi : « Dans le champ de la traduc-
tion, qu’entend-on par <distance culturelle> ? Cette notion désigne généralement l’écart perçu entre la 
culture d’origine et la culture d’accueil. Par sa position d’intermédiaire, qui va parfois jusqu’à la double 
appartenance, le traducteur semble bien placé pour évaluer la distance qui sépare deux cultures. Ou, à 
l’inverse, son rôle de changeur linguistique ne nuit-il pas à sa clairvoyance ? Qui change de langue croit 
changer de culture. Mais distance linguistique et distance culturelle ne sont nullement équivalentes. » 
(Richard, 1998 : 151)

1  Son nom civil est Ştefan qui, lorsqu’il devient moine devient Savatie. L’édition roumaine du roman Iepurii nu mor est parue 
sous le prénom de Ştefan, tandis que celle française sous celui de Savatie.  

2  Prêtre moine. 
3  Intre Freud şi Hristos (quatre éditions), Ortodoxia pentru postmodernişti (deux éditions), A iubi înseamnă a ierta (trois 

éditions), Nebunul (deux éditions). 
4  Il convient de mentionner en passant que les éditions Jacqueline Chambon ont publié des traductions de plusieurs auteurs 

roumains dont  Ştefan Bănulescu (deux romans 1996, 1998), Garabet Ibrăileanu (1991), Dan Lungu (trois romans), Gib I. 
Mihăescu (1997), Hortensia Papadat-Bengescu (1994), Camil Petrescu (1997), Liviu Rebreanu (1992), Marin Sorescu (deux 
romans 1991, 2006). 
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Dans le cas analysé, deux catégories de marqueurs culturels parcourent le texte : d’une part la 
terminologie qui fait manifestement référence à la période soviétique avec tout l’équipement spécifique 
et, d’autre part, une série de régionalismes qui marquent localement le texte. 

Nous nous sommes occupée dans cet article de la transposition en français de la terminologie 
soviétique employée en original, celle qui désigne l’organisation des élèves, des jeunes et des activistes 
fidèles au régime. 

Afin de rendre le plus fidèlement possible cette terminologie, la traductrice Laure Hinckel utilise 
des emprunts et des reports5. Comme Muguraş Constantinescu le dit, ces mécanismes de traduction 
sont les seuls capables de restituer la charge culturelle du texte de départ : « Malgré certaines pertes de 
sens, malgré l’intensification ou l’atténuation subies parfois par la charge culturelle du texte original, à 
travers la traduction on peut dire que l’emprunt et le report restent des stratégies actuelles d’inscription 
de l’altérité dans le texte traduit. » (Constantinescu, 2012 : 200)

Un terme très courant dans cet espace est subotnic (Baştovoi, 2007 : 25), il est chargé d’une sono-
rité pittoresque, mais évoque une réalité spécifique au régime totalitaire soviétique. Il existe seulement 
dans la langue roumaine de Moldavie et signifie travail non rémunéré, soi-disant bénévole, effectué le 
samedi au profit de la communauté (comme on l’apprend à travers la note de l’auteur en roumain) et à 
travers d’autres sources6. Il est rendu tel quel en français « le jour du subbotnik » (Baştovoi, 2012 : 30) 
sans note, ni autre précision. L’effet escompté est tout de même obtenu, le contexte éclaire pleinement le 
sens et atténue l’effet de corps étranger qu’un tel terme pourrait produire. Il n’existe évidemment pas un 
terme équivalent en français, l’écart culturel entre ces deux civilisations étant, comme on l’a vu, consi-
dérable. Nous comprenons ici par « les deux civilisations » celle française occidentale et celle sovié-
tique, quelle que soit la langue d’expression, le roumain de Moldavie étant ici un exemple. La Moldavie 
a été à l’époque englobée dans l’Union soviétique qui lui a imposé son régime politique et une série de 
pratiques, d’activités et même un train de vie et une manière de penser spécifiquement communistes ; 
ces aspects se sont bien évidemment imprégnés dans la langue. Nous avons donc affaire ici à un cas par-
ticulier. Ce phénomène nous rappelle les dires de Jean-Louis Cordonnier selon lequel « Le politique est 
en effet de première importance dans la détermination d’une culture et dans ses rapports avec les autres 
cultures. La traduction se trouve entièrement dans ce cadre, qu’elle montre les modes de traduire d’une 
culture dans son ensemble, ou qu’elle montre le mode de traduire d’un sujet particulier. […] Politique et 
culture sont bien indissociablement liées. » (Cordonnier, 1995 : 9)  

Un autre terme tout aussi curieux et tout aussi méconnu des Roumains en dehors de la Bessarabie 
est pioniervojata (Baştovoi, 2007 : 52). Une note de l’auteur nous apprend qu’il s’agit d’un terme qui 
vient « du russe pionier-vojataia7, instructeur de pionniers », un personnage clé dans l’organisation de 
la jeunesse communiste. La traductrice en fait une structure hybride moitié français - moitié report : « la 
pionnière-vojata » (Baştovoi, 2012 : 64) et traduit en note celle de l’original et se l’approprie. Il faut dire 
que cela est souvent le cas, à savoir les notes dites « N.d.l.T. » - de la traductrice - sont en fait traduites 
telles quelles depuis les notes dans l’original. Il convient de préciser que l’auteur des notes doit disposer 
de compétences de locuteur du russe et doit être un bon connaisseur de la réalité soviétique de Bessara-
bie de l’époque en question.  

Ces phénomènes culturels qui résistent à la traduction ont la vertu de reconstituer l’atmosphère 
culturelle source, le transfert culturel étant assuré à travers ces termes apparemment obscurs et à l’aide 
du contexte. Ainsi, l’intention de la traductrice de dépayser le lecteur francophone est accomplie 
lorsqu’elle emploie sans italiques, ni note le terme « des komsomols » (Baştovoi, 2012 : 180) traduisant 

5  Le report est un procédé traductologique [forgé par Jean Delisle (1993 – La Traduction raisonnée)] par lequel on introduit 
dans le texte cible, à travers la traduction, un terme d’une culture étrangère afin de mieux restituer la réalité spécifique de la 
culture source et afin de conserver la sonorité et la couleur locales. Le report est un emploi isolé, ne s’agissant pas d’imposer 
le terme dans la langue d’arrivée, contrairement à l’emprunt (direct).  

6  http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1046402
7 http://dic.academic.ru/dic.nsf/kuznetsov/39280/ 
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comsomolişti8 (Baştovoi, 2007 : 150), terme tout aussi dépourvu de signification pour un Roumain non 
averti ; il s’agit en fait, selon le système éducatif communiste, d’élèves de plus de 14 ans appartenant à 
la jeunesse communiste. Même sans note, le contexte éclaire le sens en alignant les élèves selon les âges 
et les rangs : « Des petits pionniers, des grands pionniers, des komsomols, des pancartes, des voix venant 
de nulle part, des mégaphones. » (Baştovoi, 2012 : 180). 

De même, timorovişti9 (Baştovoi, 2007 : 158) rendu par le report « timourovistes » (Baştovoi, 
2012 : 189), terme que la traductrice explique en traduisant mot à mot la note de l’auteur : « des groupes 
de pionniers qui aidaient les personnes âgées et les pauvres en secret. Ils tiraient leur nom du héros du 
livre d’Arkadi Gaidar, Timour et son équipe. » Il s’agit de jeunes bénévoles qui portaient secours aux 
gens se trouvant en difficulté. Ce mouvement avait pris de l’ampleur et était pratiqué dans d’autres pays 
trouvés sous l’influence soviétique : la Bulgarie, la Pologne, la Tchéquie.   

Hormis la préférence de la traductrice pour ces nombreux reports, nous signalons des emprunts 
inévitables. Ces emprunts sont déjà entrés dans le vocabulaire français en tant que marques caractéris-
tiques du régime soviétique. 
Le terme colhoznic10 (Baştovoi, 2007 : 180) est rendu par kolkhozien (Baştovoi, 2012 : 213), le kolk-
hoze étant déjà entré dans l’usage en français à travers les contacts culturels et étant enregistré dans des 
manuels d’histoire pour désigner une ferme collective, coopérative agricole dans l’URSS. 

Boieri (Baştovoi, 2007 : 158) sont rendus par boyards (Baştovoi, 2012 : 189), mot d’origine slave 
connu en français comme faisant référence à de riches propriétaires dans l’Europe de l’Est médiévale, 
une sorte d’aristocratie orientale.  

Le texte cible rate ensuite un emprunt à savoir le terme « koulak », déjà connu en français où il 
désigne un paysan qui possédait des terres avant la révolution bolchevique et qui faisait travailler des 
ouvriers salariés, l’expropriation de la propriété privée de ces koulaks au profit des kolkhozes étant un 
chapitre très douloureux de l’histoire russe. Ainsi, le roumain culaci11(Baştovoi, 2007 : 147) est-il rendu 
par « gros paysans » (Baştovoi, 2012 : 178), choix que nous considérons comme une perte sémantique 
et stylistique en même temps12. Dans ce cas, la traductrice peut avoir ressenti sa version comme hyper-
chargée d’information culturelle et peut avoir opté pour une « domestication » du texte.    

Ceci dit, nous jugeons le terme pionnier comme appartenant à cette stratégie. En roumain, le 
terme pionier13 (Baştovoi, 2007 : 20) désigne plus qu’une personne qui ouvre un chemin, qui s’engage 
la première dans une entreprise. Le terme est utilisé en tant que tel dans la version française pionnier 
(Baştovoi, 2012 : 25), mais bénéficie de l’appui d’une note en bas de page : « Pionniers : dans le système 
éducatif communiste, élèves de 9 à 14 ans » qui juraient fidélité au régime et portaient une cravate rouge.  
   De même, octombrei14 (Baştovoi, 2007 : 53), traduit par « octobriers » (Baştovoi, 2012 : 66) 
n’est pas un objet ayant rapport au mois d’octobre, mais « dans le système éducatif communiste de 
l’ancienne république soviétique de Moldavie, élève de 6 à 9 ans » selon la note de la traductrice ; il 
s’agit ici d’une note authentique de la traductrice à laquelle il faut ajouter que ces enfants portaient ce 
nom dans toute l’Union soviétique, pas seulement en République soviétique de Moldavie. L’explication 
en est qu’ils rappelaient l’espoir apporté par « le grand octobre » - la révolution bolchevique. 

Dans sa démarche traduisante, Laure Hinckel a opéré certains choix qui nous rappellent des axes 
que Paul Bensimon précise : « la contextualisation du traduire, les fonctions du texte traduit, les présup-
posés culturels qui agissent sur les processus de la réécriture traductive […] les déterminations multiples 

8  http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/87278
9  http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/363592
10  http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/86218 
11  http://dic.academic.ru/dic.nsf/politology/3791
12  À titre d’exemple, nous mentionnons que le terme koulak a été récemment employé par Andreï Makine dans ses romans : Au 

temps du fleuve Amour, Editions Robert Laffont, 1990. 
13  http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/936734
14 http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1073823 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/363592
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qui pèsent sur l’activité traduisante. » (Paul Bensimon – Présentation Palimpsestes no 11/1998 – « Tra-
duire la culture », Presses de la Sorbonne Nouvelle). 

Dans ce cas particulier de croisement des cultures et de chocs culturels, dans le cas de cette expé-
rience d’intertextualité manifeste, il est évident que la traduction privilégie la culture source prenant 
garde de bien dépayser le lecteur, démarche que nous considérons juste dans le contexte de l’information 
culturelle perçante apportée par la culture d’origine. Dans le cadre de cette traduction en français que 
nous considérons réussie, les instruments à l’aide desquels la traduction passe le message de l’original 
sont donc les emprunts et les reports, les seules stratégies traductives capables de remplir cette tâche. 

Je remercie Nina Gîscă et Vasile Ţurac pour leurs précieux éclaircissements terminologiques. 
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Rezumat

Romanul Iepurii nu mor de Ştefan Baştovoi (publicat în 2007, a doua ediţie, editura Polirom, România) evocă 
printre altele unele episoade semnificative din copilăria lui Alexandr Vakulovski, un copil care trăieşte la începutul 
anilor 1980 în Basarabia, pe atunci anexată Uniunii Sovietice. O întreagă terminologie specifică aparatului opresiv 
bine determinată în limba română din Basarabia serveşte de eşafodaj acestui roman care prezintă, în acelaşi timp, 
o cronică a acestei perioade recente.  
Traducerea în franceză a acestui roman realizată de Laure Hinckel şi publicată la editura Jacqueline Chambon 
(Actes Sud) în 2012 – Les lapins ne meurent pas face faţă unor obstacole terminologice dificil surmontabile.  
Intrebarea la care îşi propune să răspundă articolul nostru este cum reuşeşte această traducere în franceză să re-
zolve provocarea terminologică şi să restituie particularităţile acestui spaţiu al Europei de Est în cadrul blocului 
comunist. Demersul nostru traductologic şi întreprinde o analiză a traducerii culturale. 

Cuvinte cheie : traducere culturală, terminologie comunistă, împrumut, report.  

Cristina Drahta 
Université « Ştefan cel Mare » Suceava, Roumanie 
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bilJana Đorić Francuski

O [NE]VIDLJIVOSTI PREVODIOCA  
HETEROLINGVALNE POSTKOLONIJALNE KNJIŽEVNOSTI1

U ovom radu biće prikazani i analizirani neki od izazova pred kojima se često nalaze prevodioci heterolingvalnih, 
to jest multilingvalnih književnih dela iz oblasti postkolonijalne književnosti, ili još preciznije, dela indoengleskih 
autora u kojima je engleski dominantan, ali ne i jedini jezik. Teorijske postavke ovog rada zasnivaju se na koncep-
ciji Lorensa Venutija iznetoj u njegovoj knjizi Nevidljivost prevodioca, a korpus je dobijen detaljnom analizom 
odabranih dela indoengleskih pisaca u originalu i prevodu. U centru istraživanja, koje zbog prostornog ograničenja 
nije obuhvatilo morfo-sintaksički već samo leksički aspekt, nalazi se prevođenje kulturološki obojenih reči, od-
nosno, 'reči i izraza sa kulturološkim značenjem', kao i traduktološki postupci za iznalaženje najboljih prevodnih 
rešenja za njih.

Ključne reči: heterolingvalni (multilingvalni) tekstovi, postkolonijalna književnost, indoengleski autori, Nevidlji-
vost prevodioca, 'reči i izrazi sa kulturološkim značenjem'.

“Jedna jedina pozajmljenica prisutna u tekstu teoretski je dovoljan uslov 
da se taj tekst smatra multilingvalnim”2 (Grutman 2000: 158, kurziv autorke rada).3

1. UVOD

Ovaj rad prikazuje neke od problema sa kojima se susreće prevodilac heterolingvalnih, odnosno 
multilingvalnih književnih dela koja pripadaju domenu postkolonijalne književnosti. U središtu analize 
je problem prevođenja postkolonijalne indoengleske književnosti, mada se ovakvo istraživanje lako 
može primeniti i na dela čiji autori potiču iz bilo koje od bivših kolonija a pišu na engleskom ili nekom 
drugom jeziku nekadašnjeg kolonizatora. Usled prostornog ograničenja, nažalost, u istraživanje nije 
uključen morfo-sintaksički već samo leksički aspekt ispitivane pojave.

Korpus sastavljen u svrhu dobijanja rezultata za ovu analizu sastoji se od nekoliko romana savre-
menih indoengleskih autora objavljenih u prevodu na srpski jezik i njihovih originala na engleskom, a 
metodom kontrastiranja dobijen je valjan uzorak na kome je istraživanje dalje sprovedeno u skladu sa 
važećim teorijskim postavkama nauke o prevodilaštvu. Jedna od njih je i odavno uvažena činjenica da 
su za prevodioce od jezičkih začkoljica i zavrzlama mnogo ozbiljnija prepreka u radu kulturološke razli-
čitosti, što se konkretno u slučaju istraživanja predstavljenog u ovom radu iskazalo na planu prevođenja 
onoga što se u traduktologiji naziva culture-specific items (culture-bound words), a najpribližnije se na 
srpski može prevesti kao 'reči i izrazi sa kulturološkim značenjem' ili, po nekima malo kraće, 'kulturo-
loški specifično obojene lekseme'.

Cilj rada jeste da se, u skladu sa Venutijevim smernicama o ulozi prevodioca, na osnovu odabranih 
reprezentativnih primera iz korpusa preispita u kojoj meri srpski prevodioci teže da prevod približe izvornoj 
kulturi a udalje od ciljne (foreignization), ili da ga, nasuprot tome, udalje od izvorne a približe ciljnoj kulturi, 

1  Ovaj rad je deo istraživanja koja se izvode na projektu 178018 Društvene krize i savremena srpska književnost i kultura: 
nacionalni, regionalni, evropski i globalni okvir koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike 
Srbije.

2  “the presence of a single loanword can theoretically be considered a minimal requirement for a text to be identified as 
multilingual” (Grutman 2000: 158).

3  Sve citate iz dela navedenih u Literaturi na engleskom jeziku prevela je autorka ovog rada, ukoliko nije već naveden i srpski 
prevod za predmetno delo.
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to jest odomaće (domestication), te da se odgovori na pitanje da li i u našim uslovima prevodilac heterolin-
gvalnih postkolonijalnih dela može sebi dopustiti da ostane nevidljiv (invisible), kao i da se ukaže na naja-
dekvatnija prevodna rešenja s obzirom na ogromne kulturološke različitosti između izvorne i ciljne kulture.

2. INDOENGLESKA KNJIŽEVNOST KAO HETEROLINGVALNA

Indoengleski pisci krajem dvadesetog i početkom dvadeset i prvog veka postaju sve popularniji 
a njihova dela se prevode na sve veći broj stranih jezika. Veliki je broj indoengleskih pisaca koji su do-
bitnici vrhunskih britanskih književnih priznanja, na primer Bukerove nagrade (the Man Booker Prize): 
Aravind Adiga (2008), Kiran Desai (2006), Monika Ali (2003), Arundati Roj (1997), Salman Ruždi 
(1981), Rut Praver Džabvala (1975), VS Najpol (1971).

Jezik kojim pišu ovi autori, iako je u osnovi engleski, prožet je vokabularom njihove postojbi-
ne, u skladu sa procesom opšte kulturološke hibridizacije prisutnim u savremenoj Britaniji. Naime, 
posle sticanja nezavisnosti Indije, veliki broj emigranata dolazi iz ove zemlje u Britaniju, donoseći sa 
sobom specifičnu kulturu i jezik, pa se kao rezultat toga stvara lingvistička mešavina nazvana hingliš 
(Hinglish), kojom ne govore samo doseljenici već i lokalno stanovništvo.4 Hingliš je hibridna tvorevina 
nastala spajanjem standardnog engleskog sa indoengleskim i još nekim južnoazijskim jezicima, koja je 
veoma popularna ne samo u Jugoistočnoj Aziji, već sve više i u Britaniji (v. Mahal 2006: v-vi), naročito 
u regionima naseljenim velikim brojem imigranata sa Indijskog potkontinenta. Taj varijetet engleskog 
jezika, koji “bi uskoro mogao da postane najrasprostranjeniji oblik engleskog na svetu”5 (Mahal 2006: 
v), nastaje tako što se u rečenice na hindiju ubace engleske reči, konstrukcije i fraze, ili se pak u engleske 
rečenice inkorporiraju reči, izrazi i idiomi iz najvažnijih hindustanskih jezika, a to su: hindi, urdu i pen-
džabi (pendžapski).6 Baldžinder K. Mahal skreće pažnju i na njegov izmenjeni status: “Hingliš, nekada 
smatran žargonom neobrazovanih masa, sada je u trendu – sada je to jezik onih koji nešto vrede”7 (Mahal 
2006: vi, kurziv autorke rada). Pa ipak, iako osim Mahala i neki drugi ugledni svetski lingvisti – poput 
čuvenog Dejvida Kristala8 – hingliš nazivaju jezikom, možda je uputnije barem za sada ovu lingvističku 
mešavinu koja je nastala procesom jezičke hibridizacije nazvati varijetetom ili vernakularom engleskog, 
ili još bolje, indoengleskog jezika.

Stoga se dela indoengleskih autora u kojima nailazimo na hingliš mogu svrstati u takozvanu 
multilingvalnu ili heterolingvalnu književnost,9 pošto se radi o hibridnim literarnim tekstovima. Dokaz 
za to je činjenica da se heterolingvalnim delom smatra i onaj tekst u kome nije upotrebljen neki drugi 
jezik koji se razlikuje od dominantnog jezika, već to može biti i neki jezički varijetet, što je očigledno iz 
sledeće definicije: “Višejezičnost […] podrazumeva upotrebu stranih jezika ili društvenih, regionalnih 
i istorijskih jezičkih varijeteta u književnim tekstovima”10 (Meylaerts 2006: 4). Slično tome, Grutman 
naglašava da je “sa tačke gledišta analize teksta, relativno malo važno da li se multilingvalne sekvence 

4  Videti o tome više u Đorić-Francuski (2008: 145-146).
5  “Hinglish […] could soon become the most widely spoken form of English on earth” (Mahal 2006: v).
6  Detaljnije o tome videti u Đorić-Francuski (2010: 143-144).
7  “Hinglish, once seen as the lingo of the uneducated masses, is now trendy – the language of the movers and shakers” (Mahal 

2006: vi).
8  “Professor David Crystal, author of more than 50 books on English, says 350 million Indians speak Hinglish as a second 

language, exceeding the number of native English speakers in Britain and the US.” Citat preuzet iz članka ‘Hinglish’ may 
soon conquer the world. (2004). Rediff India Abroad. News, October 17, 2004. http://us.rediff.com/news/2004/oct/17hing.
htm. (Kurziv autorke rada).

9  Više o tome videti u Đorić-Francuski (2011: 31-32). Iako su kod nas ustaljena ova dva naziva, pa se oni stoga koriste i u ovom 
radu, bilo bi uputno, neophodno čak, da se termini heterolingualism/multilingualism i heterolingual/multilingual literature 
prevedu na srpski kao: višejezičnost i višejezična književnost, jer nema potrebe koristiti pozajmljenice tamo gde postoje 
naše reči.

10  “Heterolingualism […] refers to the use of foreign languages or social, regional, and historical language varieties in literary 
texts” (Meylaerts 2006: 4).

http://us.rediff.com/news/2004/oct/17hing.htm
http://us.rediff.com/news/2004/oct/17hing.htm
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sastoje od dijalekata, slenga, klasičnih, nacionalnih ili čak veštačkih jezika.”11 (Grutman 2009: 183) U 
pogledu kvantitativne zastupljenosti tog drugog jezika, isti ovaj autor napominje da objektivna ogra-
ničenja ne postoje, ali da je u teoriji za proglašavanje nekog dela ili teksta multilingvalnim dovoljno 
da postoji “jedna jedina pozajmljenica prisutna u tekstu”12 (Grutman, 2000: 158, kurziv autorke rada). 
Upotreba hingliša u indoengleskoj književnosti ima specifičan cilj: da čitaocima predoči multikulturalnu 
atmosferu života u okruženju u kome zajedno obitava veći broj etničkih zajednica i da izrazi identitet 
‘drugosti’ govornika kojima engleski nije maternji jezik već jezik bivšeg kolonizatora. To se postiže 
promenom koda (code mixing, code switching), tako što se elementi iz jezika A ubacuju u jezik B, pri 
čemu je ovaj drugi očigledno dominantan jezik, a obično se radi o pojedinačnim rečima ili već ustalje-
nim izrazima (Van Dulm 2007: 10-11). Upravo to dešava se i u indoengleskim delima: dominantan jezik 
je sasvim jasno engleski, a hingliš se unutar njega upotrebljava u vidu kratkih rečenica ili izolovanih 
reči. Takve tekstove je veoma teško prevesti tako da budu razumljivi, a da se prenese atmosfera multi-
kulturalnosti i heterolingvalnosti.

Naglašavajući da “[A]utor ne piše u vakuumu: on ili ona je proizvod određene kulture”13 (Bassnett 
1998: 136), Suzan Basnet takođe objašnjava da se usled ove činjenice prevođenje može nazvati ‘među-
kulturalnim prenosom’ (intercultural transfer). Shodno tome, iako su dela koja pišu indoengleski autori u 
potpunosti razumljiva prosečnom britanskom čitaocu koji je izložen svakodnevnom kontaktu sa jezikom 
i običajima izvornih korisnika vernakulara nazvanog hingliš, to nije uvek slučaj sa njihovim prevodima 
ukoliko međukulturalni prenos izostane. Budući da čitaoci u drugim zemljama ne mogu da uživaju u 
savršenom razumevanju smisla ciljnog teksta pošto nisu pod kontinuiranim uticajem ove strane kulture, 
prevođenje dela indoengleskih autora na neki drugi jezik je pravi izazov za prevodioca koji mora da bude 
upoznat sa oba jezika: engleskim i hindijem, odnosno hinglišom, i obe kulture: britanskom i kulturom 
Indijskog potkontinenta, kao što to ističe Meri Snel-Hornbi: “Budući da je jezik sastavni deo kulture, 
prevodilac ne samo da mora odlično da poznaje oba jezika, već i obe kulture”14 (Snell-Hornby 2006: 42).

3. ANALIZA KORPUSA

3.1. O prevodilačkim postupcima i [ne]vidljivosti prevodioca 

Teorijske postavke ovog rada zasnivaju se na koncepciji Lorensa Venutija iznetoj u njegovom 
delu Nevidljivost prevodioca (The Translator’s Invisibility). Kao što sâm Venuti ističe, cilj te knjige 
predstavlja suprotstavljanje anglo-američkom kanonu (Venuti 2004: 40) po kome prevodilac mora da 
bude nevidljiv (ibid. 39), da se identifikuje sa autorom izvornog teksta (ibid. 7), a da sebe kao autora 
prevoda poništi15 (ibid. 8) kako bi ostao u senci (ibid.). S druge strane, Venuti dovodi ciljni tekst u di-
rektnu vezu sa društveno-kulturnim uslovima u kojima on nastaje, kao i sa “vrednostima, verovanjima 
i predstavama koje već postoje u ciljnom jeziku, a uvek su određene prema hijerarhijama dominacije i 
marginalnosti”16 (ibid. 18). U skladu sa ovakvim Venutijevim postavkama je i njegova definicija procesa 

11  “from the vantage point of textual analysis, it matters relatively little whether dialects, slang, classical, national or indeed 
artificial languages make up the multilingual sequences” (Grutman 2009: 183).

12  “the presence of a single loanword can theoretically be considered a minimal requirement for a text to be identified as 
multilingual” (Grutman 2000: 158).

13  “A writer does not just write in a vacuum: he or she is the product of a particular culture” (Bassnett 1998: 136).
14  “If language is an integral part of culture, the translator needs not only proficiency in two languages, he must also be at home 

in two cultures.” (Snell-Hornby 2006: 42)
15  Termini koje Venuti koristi za poništavanje i bitisanje prevodioca u senci su ‘self-annihilation’ i ‘shadowy existence’.
16  “values, beliefs and representations that preexist it in the target language, always configured in hierarchies of dominance and 

marginality” (Venuti 2004: 18).
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prevođenja, za koji on smatra da predstavlja “nasilno zamenjivanje jezičkih i kulturoloških različitosti 
stranog teksta nekim17 tekstom koji će biti razumljiv ciljnom čitaocu”18 (ibid.).

Korpus sastavljen u svrhu dobijanja rezultata za ovo istraživanje prikupljen je detaljnim iščitava-
njem i zapisivanjem primera iz dva romana savremenih indoengleskih autorki za koje su one nagrađene 
Bukerovom nagradom, što je svakako potvrda vrhunskog kvaliteta ovih dela. Metodom kontrastivne 
analize poređeni su već postojeći i objavljeni prevodi ova dva romana na srpski jezik sa njihovim origi-
nalima na engleskom. Ta dva dela su romani Nasleđeni gubitak (The Inheritance of Loss), čiji je pisac 
Kiran Desai, i Bog malih stvari (The God of Small Things) iz pera Arundati Roj (Arundathi Roy). Osim 
toga, primeri izvađeni iz srpskog i engleskog izdanja romana Deca ponoći (Midnight’s Children) Salma-
na Ruždija (Salman Rushdie) upotrebljeni su u zaključnom delu rada kako bi se na osnovu ovog izvan-
rednog prevoda prikazali adekvatni prevodilački postupci za rešavanje problema sa kojima se susreću 
naši prevodioci pri prevođenju dela indoengleskih autora.

Metodom kontrastiranja dobijen je valjan uzorak19 na kome je istraživanje dalje sprovedeno u 
skladu sa važećim teorijskim postavkama nauke o prevodilaštvu. Naglasak je naročito stavljen na lekse-
me sa specifičnim kulturološkim značenjem (culture-specific items, to jest culture-bound words), s ob-
zirom na činjenicu da se njihovo prevođenje pokazalo kao izazov, a ponekad čak i kamen spoticanja za 
većinu srpskih prevodilaca indoengleskih književnih dela, i to ne samo u slučaju kada u ciljnom jeziku 
ne postoje ekvivalenti jer se radi o leksičkim elementima iz hingliša, već i onda kada engleske reči zbog 
kulturološkog konteksta menjaju svoje uobičajeno značenje. U takvim okolnostima problem nije kako 
prevesti ove reči i izraze već kako ih prevesti a da se ne izgubi pravo značenje originalnog teksta za koje 
je odlučujući faktor data kulturološka situacija. Naravno, ta odluka će zavisiti isključivo od prevodioca.

Značaj kulturološkog konteksta i za razumevanje izvornog teksta i za njegovo prevođenje na neki 
drugi jezik odavno je primećen i priznat u traduktologiji. Naime, prevodilac ne samo da mora da pose-
duje određena lingvistička znanja već takođe i znanja o izvornoj kulturi, kako bi mogao da reprodukuje 
pravo značenje originalnog teksta u prevodu namenjenom čitaocima koji pripadaju nekoj drugoj kulturi. 
U slučajevima kada izvesni elementi izvorne kulture jednostavno ne postoje u ciljnoj kulturi, pa se zato 
ne mogu naći njihovi ekvivalenti, čak ni izvanredno poznavanje oba jezika nije dovoljno, jer u takvoj 
situaciji prevodilac mora da odigra ulogu kulturološkog posrednika tako što će napraviti nekakav kultu-
rološki most između autora i čitaoca koji živi u toj drugoj, ciljnoj kulturi.

U traduktologiji je temeljno istražen problem prevođenja kulturoloških elemenata za koje ne po-
stoje ekvivalenti i teoretičari prevodilačkih studija, među kojima su Mona Bejker, Bazil Hatim i Džere-
mi Mandej, Boris Hlebec, Vladimir Ivir, Piter Njumark i drugi, predlažu sledeća rešenja:20

kulturološka ekvivalencija, neutralizacija, doslovno prevođenje, mapiranje, adaptacija, izostav-
ljanje ili redukcija, ubacivanje, dodavanje ili proširivanje, kompenzacija, parafraziranje, leksička 
kreacija, upotreba srodne reči, korišćenje već poznate pozajmljenice umesto nove, neologizmi, 
pozajmljivanje, dublet = pozajmljenica + objašnjenje (fusnote, glose, definicije, eksplikacija, in-
terpretativna deskripcija), kalk, transkripcija, transliteracija.

17  Neodređeni član u originalu: ‘a text’ ima izuzetnu težinu jer ukazuje na Venutijevo mišljenje o tome da postoji veći broj 
načina na koje je moguće prevesti neki tekst, nasuprot isključivosti mnogih teoretičara, koji za razliku od njega smatraju da 
se svaki tekst može prevesti samo na jedan jedini način.

18  “Translation is the forcible replacement of the linguistic and cultural difference of the foreign text with a text that will be 
intelligible to the target language reader.” (Venuti 2004: 18).

19  Pošto cilj ovog rada nije kritika prevoda nego ukazivanje na problem i pokušaj iznalaženja rešenja za isti, autorka rada se 
nada da njena namera neće biti pogrešno protumačena kao kritikovanje već postojećih prevodnih rešenja zbog toga što su 
neadekvatna, već kao podsticaj da se dijagnostikovani problem makar u budućnosti reši.

20  Ovaj spisak prevodilačkih tehnika napravljen je na osnovu metoda koje pomenuti autori (ovde poređani po abecednom 
redosledu kako se ne bi dala nepravedna prednost nijednom od ovih izuzetnih teoretičara jer su svi oni podjednako zaslužni 
za razvoj prevodilačkih studija) predlažu u sledećim delima: Baker 2004, Hatim and Munday 2006, Hlebec 2009, Ivir 2002-
2003, Munday 2007 i Newmark 1988.
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Ovde izložene prevodilačke tehnike poređane su tako da se kreću od onih u kojima prevodilac 
teži da približi prevod ciljnoj kulturi tako što će praktično zameniti elemente izvorne kulture adekvatnim 
kulturološkim ekvivalentima koji već postoje u kulturi čitalaca (domestication), pa sve do onih tehnika 
kojima se prevod udaljava od ciljne a približava izvornoj kulturi tako što se u prevodu mahom koriste 
transkribovane pozajmljenice i kalkovi (foreignization).

Odabir metoda koji najviše odgovara datoj prevodilačkoj situaciji zavisi od mnogobrojnih fak-
tora, kao što su to istorijski okvir izvornog teksta, kontrastivni odnosi između izvorne i ciljne kulture, 
vrsta čitalaca kojima je namenjeno prevodno delo, i tako dalje. Da bi prevod bio uspešan i kvalitetan, 
prevodilac pre svega mora da ima na umu ko su njegovi potencijalni čitaoci. Iz tog razloga on ne može 
sebi uvek dopustiti da ostane nevidljiv (invisible), naročito kada se radi o prevođenju indoengleskih dela 
na srpski jezik, s obzirom na ogromne kulturološke različitosti između izvorne i ciljne kulture u tom 
konkretnom slučaju.

3.2. Slučajevi u kojima prevodilac mora da bude vidljiv

Zbog prostornih ograničenja u ovom radu će biti prikazani samo najzanimljiviji primeri iz kor-
pusa, svrstani po sličnosti u nekoliko grupa: transkribovane pozajmljenice, izostavljanje ili brisanje, 
neadekvatno korišćenje nadređene ili neutralne reči, lažni parovi, i na kraju upotreba pojmova iz izvorne 
kulture koji ciljnom čitaocu ne prenose odgovarajuće značenje ukoliko nisu dodatno razjašnjeni.

Što se tiče transkribovanih pozajmljenica, daleko su najkomičnije one koje već u srpskom jezi-
ku imaju svoje značenje a iz izvornog teksta su preuzete pukim prepisivanjem, bez ikakvog dodatnog 
objašnjenja, jer to može dovesti do zabune i smeha, kao na primer kada se u srpskom tekstu nađe baba 
– što na hindiju znači otac, paravan – reč koja označava jednu hinduističku kastu, ili kapa – vrsta jela 
u Indiji. Naročito je čudna upotreba reči baba da bi se označio otac, jer je to u srpskom jeziku imenica 
ženskog roda, pa se nikako ne uklapa21 u našu rečenicu. Na ovu transkribovanu pozajmljenicu, međutim, 
nailazimo u oba analizirana romana, a dok je u jednom od njih u originalu makar naglašena kurzivom, u 
prevodu je čak i taj vid obeležavanja izostao. U drugom primeru je na ovu reč izvornom čitaocu skrenuta 
pažnja velikim slovom, isto kao što je slučaj i sa rečju paravan, ali naš prevodilac je i to izostavio da 
prenese u ciljnom tekstu:

•	 “Let them be for once, baba” (Desai 2006: 213)
o “Pusti ih bar nekad na miru, baba” (Desai 2007: 236)

•	 “Maybe a boy does need a Baba.” (Roy 1997: 31)
o Možda je dečaku zaista potreban Baba.” (Roj 1999: 49)

•	 “His father [...] was a Paravan.” (Roy 1997: 73)
o “Njegov otac [...] bio je paravan.” (Roj 1999: 97)

•	 “With a hunger for kappa and meen vevichathu (Roy 1997: 140)
o “Gladni min-vevičate i kape” (Roj 1999: 174)

Jedna od strategija koju gotovo svi teoretičari prevodilačkih studija ne samo da pominju nego 
skoro jednoglasno i osuđuju kao nešto što treba po svaku cenu izbegavati jeste izostavljanje ili brisa-
nje (videti na pr. Bassnett 2007: 30). Pa ipak, ovo je tehnika kojoj srpski prevodioci često pribegavaju, 
naročito u slučaju kada naiđu na reči za koje ne mogu odmah da pronađu značenje ili ne znaju koje od 
mogućih konotacija da odaberu, a dešava se čak i da do preskakanja reči, ponekad i čitavih rečenica, 
dođe zbog pukog nemara prevodioca. Evo jednog tipičnog primera:

21  Videti niže u primeru: ‘potreban Baba’ zvuči veoma smešno, kao da je prevodilac napravio grešku u kongruenciji.
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•	 “His family were once-wealthy zamindars who had migrated to Calcutta from East Bengal 
after Partition22.” (Roy 1997: 39)
o “Poticao je iz porodice nekad bogatih zemljoposednika, koji su izbegli iz istočnog Ben-

gala u Kalkutu.” (Roj 1999: 57)

(U ovom primeru ne samo da je prevodilac pogrešio što nije preveo vremensku odrednicu za koju 
je nemoguće da mu je nepoznata23 jer neko ko je prihvatio da prevodi roman o Indiji svakako mora da 
zna koji je najvažniji događaj u istoriji te zemlje, nego bi bilo dobro tu odrednicu dodatno objasniti u 
fusnoti pošto je ona veoma važna za ceo kontekst.)

Slično izostavljanju, iako je u nekim slučajevima to opravdana prevodilačka strategija, ponekad 
je pogrešno koristiti nadređene ili neutralne reči kao zamenu za one lekseme koje su bremenite kultu-
rološkim značenjem u datom kontekstu, pa ih ne treba neutralizovati. Tako je reč atta u jednom od ana-
liziranih dela prvo ostavljena u prevodu kao pozajmljenica, a samo malo kasnije – u istoj rečenici –za-
menjena je nadređenim i mnogo opštijim terminom brašno, tako da se čitalac pita odakle sad odjednom 
tu brašno, budući da transkribovana pozajmljenica ata uopšte nije bila objašnjena pri prvom pominjanju: 

•	 “with a kilo of damp atta and some potatoes […] he was giving them the atta Sai had bro-
ught back” (Desai 2006: 282)
o “kad je donela kući kilogram vlažne ate i malo krompira […] taman je hteo da im da 

brašno koje je Sai donela” (Desai 2007: 308).

Među rečima i izrazima sa kulturološkim značenjem, srpskim prevodiocima indoengleskih dela 
veliki problem pravi grupa onih leksema kojima se označava odeća uobičajena u zemljama Jugoistočne 
Azije, ali sasvim strana našem čitaocu.24 Tu se kao rešenje često koriste neutralne reči, kako bi se ovi 
artikli približili ciljnoj kulturi, pa tako za svaki donji deo muške odeće (pajama, lunghi, dhoti, itd.) naila-
zimo na isto prevodno rešenje, a to je nadređena reč: PANTALONE. Da razmotrimo prvo primer koji se 
u našim prevodima javlja bezbroj puta, a to je reč pajama, mada ona spada i u narednu grupu problema 
jer su ta reč i njena fonološka adaptacija – pidžama u stvari lažni parovi, pošto u srpskom jeziku ova lek-
sema označava vrstu odeće, bilo muške ili ženske, koja se nosi samo noću, za spavanje, dok ovaj odevni 
predmet u Indiji isključivo muškarci ali ne i žene nose i van kuće, pa čak i u svečanim prilikama ili na 
posao. Neki naši prevodioci shvate da se radi o lažnom paru pa postupe na jedan od sledećih načina:

- ili potpuno izostave tu reč:
•	 “sitting in his pajama kurta” (Desai 2006: 299)

o “sedeći u komotnoj kurti i čačkajući zube”25 (Desai 2007: 325)
•	 “in his kurta pajama” (Desai 2006: 121)

o “obučen u belu kurtu” (Desai 2007: 138)
- ili je parafraziraju kao široke pantalone:

•	 “a white-kurta-pajamaed man”26 (Rushdie 2000: 65)

22  Podvučeni delovi rečenica izostavljeni su u prevodu, precrtane reči su ubačene u prevod iako ne postoje u originalu, dok su 
kurzivom obeležene pogrešno prevedene lekseme.

23  Najbolji dokaz da se često uopšte ne radi o nepoznatim rečima pronađen je u romanu Beli tigar: naime, u primeru u kome 
ista ta reč koja je izostavljena postoji i u srpskom jeziku, nije bilo razloga da je prevodilac zbog neznanja briše u prevodu, a 
čitaocu svakako ometa razumevanje pošto prosečan Srbin verovatno nije u tolikoj meri upoznat sa savremenom političkom 
scenom na Indijskom potkontinentu da bi znao da za pripadnike ovog komunističkog pokreta indijska vlada smatra da su 
teroristi: “The fighting between the Naxal terrorists and the landlords was getting bloodier.” (Adiga 2008b: 84) = “Borba 
između zemljoposednika i naksala je postajala sve krvavija.” (Adiga 2008a: 58)

24  Videti o tome više u Đorić-Francuski 2008: 152-153.
25  Pritom u originalu kurta nije ni komotna, ali je zato još jedna reč koja zadaje glavobolje našim prevodiocima jer postoji samo 

jedan kontekst u kome se ta reč koristi u srpskom jeziku.
26  Ovde će, kao i kod izostavljanja, ilustracije radi biti dodatno ubačena dva primera iz dela koja ne spadaju u korpus.
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o “čoveka […] obučenog u belu tuniku i široke pantalone” (Ruždi 2003: 85)
- ili koriste približni ekvivalent šalvare (iako je u našoj kulturi to odevni predmet koji nose žene):

•	 “the pustular body odors of young men in loose pajamas holding hands” (Rushdie 1991: 
362)
o “bubuljičavi telesni mirisi mladića u širokim šalvarama koji su se uveče vodali za ruke” 

(Rušdi 1987: 407)

- ali ponekad upadnu u zamku i upotrebe fonetsku adaptaciju što veoma komično zvuči, naročito 
kada se radi o nekoj osobi koja u dotičnoj pidžami – obično bele boje, odlazi na posao ili na neki svečani 
prijem:

•	 “He wore a dirty, torn pajama” (Jhabvala 1998)
o “prljavu iscepanu pidžamu” (Džabvala 2002: 769)

Međutim, najstrašnija greška pronađena je u primeru u kome je uz transkribovanu pozajmljenicu 
dodata i fusnota sa pogrešno pripisanim neutralnim prevodom:

•	 “beneath a Jesus in a dhoti” (Desai 2006: 28)
o “ispod Hrista obučenog u doti27” + fusnota koja glasi: “Deo nošnje sličan pantalonama.” 

(Desai 2007: 38)

Kada se povežu ove dve rečenice, ispada da je Isus Hristos nosio pantalone.
Ponekad se dešava da prevodilac ne primeti da se radi o lažnim parovima, jer ortografska adap-

tacija neke reči ne mora u svakom kontekstu imati isto značenje kao i reč upotrebljena u originalu. Kao 
ilustracija će nam, posle analiziranih prevoda za lažni par pajama – pidžama, poslužiti još jedna isto 
tako širom sveta poznata hindi reč koja se često viđa u srpskim prevodima u pogrešnom značenju. To je 
ime čuvenog indijskog jela kari, što je leksema koja u našem jeziku označava samo vrstu začina ali ne i 
jelo. Budući da naši prevodioci nisu svesni ove razlike, često dolazi do grešaka pa se, na primer, “jagnje-
ći kari” prevodi kao “jagnjetina sa karijem” (iako je začin kari samo jedan od mnogih koji se koriste za 
spravljanje ovog veoma ukusnog jela). Evo ovde samo nekoliko primera pronađenih u korpusu:

•	 “tikka masala, tandoori grill, navrattan vegetable curry, dal makhni, pappadum” (Desai 
2006: 145)
o “tika masala, tandori piletina na žaru, navratan od povrća s karijem, dal makni i papa-

dum” (Desai 2007: 163)
•	 “lamb curry” (Desai 2006: 268)

o “jagnjetinu s karijem” (Desai 2007: 293)
•	 “chicken curry” (Desai 2006: 286)

o “piletinu s karijem” (Desai 2007: 310)
•	 “red fish curry cooked with black tamarind” (Roy 1997: 79)

o “riblji paprikaš s karijem i crnom tamarindom” (Roj 1999: 104)
•	 “It smelled of fish curry and woodsmoke.” (Roy 1997: 208)

o “Mirisala je na dim i ribu s karijem.” (Roj 1999: 252)

Indijska kuhinja je i inače izvor problema za srpske prevodioce, pa evo još jednog primera iz 
istog domena: “tandoori pomfret” je jelo prevedeno kao “tanduri krompirići” iako se radi o vrsti ribe 
spremljenoj u specijalnoj tanduri peći ali je prevodilac pogrešno razumeo da je u pitanju pomfrit što je 
samo slična reč koja je ortografska adaptacija francuskog jela spravljenog od krompira.

•	 “And fresh tandoori pomfret and crêpe suzette on their menu.” (Roy 1997: 125)

27  Dhoti je u zemljama na Indijskom potkontinentu veoma čest muški odevni artikal koji se sastoji od komada tkanine, obično 
bele boje, obmotanog oko bedara, te zaista asocira na pojavu Isusa Hrista.
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o “Sveže tanduri krompiriće i palačinke u šatou na jelovniku.” (Roj 1999: 157)

U poslednjoj grupi primera biće prikazano nekoliko reči i izraza za koje svakako nije dovoljno 
samo da budu prevedeni već je neophodno i objasniti ciljnom čitaocu njihov smisao inače se on u pot-
punosti gubi, zbog toga što se radi o pojmovima koji su potpuno nepoznati u ciljnoj kulturi. Na primer, 
naš čitalac koji naiđe na situaciju u kojoj je neko “zamahnuo kukrijem” može pomisliti da je to kutlača, a 
tek kad pročita rečenicu u kojoj figuriraju “mladići s visoko podignutim kukrijima”, kao i onu o krvavim 
kukrijima, može svašta da mu padne na pamet:

•	 “kukri sickles” (Desai 2006: 84)
o “Bilo je tu i robe prokrijumčarene iz Nepala, parfema, teksas jakni, elektronskih uređa-

ja, pa kukrija, plastičnih pokrivača za zaštitu od kiše i zubnih proteza.” (Desai 2007: 99)
•	 “waved his kukri” (Desai 2006: 159)

o “Govornik je zamahnuo kukrijem” (Desai 2007: 178)
•	 “young men holding their kukris aloft” (Desai 2006: 156)

o “predvođeni[h] mladićima s visoko podignutim kukrijima” (Desai 2007: 174)
•	 “bloody kukris” (Desai 2006: 238)

o “Na kasetama je bio snimljen onaj njihov omiljeni govor o “krvavim kukrijima spranim 
u vodama majke Tiste”.” (Desai 2007: 261)

U narednom primeru se pominje pet obeležja naroda Sika, koji čine poveliku etničku grupu u 
Britaniji, tako da je izvornom čitaocu potpuno jasno na šta se misli, dok ciljna publika verovatno nema 
takvo poznavanje kulture ovog naroda i ovakav prevod te rečenice im ništa ne znači bez dodatnog objaš-
njenja:

•	 “those Sikhs with their Kanga, Kaccha, etc., still wishing to add a sixth K, Khalistan, their 
own country in which to live with the other five Ks” (Desai 2006: 108)
o “Siki s Kangom, Kačom i tako dalje, koji su želeli da svojoj zemlji uz tih pet dodaju i 

šesto K, Kalistan.” (Desai 2007: 124)

Prevodilac ovako značajnog dela koje je dobilo Bukerovu nagradu morao bi da zna da su obeležja 
naroda Sika takozvani Kalsa predmeti (Khalsa symbols) nazvani kakar ili pet K zato što svi počinju slo-
vom K, a da o osnivanju svoje zemlje, odnosno Kalistana koji se u rečenici pominje kao imaginarno šesto 
K, Siki za sada samo mogu da sanjaju, budući da teritorija koju oni nastanjuju na Indijskom potkontinen-
tu, Pendžab, ne postoji kao suverena država jer je podeljena između Indije i Pakistana. Smisao engleske 
rečenice inače je sasvim jasan ali nije jasno kako je došlo do ove veoma ozbiljne greške – da prevodilac 
izmisli jednu zemlju koja ne postoji. Srećom, autor ovog romana od pet obeležja Sika, to jest predme-
ta koje oni uvek nose uz sebe jer im tako religija nalaže, spominje samo Kangu i Kaču, a možemo da 
zamislimo šta bi se dogodilo u prevodu da je pomenuta i Karha – čelična narukvica koja krasi svakog 
pripadnika ili pripadnicu ovog naroda, ali kao homonim u srpskom jeziku, budući da se h ne izgovara, 
ima sasvim drugo značenje, pa bi bez dodatnog objašnjenja sigurno izazvala zgražavanje ciljnog čita-
oca. Kada se zalažemo za dodatno razjašnjavanje 'reči i izraza sa kulturološkim značenjem' u srpskim 
prevodima, valja umetnuti kao ubedljivi argument činjenicu da čak i čuvena teoretičarka postkolonijal-
nih studija, ali i književni prevodilac, Gajatri Čakravorti Spivak daje objašnjenje za pet Kalsa obeležja, u 
predgovoru svog prevoda na engleski novele “Draupadi” bengalske spisateljice Mahasvete Devi: “Page 
393: The “five Ks” are Kes (“unshorn hair”); kachh (“drawers down to the knee”); karha (“iron bangle”); 
kirpan (“dagger”); kanga (“comb”; to be worn by every Sikh, hence a mark of identity).” (Spivak 1981: 
391), pa kad može da objašnjava Spivakova koja je odrasla u toj kulturi, mogu i naši prevodioci koji se 
obraćaju srpskom čitaocu kome je ova kulturološka stavka gotovo izvesno nepoznata.
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4. ZAKLJUČAK: KAKO BITI VIDLJIV A NE UPADATI U OČI

Iz ovde izloženih primera možemo izvesti zaključak da u razmatranom kontekstu, odnosno pri 
prevođenju dela postkolonijalne indoengleske književnosti na srpski jezik prevodilac u nekim slučaje-
vima ne sme da ostane nevidljiv jer se bez njegove intervencije u vidu dodatnog objašnjenja čitaocu ne 
prenosi kulturološko značenje a ponekad čak ni najosnovniji smisao izvornog teksta. To objašnjenje, 
predlaže Njumark, može se ubaciti unutar samog ciljnog teksta, u vidu pridevskih klauza, imenica u 
apoziciji, participske grupe ili klasifikatora, a ako to nije moguće daje se u obliku fusnota, endnota, ili u 
rečniku odnosno glosaru na kraju knjige (Newmark 1988: 91, 103, 119).

Odličan primer za ovo je roman Salmana Ruždija Deca ponoći – kako original, tako i prevod. Pre 
svega, sâm Ruždi u romanu često objašnjava neke lekseme ili fraze, kao što je to slučaj sa imenicama 
Haji – iako je ona poznata svakom prosečno obrazovanom čitaocu bez obzira na kulturološku i versku 
pripadnost, ili Hartal – nešto specifičnijim pojmom čije značenje možda nije poznato publici koja nema 
dodira sa indijskom kulturom: “only Hajis, men who had made the pilgrimage to Mecca” (Rushdie 
1991: 8); “Hartal! Which is to say, literally speaking, a day of mourning, of stillness, of silence” (Rus-
hdie 1991: 30). U ovom drugom slučaju, čak i da ciljni čitalac nije bio upoznat sa značenjem upotreblje-
ne lekseme, njen smisao bi mu verovatno bio jasan i iz konteksta. Međutim, evo jednog primera u kome 
bi bez piščevog dodatnog objašnjenja srpskom čitaocu koji uživa u originalnom delu bilo verovatno 
nejasno o čemu se radi, a prevodiocu teško da uklopi u prevod reč koja postoji u srpskom jeziku, ali za 
ciljnu publiku ima sasvim drugačije značenje. Ta reč je šikara – na srpskom vrsta žbunja, ali na urdu 
jeziku vrsta čamca: “many of the small boats, the shikaras, had been caught napping” (Rushdie 1991: 
7). Da sâm Ruždi nije objasnio značenje te reči, bilo bi neophodno da prevodilac to učini. Na sreću, 
prevodioci ovog Ruždijevog romana su odlično obavili svoj posao, pa su na nekim mestima i dodavali 
takva objašnjenja, bilo implicitno u okviru rečenice:

•	 „the fishermen – who were called Kolis – sailed in Arab dhows” (Rushdie 1991: 101)
o „ribari – koji su se zvali Koli – jedrili su u doima, arapskim brodicama sa širokom kr-

mom” (Rušdi 1987: 117)

ili u veoma sadržajnim fusnotama (videti npr. Rušdi 1987: 316, 377), kao i na kraju knjige u „Rečniku 
kulturno-istorijskih pojmova”.

Možemo, dakle, zaključiti da je u slučajevima kada je ciljna publika mnogo udaljena od izvorne 
kulture neophodno izvršiti neku vrstu pragmatičke eksplicitacije kao što o tome svedoči i objašnjenje 
ovog postupka koje nalazimo u Enciklopediji traduktologije: „Pragmatička eksplicitacija implicitnih 
kulturoloških informacija je uslovljena razlikama izmedju kultura: kada pripadnicima ciljne kulturne 
zajednice nisu poznate činjenice koje se u izvornoj kulturi smatraju opštim znanjem, prevodioci često 
moraju u prevod da ubacuju objašnjenja.”28 (Klaudy 2009: 106)
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ABOUT THE [IN]VISIBILITY OF THE TRANSLATOR 
OF HETEROLINGUAL POSTCOLONIAL LITERATURE

Summary

“the presence of a single loanword can theoretically be considered 
a minimal requirement for a text to be identified as multilingual” (Grutman 2000: 158).

The focus of this paper is postcolonial Indian English literature and the problems encountered by its translators into 
Serbian, especially when they are faced with culture-specific items (culture-bound words) without an equivalent in 
the Serbian language. The dominant language in Indian English works is English, but they are also marked by code 
mixing with several other South Asian languages, mostly Hindi, Urdu and Punjabi, thus creating a hybrid vernacu-
lar named Hinglish. The translator is therefore in the position to chose between foreignization and domestication 
of the target text, or in other words – to be more precise, in Venuti’s words – between being visible and invisible. 
The corpus used for analysis in this paper consists of several Indian English novels translated into Serbian and their 
respective originals. Selected examples from the corpus should demonstrate the need of Serbian translators of post-
colonial Indian English literature to use techniques such as doublets, that is, to include certain explanations in their 
translations because the target language readers are not acquainted with the source culture and may consequently 
not grasp implicit cultural information obvious to the source readership without a sort of pragmatic explicitation.
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POJAM HIJERARHIZACIJE  
U TEORIJI KNJIŽEVNOG PREVODJENJA:  

PRIMJER IZ PREVODA POEZIJE ENGLESKOG ROMANTIZMA

Pojam hijerarhizacije se u književnom prevođenju odnosi na proces utvrđivanja manjeg odnosno većeg značaja 
koji pojedini elementi književne strukture imaju u samom književnom djelu koje se prevodi. Elementi u ovom 
kontekstu nisu, i ne mogu biti, nužno jezički, već mogu biti književno-teorijske, te semiotičke, ili još šire, estet-
ske prirode. Dosadašnja izučavanja teorije prevođenja nisu utvrdila osnovnu jedinicu prevoda, pogotovu prevoda 
poezije, već je opšti zaključak da je jedinica prevoda sam utisak koji original ostavlja i koji se mora postići i u 
prevodu. Od postupka hijerarhizacije, tj. čega može prevodilac da se odrekne u prevodu a šta mora da prenese, 
zavisi uspjeh konačnog utiska, odnosno uspjeh prevoda. Jedinstven princip u postupku hijerarhizacije nije moguć 
i to ilustrujemo prevodima dvije pjesme engleskog romantizma, potekle iz pera istog prevodioca: Andrew Jones V. 
Vordsvorta i Kublai Khan S. T. Kolridža, pri čemu u prvom primjeru odstupanje od pojedinačnog značenja riječi 
daje odličan prevod podražavajući originalni duh pjesme, dok u drugom taj isti postupak krnji glavnu pjesničku 
sliku slabeći njenu snagu koja je noseći elemenat pjesme.

Ključne riječi: teorija prevođenja, prevođenje, hijerarhizacija, engleski romantizam

1. UVOD

Idealan, sasvim tačan i mjerodavan obrazac prevođenja teško da može da se ustanovi na osnovu 
nekog posve objektivnog postupka ili ispitivanja. U tom smislu nauka o književnosti i njoj srodne dis-
cipline ostaju u domenu nauka u kojima se pomoću preciznih metoda ne mogu sasvim objasniti procesi 
nastanka jednog prevoda ili samog književnog djela – romana, pjesme, drame i sl. 

Dalji život prevoda vezan je za kulturni kontekst sredine u koju je dospio i nastavlja da dijeli 
sudbinu sa drugim duhovnim vrijednostima te sredine. Prevodilac mora uzeti u obzir ne samo tradiciju 
ciljne književnosti nego i njenu prevodilačku tradiciju (Hlebec 1989: 67). I u našoj sredini ‘duh vreme-
na’ se sredinom 20. vijeka promijenio i čitaoci sve više pokazuju interesovanje za strane autore, pošto je 
srpska književnost uhvatila korak s evropskim književnostima (Hlebec 1989: 98). 

Ranije odrednice prevodâ i njihovih kvaliteta koje se danas smatraju prevaziđenim, a koje se iden-
tifikuju kao ‘vjernost’ i ‘sloboda’ prevođenja, ukazuju na kompleksnost pitanja prevođenja kao procesa 
koji se tretira kao svojevrsni vid komunikacije između kultura i, ako je original starijeg datuma u odnosu 
na vrijeme nastanka prevoda, onda i vid komunikacije dvije različite epohe. Termin ‘komunikacija’ koji 
je u teoriji prevođenja uveden odnedavno, predstavlja izraz modernog pogleda na pitanje prevođenja, 
obzirom da je u teoriji prevođenja, u novije vrijeme, došlo do skretanja fokusa sa spornog, potčinjenog 
položaja prevoda u odnosu na original, na pitanje uloge i mjesta prevoda u ciljnoj kulturi (Bassnett 
2002: 2). U skladu sa tim,  prevodilac kao i identifikacija prevodiočevih postupaka dobijaju na značaju, 
prevođenje se tretira kao samostalni stvaralački poduhvat, a prevod kao originalni stvaralački čin sa 
sopstvenim vrijednostima koje u sebi prenosi kroz vrijeme, od jednog mjesta do drugog, ‘teret’ značenja 
jedne kulture (Bhabha 1994: 38). Naglašenija uloga prevodioca i samog prevođenja kao kreativnog a ne 
reproduktivnog čina dovela je, sasvim prirodno, do zaključka da ni jedan prevod nije definitivan oblik 
prenosa poruke sa jednog jezika na drugi, niti to može ikada biti (Venuti 1998: 46). Najbolji pokazatelj 
tog uzlaznog trenda, kada je značaj prevodioca i prevoda u pitanju, jeste status prevoda koji nosi oznaku 
‘novi original’ u nekom drugom jeziku (Bassnett 2003: 9). To je kategorija koju je u teoriju prevođenja 
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uveo još Walter Benjamin1 ali drugim riječima. O tome Susan Bassnett kaže: “Na više načina, višesi-
stemska teorija pojednostavljuje pogled Voltera Bendžamina da je prevođenje takav čin koji daje novi 
život tekstu, pruža mu mogućnost da preživi, da nastavi da živi u jednom novom obliku i u nekom no-
vom sistemu.”2 

2. PREVOĐENJE POEZIJE KROZ PRIZMU TEORIJE PREVOĐENJA

2.1. Teorija prevođenja: opšti stavovi

Pitanje koje u velikoj mjeri može doprinijeti da se osvijetli sam proces prevođenja, tj. da se opiše, 
čemu uostalom teži teorija prevođenja, upravo je život prevoda u novom kontekstu i novom vremenu 
u odnosu na original. Tako dolazimo do problema pristupa prevođenju. Svaki prevodilac mora imati na 
umu da se ni jedan tekst, bilo prozni bilo poetski, ne može izolovati od bića jezika kome pripada, te da 
je jezik dio kulture. Isprepletenost jezika i kulture kojoj original pripada jeste najveći problem prilikom 
prenošenja poruke sa jednog jezika na drugi. Posmatranjem i analizom te neraskidive veze došlo se do 
zaključka da prevodilac sâm mora najprije razumjeti kulturološki ambijent teksta kojeg je namjeran da 
prevede, da identifkuje i ustanovi intencije autora originala, kao i da uoči u kolikoj mjeri ih je i sam autor 
uspješno jezički realizovao. I kojim sredstvima. Interpretacija izvornika je, dakle, nezaobilazan korak. 
Od uspješnosti interpretacije zavisi valjanost prevoda, jer će se prevodilac truditi da upravo prepoznatu 
poruku vjerno prenese shodno prevodilačkoj praksi i tradiciji ciljne sredine. Poruka je, uostalom, to što 
se može prenijeti, samo drugačijim sredstvima od onih koja su upotrijebljena izvornoj formi.

Poseban problem predstavlja prevođenje poezije, kao svojevrsne književne tvorevine kod koje je 
forma u funkciji smisla mnogo više prisutna nego kod drugih oblika verbalnog izraza. Pa tako nemoćni 
pred zahtjevom da se smisao prenese odvojen od svog formalog izraza, svi napori da se taj postupak 
ipak dovede u teorijski prihvatljivu dimenziju idu u pravcu identifikovanja nečeg što se zove ‘invarijan-
tni elementi’.3  Boris Hlebec ih objašnjava kao elemente kod kojih se odražava pozitivan odnos prema 
izvorniku (Hlebec 2009: 90).  Dalje kaže: “Anton Popovič je pod invarijantama smatrao nepromijenjeni 
dio, zajedničko jezgro većeg broja prevoda s istog originala, što može da implicira da se neki elemen-
ti originala moraju reprodukovati u svakoj vrsti prevoda.” Upravo način na koji će se ti invarijantni 
elementi prenijeti omogućava utiskivanje ličnog pečata prevodioca, čemu u ovom radu poklanjamo 
posebnu pažnju.

Andre Lefevere u tom smislu uvodi ‘koncepcijske i kulturološke okvire’ koji obavezuju i pisce i 
prevodioce (Lefevere 1999: 76). Ovi kulturološki okviri određuju na koji način se konstruiše stvarnost, 
kako u jeziku-cilju tako i u izvorniku, a vještina prevodioca u rukovanju ovim okvirima će odrediti 
uspjeh prevoda. Svi, dakle, pokušaji idu u pravcu da se utvrdi kako u jezičkoj tvorevini postoji sadržaj, 
određenom formom iskazan, koji se prenosi u drugi jezik. U domenu književnog prevođenja mogu se 
uočiti specifične odlike svakog pojedinačnog prevođenja utvrđivanjem izbora kriterijuma prevodilaca, 
pa Anne Cluysenaar upućuje prevodioce da ne smiju da računaju na opšti utisak prilikom utvrđivanja 
šta da sačuvaju ili prenesu iz izvornika, već treba da osmotre svaku pojedinačnu strukturu, bilo da je 

1  “Prevod se javlja kasnije u odnosu na original, a prevod obilježava produžetak njegovog života.” (Translation comes later 
than the original, and translation marks their stage of continued life), Walter Benjamin, The task of the Translator, u 
ILLUMINATIONS.  Edited and with Introduction by Hannah Arendt. New York: Schocken Books, 1968, 71

2  Susan Bassnett, Taking the Cultural Turn in Translation Studies, u Translation, History and Culture, Susan Bassnett & André 
Lefevere. Ed. Cassell, London: Printer, 1995, 173.

3  “Termin invariant prvi je upotijebio J. J. Revizin u svome članku “Semiotički komentar češke knjige o prevođenju” 
podrazumijevajući pod njim suštinu koja ostaje nepromjenjiva pri svim transformacijama teksta, odnosno ono što objedinjuje 
tekst originalnog djela sa tekstom prevoda. “ Mila Stojnić, Prevod kao tumačenje književnog djela, u Književno prevođenje: 
teorija i istorija, Zbornik radova, Institut za književnost i umetnost, Braničevo, Požarevac, Književna zajednica Novog Sada, 
1989, str. 32. (eng. ‘invariant core’, Bassnett 2003: 33)
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riječ o prozi ili stihu, jer će svaka struktura staviti naglasak na određena jezička obilježja ili nivoe više 
nego na neke druge (Cluysenaar 1976: 49).  Stoga je potrebno utvrditi dominantnu strukturu svakog 
pojedinačnog djela koje se prevodi.

O hijerarhizaciji, tj. o većem ili manjem značaju jednih elemenata jezičke strukture u odnosu na 
druge u izvorniku, i neophodnosti njihovog identifikovanja, govori i Hlebec: «Idealna, apsolutna tačnost 
u književnom prevođenju - naročito prevođenju stihova - bila bi tačnost u svakom pogledu, prestvara-
nje interakcije svih elemenata originala (važnih i nevažnih - ako ima nevažnih elemenata) ili bar svih 
najvažnijih” (Fedorov 1974: 24). Često je nemoguće istovremeno ostvariti vezivanje za poetsku inten-
ciju i referencijalnu intenciju, jer se sredstva za njihovo izražavanje u izvornom jeziku i jeziku cilju ne 
moraju podudarati. U takvim slučajevima prevodilac će se odlučiti za one komponente koje su važnije 
u konkretnom tekstu. Najčešće se na očuvanje manje značajnih funkcija ide tek pošto je obezbijeđeno 
prenošenje dominantnih. Time se vrši hijerarhizacija elemenata po važnosti (Fedorov 1974: 91) Samim 
činom prevođenja prevodilac se opredjeljuje za određenu hijerarhiju vrijednosti izvornog teksta (Kon-
stantinović  1981: 122). 

Termin koji figurira sve više u razmatranjima procesa prevođenja jeste ‘odluka’. Odnosi se na 
prevodioca i njegovu procjenu u pronalaženju najboljih rješenja u postupku prenošenja poruke, kada 
se nađe pred izborom dva ili više podjednako dobra supstituta izvornog oblika (Hlebec 1989: 147). 
Transformacije, u koje spadaju zamjene, permutacije, dodavanje i izostavljanje jezičkih elemenata, čine 
prevodilačke postupke, i prevodi se mogu po njima analizirati i klasifikovati. Transformacije su najčešće 
prirodne i spontane posledice prevodiočevih nastojanja da prenese izvorne intencije uz očuvanje zna-
čenjskih komponenti, a po cijenu udaljavanja od opštih formalnih, gramatičkih i značenjskih kategorija 
izvornika (Hlebec 1989: 154). Mila Stojnić upozorava da su formalne osobine pjesme neponovljive na 
bilo kom drugom jeziku, te im ne treba žrtvovati smisaone cjeline i detalje poetske slike, stilske figure i 
leksičke spojeve koji se inače mogu lakše sačuvati (Stojinić 1980: 100).

Ovo istraživanje je išlo za tim da prepozna i prikaže prevodilačke postupke, njihove odluke i iz-
bore. Obzirom da teorija prevođenja nije normativna, niti teži da to postane, ne postoji neki jedinstven 
kriterijum, praktično i teorijski ustanovljen, koji bi bio reper za ocjenjivanje prevoda. Osvjetljavanje 
pitanja ekvivalencije kao i ispitivanje elemenata koji ustanovljavaju značenje u okviru procesa prevo-
đenja jesu zadaci kojima se teži. Upravo kod ostvarivanja značenja putem jezičkih sredstava, nailazimo 
na specifičnost za našu temu, a to je shvatanje o neprevodivosti poezije, koje proističe iz činjenice da je 
sama forma nosilac značenja u poeziji. Slijede izvjesne teškoće i paradoksi kada je prevođenje stiha u 
pitanju, što ne znači da su svi pokušaji prenošenja poruke putem prevedenog stiha unaprijed osuđeni na 
neuspjeh. Postoji nekoliko formalnih metoda prevođenja poezije koje je ustanovila teorija prevođenja: 
fonemska, doslovna, metrička, prozna, rimovana, blank vers, interpretativna.4 Ovakva klasifikacija do-
prinosi tome da se uvidi kako ne postoji jedan jedini način da se prevede neka pjesma, uostalom, kao što 
ne postoji samo jedan ispravan način da se neka pjesma napiše (Bassnett 2002: 33). Ipak, kada je poezija 
u pitanju, ne postoji jedno i jedinstveno pravilo u pitanju prevoda, već forma, tj. izbor forme prevoda 
zavisi od smisla poruke, dakle, forma je u svemu podređena potrebama sadržaja (Hlebec 2009: 105).

Međutim, ono što izgleda veći problem od izbora forme prevoda jeste vremenska distanca, situa-
cija kada je original nastao mnogo ranije u odnosu na prevod, te je pjesnik, zajedno sa ambijentom kome 
je pripadao stvar prošlosti, a prevod osuđen da uspostavlja nove veze u novoj sredini. Značenje pjesme 
u prvobitnom kontekstu je sada već nedostižna stvar, a prevod pjesme ostaje na razmeđi na kojoj se 
susrijeću interpretacija sa oblicima imitacije i preradâ. Prevodioci nastavljaju da stvaraju ‘nove’ verzije 
datog teksta, ne da bi dosegli ideal ‘savršenog prevoda’ (ako takav uopšte postoji), već zato što je svaka 
prethodna verzija kontekstualno vezana, predstavlja takvo čitanje koje je ekvivalentno vremenu u kome 
je nastalo, i uz to nosi individualni pečat svog tvorca. Ilustrativan za ovaj vid problema prevođenja jeste 

4  Analizu strategija i njihovu funkcionalnost objašnjava Susan Bassnett u Translation studies, London and New York: Routledge 
Taylor and Francis Group, 2002, str. 84, prema autoru André Lefevere, Translating Poetry, Seven Strategies and a  Blueprint, 
Amsterdam: Van Gorceun, 1970. 
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prevod Bajronovog ‘Don Žuana’ na srpski jezik Okice Gluščevića, koji se prvi put pojavio krajem XIX 
vijeka, a doživio reprint uz minimalne modifikacije, otprilike stotinu godina kasnije.

Pitanje koje smo ovdje dotakli jeste stil, kako originala tako i prevoda, kao i problem prenosivosti 
originala. Lingvistička analiza prevoda ima brojna ograničenja i tek komparacijom analize izvornika 
i analize samostalnih poetskih vrijednosti prevoda može se dati konačna i zaokružena ocjena prevoda 
(Bertolino 1981: 176). Uloga prevodioca je ovdje najznačajnija jer prevodilac vrši identifikaciju stila 
izvornika, odlučuje o njegovom prenošenju tražeći analogni stil.

2.2. Nivoi ekvivalentnosti

Prevodna ekvivalencija se ne ostvaruje upotrebom odgovarajućih, korespondentnih leksema i 
gramatičkih konstrukcija u ciljnom jeziku, pa se ni stilska ekvivalencija neće uvijek ostvariti korespon-
dentnom stilskom kategorijom, već onom koja prenosi istu stilsku intenciju (Hlebec 1989: 61). Drugim 
riječima, ne može se ustanoviti formula za sâm način realizovanja stilske ekvivalencije već je bitan 
rezultat, tj. ekvivalencija stila se može identifikovati ali ne i proces njene realizacije usled leksičkih i 
kulturoloških razlika izvornika i cilja. 

Međutim, stil prevoda je ukupnost postupaka prevodioca na leksičkom (kao bazičnom) i tzv. knji-
ževnom nivou. Dakle, teorija prevođenja jasno izdvaja dva suštinska nivoa prevoda: leksički i književni. 
Otvoreno pitanje kako pristupiti objašnjavanju procesa i rezultata prevođenja – sa lingvitičkog ili sa knji-
ževno-istorijskog stanovišta, pokazalo je da se ta dva teorijska pristupa međusobno ne isključuju kako 
je to na prvi pogled izgledalo (Sibinović 1979: 106). I kao što se književno djelo ne može vrednovati 
samo lingvističkim činjenicama, tako je i književni prevod protivprirodno okivati lingvističkim nivoima 
ekvivalentnosti (Sibinović 1979: 21) U književnom djelu umjetnički dojam se postiže variranjem činila-
ca književnog djela, a ne činilaca jezičkog sistema. Time je uslovljen i kvalitet prevoda: jezički znaci su 
samo znakovne realizacije činilaca književne tvorevine, a odnosi jezičkih činilaca u koje stupaju i efekti 
koje ti odnosi postižu predmet su analize kritike prevoda koja, potom, značenje traži van jezičkog nivoa 
koji se smatra elementarnim. Zbog toga nivoi ekvivalentnosti i njihovi modeli za teorijsko osmišljavanje 
i vrednovanje rezultata prevođenja književnog djela svoju osnovu moraju imati u književno-teorijskom 
konceptu, koji, razumije se, obuhvata jezičke i šire semiotičke aspekte problema (Sibinović 1986: 21). U 
tom pravcu ustanovljena su tri osnovna koncepta na osnovu kojih se formulišu modeli nivoa ekvivalencije 
(uobličavaju različite varijacije modela “nivoa ekvivalentnosti”) književnog prevoda: 

1) književno-teorijski,
2) lingvistički,
3) semiotički.

Varijacije književno-teorijskog modela nastaju u okviru tri fundamentalna nivoa: tematsko-mo-
tivskog, kompozicionog, jezičkog.

Varijacije lingvističkog modela za stožerne nivoe ekvivalentnosti prevoda uzimaju, zapravo, ni-
voe na koje se obično u analizi raščlanjuje jezik: glasovni (fonetski), morfemski,  leksički, morfološki, 
sintaksički. 

Varijacije semiotičkog modela nižu se, uglavnom, na osama semantike, sintakse, pragmatike. 
Razumije se, pojmovi semantike i sintakse u semiotičkom konceptu po značenju su širi od lingvističke 
upotrebe ovih termina (Sibinović 1986: 17). Time naš posao analizatora prevoda poezije dobija obrise 
prostora kretanja pri analizi prevoda, koji se, kao što se pokazuje, ne odnosi i ne obuhvata samo prostor 
jezika, niti samo književno-teorijski prostor, već pluralitet disciplina počev od semiotike, pragmatike, 
filozofije, sociolingvistike, i mnogih drugih koje je stvorio čovjek u svom totalitetu postojanja.  

Sasvim je na mjestu primjedba da se u radovima iz oblasti komparatistike često analizira samo 
jedan, ili samo neki od, inače više komplementarnih, nivoa u okviru izvornog modela. Stoga uputstva 
za ocjenu prevoda koja se oslanjanju na isključivo lingvistički nivo nisu dobra. Lingvistički nivo je, kao 
što smo vidjeli, samo početni nivo u komparativnoj analizi, jedan segment ozbiljnog kritičarskog rada. 
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Kritika prevoda koja pretenduje na ozbiljnost i naučnost svakako mora imati u vidu sve oblasti ljudske 
duhovnosti koje smo naveli a koje se prelamaju putem jezičkih znaka u jednom književnom djelu. Često 
te oblasti identifikujemo kao kulturološke diferencije dva naroda, istorijsku pozadinu, tradiciju i sl., i sve 
one upućuju na povezanost sa nacionalnim jezikom i njegovim razvojem, što je pomenuto na početku 
ovog pregleda; na simbiozu jezika i kulture u najširem smislu, prisutnoj u svakoj nacionalnoj zajednici. 

Problem kritike prevoda na naš jezik, suočen sa nedostatkom teorijskog pristupa, donekle pre-
vazilazi praksa, koja sa svoje strane doprinosi ustanovljavanju ‘nepisanih’ pravila kojima se analiza 
i ocjenjivanje prevoda mogu rukovoditi. Izdvajaju se tri vrste kritike prevoda poetskih djela, od kojih 
svaka ima svoja ograničenja, pa se s toga ne mogu pojedinačno primijeniti, već se sve tri moraju kom-
binovati u procjeni prevoda: prva vrsta kritike sadrži samo ocjenu prevoda kao autonomnog poetskog 
djela – ostvarenja; druga se ograničava na kritiku izvornika uz sažetu ocjenu bliskosti ili udaljenosti 
prevoda od originala; i, treća, koja je i najčešći vid kritike poetskih prevoda, zadržava se na kritičkom 
ocjenjivanju procesa prevođenja (Bertolino 1981: 174). Ono što treba da se pronađe jeste podudarnost 
ukupnog i zaokruženog konačnog utiska, odnosno doživljaja izvornika i prevoda (Bertolino 1981: 166). 
Najdublji smisao prevođenja poezije je u tome da kod čitaoca prevoda izazove onaj isti, ili približno isti 
utisak koji čitaocu originala stvara izvorno djelo (Konstantinović 1981: 126). 

Pošto prevođenje nije prosto prenošenje jezičkih poruka iz jednog jezika u drugi već mnogo 
složeniji proces postizanja istih efekata u prevodu koji su ostvareni u originalu putem interaktivnosti 
jezičkih elemenata i književnih činilaca, neophodno je da prevodilac bude neko ko je ‘vješt na riječima’ 
u svom jeziku, a istovremeno dobar poznavalac pisca i djela koje prevodi, kao i istorijskog trenutka u 
kome je djelo nastalo. Rad prevodioca poezije specifičan je: udio filologa - istraživača nije manji od 
učešća umjetnika riječi: “Stoga nije slučajno da su se mnogi pjesnici bavili prevođenjem poezije, i to 
vrlo uspješno: Bodler, Puškin, Pasternak, Laza Kostić, da navedemo samo nekoliko imena. Najbolji 
prevodioci među pjesnicima su ljudi široke kulture i temeljnog poznavanja jezika. Među profesionalnim 
prevodiocima-filolozima najviše domete postižu oni koji imaju izraziti pjesnički dar. Samo zahvaljujući 
velikom znanju i istančanom ukusu prevodilac može naći najbolji prevod u kome će biti prevedeno su-
štinsko, a nebitno, ako se tako mora, ostati zanemareno (Konstantinović 1981: 133). 

Prevodioci, kako zaključuje teorija prevođenja, itekako su svjesni prisustva publike, odnosno či-
taoca kome prevod ide u ruke, kao i činjenice da prevod živi, uostalom kao i original, jedino dok ga živi 
čovjek percipira u procesu čitanja, bez obzira na vrijeme njegova nastanka. U tom smislu Boris Hlebec 
sumira rezultate teorije prevođenja u pogledu odnosa prema čitaocu prevodne poruke. Obzirom da je 
osnovna svrha ‘neometan prijem poruke’ primalac te poruke je činilac koji utiče na njeno preoblikovanje 
u procesu prevođenja. Između prevodilaca i primalaca postoji dvosmjerna veza; ne samo što prevodilac 
uzima u obzir potrebe, želje i mogućnosti svoje publike, nego se i ukus i znanje publike mogu mijenjati u 
zavisnosti od prevodnih poruka (Hlebec 2009: 72). Pa tako postoje različite vrste publike, prema njenim 
očekivanjima, interesovanjima, kompetencijama, i sl., te je nemoguće, zaključuje Hlebec, voditi uvijek 
računa o svim primaocima. Književna djela namijenjena su primaocima koji raspolažu književnom 
kompetencijom.  Očekivanja publike su u direktnoj vezi sa odabirom jezičkog materijala u prevodu. 
Ovu tezu potvrđuju primjeri iz prakse u kojoj nalazimo lijepe prevode starih pjesnika napisane moder-
nim jezikom u kojima je upotrijebljen i pokoji arhaizam da tekst dobije patinu (Konstantinović 1981: 
136). Stil vremena se obično nagovještava izvjesnim blagim nanosima arhaične leksike i frazeologije 
(Sibinović 1979: 124).

Lingvističke teorije prevođenja najčešće prate realizovanje prevoda na nivou fonema, odnosno 
grafema, na nivou morfema, na nivou leksema, te na nivou sintagmi, rečenica i perioda. U okviru tih 
nivoa, rješenja se traže u rezultatima konfrontacije dvaju jezika. Ali u ovakvom pristupu ipak nema do-
voljno čvrstih osnova za prevođenje niza slučajeva kada tekst originala ima važnih konotativnih znače-
nja. Da bi se otklonili ovakvi i slični nedostaci lingvističkog pristupa književnom prevodu, niz teoretiča-
ra u prvi plan ističe princip funkcionalne ekvivalentnosti. Funkcionalna ekvivalentnost se prema teoriji 
o nivoima ekvivalentnosti prati na planu jezičkih znakova, na planu iskaza, na planu opisa situacije i na 
planu cilja komunikacije. Konkretna rješenja za probleme na ovim planovima traže se u okvirima situ-
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ativne, transformacione i semantičke teorije, koje se tretiraju samo kao različiti modeli za prevođenje 
(Sibinović 1979: 114). 

Teorija se, tako, vraća na početnu premisu, a to je neophodnost utvrđivanja dominantnog elementa 
originala, odnosno, utvrđivanja kojoj ravni, lingvističkoj ili književno-estetskoj, pripada, te njega izdvojiti 
i prenijeti u prevodu. “Ako je teorija prevođenja za osnovni kriterijum prihvatila princip funkcionalne 
evivalentnosti, onda se u prevođenju književnih djela, čija je osnovna funkcija književno-estetička, za 
konstituisanje teorijskog sistema ne može upotrijebiti lingvistički pristup. Teorijski, okvirni sistem knji-
ževnog prevođenja biće zasnovan na književno-estetičkim činiocima. U okviru toga sistema, s obzirom 
na činjenicu da je u književnosti osnovni materijal za izražavanje jezik, lingvistički modeli prevođenja 
će se koristiti kao elemenat tehnike. Oni se moraju primjenjivati, ali koristiće se oni modeli koje u datom 
tekstu diktiraju književno-estetički obziri. Dakle, književna i lingvistička koncepcija teorije književnog 
prevođenja se dopunjuju, tako što lingvistički kriterijumi, iako ne mogu biti dominantni, štite prevod od 
bezrazložne prevodilačke slobode, od prevodilačke proizvoljnosti.”( Sibinović 1979: 115)

Drugim riječima, nivoi ekvivalentnosti pretpostavljaju vrhovni princip tzv. funkcionalne ekvi-
valentnosti, koju je najlakše identifikovati na osnovu postignutog efekta kod čitaoca prevoda, a ne na 
osnovu samo lingvističkih ili samo književno-teorijskih parametara. Opipljivi, materijalni pokazatelji 
teško su uhvatljivi zbog nemogućnosti da se za svaki književni žanr, usled razlika u njihovoj prirodi, 
identifikuje jedinica prevođenja, odnosno jedna univerzalna jedinica, koja bi važila za svako književno 
djelo, za svaki tekst. Negdje će to biti jedna rečenica, drugdje sintagma, negdje stih ili cijela pjesnička 
slika, ili pak cijela pjesma. Odluka je na prevodiocu. 

3. PRIMJER HIJERARHIZACIJE IZ PREVODA POEZIJE  
ENGLESKOG ROMANTIZMA

U časopisu Lipar 2009. godine Vladimir Jagličić je objavio prevode nekoliko pjesama engleskog 
pjesnika doba romantizma Vilijema Vordsorta: Za nas je svet suvišnost (The world is too much with us), 
Endrju Džouns (Andrew Jones), Sanjarenje za sirotu Suzanu (Reverie of Poor Susan), Brodovima je 
načičkano more (With Ships the Sea Was Sprinkled Far and Nigh), Engleska (I-V) (England), Novembar 
1806 (November 1806), Leptiru (To a butterfly), *** (My heart leaps up when I behold). Izbor pjesama 
je reprezentativan u pogledu interesovanja i tema kojima se Vordsvort bavio u svom pjesničkom opusu. 
Tako su ovom grupom pjesama obuhvaćene njegove socijalne, ljubavne, političke i istorijske teme. 

Posebno se po uspješnosti ističe prevod pjesme Endrju Džons (Andrew Jones)5 koji je tečan, 
jasan, jezički korektan i duhovit. Leksika je živa i sočna (‘svinjski nečovečno’, ‘žega čela znoji’, ‘bez 
prebijene pare stoji’) a dikcija i ritam baladski, u duhu srpske narodne lirike. Endrju Džons je lik iz ko-
mšiluka, ‘sav dan pije, lenčari, ili drema večno’ (he loves/Through the long day to swear and tipple), a 
i svoju ‘decu uči da budu prevaranti’(he’ll breed/His children up to waste and pillage);  prema bogalju 
sirotom, kome neko novčić baci, ponela se ‘vaška svinjski nečovečno’ (To whom a foul deed he had 
done,/A friendless man, a travelling cripple!). Pijanica Endrju je prvi pronašao novčić koji je bio bačen 
bogalju, te ga brže-bolje podiže i reče:

Vordsvort:
‘Under half-a-crown,
What a man finds is all his own,
And so, my Friend, good-day to you.’

Jagličić:
‘Zakoni krune još postoje:
što čovek nađe – njegovo je.
Pa, prijatelju, sve najbolje.’    

Kao što se može vidjeti, prevodilac ne prenosi doslovno smisao, ima odstupanja, ali vještih, koja 
se i stilski i pojmovno uklapaju u poruku originala. Izgleda da Jagličić u suptilnijim lirskim sklopovi-

5  Wordsworth, W. (2009). Endrew Jones, Lipar, God. 10, br. 38/40, 172-173
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ma, u kojima smisao nose pojedine riječi, slobodnijim prevodilačkim manirom ne uspijeva uvijek da 
se uklopi u stilsku ravan određene pjesme, dok u tematski drukčijim kontekstima u kojima dominira 
specifičan duh komike, socijalnog prekora, ili pak političke note, vještije prilazi problemu prenošenja 
ukupnog smisla.

Ako pažljivije pogledamo Jagličićev prevod uočićemo od samog početka odstupanje od pojedi-
načnog značenja riječi i njegov manir koji možemo okarakterisati više kao prepričavanje, ali takvo da 
teži da ostvari i dostigne komični duh originala kojim je prevodilac od početka rukovođen. I uspio je u 
prepoznavanju najvažnijeg elementa pjesme, koji nije ni neka pojedinačna slika (recimo glavnog juna-
ka Endrju Džonsa), niti forma, ili pak zvuk, rima, dužina stiha, ili sami stil pisca, već je to ukupan duh 
pjesme: podrugljiv, pomalo prekoran, a oslonjen na opis glavnog junaka. Tako Jagličić kaže da Endrju 
Džons ‘uči decu da budu prevaranti’ umjesto, kako stoji u originalu ‘da ih uči da budu ništarije i lopovi’ 
(he’ll breed/His children up to waste and pillage); potom prevodilac kaže da bi ‘raskrinkao tog ološa/uz 
zvuk fanfara il doboša - /neka ga tako selo pamti’, dok u originalu pjesnik kaže ‘kako bi želio da odred 
za mobilizaciju vojnika naiđe i pokupi ga, uz zvuke doboša, i, zauvjek ukloni iz sela’ (I wish the pre-
ss-gang or the drum/ With its tantara sound would come,/ And sweep him from the village!) – Jagličić 
nigdje ne pominje odred za mobilizaciju vojnika! U nastavku takođe nailazimo na brojna odstupanja 
od pojedinačnih značenja i to upravo onih koji opisuju protagonistu: umjesto da ‘voli da psuje i pijanči 
po sav dan’ (he loves/ Through the long day to swear and tipple), Jagličić kaže da ‘sav dan pije i lenčari 
ili drema večno’; ‘sušno vrijeme’ (draughty weather) postaje u prevodu ‘žega čela znoji’, a u šestoj 
strofi, kada Endrju otme novčić od prosjaka, umjesto da samo ‘kaže’ (quoth Andrew) prevodilac dodaje 
i ‘Endrju će dobre volje’; najveće je odstupanje u riječima samog Endrjua, jer pjesnik u originalu kaže 
da ‘Svaku paru manje vrijednosti od pola krune6, ko pronađe može da zadrži’ dok Jagličić kroz Endrjua 
govori u prevodu da ‘Zakoni krune još postoje,/što čovjek nađe njegovo je!’.  

Ipak, prelazimo lagano preko navedenih odstupanja, jer je prevodilac uspio da sačini dinamičan 
i vedar ritam, a sam zaplet kako se ‘vaška ponela svinjski nečovečno’ prema prosjaku od koga je otela 
bačeni mu novčić uspio da opiše na duhovit način - lik Endrju Džonsa dočarao živo i sočno (ološ, vaška, 
svinjski nečovječno, pije i lenčari, drema večno). Prevodilački manir odstupanja od značenja pojedinač-
nih riječi u cilju pronalaženja domaćih, srpskih slikovitih sintagmi u duhu najbolje srpske lirske tradicije 
ukazuje na činjenicu da je prevodilac uspješno obavio tzv. hijerarhizaciju, odnosno procjenu šta je naj-
važnije sačuvati i šta je manje važno u prevodu prenijeti.

Na žalost, prevod pjesme Kublaj Kan engleskog pjesnika Semjuela Tejlora Kolridža iz pera istog 
prevodioca, Vladimira Jagličića, objavljen u časopisu Lipar 2009.7 godine ne uspijeva da prenese smi-
sao originala, ima ogrešenja o smisao i pjesničke slike, i, čak potpuno novih slika, kojih nema u origi-
nalu. Prevodilac se koristio potpuno istim postupkom kao i u prethodnom prevodu, ali, usled činjenice 
da je prioritet u prevodu pjesme Kublaj Kan trebalo dati glavnoj pjesničkoj slici, pod cijenu ogrešenja o 
ostale segmente, odstupanje od pojedinačnog značenja nije bilo prihvatljivo za ovu pjesmu. 

Prepjev je jezički korektan, ali ponegdje pogrešan ili se (previše) namjerno odstupalo. Tako je 
rijeka Alf, s početka pjesme, u Jagličićevom prevodu ‘potok’; svjesni smo da je u ovoj pjesmi rijeka 
simbol stvaralačke snage, ili jednostavno neke nevidljive, skoro natprirodne, duhovne moći, tako da je 
oznaka ‘potok’ bitno slabljenje u opisu koji tek treba u pjesmi da uslijedi. U prvoj strofi imamo pre-
vodiočev umetak ‘noć i dan’ nakon stihova where the sacred river ran (gde potok Alfa, noć i dan...); 
potom pećine koje se pominju u originalu, i koje su ‘nemjerljive ljudskim okom’ (measureless to man), 
postaju ‘potok Alfa ko u pećine uklesan’. I tako, u stihovima prevoda vidimo taj ‘zavojit potok’ kako 
‘po parku krstari’ umjesto da vidimo ‘vrtove sjajne’ i čujemo ‘žubore’ nekih drugih ‘potoka’ (And there 
were gardens bright with sinuous rills). Međutim, najveće ogrešenje je u drugoj strofi u kojoj primjesu 
jeze i natprirodnog (koju pjesnik postiže sjenovitim zelenim padinama i prigušenim mjesečevim sjajem, 
te jecanjem neke žene koja žali za voljenim) u prevodu ‘razbija’ prevodilac: uvodi lik ‘ljubavnika’ (neki 

6  Engleski novac u 19. vijeku
7  Coleridge, S. T. (2009). Kublai Khan, Lipar, God. 10, br. 38/40, 185-186
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imaginarni muški lik), umjesto da nam prikaže blijedi mjesec i da dočara jecanje nepoznate žene za 
ljubavnikom – metaforu (wailing for her demon-lover) je pretvorio u sliku:

Kolridž:
A savage place ! as holy and enchanted
As e’er beneath a waning moon was haunted
By woman wailing for her demon-lover !  

Jagličić:
Divlje mesto je to! I svetlost vara:
usred užitka mesec se obara
na ljubavnika demonskog zle žene!

Potom na još jednom mjestu ‘koriguje’ original pa umeće još jednu sliku; pa umjesto da ‘kruži 
rijeka’ čitalac ugleda kako ‘kruži put’:

Kolridž:
Five miles meandering with a mazy motion 
Through wood and dale the sacred river ran,

Jagličić:
A iznad, kruži put, poput pletiva,
kroz dô i stabla teče sveta reka...

Ima i jedno nejasno, čak nerazumljivo mjesto u prevodu, bez obzira da li tačno prenosi smisao 
originala:

Jagličić:
Al’ svi što mogu gledati i čuti
kao da viču: “Čuvaj se, prenuti!” 
Te oštre kose, tog očinjeg sjaja.

U samoj završnici, u kojoj Kolridž kaže da je pjesnik čudak, da iz njegovih očiju izbija žar i da 
će zbog toga ljudi u praznovjerici govoriti kako treba oko njega tri puta obići, Jagličić podiže trostruki 
zid oko pjesnika:

Kolridž:
Beware ! Beware !
His flashing eyes, his floating hair !
Weave a circle round him thrice,
And close your eyes with holy dread

Jagličić:
Čuvaj se, prenuti!
Te oštre kose, tog očinjeg sjaja!
Opaši trostruk zid u nedogled,
I sklopi oči, oprezan do kraja...

Najvažnija slika – slika ‘svete rijeke Alf’ (the sacred river) postala je u prevodu ‘potok’ što jako 
slabi utisak o moćnoj rijeci koja valja sve pred sobom, koja je u pjesmi simbol ljudske stvaralačke sna-
ge, nepredvidive kao i sama rijeka, koja je čas mirna čas ponire i izbija na površinu izbacujući kamenje 
i grane, uz snažan zvuk iz dubine zemlje; rijeka i tutnjava koja je prati ima tu moć da svojim zvukom 
donosi glas predaka i proriče rat; čarobna je, kao i vrt oko nje, opasna, kao i ponor u koji preko vodo-
pada nestaje, neuhvatljiva, i samim tim moćna. Riječ ‘potok’ nekoliko puta ponovljena oslabila je stub 
pjesme, i ona gubi na snazi.

Na kraju možemo samo konstatovati da primjeri potvrđuju značaj uloge prevodioca u procesu 
književnog prevođenjate da od njegove procjene, tj. hijerarhizacije elemenata u okviru književnog djela, 
tj. postupka utvrđivanja manjeg, odnosno većeg udijela koji neki elemenat ima u nekom književnom 
djelu zavisi i uspješnost prevoda. Elementi književnog djela u ovom kontekstu nisu isključivo iz domena 
jezika i obuhvataju mnoge ravni. Jedan jedinstven postupak u prevođenju nije prihvatljiv za sva knji-
ževna djela već je svako književno djelo svijet za sebe koji zahtijeva da bude predmet posebne analize 
na osnovu koje prevodilac utvrđuje čega može da se odrekne u prevodu a šta mora da zadrži, obzirom 
da je teorija prevođenja utvrdila da se ne mogu prenijeti baš svi segmenti jednog književnog djela, te da 
glavni cilj tog postupka treba da bude postizanje istog efekta u prevodu kakav je autor originala postigao 
u svom radu i koji je ostavio na čitaoce izvornog teksta.
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THE TERM HIERARCHISATION IN THE THEORY OF LITERARY TRANSLATION: AN EXAMPLE 
FROM THE TRANSLATION OF  THE ENGLISH ROMANTIC POETRY

Summary

In the translation theory, a field in expansion in the last three decades of the twentieth century, the term hierarchisation 
refers to the activity during the translation process where the translator himself decides what to transmit and what 
to secrifice in order to achieve the same effect in the translation as the one achieved by original itself. Aware of 
the fact that not every and each element of a literary structure can be transmitted to another language during the 
translation because of the language differences, translator tries to perform so called hierarchisation of elements 
of the structure that are not necessarily of linguistic nature, employing own personal style in the performance 
to recreate and recognize ‘invariant core’ of the work of art that must be present in the translation itself. Since 
the basic unit of the translation is not specifically defined, each and every work of literature requires specific, 
individual principle to be followed during its translation. That no single priciple is operative in every translation is 
easy to be seen in the translation into Serbian of the two romantic poems, ‘Andrew Jones’ of W. Wordsworth and 
‘Kublai Khan’ of S. T. Koleridge, in the works of the same translator, who used the same activity – giving up the 
basic meaning of single words -  in both cases, but in the first it was successful operation because the spirit of the 
poem, the most important element, was transferred into Serbian in another words retelling the original; in ‘Kublai 
Khan’ it weakened the main poetic picture – of the river Alf that was translated as ‘the brook’ – which bears the 
main motive of the poem and symbol itself, therefore not acceptible alternative translation of the main figure.
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лариСа и. раздоБудько-ЧовиЧ

МОДЕЛИ КУЛЬТУРЫ В АВТОПЕРЕВОДАХ МЕМУАРОВ  
Н. НАБОКОВА И ПЕРЕВОДАХ МЕМУАРОВ НА СЕРБСКИЙ  

И ХОРВАТСКИЙ ЯЗЫКИ

Основная цель настоящей работы – выявить случаи креолизации культурных и жанровых элементов пере-
водящего (первоисточника) и переводного языков. Однако, при более подробном изучении феномена двух 
автопереводов Мемуаров Владимира Набокова – задача  во многом осложняется, так как необходимо вы-
явить случаи креолизации трех культурных элементов и жанровых моделей: во-первых, его английского 
оригинала Conclusive Evidence (1951), во-вторых, его русифицированного автоперевода (с рядом значи-
тельных изменений и дополнений) под заглавием Другие берега -1954 (Набоков 1999) и  англизированного 
автоперевода Других берегов под заглавием Speak, Memory - 1966 (Набоков 1999).  К анализу трех преды-
дущих креолизаций моделей культуры автор исследования  добавляет еще анализ  наслоений культурных 
и жанровых особенностей переводов сербского и хорватского переводчиков с разных исходных текстов: 
для хорватской переводчицы Нады Шолян (Набоков 2002)  является исходным  англизированный перевод 
Speak, Memory (1966); для сербского переводчика Петра Вуйичича (Набоков  1995) исходный текст – руси-
фицированный автоперевод Набокова Другие берега (1954). В работе  выделяются образы стран: России, 
Англии и Америки со своими индивидуальными чертами, показывается их взаимодействие. В произведе-
ниях писателя отражаются особенности восприятия В. В. Набоковым и его героями нового культурного 
пространства.

Ключевые слова: креолизация моделей культуры, автоперевод, транслитерация, транскрипция,  калькиро-
вание, описательный перевод, приближенный перевод и трансформационный перевод.

Англоязычное творчество В.В. Набокова представляет собой диалог русской и американ-
ской культур, тесное их переплетение и взаимообогащение. В англоязычном творчестве Набоко-
ва продолжены темы и сюжеты, начатые им в русскоязычном творчестве и основанные на тради-
циях русской культуры. 

О диалоге культур создано множество работ, однако, лишь в небольшом их количестве уде-
ляется внимание его отражение в рамках творчества отдельно взятого писателя, в то время как 
именно в квинтэссенции впечатлений, заключенных в тексте произведения, диалог культур на-
ходит свое, быть может, наиболее яркое отображение. В настоящей работе представлена попытка 
анализа диалога культур в творчестве В.В. Набокова, писателя, создававшего произведения в ус-
ловиях эмиграции, и скомбинировавшего в них образы стран, бывших, каждая в свое время, его 
местом жительства: России, Англии и Америки; каждая из этих тем входит составными частями 
в капитальную культурологическую проблему: Россия - Запад. 
Набоков создает свое творческое пространство, в котором значительную роль играет язык и ис-
пользуемая им культурная традиция. Этот опыт позволил ему в дальнейшем свободнее и уверен-
нее «сплетать» русские и западные культурные традиции в своем художественном мире.

Теоретические и методологические основы исследования составляет культурологический 
подход к творческому наследию В.В. Набокова, предполагающий культурно-историческое и 
сравнительно-типологическое исследования наследия в комплексном единстве биографическо-
го и литературно-культурного, билингвистического контекстов. В работе используется принцип 
кросскультурного и межкультурного, или интеркультурного, анализа художественных явлений, в 
том числе —мемуаров В. Набокова как синтеза культур. При этом кросскультурный анализ по-
могает выявить черты русской, английской и американской культур в художественном мире В.В. 
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Набокова, а межкультурный, или интеркультурный, служит выявлению путей взаимодействия 
двух культур. 

Как отмечает В.С. Колесникова, процесс коммуникации между писателем и его адресатом 
(читателем) имеет свои особенности. Участники дискурса отдалены друг от друга в пространстве 
и во времени. [Колесникова, с.147] Даже тогда, когда читатель читает художественное произве-
дение на русском языке, ему не всегда удается адекватно воспринять ту или иную авторскую по-
сылку, тончайшие оттенки авторской мысли и авторских замыслов. [Галеева, с.81] «Ещё большие 
специфические особенности получает процесс коммуникации между писателем и иностранным 
читателем, читающим произведение не в оригинале, а в переводе.» [Колесникова, с.147] Между 
писателем и читателем встает еще одна лингвокреативная личность, которая выполняет роль 
передатчика идей, мыслей, ощущений и настроений писателя. Переводчик должен как можно 
точнее и адекватнее донести до читателя авторскую информацию. [Колесникова, с.147] В.В. Ри-
зун считает художественный перевод одним из наиболее эффективных и популярных видов меж-
национальных контактов. Поэтому как явление эстетическое, литературное, языковое он требует 
бережного и внимательного отношения к литературным достояниям. [Ризун, с.3] Нельзя не со-
гласиться с Т.А.Казаковой, которая отмечает, что переводчику художественных текстов общество 
как бы отводит роль посредника в адаптации исходного знака к условиям иноязычной культуры. 
[Казакова, с.54] Сообразно с этим, актуальной проблемой художественного перевода является 
проблема переводимости, которая непосредственно связана с такими проблемами, как перево-
димость непереводимого и воспроизведение национальных особенностей оригинала. [Ризун, с.3] 
От желания механически соединить в переводе черты двух национальных культур к синтезу на-
циональных особенностей двух народов, от чрезмерной национализации перевода – такие теоре-
тические и практические решения этих проблем. Решение данных проблем представляет собой 
особую значимость, поскольку роль непереводимых единиц в контексте художественного про-
изведения велика. Нельзя не согласиться с И.В. Гюббенет, которая отмечает, что когда речь идет 
о восприятии художественного произведения на иностранном языке, читатель всегда чувствует 
себя достаточно уверенно, знакомясь с описаниями быта, обычаев, предметов обстановки и т.д. 
[Гюббенет, с.8]. «При всех различиях в идеологии, общественном строе, особенностях истори-
ческого развития, культуре здесь ощутима та общность, которая дает основание для ассоциаций, 
аналогий и сопоставлений, способствующих пониманию или во всяком случае угадыванию под-
линного смысла или назначения упомянутого явления или объекта.» [Гюббенет, с.8].

Перевод реалий — часть большой и важной проблемы передачи национального и исто-
рического своеобразия, которая восходит, вероятно, к самому зарождению теории перевода как 
самостоятельной дисциплины. О реалиях, как о показателях колорита, заговорили лишь в начале 
50-х годов. Л.Н. Соболев в 1952-м году употребляет термин «реалия» в современном его понима-
нии и даже дает ему достаточно выдержанную дефиницию [Влахов С. Флорин С., с. 290]. О ре-
алиях также пишет Г.В. Чернов, который, однако, преимущественно пользуется названием «без-
эквивалентная лексика» [Галеева, с. 223]. А.Е. Супрун рассматривает реалии как «экзотическую» 
лексику [Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике, с. 231], а Вл. Россельс намечает 
некоторые из основных черт реалий как переводческой категории. Таким образом, можно с уве-
ренностью заявить, что данную проблему в той или иной степени рассматривали все теоретики 
перевода. Само слово «реалия» происходит от латинского прилагательного среднего рода множе-
ственного числа realis,-e,realia — «вещественный», «действительный», которое превратилось под 
влиянием аналогичных лексических категорий в существительное женского рода. Этим словом 
обозначают материально существующий или существовавший предмет, нередко связывая его по 
смыслу с понятием «жизнь»; к примеру, «реалии европейской жизни». Согласно же словарным 
определениям, реалия есть «всякий предмет материальной культуры», «в классической грамма-
тике разнообразные факторы… такие как государственное устройство данной страны, история и 
культура данного народа, языковые контакты носителей данного языка и т. п. с точки зрения их 
отражения в данном языке», «предметы материальной культуры, служащие основой для номина-
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тивного значения слова». Реалии это не что иное, как носители историко-культурной языковой. 
Реалии это крайне специфические понятия и определения, свойственные исключительно одному, 
отдельно рассматриваемому, народу, языковой группе, этническому меньшинству. Реалии одного 
народа, обычно, не встречаются в языке другого и в своем роде неповторимы в иной языковой 
форме. К категории реалий относятся многие пословицы, поговорки, идиоматические выраже-
ния, фразеологизмы, слова и словосочетания, обозначающие отдельные национальные черты, 
явления, предметы, не встречающиеся у других этнических групп. 

При условии, если языковая единица является небольшим миром, отражающим некий ре-
альный фрагмент или же представление об этом фрагменте реальности, то понятие реалии, в 
этнокультурном отношении, стоит намного выше значения обычного языкового структурного 
компонента. Именно в процессе деятельности переводчика различные лингвистические систе-
мы, а также абсолютно непохожие цивилизации и культурные сообщества сталкиваются и тесно 
сближаются между собой. На этом фоне процесс перевода реалий выделяется особенно четко. 

Как уже упоминалось многими исследователями-теоретиками в области переводоведения, 
реалии это “невозможность перевода в переводе”. Реалии могут быть и этническими, и бытовы-
ми, и культурными, и историческими, но воссоздать их на языке перевода довольно трудно и про-
блематично. Процесс перевода реалий неоднозначен во многих отношениях, так-как в исходном 
тексте эти этнокомпоненты не поясняются авто-ром и существуют как нечто естественное и само 
собой разумеющееся. В данном случае невозможно обойтись без сносок и комментариев, но, к 
сожалению, они не будут яв-ляться решением проблемы. Во многих случаях даже общеупотре-
бительные языковые компоненты могут стать элементом культурной терминологии или же никак 
не отно-ситься к данной категории. Перевод реалий невозможен без наличия у переводчика об-
ширного багажа не только языковых, но и фоновых знаний.

Таким образом, в переводоведении термином «реалия» обозначают слова, называющие 
упомянутые выше предметы и понятия. Понятие «перевод реалий» дважды условно: реалия, 
как правило, непереводима (в словарном порядке). и, опять-таки, как правило, она передается (в 
контексте) не путем перевода. А.В. Федоров писал, что «нет такого слова, которое не могло бы 
быть переведено на другой язык, хотя бы описательно, т. е. распространенным сочетанием слов 
данного языка» [Вопросы теории художественного перевода, c. 182]. Как правило, переводчики 
сталкиваются с двумя основными трудностями передачи реалий: отсутствие в языке перевода 
эквивалента из-за отсутствия у носителей этого языка обозначаемого реалией референта и не-
обходимость, наряду с предметным значением (семантикой)
реалии, передать и колорит (коннотацию) - ее национальную и историческую окраску.

При выборе наиболее подходящего приема перевода необходимо уделить особое внимание 
месту, подаче и осмыслению незнакомой реалии в подлиннике. Незнакомой чаще всего являет-
ся чужая реалия. Автор вводит ее в текст художественного произведения при описании новой 
для носителя данного языка действительности, например, в романе из жизни такого-то народа, в 
такой-то стране, повествуя о чужом для читателя быте в том или ином эпизоде. Эти незнакомые 
читателю подлинника слова требуют такой подачи, которая позволила бы воспринять описывае-
мое, ощутив вместе с тем тот специфический «аромат чуждости», характерный местный или на-
циональный исторический колорит, ради которого и допущены в текст эти инородные элементы.

Следовательно, можно сделать вывод о том, что наиболее удачным нужно считать такое 
введение в текст незнакомой реалии, которое обеспечило бы ее вполне естественное, непринуж-
денное восприятие читателем без применения со стороны автора особых средств ее осмысления. 
Не требуют по большей части объяснений и те реалии, которые знакомы читателям. С еще боль-
шим основанием не требуют объяснения региональные реалии. Однако в сомнительных ситуа-
циях переводчик должен тщательно проверить, существует ли рассматриваемое слово в языке 
перевода, соответствует ли оно по значению переводимому в исходном языке и каков его фонети-
ческий и графический облик в языке перевода.
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Очень часто в соображения писателя и переводчика входит расчет на контекстуальное ос-
мысление, на то, что читатель поймет введенную реалию «по смыслу». Нередки и случаи пере-
оценки фоновых знаний читателя, когда автор не объясняет реалию, чужую или свою, но явно 
незнакомую читающей публике. Это касается многих авторов, пишущих на исторические темы. 
Очевидно, что читатель, встретивший незнакомую реалию в подлиннике,находится в несколько 
более благоприятном положении по сравнению с читателем перевода. Некоторые писатели рас-
считывают, что читатель будет справляться о значении незнакомого слова в словарях, однако по 
мнению С. Влахова и С. Флорина, маловероятно, чтобы читатель (не научный работник или ис-
следователь), взявший книгу для удовольствия, стал рыться в словарях. Подача же и толкование 
реалий в особых словарях, комментариях и глоссариях в конце книги, части, главы значительно 
затрудняет читателя, отрывая его от повествования.

Одна из главных задач переводчика заключается в максимально полной передаче содержа-
ния оригинала. Различия в системах языка оригинала и языка перевода и особенностях создания 
текстов на каждом из этих языков в разной степени могут ограничивать возможность полного 
сохранения в переводе содержания оригинала. Задача переводчика — как можно полнее извлечь 
содержащуюся в оригинальном тексте информацию, для чего он должен обладать фоновыми 
знаниями, которыми располагают «носители» исходного языка. Поэтому успешное выполнение 
функций переводчика предполагает всестороннее знакомство с историей, культурой, литера-
турой, обычаями, современной жизнью и прочими реалиями народа, говорящего на исходном 
языке. Иными словами, основным требованием к полноценному переводу является знание пере-
водчиком реалий или конкретных условий жизни и быта страны, с языка которой производится 
перевод. 

Различные исследователи предлагают разнообразные приемы перевода слов-реалий, вклю-
чая тот или иной прием передачи национально- маркированной языковой единицы и не принимая 
во внимания другой. Самыми распространенными способами являются транслитерация, транс-
крипция, калькирование, описательный перевод, приближенный перевод и трансформационный 
перевод.1. При транслитерации передается средствами ПЯ графическая форма слова ИЯ, а при 
транскрипции – его звуковая форма. Эти способы применяются при передаче иноязычных имен 
собственных, географических наименований, названий разного рода компаний, фирм, пароходов, 
газет, журналов и т.д. (например: Бэнк оф Америка). В настоящее время прием транслитерации и 
транскрипции при переводе художественной литературы используется гораздо реже, чем прежде. 
Это вполне обосновано – передача звукового или буквенного облика иноязычной лексической 
единицы не раскрывает ее значения, и такого рода слова читателю, не знающему иностранного 
языка, без соответствующих пояснений остаются непонятными. [Бархударов, с.98]

2. Калькирование – передача иноязычных реалий при помощи замены ее составных частей 
– морфем или слов их прямыми лексическими соответствиями в ПЯ (например: brain drain – 
утечка мозгов). Данный способ имеет такой же недостаток, как и первый. 

3. Описательный («разъяснительный») перевод. Этот способ заключается в раскрытии 
значения лексической единицы ИЯ при помощи развернутых словосочетаний, раскрываю-
щих существенные признаки обозначаемого данной лексической единицы явления (например: 
landslide – победа на выборах с большим перевесом голосов). Этот способ считается весьма 
громоздким и неэкономным. Поэтому не всегда возможно применить его при переводе текстов. 
Часто переводчики прибегают к сочетанию двух приемов– транскрипции или калькирования и 
описательного перевода, давая последний в сноске или в комментарии. Этот дает возможность 
сочетать краткость и экономность средств выражения, свойственных транскрипции, с раскры-
тием семантики данной единицы, достигаемой через описательный перевод [Бархударов, с.100- 
101]

4. Приближенный перевод заключается в подыскании ближайшего по значению соответ-
ствия в ПЯ для лексической единицы ИЯ, не имеющий в ПЯ точных соответствий. Такого рода 
приблизительные эквиваленты лексических единиц можно назвать «аналогами». Например: 
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know-how – секреты производства. Применяя в процессе перевода «аналоги» нужно иметь в 
виду, что в некоторых случаях они могут создавать не вполне правильное представление о харак-
тере обозначаемого ими предмета или явления. 

5. Трансформационный перевод. В некоторых случаях переводчику приходится прибегать 
к перестройке синтаксической структуры предложения, к лексическим заменам с полным изме-
нением значения исходного слова, т.е. к тому, что называется лексико-грамматическими перевод-
ческими трансформациями. Например: glimpse – употребляется в выражениях to have, to catch a 
glimpse of smth., что дает возможность применить в переводе глагол и тем самым использовать 
синтаксическую перестройку предложения. 

Следует добавить, что В.С. Виноградов и А.В. Федоров выделяют еще один способ - гипо-
нимический (от английского слова «hiponymy», составленного из греческих корней). Для этого 
способа перевода характерно установление отношения эквивалентности между словом ориги-
нала, передающим видовое понятие – реалию, и словом в языке перевода, называющим соот-
ветствующее родовое понятие. Например: нопаль (вид кактуса) – кактус, кебраго (вид дерева) 
– дерево. [Виноградова, Федоров]

С. Влахов и С. Флорин сводят, обобщая, приемы передачи реалий к двум: транскрипции и 
переводу. «Целью перевода является отнюдь не сохранение своеобразия языка подлинника – мы 
стараемся передать своеобразие стиля автора, но средствами «своего» языка.» [Влахов С., Фло-
рин С., с.87] 

Реалии каждый раз ставит переводчика перед проблемой выбора того или иного способа 
их передачи.Выбор пути зависит от нескольких предпосылок: от характера текста; от значимо-
сти реалии в контексте; от характера самой реалии, ее места в лексических системах ПЯ и ИЯ; 
от самих языков – их словообразовательных возможностей, литературной и языковой традиции; 
5. от читателей перевода (по сравнению с читателем подлинника) [Влахов С., Флорин С., с.94]. 
Поэтому культурно-маркированная лексика требует творческого подхода и глубоких лингвостра-
новедческих знаний переводчика при передаче ее на другие языки.

Способы передачи реалий в переводах произведений В.Набоков. 
Та важная роль, которую играют реалии в произведениях В.Набоков,  требует особенно 

бережного подхода к этому типу слов при переводе. Кроме того, анализ приемов передачи слов-
реалий в переводах произведений В.Набоков    показал, что переводчики воспользовались прак-
тически всеми способами перевода слов-реалий, описанных в научной литературе. В результате 
проведенного исследования выявлено, что по частотности применения прием транслитерация 
составляет 32%, приближенный перевод – 22 %, калькирование – 14 %, описательный перевод – 
7%, гипонимический перевод – 5%, транскрипции 3 %, трансформационный перевод – 1%.

Для выявления достоинств и недостатков каждого из способов, необходимо представить их 
подробный анализ.

I. ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ

В большинстве случаев в обоих переводах этот прием применялся для передачи соб-
ственных имен, топонимов, марок автомобилей, названий сигарет, названий напитков, еды: 
«У него было три брата, Дмитрий (женатый первым браком на Фальц-Фейн), Сергей (женатый 
на Тучковой) и Константин.... »  (с. 20). В переводе: «Имао три брата, Дмитрија (ожењеног у 
првом браку девојком из куће Фалц-Фајн), Сергеја (ожењеног Тучковом) и Константина»  (В.36).   
В целом данный прием применялся эффективно, за исключением нескольких случаев, напри-
мер, когда переводчик переходит на транскрипцию: Пыхачев - Пихачов:«Из пяти их сестер На-
талья была за Петерсоном, Вера — за Пыхачевым, Нина — за бароном Раушем фон Траубенберг 
(а затем за адмиралом Коломейцевым), Елизавета — за князем Витгенштейном, Надежда - за 
Вонлярлярским.»(ДБ, с. 20) - «Од пет сестара Наталија је била удата за Петерсона, Вера за Пи-
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хачова, Нина за барона Рауша фон Траунберга (а затим за адмирала Коломејцева), Јелисавета за 
кнеза Витгенштејна, Надежда за Вонљарљарског» (В. с.36).  По  совсем понятным причинам, 
были допущены ошибки при передаче фамилии Пихачов, так как звука ы в сербском языке нет. 
Этот Прием передачи реалий с помощью транскрипции очень редoк и использовался в основном 
для перевода фамилий и то, в основном в переводе Петра Вуйчича. Следует отметить, что этот 
прием мало употребим в настоящее время, его вытесняет прием транслитерации, применение 
имеет место лишь по традиции.

II. ПРИБЛИЖЕННЫЙ ПЕРЕВОД

Этот прием применялся для передачи географических реалий (флора, фауна, культурные 
растения, для передачи этнографических реалий (быт, одежда, пища, лекарство, бытовые заве-
дения), для передачи прозвищ, а также для передачи общественно-политических реалий (в ос-
новном это названия государственных служащих). Использование этого способа переводчиками 
объясняется тем, что не всегда можно найти соответствия в других культурах: «Вижу пар, мре-
ющий над шоколадом, и тарелки с черничным пирогом». (с.194) – В переводе Вуйичича  чернич-
ный пирог  переведен приблизительно как тортице са слатким од боровнице: «Назире се пара 
над чоколадом, тамноплавим блеском преливају се тортице са слатким од боровнице (с.109-
110). Более точно, но также приблизительно,  дает перевод Нада Шолян: «Vidim paru čokolade i 
tanjure s pitom od kupina.»(с.135). В большинстве случаев данный прием оказался эффективным, 
“аналоги” были подобраны удачно.

III. КАЛЬКИРОВАНИЕ

Данный прием применялся для передачи этнографических, географических, общественно-
политических реалий, а также для фразеологизмов:

Фразеологизм замерзнуть до мозга костей трансформирован Набоковым как до центра 
мозга: «...что замерзает «до центра мозга»  (ДБ, с.36) В переводах дан как калька У Нады Шолян 
«...ukočena  je od zime, smrznuta «do središta mozga» (НШ, с.77) и расширенным компонентным 
составом сербский фразеологизм смрзнути се до костију  «...осећа да се смрзла до сржи у ко-
стима...» (ПВ, с.62).

Или:
Чтобы воссоздать колорит английских воспоминаний Набоков использyет английское 

слово газета в русской транскрипции: «Такие вещи как горячие булочки и пирожные, запивае-
мые чаем после игры, или крики газетчиков: «Пайпа, пайпа!” мешающиеся с велосипедными 
звонками на темнеющих улицах, казались мне в ту пору более характерными для Кембриджа, 
чем кажутся теперь (ДБ, с.241). Переводчица Нада Шолян дает кальку nov’ne:Stvari kao što su 
toplo pecivo i pogačice koje su nam servirali uz čaj poslije utakmice ili koknijevski krikovi kolportera 
«Nov’ne, nov’ne!» koji su se miješali sa zvonjavom bicikla... ». (НШ, c.210). В переводе же  Петра 
Вуйичича такая  реалия как, например, булочка опущена и упрощена вся конструкции предложе-
ния, ее синтаксическая структура.

Другой пример: в самом оригинале есть калька: «...счастливо женился dans la force de l’вge 
(В расцвете сил (франц.), т. e. в моих теперешних летах на молодой эстонке около того времени, 
когда я женился сам (в 1925 году).» (с.33), которая с переведена у Петра Вуйичича также спосо-
бом калькирования: «...у најбољим годинама» (ПВ, с.58) и дата в фусноте. Что касается перево-
да этой фразы у Нады Шолян, то следует отметить, что она  использовала в этом случае способ 
трансформации, оставив за кадром кальку с французского и ее перевод. 
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IV. ОПИСАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД

С помощью описательного перевода переводчики передали значение этнографических и 
общественно-политических реалий. Как у сербов, так и хорватов нет такой реалии как валенки. 
Дословный перевод этой реалии (ваљенки), как это сделал переводчик Петар Вуйичич, ничего 
не значит для носителей сербского языка. Описательный перевод – единственный способ для 
эффективной передачи значения этого слова, что мы нашли в переводе Нады Шолян (pustenе 
čizmimе - сапоги из валяной шерсти): «Слышу, добросовестно скрипит под его валенками снег...» 
(ДБ, с.36) - «Чујем како под његовим ваљенкама јако шкрипи снег... » (ПВ, с.61); «Čujem kako mu 
snijeg pucketa pod pustenim čizmima... » (НШ, с.76). 

Здесь необходим комментарий, поскольку реалия имеет хронологический характер.

V. ГИПОНИМИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД

Данный способ перевода применялся, в основном, для передачи терминологических слов-
реалий, в тех случаях, когда опускались полные названия в переводе:
Однажды на рыночной площади я нашел на книжном лотке русское издание, подержанный Толко-
вый словарь живого великорусского языка Даля в четырех томах...(с. 240). В переводе Петра Вуй-
ичича дан гипонимический перевод «...Даљев речник-тумач руског језика у четире тома.» (ПВ, 
с.151); в то время как Нада шолян воспользовалась калькированием: «..Dahlovog Interpretativnog 
rečnika živog ruskog jezika u četire sveske. » (НШ, с.208).

VII. ТРАНСФОРМАЦИОННЫЙ ПЕРЕВОД

При данном виде перевода происходит упрощение всей конструкции предложения, ее син-
таксической структуры. 
С помощью этого приема были переданы этнографические и общественно-политические реалии: 
«...счастливо женился dans la force de l’вge (В расцвете сил (франц.), т. e. в моих теперешних ле-
тах на молодой эстонке около того времени, когда я женился сам (в 1925 году).» В переводе Нады 
Шолян опущена реалия и изменена синтаксическая структура предложения: «...oženio mladom 
Estonkom otprilike u doba kad ssam se sam oženio.» (НШ, с.70).

Основная причина опущения реалий, может быть состоит в том, что переводчики, выпол-
нявшие перевод этого произведения не обладали необходимой информацией о способах пере-
дачи слов-реалий.

Итак, анализ проведенного исследования показал, что мы имеем дело с большим коли-
чеством слов-реалий в тексте; слова-реалии служат для создания культурного фона произведе-
ния и способствуют наиболее полному воплощению замысла автора, в текстах произведений 
В.Набоков    встречаются этнографические, ономастические, общественно-политические, и гео-
графические реалии, автор использует слова-реалии для воссоздания этнографических особен-
ностей повествования, временного колорита, а также обращается к специфическим русским реа-
лиям, западно-европейским и американским культурно-маркированным словам, нами выделено 
7 приемов передачи слов-реалий в переводах произведений В.Набокова: транскрипция, прибли-
женный перевод, транслитерация, калькирование, описательный перевод, гипонимический пере-
вод и трансформационный перевод, в переводе  Нады Шолян наблюдаются случаи опущения 
слов-реалий (лакуны), что ведет к неполной передаче всей информации, заложенной в значении 
культурно-маркированной единицы, и иноязычному читателю могут остаться непонятными те 
или иные моменты повествования.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного анализа можно заключить, что, интерпретация оригинального 
художественного произведения в авторизованном переводе определяется комплексом различных 
факторов, обусловленных, во-первых, уникальной природой авторизованного перевода как та-
кового, во-вторых, концептуально-эстетическими особенностями исходного текста, в-третьих, 
лингвокультурной спецификой всех актеров перевода: автора, переводчика и аудитории. Что ка-
сается переводов на сербский и хорватские языки, то, для определения креолизации моделей 
культур важно решить проблему «культурной переводимости», то есть как осуществлялась пере-
дача культурного, исторического, литературного, бытового контекста в переводе. Кроме того, ре-
шить  проблему перевода формальных приемов, таких как игра слов, звуковая инструментовка 
текста, а также  решить проблему стилистической идентичности и самоидентичности писателя. 

Анализ системы слов-реалий в творчестве В.Набоков    и способов их передачи при пере-
воде позволяет сделать следующие выводы:

1. Слова-реалии являются очень своеобразной и вместе с тем довольно сложной и неоднозначной 
категорией лексической системы любого языка.

2. Являясь одной из важнейших групп безэквивалентной лексики, реалии выступают как своего 
рода “хранители” и “носители” страноведческой информации, этим определяется их особая роль 
в художественном произведении.

4. Проблема единой классификации слов-реалий остается неразрешенной, однако в основу всех 
имеющихся классификаций положен предметный принцип.

5. Автор использует слова-реалии для воссоздания этнографических особенностей повествова-
ния, для воссоздания временного колорита; В.Набоков    обращается не только к специфическим 
южным реалиям, но и к общеамериканским фоновым словам.

6. Писатель использует реалии-заимствования из других языков, играющие большую роль при 
детальном описании уклада жизни, быта народа, но такие подробные сведения не всегда понятны 
иноязычному читателю, поэтому здесь прежде всего необходима работа со словарем, либо книги 
должны быть снабжены постраничным комментарием.

7. В переводах произведений В.Набоков    встречаются следующие способы передачи культурно-
маркированных единиц:

-. Транскрипция
-. Приближенный перевод
-. Транслитерация
-. Калькирование
-. Описательный перевод
-. Гипонимический перевод
-.Трансформационный перевод

8. По частотности употребления различных приемов передачи слов-реалий чаще употребляется 
транскрипция (32%), реже всего - трансформационный перевод (1%).

9. Не всегда частое употребление того или иного способа перевода реалий означает его эффек-
тивность. Например, транскрипция с соблюдением всех правил в большинстве случаев передает 
лишь звуковую форму слова, не затрагивая его значения. Также и транслитерация, передающая 
графическую форму данной лексической единицы, и которая употребляется все реже и реже при 
передаче безэквивалентной лексики на другой язык.
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10. Поскольку каждый из приемов передачи слов-реалий имеет свои достоинства и недостатки, 
то следует использовать комбинированные способы перевода культурно-маркированных единиц, 
не ограничиваясь одним приемом, а сочетая 2 или 3, например, транскрипцию и описательный 
перевод, или же давать пояснение или комментарий каждой реалии.

11. Опущение или неправильная передача слов-реалий приводит к неполному раскрытию всего 
значения данного слова, что не позволяет иноязычному читателю понять коннотативные оттенки, 
намеки и аллюзии.

12. Перевод слов-реалий – творческая процедура, требующая от переводчика хорошего уровня 
культурной и страноведческой подготовки.

Анализом, проведенным в рамках данного доклада, не исчерпывается глубина предложен-
ной темы. В работе были освящены лишь некоторые аспекты роли слов-реалий в художествен-
ном тексте. Данная работа может послужить началом более крупного исследования в области 
литературоведения и лингвистики.
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МОДЕЛИ КУЛТУРЕ У АУТОПРЕВОДИМА МЕМОАРА Н.НАБОКОВА  
И ПРЕВОДИМА МЕМОАРА НА СРПСКИ И ХРВАТСКИ ЈЕЗИК

Резиме

Основни циљ овог рада је проналажење случајева креолизације културних и жанровских елемената језика 
са кога се преводи (оригинала) и језика на који се преводи. Међутим, при подробнијем изучавању феноме-
на два аутопревода Мемоара Владимира Набокова – задатак се додатно искомпликовао, пошто је потребно 
пронаћи случајеве креолизације три културна елемента и жанровских модела: прво, његовог енглеског ори-
гинала Conclusive Evidence (1951), друго, његовог русифицираног аутопревода (с низом значајних измена и 
допуна) под насловом Другие берега (1954) и англизованог аутопревода Других берегов под насловом Speak, 
Memory (1966).  Анализи трију претходних креолизација модела културе аутор истраживања неизоставно 
додаје и анализу слојева културних и жанровских особености превода српског и хрватског преводиоца са 
различитих оригиналних текстова: хрватски преводилац, Нада Шољан  за оригинал узима англизовани 
превод Speak, Memory (1966); за српског преводиоца Петра Вујичића, оригинални текст је русифицирани 
аутопревод Набокова «Другие берега» (1954).  На крају спроведене анализе аутор долази до закључка да 
се интерпретација оригиналног уметничког дела у ауторизованом преводу манифестује комплексом разли-
читих фактора, условљених, под један - уникалном природом ауторизованог превода као таквог, под два - 
концептуално-естетичким особеностима оригиналног текста, под три   - лингвокултурном специфичношћу 
свих актера превода - аутора, преводиоца и аудиторије. Што се тиче превода на српски и хрватски језик, да 
би се дефинисала креолизација модела култура, мора се решити проблем «културне преводивости», то ест 
како се остварује перенос културног, историјског, књижевног, животног контекста у преводу. Осим тога, 
треба решити и проблем превода формалних поступака, као што су  игра речи, звуковна инструментација 
текста, а такође  решити проблем стилистичке идентичности и самоидентичности писца. 

Кључне речи: креолизација модела културе, аутопревод, транслитерација, транскрипција, дескриптивни 
превод, приближни превод, трансформациони превод
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A JAPÁN HANGUTÁNZÓ ÉS HANGULATFESTŐ SZAVAK  
EGY JAPÁN REGÉNY FORDÍTÁSÁNAK TÜKRÉBEN

jelen dolgozat célja, hogy fordítás szempontú elemzéseket folytasson olyan nyelvi jelenségeken, amelyek a japán 
nyelvben – eltérően a magyar nyelvtől – az élet szinte minden területén előfordulnak, és amelyek szempontjából 
a japán nyelvet a világ nyelvei közül az egyik leggazdagabbként tartják számon. Ezen nyelvi jelenségek a hang-
utánzó és hangulatfestő szavak. Dolgozatomban a japán hangutánzó és hangulatfestő szavak rövid ismertetése 
után megvizsgálom, hogy ezen szavak hogyan jelennek meg a magyar fordításban, továbbá – kiindulva abból, 
hogy alaktanilag világosan elhatárolódnak a többi szótól – választ keresek arra, hogy egy japán regényben mely 
alakokban fordulnak elő a leggyakrabban, és hogy az azonos alakúak fordításánál a fordító ugyanazokat a fordítási 
stratégiákat alkalmazza-e.
Korpuszként Murakami Haruki Birkakergető nagy kaland című regényét használom.

Kulcsszavak: onomatopoetikus szavak, fordítási stratégiák, japán

BEVEZETÉS

A japán nyelvet az onomatopoetikus kifejezések szempontjából a világ nyelvei közül az egyik 
leggazdagabbként tartják számon. Inose (2008) Yamaguchi Nakamira hivatkozva azt mondja, a japán 
nyelv több mint 1200 ilyen szóval büszkélkedhet, U. Sundberg és E. Klintfors (2009) svéd nyelvészek 
pedig Noma Hidekire hivatkozva azt állítják, a japán nyelvben az onomatopoetikus szavak száma meg-
haladja a 2000-et. Minden nyelvben előfordul ezen szócsoport, de használata, szerepe az adott nyelvben 
nem feltétlenül azonos mértékű. Míg a nyelvek többségében, a magyart is beleértve, az onomatopoeti-
kus kifejezések irodalmi (költői) és gyermeknyelvben használatosak, addig a japánban az élet minden 
területén előfordulnak: hétköznapi nyelvben, irodalmi nyelvben, tudományos dolgozatokban, reklámok-
ban, képregényekben stb. A japán nyelvnek éppen ezen jellegzetessége okoz nehézséget a japán nyelvet 
tanuló diákok számára e nyelv elsajátításakor, továbbá fejtörést a japánra és japánról fordítók számára.

Jelen dolgozat arra keres választ, hogy egy japán regény fordításánál vajon milyen módszerrel/
módszerekkel ülteti át a fordító a hangutánzó és hangulatfestő szavakat a magyar nyelvre, továbbá ezen 
szócsoport morfológiai jellegzetességeire támaszkodva megvizsgálja, hogy az azonos alakúak célnyelv-
re történő átváltásánál megállapítható-e valamilyen szabályszerűség. De mindezek előtt tisztázza a ma-
gyar terminológiát, valamint ismerteti a japán hangutánzó és hangulatfestő szavakat, különös tekintettel 
a morfológiai jellegzetességükre.

1. AZ ONOMATOPOEIA KIFEJEZÉS ÉS A HANGUTÁNZÓ, HANGULATFESTŐ 
SZAVAK MEGHATÁROZÁSA

Az onomatopoeia a nyelvészeti szakirodalomban általában a hangutánzó és hangulatfestő szavak 
együttesét jelölő szó. Például Juhász Dezső (1996), Kiss Jenő (1974), Pelczéder Katalin (2003) az ono-
matopoetikus kifejezést a hangutánzó és hangulatfestő szavak összefoglaló kategóriájaként használja, 
és mindketten úgy tartják, hogy az ehhez a csoporthoz tartozó szavak közös jellemzője a nyelvi funkció 
és hangalak közötti szerves kapcsolat.
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Az onomatopoetikus szavak egyik nagy csoportját alkotják a hangutánzó szavak. A hangutánzó 
szavak olyan szavak, amelyek a természeti, állati, emberi hangokat, hangmegnyilvánulásokat, zörejeket 
hűen reprodukálják, abból a célból, hogy az utánzott jelenséggel kapcsolatos képzetek a hallgatóban 
megjelenjenek. A szó hangalakja és jelentése szoros, mondhatni, okszerű összefüggést mutat. Az ono-
matopoeiák másik nagy csoportját a hangulatfestő szavak alkotják. A hangulatfestő szavak nyelvi hang-
sorral nem hangokat, hanem mozgást vagy állapotot utánoznak. Tehát a hangalak és jelentés kapcsolata 
nem olyan szoros, mint a hangutánzó szavak esetében (Bárczi et al 1967).

2. A JAPÁN HANGUTÁNZÓ ÉS HANGULATFESTŐ SZAVAK

A japán onomatopoetikus szavakat három nagy kategóriába sorolják: a giseigok (擬声語), a gion-
gok (擬音語) és a gitaigok (擬態語) csoportjába. A giseigok csoportjába azok a szavak tartoznak, ame-
lyek az élőlények hangjait utánozzák. A giongok valójában szorosan a giseigok csoportjához tartoznak 
azzal a különbséggel, hogy ezek a szavak kizárólag az élettelen dolgok, pl. tárgyak, eső, szél stb. hangját 
adják vissza. A gitaigokhoz pedig azok sorolhatók, amelyek élő vagy élettelen dolgok, a természet vál-
tozásának, állapotának, jelenségeinek, mozgásának a megjelenítésére szolgálnak (Tamori et al. 1999) A 
magyar nyelvben az első két kategóriát a hangutánzó szavakkal feleltethetjük meg, míg a másodikat a 
hangulatfestő szavakkal.

A japán szakirodalomban is sűrűn találkozni az onomatopoeia, azaz onomatope (オノマトペ) 
kifejezéssel. Miként a magyar nyelvben az onomatopoeia fogalma a hangutánzó és hangulatfestő szavak 
gyűjtőfogalmaként jelenik meg, ugyanúgy a japán nyelvészek is (mint pl. Akita (2009), Tamori et al. 
(1999)) az onomatope (オノマトペ) kifejezést a giseigok (擬声語), a giongok (擬音語), a gitaigok (擬
態語) gyűjtőfogalmaként használják.

2. 1.  A japán hangutánzó és hangulatfestő szavak morfológiai  jellegzetességei

A japán hangutánozó és hangulatfestő szavak nemcsak kultúra-specifikus mivoltuk miatt kerül-
tek a nyelvészek érdeklődésének homlokterébe, hanem alaki, fonetikai, szófaji jellegzetességeik miatt 
is. Ebben a fejezetben Tamori Ikuhiro és Lawrence Schourup kutatásait felhasználva mutatom be ezen 
szócsoport alaktani és szófaji jellegzetességeit.

A japán onomatopoeiákat alakjuk szerint két nagy csoportba sorolhatjuk:
1. egy morás1 – CV
2. két morás – CVCV

A japán nyelvészetben a mássalhangzó fonémákat /C/-vel, a magánhangzó fonémákat /V-/vel 
jelölik. Ezenkívül még beszélhetünk három speciális fonémáról, ezek a következők: a szótagzáró /N/, 
a mássalhangzó-kettőződés /Q/ (írásban az ún. „kis cu”), a magánhangzó-hosszabbodás /R vagy V’/. 
Ezenkívül beszélhetünk még a japán onomatopoeiák alakját tekintve a „ri” szótagról /ri/.

Tamori Ikuhiro és Lawrence Schourup a fenti jelöléseket használva a japán onomatopoeiák mor-
fológiai jellegzetességei alapján a következő csoportokat különböztette meg:

1 A mora a szótagsúly hangértéke, azaz a szótagok időtartam-alapegysége. „Szómagnak” (szótőnek) is nevezik a japán nyelvben.
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Táblázat 1. A japán onomatopoeiák alaki felosztása (Tamori et al 1999)
1 CV ふ（と）　つ（と）

2 a) CVQ
b) CVN

ふっ　ぱっ　さっ

ばん　かん　にゃん

3 CVV がー　ぎゅー　ざー

4 a) CVVQ
b) CVVN

ぱーっ　かーっ　すーっ

ばーん　がーん　ぽーん

5 a) CVQ-CVQ
b) CVN-CVN
c) CVV-CVV

くっくっ　きゃっきゃっ

ばんばん　かんかん　ぽんぽん

がーがー　きゃーきゃー

6 CVCV がば　そよ　ひし　ぶい

7 a) CVCVQ
b) CVCVri
c) CVCVN

ころっ　ばたっ　ぽきっ

ころり　ばたり　ぽきり

ころん　ばたん　ぽきん

8 a) CVQCV
b) CVNCV

どっか　すっく　はっし

ざんぶ　むんず

9 a) CVQCVri
b) CVNCVri

がっくり　ばっさり

げんなり　にんまり

10 2 mora kettőzésével きらきら　ばたばた

11 a) A két szótő mássalhangzója 
megegyezik, de a magánhangzója 
különbözik
b) A két szótő első szótagja 
különbözik

がさごそ　からころ

どたばた　ぺちゃくちゃ

12 Ikerített szavakból alakultak ki úgy, 
hogy az első szótag kicserélődött 
egy másikra

どぎまぎ　ちらほら

13 A szóban előforduló első két mora 
teljesen különbözik a másik kettőtől

がたぴし　そそくさ

14 A 7b) és 7c) megkettőzése ぐさりぐさり　ばたりばらり

15 A 11. és 12. variánsai がたんごとん　からんころん

16 Speciális alakok こけこっこう　すっからかん

3. A JAPÁN HANGUTÁNZÓ ÉS HANGULATFESTŐ SZAVAK A FORDÍTÁSBAN

A japán nyelv onomatopoetikus kifejezései a nyelvészetben igazán hosszú ideig nem kerültek az 
érdeklődés homlokterébe, annak ellenére, hogy hangzás-, alak-, mondattan- és jelentésbeli jellegzetes-
ségeiknek köszönhetően világosan elhatárolódnak a japán nyelv többi szavától. Csak néhány évtizede 
születtek meg e szókészlettel kapcsolatos jelentős, elsősorban nyelvészeti kutatások, de a fordítástudo-
mány is nagy érdeklődéssel fordul(t) feléjük. A következőkben a fordítás szempontú kutatások közül 
ismertetek néhányat:

Martin Flyxe (2002) a svéd nyelv szempontjából vizsgálta a japán onomatopoeiákat, összesen 6 
fordítási stratégiát állapított meg ((i) megfeleltetés melléknévvel; (ii) megfeleltetés határozószóval; (iii) 
megfeleltetés igével; (iv) megfeleltetés körülírással; (v) megfeleltetés onomatopoetikus kifejezéssel; 
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(vi) kihagyás). Inose Hiroko (2008) a japán és az angol, valamint a spanyol nyelv tekintetében fog-
lalkozott e kérdéskörrel, Flyxe-val ellentétben ő kilenc fordítási stratégiát különböztetett meg, ezek: 
(i) fordítás határozószóval; (ii) fordítás melléknévvel; (iii) fordítás igével; (iv) fordítás főnévvel; (v) 
fordítás körülírással; (vi) fordítás idiómával; (vii) fordítás onomatopoetikus kifejezéssel; (viii) fordítás 
két melléknévvel, vagy határozószók, melléknevek, igék kombinációjával; (ix) kihagyás.Minashima 
Hiroshi 332 onomatopoetikus szó angol fordítását boncolgatta. Elemzései alapján a legnagyobb szám-
ban igével fordították őket (27%), ezt követően pedig határozószóval (18.1%), melléknévvel (15.4%), 
főnévvel (10.2%), onomatopoeiával (7.2%) helyettesítették őket, 16.3%-uk pedig nem köszön vissza a 
célnyelvben.

Most pedig nézzük meg, hogy a japán-magyar nyelv tekintetében milyen stratégiák állapíthatók 
meg.

4. ANALÍZIS

Dolgozatom ebben a szakaszában a japán onomatopoeiák fordítási stratégiáival kapcsolatos kuta-
tási eredményeimet szeretném ismertetni, amelyeket egy japán regény fordítás szempontú elemzésével 
kaptam.
Kutatásaim során három kérdésre kerestem a választ:

i. Milyen fordítási stratégiákat használnak a fordítók a japán hangutánzó és hangulatfestő szavak 
magyar nyelvre történő fordításakor?

ii. Egy japán regényben mely alakokban fordulnak elő a leggyakrabban?
iii. Az azonos alakú japán onomatopoeiák fordításánál a fordító vajon ugyanazokat a fordítási stra-

tégiákat alkalmazza-e?

A Kutatás (1) cím alatti részben bemutatom azokat az eredményeket, amelyek az első kérdésre szolgál-
nak válaszul, majd a Kutatás (2) cím alatt a második és harmadik kérdéshez kapcsolódó eredményeket 
szándékozom ismertetni. 

4. 1. Kutatás (1)

A japán hangutánzó és hangulatfestő szavak fordítási stratégiáinak a kutatása során Martin Flyxe 
(2002) és Inose Hiroko (2008) kutatási módszereit hívtam segítségül. Míg Flyxe a japán onomatopoeiák 
fordítására (összesen 275-öt vizsgált) a svéd nyelvben összesen hat stratégiát talált, s míg Inose az angol 
és spanyol nyelvben kilencet (összesen 295-öt vizsgált), addig én a magyar nyelvben (273 hangutánzó 
és hangulatfestő szó elemzésével) tizenkét fordítási stratégiát állapítottam meg. Ezek a következők:
(1) Fordítás onomatopoetikus kifejezéssel; (2) Fordítás igével; (3) Fordítás melléknévvel; (4) Fordítás 
valóságos határozószóval; (5) Fordítás igenévvel2; (6) Fordítás főnévvel; (7) Fordítás indulatszóval; (8) 
Fordítás frazeológiai kifejezéssel; (9) Fordítás módosítószóval; (10) Fordítás névmással; (11) Fordítás 
több szó kombinációjával; és (12) Kihagyás.

2  Meg kell jegyeznem, hogy az 5. fordítási stratégiánál, azaz a fordítás igenevekkel kategóriánál a főnévi igeneveket, a 
melléknévi igeneveket és a határozói igeneveket egy csoportba veszem, annak ellenére, hogy a magyar szófajtanban az első 
kettőt a névszók alcsoportjaként tartják számon, az utóbbit pedig a határozószókhoz sorolják.
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4. 1. 1. Az első négy leggyakrabban előforduló fordítási stratégia példákon keresztül szemléltetve (ki-
hagyásos módszer figyelembevétele nélkül)

1. A japán hangutánzó és hangulatfestő szavak fordítása melléknévvel
A kutatási eredményeim alapján a japán hangutánzó és hangulatfestő szavak legnagyobb részét 

(273-ból 90-et, azaz 32,9%-ot) melléknévvel adták vissza a célnyelvben. Ez a fordítási mód általában 
azoknál a hangulatfestő szavaknál jelentkezett leggyakrabban, amelyekhez kapcsolódott a (と)する/ (
と)した ((to)suru/(to)shita – csinálni) ige, és a mondatban betöltött szerepük alapján jelzőként fordultak 
elő.
1a) 服装は としすぎていて、顔は整いすぎていて、指はあまりにもすらりとしすぎて

いた。(Murakami 182)
1b) Öltözködése túl pedáns, az arcvonásai túlságosan kiegyensúlyozottak, hosszú ujjai hibátlan formá-
júak. (Erdős 125)

A japán きちん jelentése: pontosan, helyesen, precízen, rendesen stb. Általában mindig a と (to)
partikulával jelentkezik a mondatokban. A fenti mondatban is a と (to)partikulával kapcsolódik a する 
(suru - csinálni) igéhez, és a milyenségre utal. E szó a mondatbeli szerepe alapján, miként a japánban, a 
magyar nyelvben is jelzőként funkcionál.

2.  A japán hangutánzó és hangulatfestő szavak fordítása onomatopoetikus kifejezésekkel
Ez a fordítási stratégia nagy számban fordult elő, összesen 30-szor (10.9%). Az onomatopoetikus 

szavak ilyen nagy számban való előfordulása alátámasztja Bárczi (1967) azon állítását, miszerint ezen 
kifejezések igen jelentős és sajátos csoportját képezik a magyar nyelv szókészletének.

Ennél a stratégiánál a fordító fordítási módszerének lényege abban áll, hogy a japán onomatopoe-
tikus kifejezések helyettesítésére megkeresi azokat a magyar hangutánzó vagy hangulatfestő szavakat, 
amelyek mindenféle veszteség nélkül képesek a forrásnyelvi szó jelentésének visszaadására. Az alábbi 
példa azt illusztrálja, amikor ez maradéktalanul sikerült.

1a)「そりゃまあ、たしかに耳はね」とカメラマンは と言った。（Murakami　56）
1b) – Meg kell adni, ami igaz, az igaz – dünnyögte a fényképész.  (Erdős 34)

A fenti mondatbanaもごもご az utána következő ige jelentését módosítja. A fordító a もごも

ご言う (mogomogoiu) (hangutánzó + ige) szerkezetet egy olyan hangutánzó tövű igével adta vissza, 
amely hűen tükrözi a forrásnyelvi onomatopoea szemantikai tartalmát. Ez pedig azt jelenti, hogy a düny-
nyögte onomatopoetikus ige önmagában is képes visszaadni a japán mondatban szereplő hangutánzó szó 
és ige együttes jelentését.

3. A japán hangutánzó és hangulatfestő szavak fordítása igével
A vizsgált korpuszban összesen 25 (9,1%) onomatopoeiánál használták ezt az átváltási módszert.
1a) そしてウィスキーの味の残った氷をなめながら写真を二十秒ばかり 眺め、その写真

が何を意味するのか我慢強く考えてみた。(Murakami 113)
1b) Szopogattam a whisky ízű jégkockát és vagy húsz hosszú másodpercen át vizsgáltam azt a bizonyos 
fényképet, és kitartóan törtem a fejemet, mit is jelenthet. (Erdős 77)
A fenti mondatban aじっと (jitto) az utána következő ige jelentését módosítja. A fordító aじっと眺め 
(jittonagame) (hangulatfestő + ige) szerkezetet egyetlen szóval (igével) adta vissza. Erre nyilvánvalóan 
azért került sor, mert a fordító igyekezett megkímélni saját nyelvét az idegenséggel való megterhelő-
déstől, azaz igyekezett megmaradni az anyanyelve határain belül. A vizsgáltam ige önmagában is képes 
visszaadni a japán mondatban szereplő hangutánzó szó és ige együttes jelentését.
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4. A japán hangutánzó és hangulatfestő szavak fordítása több szó kombinációjával
A hangutánzó és hangulatfestő szavak fordításakor voltak olyan esetek (22 (8%)), amikor a fordítók 
nemcsak egy szóval kódolták át az eredeti szövegben lévő onomatopoetikus szavakat, hanem több szó-
val. 

1a) 「もう 作ってもいい年だろう?」 (Murakami 155)
1b) – Ideje volna már, nem? (Erdős 107)

4. 2. A kutatás (1) eredménye

Az alábbi táblázatban foglalom össze, hogy a vizsgált korpuszban előforduló hangutánzó és han-
gulatfestő szavakat milyen szófajokkal (szótípusokkal) adták vissza a fordítók a célnyelvben.

Táblázat 2 Kutatás (1)
Fordítási stratégiák Előfordulási szám Eredmény (%-ban)

Fordítás onomatopoetikus kifejezéssel 30 10,9
Fordítás igével 25 9,1
Fordítás melléknévvel 90 32,9
Fordítás valóságos határozószóval 15 5,4
Fordítás igenévvel 14 5,1
Fordítás főnévvel 11 4,0
Fordítás indulatszóval 13 4,7
Fordítás frazeológiai kifejezéssel 5 1,8
Fordítás módosítószóval 3 1,0
Fordítás névmással 2 0,7
Fordítás több szó kombinációjával 22 8,0
Kihagyás 43 16

A táblázatból kiolvasható, hogy a melléknévvel történő fordítást alkalmazták legnagyobb száza-
lékban: 32,9 %. Ezt követte a kihagyásos módszer: 16%. Ezenkívül még legnagyobb arányban a fordítás 
onomatopoetikus kifejezéssel (10,9%), igével (9,1%), és több szó kombinációjával (8%) fordul elő. A 
legkevésbé jellemző a frazeológiai kifejezéssel (1,8%), módosítószóval (1%) és névmással (0,7%) tör-
ténő fordítás.

4.3. Kutatás 2

Kutatásom ezen szakaszában a forrásnyelvi szövegből kigyűjtött 293 japán onomatopoeiát mor-
fológiai jellegzetességeik alapján Tamori Ikuhiro és Lawrence Schourup (1999) munkájára támaszkod-
va csoportosítottam. Az így kapott eredmények alapján az onomatopoeiákat 10 különböző csoportba 
soroltam.
A csoportok a következők:
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Táblázat 3 Az onomatopoeiák alak szerinti csoportosítása
Onomatopoeiák alakja Előfordulásuk száma Előfordulásuk %-ban

CVQCVri 107 39,1
CVCV reduplikációja 51 18,6
CVQ 29 10,6
CVCVN 30 10,9
CVCVri 12 4,3
CVNCVri 8 2,9
CVVQ 1 0,3
CVN 10 3,6
CVCVQ 1 0,3
Speciális alakok 24 8,7

A táblázatból kiolvasható, hogy a forrásanyagban a CVQCVri (39,1%), a CVCV reduplikációja 
(18,6), a CVCVN (10,9%) és a CVQ (10,6%) alakú onomatopoeiák jelentkeztek a legnagyobb számban. 
A legkisebb számban pedig a CVNCVri (2,9%), a CVVQ (0,3%) és a CVCVQ (0,3%) alakúak. A táb-
lázatban külön nem tüntettem fel, viszont fontosnak tartom megemlíteni, hogy a forrásanyag vizsgálata 
alapján a speciális alakúak csoportjában összesen 3 különböző alakot véltem felfedezni, ezek: うん

（un）,あっさり (assari), ふっくら (fukkura). Az első 19-szer fordult elő (6,9%), a második négyszer 
(1,4%), a harmadik pedig mindössze egyszer (0,3%). 

Következő lépésként a fenti eredményeket felhasználva megvizsgáltam, hogy az azonos alakú-
ak fordítási stratégiáinál megállapítható-e valamilyen szabályszerűség. A figyelmemet leginkább azon 
onomatopoeiákra fordítottam, amelyek (leg)nagy(obb) számban fordultak elő a vizsgált korpuszban. 
A kutatás (2) eredményénél természetesen a kis számban előfordulók fordítási stratégiáját is fel fogom 
tüntetni. A kapott eredményeket a következő részben táblázatban szemléltetem.

4. 4. A kutatás (2) eredménye

Táblázat 4 A japán onomatopoeiák alaktani jellegzetessége és fordítási módszereinek összefüggése
CVQCVri
(107)

C V C V 
reduplikációja 
(51)

CVCVN 
(30)

C V Q 
(29)

CVCVri 
(12)

C V N 
(10)

C V N C V r i 
(8)

CVVQ 
(1)

C V C Q 
(1)

Spec.
a l a k 
(24)

Onom. 3 18 2 3 2 / 1 / / /
Ige 5 7 / 6 3 / 2 1 / 1
Mn. 51 6 18 5 1 / 3 / / 5
H.szó 9 2 1 3 0 1 / / / /
igenév 5 4 / 1 0 / 2 / 1 /
Fn. 2 6 2 / 1 1 / / / /
I.sz. 0 / / / / / / / / 13
Fraz.kif 2 1 / 1 1 / / / / /
Módosítószó / / / / / 1 / / / 2
Névmás 1 / / / / / / / / 1
Több szó 
komb.

8 3 3 5 1 2 / / / 1

Kihagyás 21 4 4 5 3 5 / / / 1
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Ha megnézzük az első öt legnagyobb előfordulási számmal rendelkező csoportot, az eredmények 
alapján a következőket állapíthatjuk meg:

1. A CVQCVri alakú onomatopoeiákat, amelyekből a forrásanyagban összesen 107 fordult elő, 
51 alkalommal melléknévvel (47,6%), 9 alkalommal valóságos határozószóval (8,4%), 8 alka-
lommal több szó kombinációjával (7,4%) fordították. 21 (19,6%) esetben pedig kihagyta őket.

2. A CVCV reduplikációjával kapott onomatopoetikus kifejezéseket (összesen 51 szerepelt a for-
rásanyagban) legnagyobb számban (18 esetben, azaz 35,2%-ban) hangutánzó vagy hangulat-
festő szóval adta vissza a fordító a magyar nyelvben. Ezenkívül 7-szer (13,7%) igével, 6-szor 
(11,7%) melléknévvel és megint csak 6 esetben (11,7%) főnévvel feleltette meg őket.

3. A CVCVN alakú onomatopoeiák (összesen 30 szerepelt a forrásanyagban) a magyar fordításban 
18 esetben (60%) melléknévként, 3 esetben (10%) több szó kombinációjaként és két-két esetben 
(6,6%) onomatopoeiaként és főnévként szerepeltek a magyar fordításban. 4-szer viszont a for-
dító a kihagyás módszerét választotta.

4. A CVQ alakú onomatopoeiák előfordulási száma 29 volt. Legnagyobb számban igével (6 eset, 
20,6%) fordították őket. Majd pedig 4 esetben (13,7%) vagy a kihagyás módszerét, vagy a 
melléknévvel történő fordítás módszerét vagy pedig a több szóval való visszaadást választotta 
a japán forrásanyag tolmácsolója.

5. A vizsgált korpuszban a CVCVri alakú onomatopoeiák száma 12 volt. Ezek közül hármat (25%) 
igével, hármat (25%) kihagyással és kettőt (16,6%) onomatopoeiával feleltettek meg.

6. A többi alaktani csoporthoz tartozó onomatopoeiák kis számban jelentkeztek (mint ahogy azt a táblázat 
4-ben is láthatjuk), ezért ezekből nem vonhatunk le komolyabb következtetéseket. 
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JAPANESE ONOMATOPEIA AND WORDS DESCRIBING MOODS REFLECTED IN THE TRANSLATION 
OF A JAPANESE NOVEL

Summary

The aim of thispaper was to make translation-based analyses of such linguistic phenomena, which – unlike in the 
Hungarian language,- appear in the Japanese language in almost every area of life and make the Japanese language 
one of the richest languages of the world.   These linguistic phenomena are the onomatopei cwords and words 
describing moods. 
As the result of analysing Murakami Haruki’s novel Hitsuji o megurubōken (2004), 12 translation strategies were 
defined (by analysing a total of 273 words).  These strategies cover theuse of: (1) onomatopeic terms, (2)  verbs, (3)  
adjectives, (4)  adverbs, (5)  verbal nouns, (6) nouns, (7)  exclamations, (8)  phraseological terms, (9)  modifiers, 
(10)  pronouns, (11) a combination of words and (12) omission. 
In most cases, adjectives were used in translation, in 32,9%. It was followed by omissions: in 16% of the cases. 
Beyond that, the share of translations by onomatopeic terms (10,9%), verbs (9,1%), and the combination of several 
words (8%) is also significant. The least typical solutions include translation by idioms (1,8%), modifiers (1%) and 
pronouns (0,7%). 
Further, the analyses lead to the conclusion, that the reare Japanese onomatopeia showing regularity between the 
form and the translation strategies.  Fore xample: CVQCV and CVCVN form on omatopeia were in most cases 
(47,6% and 60%) translated to Hungarian by adjectives, onomatopeic terms being the result of CVCV re-duplica-
tion were translated by Hungarian onomatopeic words or words describing moods (35,2%), while the CVQ forms 
appear as verbs (20,6%) in the Hungarian translation.
Finally, it is important to state, that these analyses rely strictly on the examined corpus.  Analyses results and there 
lating views are limited in their scope due tot he covered corpus volume and their limitation to literature. 

Key Words: onomatopoeia, translation, Japanese
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alMa sokoliJa

PREVOĐENJE ŽARGONA I GRANICE PREVODIVOSTI

Žargoni su vjerovatno segmenti jezika koje je naročito teško prevoditi. Ovaj tekst će nastojati analizirati neke od 
tih teškoća nudeći moguća rješenja u granicama prevodivosti.

Ključne riječi: žargon, prevođenje, ekvivalencija, kompenzacije, perifraza, leksičke praznine

1. O ŽARGONU

Žargon je univerzalan jezički fenomen i stoga možemo reći da se, budući da se žargoni javljaju 
u svim jezicima, i problemi prevođenja redovno javljaju kod prevođenja sa žargona jednog jezika na 
drugi. Njihova je odlika da brzo evoluiraju budući da se kriptička funkcija, ili funkcija sakrivanja po-
ruke od nekih sugovornika  koja je u osnovi svakog žargona, brzo gubi njihovom divulgacijom, te tako 
žargoni neprestano obnavljaju svoj leksički fond i razlikuju se od generacije do generacije govornika. 
Žargoni u širokoj upotrebi ili slengovi odlikuju se i ludičkom funkcijom ili funkcijom poigravanja i šale 
koja je bliska poetskoj fukciji jezika po Jakobsonu. Što je vertikalna stratifikacija društva kompleksnija 
i društvene klase brojnije i žargoni su prisutniji. Žargoni obično imaju slične tematike (kriminal, seks, 
droga, smrt itd.) i zadiru u neke tabue koje standarni jezički izraz izbjegava ili eufemizira. Budući da 
se svaki žargon bazira na strukuri nekog jezika, ali i na kulturi naroda koji govori taj jezik, problemi se 
nužno javljaju prilikom prevođenja i mi ćemo nastojati da sagledamo samo neke aspekte ovih poteškoća 
prilikom prevođenja pariškog žargona na sarajevski i obrnuto. 

2. O NIVOIMA PREVOĐENA ŽARGONA

2.1. Izgovor

Iako žargoni ne posjeduju poseban izgovor već posuđuju izgovor od govornog, kolokvijalnog 
jezika, nije na odmet da pomenemo neke karakteristike ovog izgovora u oba jezika. Brzi govorni jezik 
grada Sarajeva se odlikuje čestim elizijama. Tako dolazi do ispadanja nekih konsonanata kao i svih vo-
kala u nenaglašenim pozicijama. Neutralizacija č i ć je redovna.

• Sa’a me farbaš! < Sada me varaš!
• Š’a me zezaš! < Šta…
• Zna’ da s zajeban. < Znam…
• Ho’š < hoćeš
•  Djes’ < gdje si/su
•  Iš’o < išao
• Izradl’a < izradila
•  ćega < čega

U brzom pariškom govoru dolazi do ispadanja muklog e i do regresivnih asimilacija po zvučnosti, 
često i zbog ispadanja prvog dijela negacije koja je redovna u govornom jeziku:

• J’sais pas
• J’pense pas
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Dešavaju se i ispadanja nekih drugih vokala ili konsonananta koji nemaj jak funkcionalni učinak:
• T’es ouf ou quoi !
• I(l)s sont cons!

Isto tako, afirmacija oui redovno postaje oué u opuštenom izgovoru.
Ove fenomene nemoguće je prevoditi, jer svaki od jezika ima svoje specifičnosti u kolokvijalnom 

izgovoru. Jedino što je moguće je da se u svakom pojedinom jeziku poštuju pravila kolokvijalnog izgo-
vora kako bi i upotreba žargona imala svoju autentičnost i kako bi se postigla, kao što ćemo to na kraju 
iskazati, takozvana funkcionalna ili relativna ekvivalencija.

2.2. Morfo-sintaksa

Žargonska leksika se takođe kombinuje sa sintaksom govornog jezika, pa i tu susrećemo neke 
fenomene na koje se ne obraća pažnja u standardnom jeziku. Kako bismo ilustrovali ove pojave analizi-
raćemo nekoliko iskaza i njima ekvivalentnih prevoda. 

U francukom je moguće postaviti pitanje na tri načina: inverzijom, upitnom rječju i intonacijom, 
ali svaki od ova tri način odgovara posebnom registru jezika. Za govorni jezik karakteristična su pitanja 
postavljena isključivo intonacijom uz ustaljen red riječi. Isto tako upitne riječi mogu naknadno da se 
jave na kraju iskaza:

T’es ouf ou quoi !? 
U sarajevskom govornom jeziku nemoguće je izostavit upitnu riječ, ali se javlja njena morfološka 

transfromacija zbog fenomena koje smo spomenuli u poglavlju o izgovoru :
Jes’ ti čitav !?
Jes’ ti normalan !?

Isti fenomeni su uočljivi i u obrnutom smjeru :
 Kas’ došo?
 T’es venu quand?
Sintaksa govornog pariškog ali i sarajevskog jezika se iz razloga ekonomije odlikuje i izostavljanjem 
glagola i jukstapozicijom singami:

Ouf, les mecs, dans le tromé ! < Ils sont fous ces mecs (les contrôleurs) dans le métro !
(« Les trois frères » des Inconnus)

Udareni frajeri (reve) u metrou ! 
Upotreba poštapalica ili tipično žargonskih redundantnih leksema takođe je prisutna:

Il est chtarbé quoi. = On ti je udaren.
Tu me charries là? = Jel me to vozaš/zezaš?

Kao ni u izgovoru nije moguće postići ekvivalenciju uvijek istim sredstvima, već je nužno pribjeći i 
ovdje relativnoj ekvivalenciji iskaza.

2.3. Leksički nivo

Žargon je prevashodno leksički fenomen. Odlikuje ga zamjena standardno-jezičkih leksema žar-
gonskim leksemama koje se izuzetno brzo ‘troše’ i obnavljaju stoga što moraju zadržati kriptičku i even-
tualno ludičku funkciju. Stoga su polisemija i sinonimija semantički postupci kojima žargoni obiluju. 
Međutim, iako se tematska polja žargona najčešće preklapaju u jezicima, često nije moguće naći potpu-
ne podudarnosti naročito kada se uzmu u obzir kulturni specifikumi jezika i naroda.

2.4. Leksičke praznine

Činjenica je da se svaka zemlja i jezik odlikuju specifičnim kulturnim i jezičkim naslijeđem koje 
se često odražava na planu leksike. Tako recimo porijeklo posuđenica koje se koriste u ovim jezicima 
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nije isto kao ni njihove konotacije. Riječ bled u francuskom žargonu arapskog je porijekla i označava 
zemlju nečijeg porijekla, a koristi se obično vezana za imigrante, koji opet ne moraju obavezno biti 
arapskog porijekla. Iskaz tipa:

Il est parti au bled.
teško da ćemo moći adekvatno prevesti u sarajevskom žargonu budući da adekvatna istorijska kategorija 
imigracije ne postoji na ovim područjima. Moguće je eventualno postići blijedi ekvivalent sa iskazima 
tipa :

Otiš’o je ćiku. /Otiš’o je u svoju zemlju.
I riječ beur je u francuskom žargonu proistekla iz istog konteksta. Naime radi se o šatrovačkoj transfor-
maciji riječi Arabe (“Arap”) koja označava mladog čovjeka koji je rođen na tlu Francuske, ali su mu 
roditelji porijeklom iz zemalja Magreba. Drugim riječima, radi se o Francuzu druge generacije arapskog 
porijekla. Ova riječ je postala toliko uvriježena i nezamjenljiva da se sada vrlo često koristi i u standar-
dnom francuskom jeziku. Iskaz:

Il y a plein de beurs dans ce café.
vrlo je loše prevodiv na naš jezik:

Ima puno Arapa u toj kafani*
Sa druge strane, u našem jeziku koji nosi naslijeđe komunističke prošlosti sa svim konotacija-

ma koje je nemoguće postići u francuskom jeziku, postoji niz leksema koje su markiranje obzirom na 
istorijske i ekonomske činjenice. Tako u sarajevskom žargonu, ali i šire, riječ grana označava “državnu 
granicu“, nastala igrom riječi od apokope i sufiksacije riječi granica  uz dodatnu homofoniju sa rječju 
grana (drveta), a taj leksem uopšte ne postoji u francuskom žargonu, što je razumljivo obzirom na fran-
cusku političku prošlost i stvarnost. Stoga je sljedeći iskaz gotovo neprevodiv:

Otišo je preko grane.

2.5. Još o žargonu i rasnoj segregaciji

Imigracija ali i rasizam, koji ona često vodi za sobom, je takođe čest žargonski lajtmotiv. Kako bi 
ilustrovali ovaj fenomen uzeli smo u obzir čitavu paletu izraza kojim se u francuskom i našem žargonu, 
ali i šire u jeziku, označavaju crnci. U francuskom to daje sljedeću listu:

• Personne de couleur (eufemizam?)  
• Keubla (eufemizam)        
• Black (neutralno?)
• Renoi (eufemizam) 
• Noir (neutralno ?)
• Bounty (šaljivo/podrugljivo, +pejorativno)
• Nègre (++pejorativno) 
• Bougnoule (+++pejorativno)

Lista bi trebala da počinje pozitivnim dezignacijama, a da završava krajnje negativnim, ali nije 
sve tako jednostavno kao što izgleda. Termin personne de couleur (doslovno “osoba u boji”) je skovan 
kao politički korektan termin kojim bi trebali da se označe svi ‘ne-bjelci’, dakle od eufemizma to je 
postao termin kojim se institucionalizira rasizam. Shodno tome, ne koristi se za autodezignaciju već za 
dezignaciju drugoga. 

Termin keubla je šatrovačka transformacije riječi black, anglicizma, i eufemizam je utoliko što 
šatrovački u francuskom često nosi notu eufemizacije. Istu funkciju ima i riječ renoi u odnosu na noir 
(„crn“). 

Riječi black i noir su doživjele neobične semantičke pomake unazad desetak godina otkako se 
ovaj anglicizam pojavio u široj upotrebi u francuskom. Naime, riječ noir je dugo bila neutralna, slična 
našoj riječi crnac i bez naizgled negativnih konotacija. Pojavom riječi black, koja se ispočetka koristila 
za afirmativnu autodezignaciju, riječ noir kao da je dobila negativne konotacije došavši u konkurenciju 
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sa novom leksemom. Ovo se naročito odnosi na jezik medija i na jezik mladih. Ipak, ove su nijanse još 
jako fine i u velikoj mjeri ovise o individualnoj percepciji identiteta naročito kod autodezignacije, što je 
vrlo osjetljiva kategorija. 

Tri posljednja termina su definitivno pejorativna. Termin Bounty je nastao poređenjem sa čokola-
dicom istog imena, a podrugljivo označava crnce koji žele po svaku cijenu biti kao bijelci, kao što je i ta 
čokolada spolja crna a iznutra bijela. Termin nègre je dosta dobar ekvivalent naše riječi crnčuga. Termin 
bougnoule, međutim, se pogrdno koristi i za crnce i za Arape, a potiče iz sengalskog jezika wolof i znači 
“crn”. Od svih ovih termina trenutno bi se mogli okvalifikovati kao žargonski: keubla, renoi, Bounty i 
bougnoule.

Pogledajmo sada listu ovih termina u našem jeziku:
• Čokolada (šaljivo), dezignacija drugoga
• Uglješa (šaljivo), dezignacija drugoga
• Crnac (neutralno?) 
• Obojeni (+ pejorativno), dezignacija drugoga
• Crnjo (+ +pejorativno) (šaljivo), dezignacija drugoga 
• Crnčuga (++ +pejorativno), dezignacija drugoga

Ono što je uočljivo je da su gotovo svi termini korišteni za dezignaciju drugoga, što je i logično 
obzirom da je procenat ove populacije na našim prostorima zanemarivo mali. Stoga i ne postoji konflikt 
između neutralne i afirmativne autodezignacije kao u francuskom. Svi termini, osim riječi crnac, imaju 
žargonske konotacije.

2.6. Kafa i vino kao kulturne institucije

U teškoće kod prevođenja svakako se ubrajaju kulturne specifičnosti koje imaju za posljedicu 
jezičke realije u datom jeziku. Takav je slučaj sa napitcima kao što su kafa u našoj kulturi i vino u fran-
cuskoj kulturi koji su postali predmeti društvene ritualizacije. Stoga nas proliferacija žargonskih termina 
za ove pojmove u datim jezicima ne treba čuditi. Evo nekoliko žargonskih naziva za kafu iz sarajevskog 
regiona:

dočekuša – kafa koja se služi pri dočeku gostiju, « le café d’accueil »
razgovoruša – kafa koja podstiče razgovor , ‘ le café qui fait bavarder’
sikteruša – kafa kojom se daje do znanja gostima da je vrijeme da idu kući,

 le « le café de vas t’en »  
doljevuša – kafa skuhana od toza prethodne kafe, razrijeđena kafa, le « café dilué »
proljevuša – kafa koja izaziva dijareju, razrijeđena kafa , le « café qui te fait chier »
  

Oni su svakako neprevodivi na francuski osim perifrastično ili putem fusnote i objašnjenja. Sa 
druge strane francuski žargon obiluje nazivima za vino i to najčešće za loše ili prosječno vino. Evo jedne 
kratke liste tih termina:

• Pinard = « loše ili prosječno vino»
• Narpi = «  loše ili prosječno vino  », šatrovacki
• Picton = «  loše ili prosječno vino  »
• Picrate = «  loše ili prosječno vino  »
• Vinasse = «  loše vino  »
• Itd. (Brouille-ménage, aramon, bromure, brutal, campêche, coquin, décapant, ginglard, gros-

cul, piccolo, pichtogorme, pif, pive, tortu, tutu…)
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Pošto smo naveli primjere nekih od teškoća koje se mogu javiti pri prevođenju na različitim jezič-
kim nivoima sada ćemo pokušati da napravimo malu tipologiju ovih situacija.

3.  KLASIFIKACIJE

3.1. Tipologija teškoća u prevođenju žargona

Radi se samo o jednoj od mogućih tipologija teškoća u prevođenju žargona do koje smo došli 
istražujući ova dva žargona. Ona podrazumijeva četiri sljedeća moguća slučaja :

• Nepostojanje iste realnosti u dva jezika 
Ovđe se radi o pojmovima koji su kulturno i istorijski uslovljeni kao što smo to viđeli u primjerima 

koje smo analizirali (primjeri: bled, nazivi za vino, kafu, granicu itd.). Njihovo prevođenje je ili veoma 
otežano ili nemoguće. Potrebna su objašnjenja kako bi primalac poruke zaista shvatio njihovo značenje 
u datom jeziku.

• Leksičke praznine ili nepostojanje žargonskog ekvivalenta u drugom jeziku 
U ovom slučaju radi se o riječima koje postoje u jednom žargonu, ali ne i u drugom. Tako na primjer 

francuska žargonska leksema frangine (“sestra”) nema adekvatnog ekvivalenta u sarajevskom žargonu, 
dok frangin (“brat”) ima svoj ekvivalent u riječi burazer ili buraz. Sa druge strane, naše riječi tipa  utaliti 
se, raja, sitna buranija nemaju adekvatnog ekvivalenta u francuskom žargonu.

• Različite konstrukcije (morfo-sintaksički nivo)
Radi se o izrazima koji su teško prevodivi na drugi jezik jednim dijelom zbog polisemičnosti 

upotrebljenih leksema, a drugim dijelom zbog sintaksičkih konstrukcija u kojima se nalaze. Tako, na 
primjer, izrazi tipa:

 frka mi je, u frci sam
su teško prevodivi na francuski, jer u ovom kontekstu riječ frka znači i “žurba” i “gužva”, te ovi izrazi 
istovremeno znače “u žurbi sam/ u gužvi sam”, što u francuskom žargonu nije prevodivo samo jednim 
izrazom. Riječ frka inače u sarajevskom žargonu znači i “tuča“ i njoj su donekle semantički srodni slije-
deći izrazi  u francuskom žargonu, ali i ovdje postoji nepodudarnost u pogledu sintaksičke konstrukcije:

 ça craint, il craint
Naime, glagol craindre u francuskom znači “bojati se », « pribojavati se » i inače pripada nešto 

književnijem registru od glagola avoir peur koji takođe znači « bojati se » i odgovara govornom jeziku. 
Promjenivši registar glagol craindre je promijenio i sintaksičku konstrukciju, jer se u književnom jeziku 
konstruiše sa direktnim objektom (craindre quelque chose), dok se u žargonu upotrebljava intranzitiv-
no, promjenivši značenje. Naime, ça craint označava “mjesta ili situacije kojih se treba bojati jer su 
opasni », a il craint znači da se radi o « osobi koja je opasna i koje se treba bojati ». Ovi izrazi su teško 
prevodivi na naš jezik.

• Razlika u slici/metafori koja proizvodi drugi efekat 
Iako postoji jedan broj metafora gdje dolazi do podudarnosti u oba žargona, pa se tako na primjer 

“glava » može reći tikva u oba jezika (citrouille u francuskom žargonu), postoji i veliki broj metafora 
koje se razlikuju ne samo po slici koja se evocira nego i po efektu koji ona proizvodi. To je naročito 
uočljivo kod izraza koji u jednom jeziku proizvode komičan efekat koji izostaje u drugom jeziku. Takav 
je slučaj sa sljedeća dva izraza u sarajevskom žargonu čiji ekvivalenti u francuskom žargonu nemaju 
komičan efekat:
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 Slon mu je prn’o na uho(“ on je gluh », « slabo čuje »)
 Moš’ mahat’ uš’ma (« ne možeš tu ništa učiniti »i, «  tu si zaista nemoćan »)

Naime, najčešći ekvivalent prvom izrazu u francuskom  žargonu je pridjev sourdingue koji se 
dobija žargonskom sufiksacijom pridjeva « gluh » (sourd ) i ima veoma ležernu komičnu notu. Drugi 
izraz i nema žargonskog ekvivalenta nego se eventualno može prevesti govornim izrazima koji nemaju 
komični efekat: tu peux rien y faire („ne možeš ništa tu učiniti“), rien à faire (“ništa da se učini“). Isto 
to se dešava i u suprotnom smijeru. Izraz :

 Sucrer les fraises (“Šećeriti jagode »)
označava “stanje drhtanja  kojim su obuzeti neki stari ljudi“. U našim žargonima ne postoji takav šaljiv 
ali i pejorativan izraz.

3.2. Moguća rješenja u prevodilačkim postupcima

U slučaju da se prevodilac nađe pred nekom od ovih teškoća, može pribjeći nekoj od strategija 
koja mu omogućava da ostvari koliko-toliko ekvivalentan prevod. Mi smo ovdje izdvojili samo tri stra-
tegije koje mu mogu biti od pomoći u ovisnosti od poteškoće sa kojom se suočava:

• Kompenzacija:
 J’ai un blème pour piauter ce soir. (“Les Inconnus ») »Imam problem gdje da spavam veče-
ras. »
 U frci sam, nemam gajbu za večeras.

U navedenom primjeru boldirane riječi odgovaraju žargonskim leksemama. Budući da mi ne-
mamo iste žargonske lekseme, u prevodu je u prvom slučaju korišten drugi izraz, a u drugom je glagol 
zamijenjen imenicom u žargonu.
 

• Perifraza:
 Utalićemo se za feštu.
 On va s’faire partager les frais pour la teuf. “Podijelićemo troškove za feštu. »

Pošto u francuskom ne postoji žargonski izraz “utaliti se » izraz je perifrastično preveden standar-
dno-jezičkom konstrukcijom, ali je elidirani izgovor kao i upotreba zamjenice on umjesto nous (“mi”) 
bliska kolokvijalnom izrazu.
 

• Približni ili relativni ekvivalent:
 Il a la haine. Sa meuf l’a plaqué.
 Popizdio je. Treba mu je uvalila nogu.

Izraz avoir la haine, doslovno, “mrziti“, je u francuskom žargonu dobio novo značenje koje je 
često prilično teško prevesti na naš jezik. On znači „biti bijesan“, „željeti se osvetiti“, „revoltirati se“ 
i obično se veže za mlade iz pariških predgrađa. U ovom slučaju mu je bilo moguće pronaći probližni 
ekvivalent.

3.3. Vrste ekvivalencije kod prevođenja žargona

S obzirom na različite tipove ekvivalencije koje susrećemo u prevođenju žargona, pokušali smo 
napraviti malu tipologiju vrsta ekvivalencije koja nam može pomoći u prevođenju, ali i u razumijevanju 
žargonskih leksema:

• Ekvivalencija distribucije ili učestalosti upotrebe neke riječi
Tako su recimo izrazi choper i maznuti ekvivalentni u značenju « krasti » jer se njihova distribu-

cija u najvećem broju konteksta podudara. 
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• Situaciona ili kontekstualna ekvivalencija 
Slična prethodnoj ekvivalenciji je i situaciona ekvivalencija pri kojoj se dešava da se navedene riječi 
javljaju i u istim situacijama i kontekstima. Primjeri :

 bouffer/ klopati,
 flic /drot,
dégage/ furaj

• Ekvivalencija intenziteta 
Ovaj tip ekvivalencije se odnosi naročito na različite stepene intenziteta vulgarnosti žargonskih 

izraza. Ovdje se takođe susrećemo i sa pojmom funkcionalne ekvivalencije o kojoj smo govorili ranije 
u tekstu.  Naime, sljedeći uzvici i psovke su relativno česti i jednaki u pogledu intenziteta u oba jezika:
 Merde!  = Jebi ga!  

Putain! = U pičku materinu!
Iako je za merde! koji doslovno znači “govno”, “sranje”, teško etimološki odrediti motivaciju, 

pa tako i priličan intenzitet koji još posjeduje u francuskom jeziku, za psovku putain! koja doslovno 
znači “kurva” se pretpostavlja da se svojevremeno odnosila na djevicu Mariju i stoga, zbog kršenja 
ovog važnog vjerskog tabua, može da se shvati intenzitet koji ona još uvijek posjeduje. O funkcionalnoj 
ekvivalenciji govorimo zato što ovi jezički elementi imaju istu funkcionalnu vrijednost u dva jezika bez 
obzira koliko se oni na prvi pogled razlikovali.

• Metaforička ekvivalencija 
Do metaforičke ekvivalencije dolazi kada se termini inspirišu istim slikama. Do ovih preklapanja 

dolazi ili zato što se žargoni inspirišu istim imaginarijem ili zato što se možda radi o kalkovima pri pre-
vođenju iz drugih žargona:

citrouille/tikva (« glava »)
draguer/šlepati se («  udvarati se) 
pédé/ peder (« čovjek bez karaktera », « slabić ») 
changer de disque / promijeniti ploču (« promijeniti temu razgovora ») 
tordu/ uvrnut (« lud »)

• Strukturalna ekvivalencija
Do ovog tipa ekvivalencije dolazi kod termina koji koriste iste morfosintaksičke strukture. U 

primjerima koje navodimo radi se i o semantičkoj i o strukturalnoj ekvivalenciji, jer termini imaju ista 
značenja, a koriste i iste prosedee, odnosno šatrovački u našem jeziku i verlan u francuskom:
 paglu/teubé (“glup”)
 garetci/garaci (« cigara »)

meuf/batre («žena », « djevojka »)

4. ZAKLJUČAK

Prilikom prevođenja iz jednog jezika u drugi, obično se teži postizanju ekvivalencije ili jednako-
vrijednosti jezičkih elemenata u oba jezika. Pošto je za svaki jezik karakteristična specifična struktura, 
postizanje ekvivalencije nije uvijek jednostavan proces. Ukoliko se uzmu u obzir i kulturne razlike koje 
markiraju jezike, ovaj proces postaje još složeniji i dovodi nas do granica same prevodivosti. Pošto su 
žargoni komponente jezika koje u sebi kondenzuju izvjesne kulturne specifičnosti, proces prevođenja je 
tim složeniji i nerijetko se suočavamo sa neprevodivošću čije smo primjere pokušali analizirati tokom 
ovog rada.

Pokušavajući da raslojimo ekvivalenciju na njene različite komponente, nastojali smo da uka-
žemo na to da je pri prevođenju uopšte, a u ovom slučaju pri prevođenju žargona posebno, najbitnije 
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postići bar relativnu ili kako smo je mi nazvali funkcionalnu ekvivalenciju čiji je cilj postizanje istog 
učinka ili efekta u oba jezika, čak i ako smo primorani da to činimo različitim jezičkim sredstvima. 
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Rezime
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pour cette raison la traduction d’un argot à l’autre n’est pas facile. Dans cet article nous avons analysé quelques 
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Mots clés : argot, traduction, équivalence, compensation, périphrase,  lacunes  lexicales

Alma Sokolija
Univerzitet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina

Filozofski fakultet
alma.sokolija@gmail.com



359

Daniela Hăisan

TRADUIRE AMONTILLADO (E. A. POE) EN FRANÇAIS ET EN 
ROUMAIN: AMONT, AVAL ET CONFLUENCE1

Partant d’un corpus constitué de la nouvelle célèbre d’Edgar Allan Poe La Barrique d’Amontillado, de sa tra-
duction française, non moins célèbre, signée par Charles Baudelaire (1857) et des trois versions roumaines (I. L. 
Caragiale 1896; Ion Vinea, 1957; Liviu Cotrău, 2004), le présent article revisite le concept de retraductions actives 
vs passives (Anthony Pym, 1998) ainsi que celui du projet de traducteur actif/passif. L’approche comparative 
tient compte de la spécificité des trois langues en question (l’anglais, le français, le roumain) mais aussi du facteur 
temps, déterminant quand il s’agit de critiques de la traduction.  La traduction – introduction, la traduction de se-
conde main et la retraduction ne sont que quelques aspects traités, ainsi que le fait que la réédition des traductions 
une fois tous les 50 ans, comme c’est le cas avec Amontillado, ne fait que renforcer leur valeur.

Mots-clés: la traduction-introduction, traduction de seconde main, retraduction active / passive, le projet de tra-
ducteur.

Nous nous proposons, sous le titre Traduire Amontillado en français et en roumain: amont, aval 
et confluence, de mettre en évidence la destinée du récit poesque The Cask of Amontillado dans l’espace 
roumain, c’est-à-dire l’évolution dans le temps de ses traductions et retraductions en roumain, tout en 
réfléchissant sur ce qui est « l’âge d’une traduction » . 

Œuvre de maturité, The Cask of Amontillado [La barrique d’Amontillado]2 est l’histoire d’un 
meurtre qui, à la différence de la série qui préfigure le roman policier moderne (The Murders in the Rue 
Morgue [Double assassinat dans la rue Morgue], The Mystery of Marie Rogêt [Le mystère de Marie 
Rogêt], The Purloined Letter [La lettre volée]), ne contient pas une investigation ou un détective. Il 
s’agit en échange d’une vengeance mise en scène avec minutie et sang froid. Comme pour The Black 
Cat [Le chat noir] et The Tell-Tale Heart [Le cœur révélateur], l’histoire nous est racontée du point de 
vue du meurtrier. Rencontrant Fortunato lors du Carnaval alors que l’homme, ivre, est costumé en bouf-
fon, Montresor l’attire dans un piège en prétendant avoir reçu une barrique d’amontillado et avoir besoin 
de son opinion d’expert pour s’assurer de son origine. Ensemble, ils arrivent dans les vastes caves du 
palais de Montresor où, d’un seul coup, Montresor enchaîne Fortunato dans une niche. Il sort alors des 
outils de maçon et commence à emmurer Fortunato à l’intérieur. Montresor conclut en disant que depuis 
50 ans personne n’a dérangé ce qu’il avait effectué cette nuit-là. La raison du meurtre reste un mystère 
car le narrateur n’explique jamais les raisons de son acte, à l’exception de quelques vagues références 
au début du récit à des insultes que la victime, Fortunato, aurait proférées à son égard.

Amontillado semble exemplifier l’art d’écrire un récit rapide et concis qui crée un effet singulier, 
comme Poe l’avait suggéré dans son essai The Philosophy of Composition paru la même année (1846). 
Un chef-d’œuvre du genre en fait, The Cask of Amontillado est « organisé  autour d’une obsession qui 
se trouve dans une parfaite relation synonymique avec l’unité d’effet elle-même »3, à savoir l’obsession 
psychologique incarnée par un narrateur homodiégétique. 

1 Contribution réalisée dans le cadre du programme CNCS PNII-ID-PCE-2011-3-0812 (Projet de recherche exploratoire) Tra-
duction culturelle et littérature/ littératures francophones : histoire, réception et critique des traductions, Contrat 133/2011.

2  Nous donnons la traduction baudelairienne en français des titres en anglais des récits poesques cités dans le présent article. 
Pour les titres déjà traduits en roumain, c’est nous qui donnons la version française.

3  Charles E. May, Edgar Allan Poe. A Study of the Short Fiction, Boston, Twayne Publishers, 1991, p. 79 (c’est nous qui 
traduisons).
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Comme la plupart des œuvres poesques, Amontillado semble être placé hors du temps, son intem-
poralité étant donnée premièrement par le thème, mais aussi par la quasi-absence des références tempo-
ro-spatiales très spécifiques : on peut imaginer qu’il s’agit de l’Italie (vu les noms des personnages, le 
rituel carnavalesque et l’italienisme palazzo que Poe glisse sciemment dans le texte) tout comme on peut 
supposer qu’il s’agit du dix-huitième siècle (vu le contexte social et la tradition vestimentaire, à savoir le 
roquelaire de Fortunato qui marque un moment donné dans l’histoire de la mode). Mais, lorsqu’il s’agit 
de la réception de cette œuvre en roumain, il y a des jalons clairs qui confirment, d’une part, un intérêt 
généralement constant des Roumains aux récits de Poe, et d’autre part, la cyclicité des retraductions, ce 
qui nous permet de jeter un nouveau coup d’œil sur ce qui est l’âge d’une traduction.

Si l’original est paru en novembre 1846 dans la revue Godey’s Lady’s Book qui était, à ce moment-
là, le périodique sans doute le plus populaire aux Amériques, en roumain il n’a pu paraître que trente 
ans plus tard. Lorsqu’il est vrai que Poe n’a republié ce récit qu’une seule fois sa vie durant, c’est par 
le français que les Roumains auront lu l’histoire de Montresor. La célébrée version baudelairienne ne 
tarde pas : La barrique d’Amontillado paraît en 1957 et va constituer la première « source » pour les 
traducteurs roumains : c’est donc de seconde-main que Poe arrive en Roumanie (le tout premier récit 
poesque importé en roumain date en fait depuis 1861 : il s’agit d’une traduction anonyme de The Pit 
and the Pendulum [Le puits et le pendule]). La première version roumaine d’Amontillado, de 1876, est 
toujours anonyme, car l’institution du traducteur était, à l’époque, peu cohérente, tout comme la langue 
roumaine d’ailleurs : le texte de cette première version d’Amontillado s’avère peu lisible et trop chargé 
de calques. C’est vingt ans après cette traduction anonyme (intitulée Butoiul cu Amontillado [Le tonneau 
d’Amontillado]) et cinquante ans exactement après la parution de l’original – en 1896 - que Caragiale 
(un des classiques de la littérature roumaine, plus connu en tant que dramaturge) produit sa propre ver-
sion, O balercă de Amontillado [Une barrique d’Amontillado].  

Caragiale aussi traduit la version baudelairienne du conte et comme toute version intermédiée, 
porte en quelque sorte le cachet des trois langues qui viennent, de manière plus ou moins directe, en 
contact : l’anglais, le roumain et le français. On ne peut pas donc évaluer la traduction caragialienne sans 
avoir une image correcte de la version de Baudelaire.

La barrique d’Amontillado ne diffère pas d’autres textes poesques traduits par Baudelaire : il  
atteste une fois de plus la dévotion du poète français qui s’est appliqué pendant seize ans de travail dur 
à rétablir (sinon augmenter) la réputation littéraire de Poe, qu’il considérait un esprit apparenté. Il est 
bien connu le fait que Baudelaire n’a pas été le premier à traduire la prose poesque ; il y a eu des tâton-
nements auparavant (au moins cinq prédécesseurs). Il n’est pas le dernier non plus, mais ses traductions 
sont restées sans doute une sorte de standard, d’idéal qui est, par définition, impossible de dépasser. Elles 
ont été considérées un exemple suprême de traduction de l’anglais vers le français et ont gagné au cours 
du temps paradoxalement le statut de textes originaux. La conviction générale, très dificile à démonter, 
est que Poe traduit par Baudelaire est beaucoup « amélioré », mais si l’« amélioration » a acquis des 
connotations plutôt négatives (voir, par exemple, en traductologie, les tendances déformantes dont parle 
Antoine Berman (1985)), dans ce cas-ci elle est vue comme une question d’excellence. En traduisant, 
Baudelaire, il est vrai, s’est débarrassé de maints défauts des textes poesques, mais dans l’ensemble ses 
traductions révèlent une fidélité extraordinaire, une transcription minutieuse des phrases, la meilleure 
fusion entre sens et forme qu’on puisse imaginer dans une traduction apparemment littérale. Car la 
littéralité baudelairienne n’est pas une imitation servile de la syntaxe du texte de départ, mais une cor-
respondance à tous les niveaux discursifs. 

La précision baudelairienne commence dans les titres : avec très peu d’exceptions, les titres des 
récits traduits sont des copies fidèles des originaux. Le titre du récit dont on parle n’a pas une structure 
assez complexe, on le voit bien, mais il faut remarquer que Baudelaire ne s’en détache pas, ne se permet 
pas de déviations ou de variations. Il garde, par exemple, l’article défini (« the cask » – « la barrique ») 
qu’un des traducteurs roumains (Caragiale) choisit de changer, même si, dans le contexte, il a quelque 
chose d’implacable, d’unique, par comparaison avec l’indéfini. Puis, Baudelaire choisit « barrique » 
dans le titre et puis le synonyme « pipe » dans le texte pour rendre « cask », des choix tout à fait perti-
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nents du point de vue sémantique (à part le fait qu’une barrique a une capacité d’environ 200 litres tandis 
que la pipe supporte jusqu’à 478). 

Baudelaire fait attention aux figures de style et en général aux idiosyncrasies poesques. Il rend 
d’une manière exemplaire en français le polyptote dès le début du récit, et Caragiale le suivra dans sa 
version :

P o e  : I must not only punish but punish with impunity. A wrong is unredressed when retribution overtakes 
its redresser. (c’est nous qui soulignons)4

B a u d e l a i r e  : Je devais non-seulement punir, mais punir impunément. Une injure n’est pas redressée 
quand le châtiment atteint le redresseur...5 
C a r a g i a l e  : Trebuia nu numai să pedepsesc, ci să pedepsesc fără grijă de pedeapsă. Ocara nu poate fi 
spălată, dacă acel ce încearcă s-o spele e atins şi el de vreo pedeapsă…6  [Je devais non seulement punir, 
mais punir sans peur d’être puni. L’injure ne peut pas redressée si celui qui essaye la redresser et lui-même 
atteint d’une punition quelconque].

Baudelaire respecte, en égale mesure, les convolutions des phrases poesques (moins présentes 
dans ce récit d’ailleurs) et les inversions emphatiques :

P o e  : He had a weak point – this Fortunato  – although in other regards he was a man to be respected and 
even feared. (c’est nous qui soulignons)7

B a u d e l a i r e  : Il avait un côté faible, – ce Fortunato, – bien qu’il fût à tous autres égards un homme à 
respecter, et même à craindre.8 

Ce qui est surprenant dans la version signée par Baudelaire et qui contrevient en quelque sorte 
à la stratégie qu’il embrasse, c’est le fait qu’il naturalise les deux mots non-anglais que Poe met en 
évidence en italiques : ainsi, « roquelaire » devient « manteau », et « palazzo » devient « palais ». Le 
plurilinguisme que Poe feint souvent et l’emphase sont définitivement perdus. La même situation dans 
la traduction d’une des phrases-clef du texte, où l’ironie reste à moitié cachée, et se dévoilera dans sa 
plénitude à peine au dénouement du récit. Fortunato dit, sans soupçonner la vérité macabre de ses mots : 
« I shall not die of a cough. » (c’est nous qui soulignons), alors que Baudelaire traduit par : « Je ne mour-
rai pas d’un rhume. » Caragiale ne peut que suivre la version intermédiaire, mais choisit un mot encore 
plus pittoresque : « guturaiu » ; en plus, il donne une forme exclamative-interrogative à l’affirmation de 
Fortunato : « Ce! o să mor dintr-un guturaiu? »9 

La manière dont Caragiale aborde la traduction d’une telle affirmation que celle qu’on a citée 
ci-dessus est tout à fait illustrative pour son profil de traducteur. En traduisant, Caragiale se permet 
une sorte de détachement, de liberté vis-à-vis du texte original qu’il imprime souvent avec son style 
inconfondable. Il apporte toujours du dynamisme au textes qu’il traduit. Le fait qu’il a choisi un texte 
alerte, court et concis à traduire ne doit pas surprendre, car il s’agit, après tout, du « père » d’une nou-
velle forme de récit qu’il a cultivée et qu’il a nommée « schiţă » [récit court ; littéralement « esquisse 
»]. L’intérêt montré par Caragiale aux œuvres de Poe ne doit surprendre non plus, même s’il s’agit 
des écrivains fondamentalement différents. Amontillado n’est pas, d’ailleurs, la seule des nouvelles 
poesques qu’il transpose en roumain. Caragiale avait, évidemment, lu les trois volumes poesques (y 
compris les préfaces, un inestimable repère critique) signés par Baudelaire (Histoires extraordinaires, 
1856 ; Nouvelles histoires extraordinaires, 1857 ; Histoires grotesques et sérieuses, 1865), dont il a 

4  Tales and Sketches 2, 2000, 1256.
5  Nouvelles histoires extraordinaires,1857,160.
6  O balercă de Amontillado, Opere, 1931, 341 (c’est nous qui traduisons du roumain en français tout au long de l’article).
7  Op. cit., 2000, 1257.
8  Op. cit., 1857, 160.
9  Op. cit., 1931, 343.
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choisi les narrations qui lui convenaient : principalement, comme bien le soulignait Ieronim Tătaru10, 
les sujets macabres ou grotesques, mais passibles d’être convertis au réalisme (A Tale of Jerusalem [Un 
événement à Jérusalem], The System of Dr. Tarr and Professor Fether [Le système du docteur Goudron 
et du docteur Plume] et The Cask of Amontillado ayant un air tout à fait véridique, tandis que The Devil 
in the Belfry [Le diable dans le beffroi] et The Masque of the Red Death [Le masque de la Mort Rouge] 
étaient encadrables dans un réalisme fantastique avant-la-lettre). Le corpus en tant que tel est ordonné 
chronologiquement ci-dessous :

11121314151617181920

Version anglaise (poesque) Version française (baudelairienne) Version roumaine (caragialienne)
The Devil in the Belfry (1839) Le diable dans le beffroi11 Dracul în clopotniţă12

A Tale of Jerusalem (1832) Un événement à Jérusalem13 O întâmplare la Ierusalim14

The System of Dr. Tarr and 
Professor Fether (1845)

Le système du docteur Goudron et 
du docteur Plume15

Sistema Doctorului Catran şi a 
Profesorului Pană16

The Cask of Amontillado (1846) La barrique d’Amontillado17 O balercă de Amontillado18

The Masque of the Red Death 
(1842)

Le masque de la Mort Rouge19 Masca20

 
Les choix de Caragiale ne sont pas au hasard ; ils témoignent, comme le montre la répartition 

chronologique des traductions au cours du temps (Dracul în clopotniţă, 1876; O întâmplare la Ierusalim 
et Sistema Doctorului Catran şi a Profesorului Pană, 1878;  O balercă de Amontillado et Masca, 1898), 
d’un intérêt constant, quoique sporadique, aux oeuvres poesques. Mais, à la différence des motivations 
baudelairiennes, celles de Caragiale ne semblent pas avoir tenu d’une affinité intelectuelle ou d’une 
parenté spirituelle avec Poe ; ses arguments étaient d’ordre plutôt esthétique, comme la préférence pour 
les espèces épiques courtes, pour le grotesque ou le burlesque, pour la satire ou la parodie, pour le fan-
tastique qui ne se confond pas avec le miraculeux.21

En traduisant Poe, Caragiale suprime tout ce que lui semble superflu : des exergues (O întâmplare 
la Ierusalim), des intermezzos narratifs situés en marge du métalinguistique, de multiples détails qu’il 
considère tout à fait dispensables. Les phrases se compriment ou sont reconfigurées, la substance tex-
tuelle se condense toujours sous la plume de Caragiale. Une tendance de raccourcir le texte, d’accélérer 
le rythme – ce sont les principales coordonnées du profil de Caragiale-traducteur. Florin Manolescu 

10  « Traduceri caragialiene din opera lui Edgar Allan Poe », in Însemnări caragialiene, Bucureşti, Fundaţia Culturală Libra, 
2006, 285.

11 Nouvelles histoires extraordinaires, Michel Lévy, 1857.
12 Timpul, I, 1876, nr. 64, 65, 66, reproduite en Prăbuşirea Casei Usher 1990 (sous la coordination de Liviu Cotrău), 521-526.
13 Histoires grotesques et sérieuses, Michel Lévy, 1865.
14 Timpul, le 31 mai 1878, feuilleton, anonyme, reproduite en Prăbuşirea Casei Usher (sous la coordination de Liviu Cotrău), 

532-534.
15 Histoires grotesques et sérieuses, 1865.
16 Timpul, 1, 2, 3, 4, juin 1878, feuilleton, anonyme ; reproduite en I. L. Caragiale, Opere. Notiţe, critice, literatură şi versuri, 

IV (sous la coordination de Şerban Cioculescu), Editura pentru Literatură şi Artă « Regele Carol al II-lea », Bucureşti, 1938, 
260-278.

17 Nouvelles histoires extraordinaires, 1857.
18 Calendarul Dacia, Editura Tipografiei Dacia, I, 1898, Iaşi ; reproduite, avec des erreurs, dans le volume posthume I. L. Ca-

ragiale. Reminiscenţe, 1915 ; nouvelle ré-édition en I. L Caragiale, Opere, vol. II (Nuvele şi schiţe) (sous la coordination de 
Paul Zarifopol), Bucureşti, Editura « Cultura Naţională », 1931, 341-347.

19 Nouvelles histoires extraordinaires, 1857.
20 Epoca literară, Bucureşti, I, 1896, nº 8, 2-3, puis Calendarul Dacia, Iaşi, 1898, ed. cit. ; reproduite, avec des erreurs, en I. 

L Caragiale, Opere, vol. II, 335-340 ; re-publiée en Prăbuşirea Casei Usher 1990 (sous la coordination de Liviu Cotrău, 
562-566).

21  Daniela Linguraru-Hăisan, Caragiale - traducteur de Poe, via Baudelaire, in Atelier de traduction nº 13/2010, 87. 
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souligne, à juste titre, dans une monographie critique22, que les traductions faites par Caragiale sont 
presque toujours plus courtes que l’original. Sa conclusion est que le traducteur « pousse » le récit vers 
le dialogue, l’action, les dimensions d’un texte minimal. Florin Manolescu interprète cette préférence de 
Caragiale pour la concision comme une délimitation de l’expression touffue de ses contemporains, ainsi 
qu’une sorte d’effet secondaire de sa logique de dramaturge. 

L’exemple « Ce ! o să mor dintr-un guturaiu? » cité ci-dessus est illustratif pour la dynamisation 
que Caragiale opère dans le texte. Le plus souvent, il n’y a pas besoin d’une analyse contrastive avec 
l’original ou la traduction intermédiaire : le style caragialien, dynamique, imbu d’oralité, est évident. 
Caragiale emploie beaucoup le passé simple, des diminutifs (« balercuţă » [petite barrique]), l’ellipse 
(« prietenul » [l’ami] – au lieu de [mon ami]), l’emploi de l’expression périphrastique « peste putinţă » 
pour rendre « impossible » sont tous des marques du style caragialien. Le dialogue qui suit, encore plus 
imbu d’oralité, parle de lui-même :

232425

P o e  : B a u d e l a i r e  : C a r a g i a l e  :
– Amontillado ! 
– I have my doubts.  
– Amontillado ! 
– And I must satisfy them. 
– Amontillado ! 
– As you are engaged, I am on 
my way to Luchesi. If anyone 
has a critical turn it is he. He 
will tell me… 
– Luchesi cannot tell 
Amontillado from Sherry. 
– And yet some fools will have 
it that his taste is a match for 
your own. 
– Come, let us go. 
– Whither ? 
– To your vaults. 
– My friend, no; I will not 
impose upon your good 
nature. I perceive you have an 
engagement. Luchesi…23

– De l’amontillado !
– J’ai des doutes.
– De l’amontillado !
– Et je veux les tirer au clair.
– De l’amontillado !
– Puisque vous êtes invité 
quelque part, je vais chercher  
Luchesi. Si quelqu’un a le 
sens critique, c’est lui. Il me 
dira…
– Luchesi est incapable de 
distinguer l’amontillado du 
xéres. 
– Et cependant il y a des 
imbéciles qui tiennent que son 
goût est égal au vôtre.
– Venez, allons !
– Où ?
– À vos caves.
– Mon ami, non ; je ne veux 
pas abuser de votre bonté. 
Je vois que vous êtes invité. 
Luchesi…24 

– Amontillado !
– Mă-ndoesc. [Je le doute.]
– Amontillado ! hm!
– Vreau să-l trag din balercă. [Je veux le tirer 
de la barrique.]
– Amontillado ! aş !
– Dar văz că te grăbeşti, eşti poftit poate ; 
mă duc să caut pe Luchesi: acela ştiu că se 
pricepe... [Mais je vois que tu es pressé ; je 
vais chercher Luchesi ; il s’y connait, lui...]
– Luchesi ? Luchesi nu-i în stare să 
deosebească amontillado de xeres. [Luchesi 
? Luchesi est incapable de distinguer 
l’amontillado du xéres.]
– Şi cu toate astea sunt gogomani care pretind 
că e tot aşa de tare ca şi d-ta. [Et cependant il 
y a des imbéciles qui prétendent que son goût 
est égal au tien.]
– Vezi bine ! Aide. [Évidemment ! Allons !]
– Unde ? [Où ?]
– La pimniţă. [À la cave.]
– Nu, drăguţă, nu voiu să abuzez de bunătatea 
d-tale. Eşti poftit!.. Luchesi...25 [Non, mon 
cher, je ne veux pas abuser de ta bonté. Tu es 
invité ! Luchesi…]

Le fragment roumain contient des italiques qui n’apparaissent ni dans l’original ni dans la ver-
sion intermédiaire, baudelairienne (amontillado, xeres) et une erreur26 : Caragiale fait une confusion en 
traduisant « et je veux les [les doutes] tirer au clair » (là où le texte original disait : « and I must satisfy 
them ») par « vreau să-l trag din balercă ». Il y a aussi une amplification ; Caragiale dit :  « Luchesi ? 

22  Caragiale şi Caragiale. Jocuri cu mai multe strategii, Bucureşti, Cartea Românească, 1983, 241-246.
23 Op. cit., 2000, 1257-8.
24 Op. cit., 1857, 161-2.
25 Op. cit., 1931, 341.
26  Une autre erreur réside dans la traduction donnée par Caragiale au fragment cité auparavant qui commence par : « Il avait 

un côté faible, – ce Fortunato... » - « Fortunato zâmbea din toată inima... » [Fortunato souriait de tout son cœur.] (op. cit., 
1931, 341).
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Luchesi nu-i în stare să deosebească amontillado de xeres. » et ajoute des exclamations : « hm ! », « aş ! 
» pour dynamiser le dialogue. L’appelatif « drăguţă », le terme « gogomani », la forme «  pimniţă » pour 
« pivniţă » et « văz » pour « văd » [je vois] pourraient être choquants pour le lecteur contemporain, mais 
les dialogues sont alertes et illustrent parfaitement la tension croissante de la situation-limite (murer son 
ennemi vif dans le cellier).

Ailleurs, Caragiale imprime au récit une sorte de poussée interactive ; le narrateur devient volu-
bile et semble vouloir approcher son public, alors que Poe lui donne un air plutôt neutre, introspectif, 
préoccupé par l’exactitude des détails que d’établir un rapport de communication efficace :

P o e  : It must be understood that neither by word nor deed had I given Fortunato cause to doubt my good 
will. (c’est nous qui soulignons)27

B a u d e l a i r e  : Il faut qu’on sache que je n’avais donné à Fortunato aucune raison de douter de ma bien-
veillance, ni par mes paroles, ni par mes actions.28 
C a r a g i a l e  : Trebuie să ştiţi că nu-i dădusem lui Fortunato, nici prin vorbă nici prin faptă, vreun motiv 
care să-l facă a se îndoi cumva de bunăvoinţa mea.12 [Il faut que vous sachiez que je n’avais donné à 
Fortunato, ni par mes paroles, ni par mes actions, aucune raison de douter de ma bienveillance.]

Caragiale trouve toujours l’occasion de raccourcir le texte, quelque court qu’il soit déjà. Il com-
prime quelques phrases et recourt même aux omissions. Par exemple, l’ironie de Montresor à l’adresse 
de Fortunato, qui contient une structure spécifique de la langue anglaise :  « You are a man to be missed. 
» est traduite par Baudelaire par une expression plutôt paraphrastique mais qui transmet le sens : «...
vous êtes un homme qui laisserait un vide. »29, alors que Caragiale semble l’avoir complètement oubliée.

La traduction d’Amontillado réalisée par Caragiale connaît, donc, plusieurs types d’écarts vis-à-
vis de celle de Baudelaire. Les changements sont visibles dans le titre aussi : Caragiale préfère l’article 
indéfini (« o balercă » [une barrique]) au lieu de l’article défini que Baudelaire, plus rigoureux, avait 
gardé. On note, en plus, qu’il traduit « barrique » par un régionalisme de provenance ukrainienne (ba-
rylka), conférant ainsi au titre une spécificité qui manque encore à l’original. 

Il faut quand même juger les écarts commis par Caragiale avec la conscience qu’il s’agit d’une 
traduction faite vers la fin du XIXème siècle où l’adaptation était une tendance courante et où les limites 
entre traduction et imitation étaient assez fragiles et, en plus, qu’il s’agit d’une traduction par langue 
intermédiaire. Le poète symboliste Alexandru Macedonski, qui avait lui-même traduit une nouvelle de 
Poe, reconnaît que la version roumaine de Metzengernstein qu’il signe est à moitié traduite, à moitié 
imitée. La langue roumaine était en formation, la notion de fidélité, de propriété littéraire étaient assez 
flexibles. 

Caragiale opère souvent des réductions disons peu déontologiques du texte à traduire, il est vrai, 
mais on constate, pour sa défense, que les fragments omis ne contiennent jamais des informations es-
sentielles, mais des détails qui risqueraient de « fatiguer » le lecteur. À l’époque où les traducteurs ne 
savaient pas éviter les extrêmes, s’accrochant trop à l’original ou s’y distançant trop, Caragiale adopte 
une attitude équilibrée, augmentant à la fois consciemment sa « visibilité » en tant qu’instance traduc-
tive (une tendance initiée dans la traductologie par Lawrence Venuti à peine vers la fin du XXème siècle 
(1995)).

O balercă de Amontillado a été republiée en 1931 ; jusqu’à ce moment-là il y avait un seul autre 
essai de traduction (en 1911) par C. Scurtu, qui nomme sa version tout simplement Amontillado. Et 
puis, précisément cent ans après la publication de la version française (baudelairienne), en 1957, paraît 
la traduction signée par le poète-traducteur Ion Vinea qui remplira, tout comme celle de Baudelaire, la 
fonction d’un original dans la culture roumaine pour encore une cinquantaine d’années. 

27  Op. cit., 2000, 1257. 
28  Op. cit., 1857, 160. 
29  Op. cit., 1857, 163. 
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La version de Vinea est, tout comme celle de Caragiale, orientée par définition vers la langue / 
culture-cible. Mais, quoique les deux versions puissent être considérées naturalisantes, elles sont bien 
différentes. Caragiale se penche sur la langue-cible, mais par-dessus tout il lui imprime ses propres 
idiosyncrasies, ses clichés. Il théâtralise le text, le dynamise, lui imprime les caractéristiques aisément 
reconaissables de ses comédies ou de ses « schiţe ». Nous ne croyons pas nous tromper en affirmant 
que Caragiale donne souvent une note comique à ce récit poesque assez sinistre. Il y a des échos incon-
testables de ses comédies dans sa traduction du récit poesque. Caragiale est orienté vers la langue-cible 
mais aussi, on dirait, vers soi-même, vers son propre style. En plus, la version caragialienne, il doit être 
souligné, est une version intermédiaire qui s’en remet à un filtre français (la version baudelairienne) ; 
elle se trouve, donc, à une confluence trilingue : anglais, français, roumain, même si elle est dans une 
relation de dépéndance avec la version française, faute de contact direct avec l’original. Mais, comme 
Baudelaire s’attache d’habitude à la lettre des textes poesques qu’il considère sacrée, on pourrait dire 
que l’écart entre cette traduction à deuxième degré et l’original ne devrait être trop grand.

Si la traduction de Caragiale mérite dans une grande mesure, en dépit de tout cela, l’étiquette de 
traduction-introduction, dans le sens consacré par Paul Bensimon30, vu que la langue roumaine était en 
cours de formation et qu’il y avait beaucoup de tâtonnements linguistiques, on ne peut pas s’empêcher 
de considérer la version de Vinea comme une sorte de traduction-introduction aussi, parce qu’elle arrive 
sur le terrain d’une langue stable ou stabilisée (autant qu’une langue peut l’être, tenant compte du fait 
que les langues sont, d’une manière ou d’une autre, plus vite ou plus lentement, en mouvement). En 
plus, Vinea traduit directement le texte anglais, sans intermédiaire. L’approche comparative trilingue 
(vue l’existence, au XIXème siècle, d’une version intermédiaire, française, entre l’original anglais et les 
versions roumaines) est remplacée, à la suite, par la méthode bilingue, qui envisage seulement l’anglais 
(la langue-source) et le roumain (la langue-cible), dans une analyse des textes-cible qui se réalisent à 
partir du texte original.

En effet, Vinea semble prendre un nouveau départ avec sa version ; il ouvre la porte vers une autre 
étape des traductions en roumain. Il a une autre vision sur la langue, sur la traduction ; il semble toujours 
chercher le mot le plus suggestif, plurisémantique. Il aime alterner des régionalismes et des archaïsmes. 
Il reprend le terme « balercă », mais choisit de rendre le titre selon le modèle de l’original, c’est-à-dire 
employant l’article défini : Balerca de Amontillado. La couleur locale qu’il imprègne á son texte est due 
premièrement au fait qu’il aime alterner des mots provenant des couches différentes de la langue, des 
régistres différents : des régionalismes, des archaïsmes, des néologismes, des expressions phraséolo-
giques etc. On rencontre le dérivé régressif « osândă » [condamnation] à coté des mots d’origine slave 
tel « vrednic » [capable] et des mots du fond latin de la langue tel « îndurare » [compassion] ou d’un 
néologisme tel « catacombe » [catacombes]. L’impersonnel « it must be understood » cité ci-dessus, que 
Caragiale traduisait par « trebuie să ştiţi » [il faut que vous sachiez], devient, chez Vinea, une expression 
roumaine authentique qui rejette toute accusation de calque : « se înţelege de la sine » [il va sans dire]. 
Là où Poe employait les vœux : « ‘I drink,’ he said, ‘to the buried that repose around us.’ – ‘And I to your 
long life.’ »,  Vinea reprend par une expression qui, au niveau pragmatique, soit perçue par le lecteur 
roumain comme tout à fait naturelle : « Iar eu îţi urez la mulţi ani! »31 [Quant à moi, je te souhaite un 
joyeux anniversaire.]. 

Ion Vinea est le traducteur des nuances les plus subtiles qu’il sait capter, suggérer, parfois expli-
citer. Il reste toujours au service du lecteur et fait tout pour lui apporter plus proche le texte étranger. 
Par contre, Liviu Cotrău, qui publie sa retraduction d’Amontillado en 2005, donc presqu’un demi-siècle 
après Vinea, s’intéresse plutôt au texte-source qu’il veut rendre de la manière la plus fidèle, y compris 
les éventuelles fautes. 

30  « La première traduction procède souvent – a souvent procédé – à une naturalisation de l’œuvre étrangère; elle tend à 
réduire l’altérité de cette œuvre afin de mieux l’intégrer dans une culture autre. [Elle] vise généralement à acclimater l’œuvre 
étrangère en la soumettant à des impératifs socio-culturels qui privilégient le destinataire de l’œuvre traduite. » (Paul 
Bensimon, Préface « Palimpsestes » (Retraduction), 1990, ix).

31  Cărăbuşul de aur, traduction par Ion Vinea, Bucureşti, Meridiane, Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, 1957, 185.
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Il est vrai que, par rapport aux premières traductions de la prose poesque, les plus récentes (donc 
y compris la version d’Amontillado signée par Liviu Cotrău) se caractérisent par une ouverture vers 
les spécificités de l’original. Mais les retraductions en tant que telles n’ont pas comme but principal de 
remédier des erreurs ou maladresses des traductions antérieures, mais d’activer le potentiel sémantique 
qui est resté inexploré, de replier un sens kaléïdoscopique, toujours différent. 

La retraduction en tant que genre polymorphe entraîne, en premier lieu, une délimitation de la 
première traduction. Si ladite traduction-introduction est définie par la réduction de l’altérité au nom 
des impératifs culturels ou éditoriaux et impose par-dessus tout la lisibilité dans la langue-cible, alors la 
retraduction suppose, naturellement, un retour au texte-source. L’hypothèse de la retraduction, esquissée 
par Paul Bensimon dans une préface aux Palimpsestes, est confirmée, encore une fois, par la série des 
retraductions de la prose poesque. 

[l]a première traduction ayant déjà introduit l’œuvre étrangère, le retraducteur ne cherche plus à atténuer 
la distance entre les deux cultures; il ne refuse par le dépaysement culturel: mieux, il s’efforce de le créer. 
Après le laps de temps plus ou moins grand qui s’est écoulé depuis la traduction initiale, le lecteur se trouve 
à même de recevoir, de percevoir l’œuvre dans son irréductible étrangeté, son “exotisme”. La retraduction 
est généralement plus attentive que la traduction-introduction, que la traduction-acclimatation, à la lettre du 
texte-source, à son relief linguistique et stylistique, à sa singularité.32 

Rien de plus vrai lorsqu’il s’agit de la traduction d’Amontillado réalisée par Liviu Cotrău. On ren-
contre, à la différence de Vinea qui préférait les mots populaires, beaucoup de néologismes. Il y a « im-
punitate » [impunité], « punct nevralgic » [point névralgique], « dezmăţ suprem » [débauche suprême], 
il y a roquelaire et palazzo intacts et italicisés, tout comme dans l’original, il y a aussi d’amples notes 
explicatives à la fin du volume qui expliquent tel out tel aspect linguistique, littéraire ou culturel. On 
apprend ainsi ce qui est un roquelaire, quelles ont été les sources d’inspiration pour Poe ou quelles sont 
les relations d’intertextualité avec d’autres textes, soient-elles poesques ou non. Les notes et les préfaces 
généreuses qui composent l’appareil critique des volumes édités par Liviu Cotrău sont la preuve que les 
traductions qu’il fait sont des traductions exégétiques (selon la terminologie de Nigel Armstrong, 2005). 

L’approche sourcière de Cotrău est évidente premièrement au niveau syntaxique du texte, mais 
elle existe sans doute aux niveaux lexico-sémantiques de profondeur. Voir, en ce sens, les exemples 
suivantes :

P o e  : He had a weak point – this Fortunato – although in other regards he was a man to be respected and 
even feared. (c’est nous qui soulignons)33

C o t r ă u  : Avea un punct nevralgic acest Fortunato, deşi în alte privinţe era un om vrednic de a fi respectat 
şi chiar temut.34 

Liviu Cotrău est le seul, à l’exception de Baudelaire, parmi les traducteurs envisagés dans cet 
article, qui construit la phrase de la même manière que Poe. Encore plus significatif, sa traduction d’une 
proposition aussi simple que « The man wore motley. » montre, par contraste avec les autres versions 
antérieures, l’attachement à la source :

P o e  : The man wore motley. (c’est nous qui soulignons)35

B a u d e l a i r e  : Mon homme était déguisé.36 

32  Paul Bensimon, op. cit., 1990, ix-x.
33  Op. cit., 2000, 1257. 
34  Misterul lui Marie Rogêt. Schiţe, nuvele, povestiri. 1843-1849, traduction par Liviu Cotrău, Iaşi, Polirom, 2005, 397.
35  Op. cit., 2000, 1257.
36  Op. cit., 1857, 161.
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C a r a g i a l e  : Prietenul era costumat ca paiaţă.37 [L’ami était en costum de paillasse.]
V i n e a  : Omul nostru era costumat.38 [Notre homme était costumé.]
C o t r ă u  : Omul purta un costum de măscărici.39 [L’homme portait un costume de bouffon.]

À observer aussi la syntaxe du fragment suivant qui, chez Cotrău, correspond parfaitement à 
celle de l’original, ainsi que la traitement de l’adverbe « here » et la présence de « surate » pour rendre 
« fellows » :

P o e  : Here I knocked off the neck of a bottle which I drew from a long row of its fellows that lay upon the 
mould. (c’est nous qui soulignons)40

C o t r ă u  : Aici am spart gâtul unei sticle pe care am tras-o dintr-un lung şir de surate de-ale ei care stăteau 
pe poliţă.41 

Cotrău est le seul qui traduit « here » par « aici » [ici/là], soulignant, comme Poe, l’ambivalence 
espace-temps de l’adverbe. Il est aussi le seul qui entend par « upon the mould » – « pe poliţă » [tablette 
suspendue], et non par « pe jos » / « par terre », comme dans les autres versions.

The Cask of Amontillado a connu, donc, au cours du temps, dans le cadre du polysystème littéraire 
roumain, des traductions à seconde main (1876, 1896, 1911), des traductions qui ont gagné le statut de 
textes classiques (Vinea : 1957, republié en 1963, 1965, deux fois en 2004), des traductions-introduction 
et des retraductions, des traductions naturalisantes (Caragiale, Vinea) et des traductions dépaysantes 
(Cotrău : 2005, 2008). Si la traduction est une série ouverte (Mavrodin, 2006), comme une rivière pas-
sible à devenir fleuve à tout moment, alors la traduction de Cotrău est une version « en amont », car 
elle s’oriente vers la « source », tandis que la traduction de Vinea est une version en aval, car elle est 
orientée vers la langue / culture-cible. Quant à Caragiale, il se trouve avec sa propre version plutôt à la 
confluence des trois langues : anglais, français, roumain, même si l’anglais ne s’entrevoit que dans une 
sorte de palimpseste qui est le texte baudelairien. À la base du phénomène retraductif de ce récit, comme 
de la prose poesque en entier, se trouve premièrement le facteur historique : la nécessité de renouveller 
un texte traduit considéré caduc. Mais il est aussi vrai que les traductions ne contestent pas toujours la 
validité des versions antérieures : la version de Cotrău ne conteste pas la valeur ni l’actualité de la tra-
duction de Vinea, par exemple. En tout, ladite « hypothèse de la retraduction » (Isabelle Desmidt, 2009) 
est confirmée par notre corpus.

La distance temporelle (ou culturelle, selon Anthony Pym (1998)) entre l’original et ses retraduc-
tions constitue un bon critère de les départager. Anthony Pym utilise, dans ce sens, une terminologie 
primaire : il parle de retraductions actives (chronologiquement proches de l’original) et de retraductions 
passives (éloignées en temps ou espace de l’original). Il fait aussi la différence entre une réédition, qui 
tend à renforcer la validité d’une traduction  antérieure, et une retraduction qui, au contraire, conteste 
cette validité. Dans notre recherche, les versions dites « actives » (dans le sens de révitaliser la langue 
littéraire) seront celles du XIXème siècle et la première partie du XXème. La version de Cotrău serait, selon 
ce critère, « passive », mais si on tient compte d’une autre classification, plus récente, qui envisage les 
projet de traducteur au cas des traductions dépaysantes, le même couple dichotomique actif / passif 
est employé pour distinguer entre apporter la culture- et le texte-source plus proche des lecteurs que la 
traduction naturalisante ne le pourrait jamais faire (projet passif) et, d’autre part, employer la traduction 
comme un instrument par l’intermédiaire duquel la culture-cible même pourrait changer (projet actif)42. 

37  Op. cit., 1931, 342.
38  Op. cit., 1957, 181-182.
39  Op. cit., 2005, 398.
40  Op. cit., 2000, 1259.
41  Op. cit., 2005, 400.
42  Menke, cit. in Ǒzbot, Dwarfs in Giants’ Lands: Some Observations on Translating Minor Literatures into High-Impact 

Cultures – The Case of Slovene Literature in Italy, in META vol. 56 nº 3, 511-525.
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Le temps va (dé)montrer la validité du projet du Cotrău-le traducteur. Quant à Vinea, sa version, maintes 
fois rééditée, a depuis longtemps déjà démontré sa valeur de classique. 

On a déjà remarqué la coïncidence et la symétrie presque parfaite des traductions, retraductions 
et rééditions d’Amontillado en Roumanie. Certainement, le « terme de valabilité » d’une traduction 
dépend de beaucoup de facteurs qui sont différents d’une langue à l’autre, d’un auteur à l’autre, d’une 
culture-cible à l’autre. On a estimé, quand même, que, quelles que soient les variables, une bonne tra-
duction littéraire ne peut pas survivre plus que trente ans.43 Le fait que les traductions d’Amontillado 
s’enchaînent à intervalles réguliers d’une symbolique cinquantaine d’années nous fait penser que, tout 
comme pendant cinquante ans personne n’a dérangé les restes de Fortunato, il aurait un sacrilège de 
déranger le corps textuel d’Amontillado en forçant une traduction nouvelle avant que les cinquante ans 
fatidiques soient passés.  
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TRANSLATING AMONTILLADO (E. A. POE) 
IN FRENCH AND ROMANIAN: 

AMONT, AVAL AND CONFLUENCE

Summary 

Starting from a corpus made up of the famous Edgar Allan Poe short-story The Cask of Amontillado, its French 
translation, not less famous, signed by Charles Baudelaire (1857) and three Romanian versions (I. L. Caragiale, 
1896; Ion Vinea, 1957; Liviu Cotrău, 2004), the present paper revisits the concept of active vs. passive retranslations 
(Anthony Pym, 1998) as well as that of active / passive translator’s project. The comparative approach takes into 
account the specificity of the three languages envisaged (English, French, Romanian) but also of the time factor, 
decisive when it comes to translation criticism. Introductory translation, second-hand translation, retranslation 
are but a few aspects dealt with, as well as the fact that reediting translations once every 50 years, as in the case of 
Amontillado, only serves to reinforce their value.

Keywords: introductory translation, second-hand translation, active / passive retranslation, translator’s project.

Lucrarea urmăreşte destinul românesc al nuvelei poeşti The Cask of Amontillado, pornind de la traducerea-
introducere, realizată pe baza versiunii în limba franceză semnată de Charles Baudelaire, ce a servit ca traducere 
intermediară, până la versiunile cele mai recente. Demersul comparativ pune în lumină importanţa factorului-timp 
asupra corpusului trilingv (nuvela în original, în limba engleză; traducerea baudelairiană, în limba franceză, şi 
trei versiuni româneşti : I. L. Caragiale, 1896 ; Ion Vinea, 1957 ; Liviu Cotrău, 2004), mai ales în sensul în care 
retraducerile şi/sau reeditările povestirii lui Poe în limba română au avut loc la intervale regulate de 50 de ani. 
Acest aspect duce la problematizarea necesităţii ciclice de a retraduce, prin urmare şi verificarea aşa-numitei 
ipoteze a retraducerii, a vârstei unei traduceri, precum şi a « etichetelor » active / pasiv în (re-)traducere.
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MirJana aDaMović

O DEIKTIČKIM PROSTORNIM PRIDEVIMA U SRPSKOM JEZIKU

U radu se analizira sistem deiktičkih prostornih prideva u srpskom jeziku sa aspekta teorije semantičkih lokalizaci-
ja. Koristeći se konceptualnim aparatom teorije semantičkih lokalizacija, gde kao konstitutivne elemente prilikom 
izražavanja prostornog odnosa izdvajamo objekat lokalizacije, lokalizator i orijentir (dati pridevi se uvek odnose 
na orijentir kao konkretizator odnosa između objekta lokalizacije i lokalizatora), ovi pridevi se opisuju sa aspekata 
intralokalizacija / ekstralokalizacija.

Ključne reči: deiksa, prostorni pridevi, intralokalizacija / ekstralokalizacija, orijentir

1. UVOD

Predmet našeg istraživanja je grupa semantičkog podsistema prideva sa prostornim značenjem, 
kao jedan od načina kojim se može izraziti semantička kategorija prostora, u srpskom jeziku. To su de-
iktički prostorni pridevi.

1.1. Pridevi prostornog odnosa

Prostorni pridevi koje u radu razmatramo kao i ostali pridevi po definiciji su „odredbene, nesa-
mostalne reči, koje stoje uz imenice da po nečemu odrede ono što te imenice znače: da označe kakvu 
osobinu toga, ili pokažu kome to pripada, čemu je namenjeno, od čega je to, za koje je vreme ili za koje 
je mesto vezano, ili štogod sličnoˮ (Stevanović 1981: 247).

„Pridevi prostornog odnosa – oni su pridevi koji označavaju mesto (prostor) na koje se odnosi 
pojam označen imenicom uz koju pridev stoji, na primer: donji, gornji, desni, levi, ovdašnjiˮ. (Stanojčić 
2010: 137)

1.2. Deiksa

U literaturi se mogu naći različita određenja deikse i tipologije deiktičkih reči na različitim ni-
voima. Ako pogledamo rečenicu „Oni su sedeli ovde.ˮ pomoću upućivačkih sredstava njen sadržaj se 
lokalizuje u odnosu na učesnike, prostor i vreme govorne situacije. Perfekatski oblik glagola u predikatu 
lokalizuje označenu situaciju u prošlost u odnosu na vreme govorne situacije, lični oblik glagola kao i 
lična zamenica upućuju na grupu lica koja isključuje govornika, a zamenički prilog upućuje na mesto 
označene situacije u odnosu na mesto na kojem se nalazi govorno lice (u ovom primeru mesto označene 
govorne situacije se poklapa sa mestom na kojem se nalazi govorno lice).

O pojmu deikse i deiktičkim kategorijama može se pročitati u različitim priručnicima (Antonić 
2001: 310) kako u svetskoj literaturi, tako i kod nas.

„Deiksa je opšti termin kojim se označavaju sve one jezičke jedinice kojima se vrši pokazivanje i 
upućivanjeˮ (Antonić 2001: 310). 

Deiktičnost, kako zaključuje Predrag Piper, „ima različite terminološke sinonime, a ni ne tumači 
se uvek na isti način, ali se njena suština u svim tumačenjima može svesti na upućivanje na znakovne 
reprezentante određenih denotata ili neposredno na neke neznakovne elemente objektivne stvarnostiˮ. 
(Piper 1983: 20). Dalje on konstatuje, razmatrajući ovu kategoriju na različitom teorijskom materijalu, 
da se uzima kao najtipičnija za zameničke reči (1983: 20).
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1.3. Semantička kategorija prostora

Semantička kategorija prostora (spacijalnosti) izdvaja se među drugim kategorijama semantičke 
sintakse u srpskom, kao i u drugim jezicima, kako raznovrsnošću oblika i složenošću semantičkog si-
stema u koji su značenja pojedinih prostornih izraza organizovana, tako i visokom učestalošću javljanja 
mnogih prostornih izraza u govoru (Piper 2005: 717).

Do sada su podrobno obrađivani predloški i priloški adverbijali budući da predstavljaju najrazvi-
jenije podsisteme jezičkih sredstava kojima se u srpskom jeziku izražavaju prostorna značenja.

Podstaknuti razmatranjima i analizom u okviru teoriije semantičkih lokalizacija predloško-pa-
dežnih konstrukcija sa prostornim značenjem, priloga sa prostornim značenjem u srpskom jeziku ovde 
ćemo se okrenuti srodnom ali ipak drugačijem jezičkom materijalu, a to su deiktički prostorni pridevi.

2. ANALIZA DEIKTIČKIH PRIDEVA PROSTORNOG ODNOSA  
U SRPSKOM JEZIKU

2.1.1. U okviru analize deiktičkih prostornih prideva, čiji se rezultati ovde iznose razmotreno je 
70 takvih prideva: blizak, visok, gornji, dalek, desni, donji, dubok, zadnji, zapadni, iznutrašnji, istoč-
ni, jugozapadni, jugoistočni, južni, krajnji, levi [(i)jekavski lijevi], naporedan, naspraman, nasuprotan, 
nevisok, nedalek, nedubok, nizak, nutarnji, nutrašnji, ovamošnji, ovdašnji, odalek, odaljen, odubok, 
onamošnji, ondašnji [(i)jekavski ondješnji], otražnji, paralelan, plitak, podalek, podubok, pozadnji, 
ponajzadnji, ponizak, posvudašnji, poudaljen, prvi, previsok, predalek, predzadnji, prednji, predubok, 
protivan, svugdašnji, svudašnji, svukudašnji, severni [(i)jekavski sjeverni], severozapadni [(i)jekavski 
sjeverozapadni], severoistočni [(i)jekavski sjeveroistočni], skrajnji, snizak, spoljašnji, spoljni, spoljnji, 
sprednji, središnji, srednji, stražnji, suprotan, suprotivan, tamošnji, udaljen, unutarnji, unutrašnji.

Kao glavni izvor prilikom sastavljanja liste ovih prideva korišćeni su rečnici srpskog jezika: še-
stotomni Rečnik srpskohrvatskoga književnog jezika Matice srpske (do 3 knj. i MH), jednotomni Reč-
nik srpskog jezika Matice srpske i Obratni rečnik srpskog jezika autora M. Nikolića.

2.1.2. Kriterijum po kojem bismo srpske prostorne prideve mogli podeliti na deiktičke (= upući-
vačke) (ovdašnji, zadnji, blizak, levi, desni...) i nedeiktičke (gradski, priobalni...) jeste način označava-
nja prostornih denotata: upućivanje ili neposredna nominacija.

Deiktičke prostorne prideve dalje možemo podeliti u dve grupe:
A) Pridevi subjektivne prostorne deikse
Jedino se u komunikativnoj situaciji u odnosu na prostorni položaj govornika može utvrditi refe-

rencija prideva ove grupe (Kašić 1999: 484): ovdašnji, ovamošnji, ondašnji, onamošnji, tamošnji.
B) Pridevi opšte prostorne deikse
U odnosu na situaciju i položaj govornika i objekata u prostoru moguće je odrediti značenje ove 

grupe prideva (Kašić 1999: 484): skrajnji, krajnji, prvi (u redu), spoljašnji, spoljnji, spoljni, unutrašnji, 
unutarnji, nutrašnji, nutarnji, iznutrašnji, gornji, donji, levi, desni, zapadni, istočni, severni, južni, se-
verozapadni, jugozapadni, severoistočni, jugoistočni, prednji, sprednji, zadnji, predzadnji, ponajzadnji, 
pozadnji, stražnji, otražnji, paralelan, naporedan, suprotan, suprotivan, nasuprotan, naspraman, proti-
van, središnji (središni), srednji, svudašnji, posvudašnji, svukudašnji, svugdašnji, blizak, odaljen, uda-
ljen, poudaljen, dalek, nedalek, predalek, odalek, podalek, visok, nevisok, previsok, poluvisok, nizak, 
onizak, snizak, ponizak, plitak, oplitak, dubok, predubok, odubok, podubok, centralni, nedubok.1

1  „Za značenje opšte deikse karakteristično je da se upućivanje ne mora vršiti u odnosu na govorno lice ili vreme govora, što 
je obavezno za prideve subjektivne prostorne ili vremenske deikseˮ (Piper i dr. 2005: 94), npr. donji – upućuje na određenu 
stranu bilo čega/koga uključujući i govornika, ali tamošnji – upućuje samo na nešto/nekog na udaljenosti od govornog lica.



O DEIKTIČKIM PROSTORNIM PRIDEVIMA U SRPSKOM JEZIKU

375

2.1.3. Značenja pridevskih lokalizacija određena su situacijama u kojima su sa stanovišta njihove 
jezičke reprezentacije najbitnija tri elementa: objekat lokalizacije, lokalizator, kao sredstvo lokalizacije, 
i orijentir kao konkretizator odnosa između objekta lokalizacije i lokalizatora (detaljnije v. Piper 2001).

Pridevi koje razmatramo uvek se odnose na orijentir kao konkretizator odnosa između objekta 
lokalizacije i lokalizatora.

Osnovna razlika između dva najšira tipa srpskih deiktičkih prostornih prideva može se formulisati 
u terminima intralokalizacija / ekstralokalizacija.

Intralokalizacija (tj. neposredna lokalizacija) – Pridevi sa značenjem intralokalizacije imenuju 
unutrašnjost lokalizatora kao orijentir u prostornom odnosu denotiranom rečenicom u kojoj su upotre-
bljeni. 

Ekstralokalizacija (tj. posredna lokalizacija) – Pridevi sa značenjem ekstralokalizacije predstav-
ljaju spoljašnji orijentir, tj. deo prostora određen nekim delom lokalizatora pomoću kojeg se vrši loka-
lizacija.

2.2. Pridevi grupe A, tj. pridevi subjektivne prostorne deikse

U ovoj grupi evidentirali smo svega 5 prideva.
U osnovi sistema distniktivnih obeležja koji se odnose na lokalizator jeste kriterij govornog lica, 

pri čemu je relevantan linearni aspekt odnosa između lokalizatora i objekta lokalizacije izražen u vidu 
distance koja među njima postoji. (Piper 1988: 20) Na položaj objekta lokalizacije upućuje pridev. U 
tom pogledu objekat lokalizacije može da se nalazi u (1) domenu govorne situacije (Proximal), ili da 
se shvata kao nešto (2) izvan tog domena (Distal). Na objekat lokalizacije u domenu govorne situacije 
odnosi se uža opozicija, kojom su obuhvaćena obeležja (1.1) Central – objekat je u domenu govornog 
lica i (1.2) Peripher – objekat je izvan domena govornog lica.

(1) Proximal
(1.1) Central: ovdašnji, ovamošnji

pr.: „Možemo li se bar spustiti i pogledati malo unaokolo? Tamo je neka ravna i čista stena. Gde su se, 
do vraga, deli ovdašnji žitelji?” (Klark, Artur. 2061: Treća odiseja. Opatija: Otokar Keršovani, 1987.)

(1.2) Peripher: tamošnji
pr.: ...Ni juče nisi otprve hteo da poveruješ u atomsku bombu. Kako sada objašnjavaš zbivanja u Ame-
rici? Verovatno su se tamošnji fizičari na početku rata zaista pribojavali eventualnog pokušaja građenja 
atomskih bombi u Nemačkoj ...(Hajzenberg, Verner. Fizika i matafizika. Beograd: Nolit, 1972.)

(2) Distal: ondašnji, onamošnji
pr.: Te ptice ... su iz tuljane glavna hrana ondješnjim ljudima. (RMS 6: 2747, Fink)

2.2.1. Pridevi grupe B, tj. pridevi opšte prostorne deikse
I ovi pridevi, kao i pridevi iz prethodne grupe, odnose se na orijentir kao konkretizator odnosa 

između objekta lokalizacije i lokalizatora. Prema kriterijumu intralokalizacija / ekstralokalizacija ovi 
pridevi se dele na:

(1) Prideve unutrašnje lokalizovanosti (orijentir je deo lokalizatora)
Pridevi ove grupe imenuju unutrašnjost lokalizatora kao orijentir u prostornom odnosu denoti-

ranom rečenicom u kojoj su upotrebljeni. Uži kriterijum je centralnost, tj. centralni položaj orijentira u 
odnosu na lokalizator kome pripada. Pridevi središnji, centralni su prema ovom kriterijumu markirani, 
a pridevi unutrašnji, unutarnji, nutrašnji, nutarnji, iznutrašnji nisu.

pr.: Središnji tekst knjige čini sam srpskoslovenski tekst koji je razrešio (dešifrovao) Mirković, 
a izdanje originala prate prilozi: obiman Imenik svetih i praznika u Tipiku...(Politika 10.05.2007. Beo-
grad: Politika, 1904-).
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Аrtjom spremno pruži svoj pasoš, a Mihail Porfirjevič sa zakašnjenjem poče da po unutrašnjem 
džepu traži svoj, ali ga ne nađe. (Gluhovski 2009:167)

(2) Prideve spoljašnje lokalizovanosti (orijentir nije deo lokalizatora)
Najveći deo analiziranih prideva označava upravo orijentire koji nisu unutrašnjost lokalizatora.2 

Za sve prideve sa značenjem ekstralokalizacije ili je relevantan kriterijum nivoa orijentira u odnosu na 
lokalizator (2.1), ili su to pridevi koji su prema datom kriterijumu postavljeni neutralno (2.2).

Uži kriterijum za grupu prideva koji denotiraju orijentir u nivou lokalizatora (2.1.1) je spoljašnja 
određenost orijentira. Postoje orijentiri koji su obavezno određeni nekom tačkom izvan samog lokaliza-
tora, konkretno stranama sveta. Ostali pridevi su neutralni prema ovom kriterijumu spoljašnje određe-
nosti orijentira, što znači da u prostornim odnosima koje oni označavaju orijentir može biti određen ili 
nekom stranom lokalizatora, ili nečim izvan njega, što zavisi od konkretne situacije. Prostorni pridevi sa 
semantičkim obeležjem u nivou, s jedne strane, mogu imati, kao obavezno obeležje lateralnost orijentira 
u odnosu na lokalizator, tj. značenje bočne strane, odnosno leve ili desne strane lokalizatora ili onoga ko 
vrši lokalizaciju. Pridevi s nelateralnim značenjem ili imaju ili nemaju značenje frontalnosti, označava-
jući orijentire koji su određeni prednjom ili zadnjom stranom lokalizatora.

(2.1) nivo orijentira u odnosu na lokalizator
 (2.1.1) značenje u nivou lokalizatora
  (a) određenost stranama sveta: zapadni, istočni, severni, južni, severozapadni, jugoza-

padni, severoistočni, jugoistočni
pr.: Gašenje je otežavao snažan severoistočni vetar, a vatrogasci su imali probleme i zbog nepristupač-
nosti terena. (www.rts.rs 11.11.2008 Beograd: Radio Televizija Srbije, 2008.)

Tako sam u praskozorje izišao iz kuće i krenuo na južni vrh visije, gde je neka usamljena kula 
na hridini isturenoj nad morem odavno već izazivala u meni želju da se uspentram na nju.(Hajzenberg, 
Verner. Fizika i matafizika. Beograd: Nolit, 1972.)

  (b) bočna određenost: levi, desni
pr.: Leva strana suknje podigla se skroz gore, do prepona. (Đurđević, Mirjana. Parking svetog Savatija. 
Beograd: 2003.)

  (c) frontalna određenost:
   (1) frontalnost u užem smislu: suprotan, suprotivan, nasuprotan, naspraman, 

protivan
pr.: Naspramna uličica ponovo je bila prazna . (Pračet, Teri. Straž! straža!. Beograd: Lagun, 2000.)

(2) frontalnost u širem smislu: prednji, sprednji, prvi (u redu)
pr.: Bijaše sprednji zid visok tri sežnja. (MSC6: 946, Ljub.)

(3) zadnja strana lokalizatora: zadnji, predzadnji, ponajzadnji, pozadnji, stra-
žnji, otražnji, krajnji (u nizu, redu), skrajnji

pr.: Struja ide od krajnjeg severa Azije. (MSC6: 31, Petr M.)
Podsistem prideva koji označavaju orijentir izvan nivoa lokalizatora (2.1.2) svodi se na suprot-

stavljenost prideva koji označavaju orijentir određen gornjom stranom lokalizatora pridevima za koje je 
relevantna njegova donja strana.

 (2.1.2) značenje izvan nivoa lokalizatora
  (a) određenost gornjom stranom lokalizatora: gornji
pr.: U samoubilačkoj nameri skočio je sa gornjeg kata kroz prozor. (RSANU: 91, Laza L 2)
  (b) određenost donjom stranom lokalizatora: donji
pr.: Sišao je na donji sprat. (RSANU: 188, NJ 2)
Prideve koji su postavljeni neutralno u odnosu na kriterijum nivoa orijentira (2.2) karakteriše spoj 

prostorne lokalizacije sa kvantifikacijom prostora. U okviru ovog pridevskog podsistema prideve mo-
žemo razlikovati prema dva kriterijuma: broju lokalizatora i stepenu rastojanja (2.2.1). U okviru ovog 
drugog kriterijuma imamo suprotstavljenost prideva sa proksimalnim značenjem pridevima sa distalnim 

2  Pridevi gornji, donji, spoljašnji u okviru leksičke polisemije mogu imati značenje spoljašnjeg dela lokalizatora.
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značenjem. Pored ovoga imamo i prideve za koje je relevantno da se objekat lokalizacije i lokalizator 
celom dužinom nalaze na istom odstojanju. Za prideve paralelan i naporedan relevantno je da se obje-
kat lokalizacije i lokalizator celom dužinom (ili dužinom svojih putanja, ako se kreću) nalaze na istom 
odstojanju.

 (2.2.1) kvantitativni kriterijum
  (a) broj lokalizatora: srednji (одређеност помоћу најмање два локализатора)
pr.: Kameni most... siguran [je] prelaz na celom srednjem i gornjem toku Drine. (MSC6: 966, 

Andr. I.)
  (b) stepen rastojanja
   (1) proksimalno značenje: blizak, nedalek, obližnji

pr.: I umorni su u hlad bliski sjeli. (MSC6: 217, Gor.)
   (2) distalno značenje: odaljen, udaljen, poudaljen, dalek, predalek, odalek, po-

dalek
Među pridevima koji u manjoj ili većoj meri učestvuju u obeležavanju prostornog odnosa, ali 

koji su iz različitih razloga na periferiji ovog semantičkog sistema izdvojili bismo prideve u čijim se 
sematičkim strukturama značenja proksimalnosti ili distalnosti pojavljuju u kombinaciji sa semantičkim 
obeležjima karakterističnim za prideve gornji / donji (značenje izvan nivoa lokalizatora), a to su pride-
vi visok, previsok, poluvisok, nizak, nevisok, onizak, snizak, ponizak, plitak, oplitak, dubok, predubok, 
odubok, podubok. 
pr.:... Alisa uopšte nije imala vremena da pomisli da treba da se zaustavi, pa je tako počela da pada niz 
jedan vrlo dubok bunar. (Kerol, Luis. Alisa u zemlji čuda. ASPAC)

Grupa prideva svudašnji, posvudašnji, posvudan, svukudašnji, svugdašnji3 označavaju orijentir 
koji je određen više nego jednom stranom lokalizatora ili čak svim njegovim stranama.

I na kraju, imamo i prideve sa značenjem posredne lokalizacije koji su nemarkirani prema svim 
pomenutim kriterijumima, značenju nivoa ili kvantifikacije prostornog odnosa. U ovom slučaju imamo 
samo čisto značenje ekstralokalizacije (2.2.2): spoljašnji, spoljnji, spoljni.
pr.: Povukoše se kroz spoljnje obezbeđenje grada. (MSC6: 937, Ćos.D.)

3. ZAKLJUČAK

Iskazi kojima se nešto referiše o govornom licu ili u vezi s govornim licem specifični su i u se-
mantičkom pogledu i u pogledu sredstava kojima se odgovarajuća značenja izražavaju. Tako kada se po-
gledaju pridevi grupe A (npr. ovdašnji, tamošnji, ondašnji) možemo govoriti o subjektivnim prostornim 
značenjima gde je lokalizator govorno lice i gde sva prostorna odmeravanja počinju od njega.

Kada je reč o pridevima tipa B pošto se oni odnose pre svega na orijentacioni aspekt prostorne 
lokalizacije, označavajući različite vrste orijentira, odgovara im i naziv orijentacioni pridevi (= prostor-
ni pridevi sa orijentacionim značenjem). Najveći broj srpskih orijentacionih prideva označava upravo 
orijentire koji nisu unutrašnjost lokalizatora, iako pridevi gornji, donji, spoljašnji mogu imati u okviru 
leksičke polisemije značenje spoljašnjeg dela lokalizatora.
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НЕКЕ ФОНЕТСКЕ ОСОБИНЕ ГОВОРА ЧЕНЕЈА (У РУМУНИЈИ)1

У раду се говори о фонетским особинама говора Ченеја у Румунији.  које га карактеришу као прелазни 
између кикиндске и тамишке говорне зоне шумадијско-војвођанског дијалекта. То су: појава дугосилазног 
акцента на унутрашњем слогу и финалном затвореном, краткоузлазни акценат остварен на начин који пред-
ставља прелаз према краткосилазном, редовно скраћивање дугих вокала иза акцента, разарања тонских 
опозиција и у дугим слоговима, скраћивања дугосилазног акцента, рефлексација јата, (не)разликовање ћ и 
ђ од ч и џ. 

Кључне речи: Ченеј у Румунији, дијалектологија, фонетске карактеристике, кикиндска говорна зона, та-
мишка говорна зона.

1. УВОД

1.1. Географски положај и етнички сасатав станивништва

Ченеј је село и седиште истоимене општине у округу Тимиш у Републици Румунији. Удаље-
но је 28 километара од Темишвара ка румунско-србијанској граници. Сеоски атар је у равничар-
ском делу Баната поред Бегеја. Банатским говорима шумадијско-војвођанског дијалекта кому-
ницира се у делимично српским селима у Републици Румунији уз границу са српским Банатом. 
Године 1923. споразумно српска власт предаје Румунији и насеље Српски Ченеј. Северни део 
Равног Баната у којем се налази Ченеј представља најбогатији крај у Румунији у којем живе Срби. 
По попису из 2002. године у Ченеју живи 2013 становника, а од тога је 530 српске националности, 
тј. 26,3% од укупног броја становника. Село је некада било насељено претежно Србима, а данас 
српско становништво чини тек нешто више од четвртине, односно скоро двоструко мање него 
што је Румуна (54, 4%). Мађари и Немци чине заједно преко 17% од укупног броја становника.

1.2. Досадашња испитивања говора

 Банатски говори шумадијско-војвођанског дијалекта детаљно су описани у две обимне мо-
нографије Павла Ивића, Жарка Бошњаковића и Гордане Драгин (П. Ивић et al 1994; П. Ивић et al 
1997). У оквиру овог дијалекта у Банату издвајају се тамишки говорни тип и кикиндски говорни 
тип2. Изоглосе оба ова говорна типа са србијанске стране природно се продужују и преко границе 
са Румунијом, тј. карактеристике говора с румунске стране одговарају у начелу особинама говора 
са наше стране границе (П. Ивић et al 1994: 37). Говор Ченеја обрађен је у овим монографијама 
и на основу битних особина смештен је у кикиндску говорну зону. На основу обимније грађе 
којом данас располажемо и бољег увида у српске говоре румунског Баната, у прилици смо да 
ревидирамо почетне ставове о положају овог локалног говора међу српским говорима шума-
дисјко-војвођанског дијалекта.

1  Овај рад настао је у оквиру пројекта Дијалектолошка истраживања српског језичког простора (148001) који 
финансира Министарство за науку и технолошки развој Републике  Србије.   

2  О оваквој подели банатских говора шумадијско-војвођанског дијалекта први пут се говори у Ивићевој књизи 
„Дијалектологија српскохрватског језика (увод и штокавско наречје)“, Матица српска, Нови Сад 1985, на стр. 78.
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1.3. Задаци и корпус. 

Најмаркантније диференцијалне црте, фонетске особине говора Ченеја, анализираће се на 
основу преслушаних снимака, тј. казивања старијих жена родом из Ченеја које је снимила наша 
студенткиња родом из тог места, Биљана Марић, за потребе семинарског рада из Дијалектологије 
1993. године и објављеног дипломског рада исте студенткиње под насловом Из лексике Ченеја 
(румунски Банат) из 2002. године. Делови првог рада послужили су као  извор и за опис говора 
у саставу поменутих монографија док је други рад, због акценатски врло непоуздане грађе, овом 
приликом консултован само селективно.

2. АКЦЕНАТ ГОВОРА ЧЕНЕЈА.

Говор Ченеја одликује се инвентаром од 4 новоштокавске акценатске  прозодеме иако се 
краткоузлазни акценат готово увек реализује као прелазна вредност према краткосилазном ак-
центу. Ретки су примери као што су: de3vo5jka, ke3ceqa, po3t pazu, Ru3mu5nka, u3 ku}i где се акценат 
јасно перцепира као узлазни3.

2.1. Дугосилазни акценат.

Дугосилазни акценат има знатно слободнију дистрибуцију него што је то случај у осталим 
говорима из кикиндске зоне, којима говор Ченеја условно припада. Факултативно он се налази и 
на унутрашњем слогу, а знатно ређе и на затвореној ултими:

are2nda, Veli2nka, vera2ndu, devo2jka, devo2jki, Jugosla2viju, koko2{ke, kota2rka, ko{a2rka, 
ora2we, piri2nxa, prste2we;

opa2qena; odr`a2vana;
svakoja2ko.
uze2ti; avanxi2ram, a|usti2ram; izlu2pa{, uza2jmi{, asni2ra, dari2va, iza2|e, zara2di, 

opoja2va, otva2ra, oti2gne, ugwi2zdi, {tudi2ra; zara2du, pode2lu, prda2~u; podvi2knemo, 
zavr{a2vamo; oti2gnedu, ~esti2tadu, pripove2dadu, razgova2radu;

afi2{, kon}entra2t, korin|a2{; s oti2m;
miqe2;
Али биће, знатно ређе, и de1vojka, de3vo5jka поред devo2jka као и o1tigne, ko1ko{ka, za1radi, 

u1zeti поред oti2gne, koko2{ke, zara2di.
На првом месту, ова „компромисна“ ситуација у вези са непренесеним дугосилазним ак-

центом даје обележје прелазности овом говору. Подсећам да су говори кикиндске зоне у начелу 
са потпуно пренесеном акцентуацијом, а тамишки говори са факултативно непренесеним дугоси-
лазним у унутрашњем слогу и затвореној ултими (П. Ивић et al 1994: 62).

2.2. Непренесени краткосилазни акценат.

Само у неколико речи забалежила сам и неперенесени кратки на унутрашњем слогу и ретко 
на затвореној ултими:  

bile1t, `ude1c (рум. „округ“);
ko{u1qu, maga1rac; sramotqi1va; vole1la, dopa1lo, krsti1o, otvo1ri, malteri1{e; 

nama1zala, oba1vilo,; posva1|adu; 

3  Овде не говорим о грађи која је приказана у раду Биљане Марић Из дијалекатске лексике Ченеја (румунски Банат) 
где примера са краткоузлазним акцентом има напретек, чак и тамо где се не очекују, јер је грађа, на жалост, врло 
површно представљена.
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На територији оба банатска говора о којима говорим у вeћини случајева код сложених речи 
(именица, заменица, придева, бројева, прилога, предлога, везника) граница између саставница је 
препрека преношењу, па ће у Ченеју бити и poma1lo  (П. Ивић et al 1994: 63-68).

3. ПОСЛЕАКЦЕНАТСКИ КВАНТИТЕТ У ОСНОВИ И НАСТАВЦИМА РЕЧИ

3. 1. У отвореној ултими.

Квантитет иза акцента у отореном крајњем слогу редовно се скраћује, док се у затвореном 
слогу тек по ретком изузетку може сачувати (za1 wu, so3kak; ko4la5~)

Иза дугоузлазног акцента на ултими и унутрашњем слогу нема дужина: gle4di{.
На подручју оба посматрана говора у овој позицији дуги вoкали су скраћени, тј само на 

крајњем северозападу и северном банатском Потисју има нешто примера са сачуваном дужином 
искључиво у бројевима 12 и 13 (Ивић et al 1994: 107). У грађи којом располажемо није било броје-
ва и можемо само претпоставити да дужина иза акцента нема ни у овој позицији. Иза краткоси-
лазног акцента на ултими дужина се редовно скраћује: bo1lest, pr1sten иако је само једном код 
старице од преко 70 година забележено и pr1ste5n што се може објаснити и спорим наративним 
темпом којим се старица у тој реченици служила.

У основи речи и наставцима иза краткосилазног акцента у унутрашњем слогу дужина се ре-
довно губи. Само једном је забележена у облику Гпл ma1ra5ma. Ово се може објаснити присуством 
вокала –а- (и у основи поред оног у наставку) који је и иначе у овој позицији подобан да понесе 
дужину4, док, ће рецимо –у- у речи која непосредно следи pa1pu~a дужина бити очекивано скраћена. 
Напротив, цела кикиндска говорна зона готово редовно чува дужину у овој позицији, док у тамиш-
кој зони преовађује краткоћа тек са спорадичним или факултативним дужинама ближе Тиси.

У основи речи иза краткоузлазног акцента у затвореној ултими дужине се скраћују, као и 
у флективним наставцима. У поменутој монографији, када се говори о акценатским карактерис-
тикама говора Ченеја, помиње се да је скраћивање дужина у овом положају под непосредним 
утицајем румунског језика. Скраћења овога типа забележена су у суседним румунским местима 
са српским становништвом Немету, Дињашу, Кечи и Темишвару. У мојој забележене су само три 
потврде са сачуваном дужином (u1 ku5jni, ko3la5~, {ifo3we5r) и  нешто више потврда са скраћеном 
дужином (ko3la~ x 3, so3kak  x 2) (Ивић et al 1994: 123).

Види се да готово нема дугих вокла иза акцента, а непосредно румунско суседство нарочи-
то подстиче процес скраћивања које је овде чак доведено до краја.

4. СКРАЋИВАЊЕ АКЦЕНТА.

Особености изговора акцената у Ченеју тичу се скраћења краткоузлазног у краткосилазни, 
тј. појавом да се краткоузлазни акценат остварује на начин који представља прелаз према крат-
косилазном акценту. Евидентно је да је појава чешћа у новијем материјалу него у грађи из 1950. 
године коју је забележио П. Ивић (Ивић et al 1994: 53). У говору Ченеја готово да је преовладао 
краткосилазни акценат уместо краткоузлазног. Ево примера који то и доказују5:

a1stal, Bo1`i}, de1vojka, ko1la~, mo1mak, po1kojnice, so1kak, u1skrs, doma1}in, ma{i1na, 
para1stos, {ifo1ner, armo1niku, be}a1rina, doma1}ica, druga1rice, na1 kola, Maxa1rica, 
oko o1~iju, u1 crkvu;

4  Ради се о вокалу –а који претходи наставачкој морфеми за Гпл (-а) и представља регуларну морфолошку дужину по 
правилима Вука и Даничића.

5   Нашло се доста примера за ову појаву, али због ограниченог простора нећу износити комплетну грађу већ само 
репрезантативан њен део.
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za1 wu, za1 wom, ko1d nas, ko1d vas, ko1d wi;
do1bro, za1tvoreni, sta1riji, viso1ke, osra1mo}en, siro1ma;
go1vori, go1vorim, do1zvolim, do1{lo, `e1lela, za1vr{im, za1koqe, za1koqedu, i1zqubi, 
me1to, me1tuli, mo1gle, na1punio, ne1 ve`e, ne1 dobije, ni1je, o1ti{li, po1ka`e, po1na{a, 
u1zmite, zafa1qujem, izi1{o, o`e1nili, otvo1ri mi, otvo1rili, podvi1kuje, podvi1kuju, 
pripo1veda, crve1nim, razvese1lili.

Заслуга је румунског стандарног израза као и румунских банатских говора за појаву скраћи-
вања дугосилазног акцента. Забележила сам следеће примере:

dru1gi da1n (забележено је и da2n), da1na, u ku1jni, mu1`, koko1{ka;
|i1pam (три пута поред једанпут и стандардно |i2pam), zna1m, ra1di, ku1pi{ mi, pri1~am, da 
ra1dimo;
dva1 - tri1, pr1vo  (забележено је и pr2vo).

Не дајем исцрпан списак примера са сачуваним дугосилазним, али ево насумичног избора:
I!ma ko2la, k}i2,  po2st, le2po, do2|e, ka2`e, pr2vo, mo2j,  pre2 и тд.

5. РАЗАРАЊЕ ТОНСКИХ ОПОЗИЦИЈА. 

Код млађих говорних представника који су више изложени утицају стандардног румунског 
језика запажа се процес који доводи до „разарања тонских опозиција у дугим и кратким слогови-
ма“ (Ивић et al 1994: 54). О овој појави са кратким акцентованим слоговима в. 4.1. Дугоузлазни 
акценат реализује се, факултативно, или као дугосилазни (1) или се скраћује и мења тон па се 
реализује као краткосилазни (2). Примери то и потvрђују:

(1) bi2lo, ku2ma (do1bije blu4zu), Pi2ta ku2mu, pro2ti, stra2ne, ~o2rbu, ven~a2we, kr{te2we, 
Rumu2ni; be2sna;
ka2zali, ne2}emo, ne2}edu, ni2smo; 
 o2vde.
(2) vre1me, gwi1zdo, za1kone, ja1ja, lo1pov, le1ja, pri1ja, s na1rodom, u dru1gom sta1wu, ~e1snicu, 
{e1twa, po buxa1cima, vese1qe, Jova1novi~3, kola1~e, omladi1nci;
le1pa;
ma1lko, sa1mi, unu1tra;
bi1la je, pa su gu1rali, da1la sam, dre1mala, da li zna1te, ku1piti po1kolon, ni1sam, 
dari1vali, obu1kla, obu1~e, povu1kla, podviki1vati, prislu{ki1vali.

Наилази се нешто ређе и на примере са регуларним дугоузлазним акцентом као што су: 
no4vca, pri4ja, pro4{wa, od re4~i, Rumu4ni, sino4vac, le4pa, kle4~idu, }u4tu, pogle4di итд.

6. ПРЕНОШЕЊЕ НА ПРОКЛИТИКУ.

С обзиром на чињеницу да је извршена тонска нивелација код кратких (и дугих) акцената  
(в. 4.1. и 4. 2.), пренесени акценат на проклитику, ако до њега и дође, увек ће за бити краткосилаз-
ни, без обзира на то да ли се ради о старом или новом типу преношења. Примери то и потврђују:

za1 du{u, u1 crkvu; na1 kola.
za1 wu, za1 wom, ko1d nas, ko1d vas, ko1d wi, pre1d wu; 
ne1 ve`e, ne1 da, ne1 zna, ne1 znamo, ne1 znadu, ne1 ka`e; ne1 bude, ne1 volu, ne1 dobije, ne1 mogu.
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Само у примеру u1 ku5jni вокал чува дужину после предаје акцената док се у свим осталом 
примерима са изворним дугосилазним акцентом на првом слогу та дужина радикално скраћује.

У два примера само акустички утисак говори да се ради у краткоузлазном акценту на про-
клитици: po3t pazu, u3 ku}i.

Много је више примера у којима не долази до преношења акцента на проклитику иако су 
услови задовољени:

na ro1gaq, u bi1rt, na gro2bqe, u ku2ma, prid ma1ter, za sva1dbu, po sla1mu, u fla1{u, u 
cr2kvi, po cr2kvi, oko cr2kve;
i ja2, za na1ma, u na1{o, u o1va, i to2g; 
po sr1pskim, iz cr2ne;
ne ma2nem;
u dru1gog.

7. РEФЛЕКСИ ЈАТА

Што се тиче вокала јат, његов основни рефлекс јесте, као и у свим банатским говорима, 
екавски. Нећу посебно наводити примере да бих то и показала, али се они налазе као репрезенти 
неке друге особине коју анализирам у раду. 

Гласовни и морфолошки услови, појединачно или удружени у одређеним категоријама при-
мера одговорни су за појаву рефлекса  и  на мести јата. Облици са и су следећи: sta1riji; ni1je, 
ni1su; di1 si; vi1dio, se1dio, se1dila;  si1kera; gwi1zdo, ugwi2zdi; me1te de1vojki, se da2 devo2jki,  na 
gla4vi, pru1`i ma1teri; s o1vim, o1vima dru1gima, s oti2m; 

Увек са само екавским рефлеском су примери типа ne1{to, ne1ka ja1buka, ne1kako, дакле, без 
паралелизма са икавским облицима као у оба поменута банатска говора. 

За разлику од пунктова у кикиндској говорној зони, којој номинално Ченеј припада, где је 
забележен доследан икавизам у Дјд код личних заменица meni, tebi, sebi у Ченеју бележим 
искључиво sa4mi se1be me1temo pr1sten, pra1io me1ne ku1}u. 

Код предлога пред и преко (са јатом), где се у кикиндској зони јављају икавски, а у тамиш-
кој екавски облици, овде су напоредо у употреби: pred o1ca, pre1d wu, prid ma1ter. 

Изједначили su se prefiksi пре- (са јатом) и при- и наш говор се слаже са примерима из 
кикиндске зоне: pripo1veda, pripove1dadu, pripra1vilo za po2st, preslu{ki1vali. 

Биће и do1dijalo као на целом кикиндском простору.
Судећи по једином примеру ve1je очекујемо да ће бити и греје-, сеје- и смеје-, што је типично 

опет за тамишку говорну зону. 
Као на целом подручју тамишког говора и у неким суседним местима у кикиндској, у Че-

неју је забележено ve3drica (Ивић et al 1994: 241). 
Облик ka3dgod (Ивић et al 1994: 245) без јотовања, опет повезује Ченеј са тамишком, а не са 

кикиндском зоном. 
Као и у већини банатских говора и у Ченеју је  јат  дало а  у o1raj.

8. НЕРАЗЛИКОВАЊЕ АФРИКАТА

У поменутиј монографији о шумадиско-војвођанским говорима Баната констатује се да је 
неразликовање ћ и ђ од ч и џ одлика и неких српских говора у Румунији, за Ченеј то се не би мог-
ло рећи (Ивић et al 1994: 315). Међутим наишла сам на неколико примера који оповргавају овај 
закључак. Могућа је претпоставка да је и ово једна од новијих радикалних промена у српским 
говорима у Румунији настала под снажним утицајем румунског. У мојој грађи нашло се неколико 
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примера у којима се ч знатно палатализује или прелази у ћ док се и ћ чује као ч,а џ само у једном 
примеру замењује се са ђ:

u1ve~#e,  ~#a1studu, ~#u2vu;
u }a1{u, na }uva1rinu, zgr1}en;
ku1~anski, u1ku~ani;
iz |e1pa.

9. ЗАКЉУЧАК. 

Из изложеног се види да говор Ченеја, иако сврстан у кикиндску говорну зону банатских 
говора шумадијско-војвођанског дијалекта, по својим битним фонетским особинама, пре свега 
акценатским, пре спада у прелазни говорни тип са особинама и кикиндске и тамишке говорне 
зоне. Поред тога, налазимо и неке особине које немају ниједан од поменута два говора и то 
тумачимо снажним утицајем румунског стандардног језика.
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SOME PROPERITIES OF SPEECH PHONETIC ČENEJ (IN ROMANIA)

Summary

This paper discusses the phonetic characteristics of speech Cenej in Romania which it characterized as a transition 
between Kikinda and Tamiška speech zone оf Šumadija Vojvodina dialect. These are: the emergence of a long 
downward emphasis on inner harmony, short rising accent accomplished in a manner that represents the transition 
to the descending short, regular shortening of long vowels after the accent, the sound of destruction and opposition 
in long syllables, shortening the long downward accent, reflexation cluster, (in) ć and đ differentiation of č and dž.
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JаСМина драЖић

ПАРАМЕТРИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ЛЕКСИЧКИХ 
КОЛОКАЦИЈА У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

У раду се сагледавају семантичка својства лексема које граде постојаније синтагматске лексичке спојеве 
– колокације. Основна је хипотеза да ће индикатор колокације бити семантичка оформљеност лексеме, те 
с тим у вези биће обавезна комплементизација лексема с непотпуним значењем и подспецификација широ-
козначних лексема, које се код неких врста речи могу контекстуално одредити сужавањем перспективе. Фо-
кус истраживања чиниће стога апстрактне именице и глаголи са ослабљеним значењем или подзначењем, 
односно секундарном семантичком реализацијом, чији ће се део значења расветлити управо значењем с 
њима удруживих лексема. Истраживање се ослања на постојеће теорије о испитивању колокација и иден-
тификоване лексичко-семантичке и граматичке скупине које учествују у конституисању оваквих лексич-
ких спојева. Испитивање почива на поставкама компоненцијалне анализе, те колокацијске и концептуалне 
методе, у складу с природом анализиране лексике. Очекивани резултат испитивања јесте класификација 
лексичких колокација с могућом градацијом у правцу типичности.    

Кључне речи: колокација, лексема, синтагматски спој, значење

1. УВОД

У складу са садржајно-формалним карактеристикама српског језика колокацијама1 ћемо 
одредити синтагматски лексички спој двеју или више аутосемантичних лексема, устројен према 
морфосинтаксичким правилима српског језика, са већим или мањим степеном постојаности и 
међусобне везаности елемената, условљеним језичким и ванјезичким, културно-историјским и 
друштвеним датостима.

Овом се дефиницијом отвара велики број питања теоријског и практичног карактера, тј. 
корелације лексиколошког одређења колокација и њихове лексикографске обраде. Једно од ре-
левантних питања, које најдиректније задире у теоријску проблематику овог језичког феномена, 
као процеса и продукта лексичког слагања, јесу језички и ванјезички механизми који управљају 
колоцирањем, те је стога неопходно установити основне параметре за идентификацију лексичких 
колокација у српском језику. 

2. КРАТАК ИСТОРИЈАТ УЧЕЊА О КОЛОКАЦИЈАМА 

На основу постојеће литературе може се констатовати да се колокацијама приступало из 
начелно два основна угла:  приступ заснован на семантици речи, с једне стране, и приступ оријен-
тисан према учесталости колокација, с друге стране. При томе се теоријско одређење може поде-
лити и према географском пореклу истраживања: прво има корене у европским (континенталним) 
фразеолошким истраживањима, а друго у британском контекстуализму (siePMann 2005: 410–411). 
У новијој лексиколошкој литератури постоје разне класификације приступа истраживању коло-
кација, од најопштијег – чисто статистички и лингвистички (seretan 2008), до онога који ув-
рштава и приступе практичне оријентације: лексиколошки, семантички, педагошки, корпусни и 

1  Колокације није једноставно дефинисати. У лингвистичкој и лексикографској литератури о њима се често говори 
у односу на слободне спојеве речи, као једног екстрема, и у односу на идиоматизоване структуре, као другог; 
колокације су негде у средини тог спектра (MckeoWn, raDev 2000: 2).
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синтаксички (stoJiČić 2010). Основна дистинкција међу наведеним приступима тиче се присуства 
граматичке компоненте у карактеру колокација, с једне стране, и доминацији параметра учеста-
лости при њиховој идентификацији, с друге стране. Иако је интересовање за колокације поникло 
из педагошке праксе (Палмер и Хорнби, тридесетих година прошлог века), где управо и имају 
најкориснију примену, овај аспект треба посебно издвојити и потражити најподесније начине за 
учење / усвајање колокација.

Лексички приступ колокацијама умногоме произлази из Фертовог (FirtH 1957) схватања 
да се значење речи може тумачити на основу оних речи са којима се оне удружују,2 узимајући у 
обзир шири контекст употребе језика: сам језички догађај и његове актере. Треба нагласити да је 
Ферт, који се сматра творцем термина колокација,3 увиђао различите нивое анализе: нижи ниво 
текста и виши ниво контекста, који подразумева шире друштвене и културолошке оквире.4 Ос-
новна полазишта лексичког приступа произлазе из претпоставки да је лексику могуће и потребно 
изучавати независно од граматике, што је условљено разликама у организацији и правилима ових 
система, те да се као релевантни фактори за истраживање лексике и лексичких спојева издвајају 
управо степен вероватноће заједничког јављања лексема и могућност њиховог предвиђања. Нају-
тицајнији представници овога учења – Џон Синклер и Мајкл Халидеј даље ће разматрати ову 
проблематику на основу статистике и кохезије текста. 

Поставка Е. В. Кузњецове о слабој и јакој позицији лексема, тј. о позицији која је нужно 
одређена контекстом и оној која то није, почива на семантичком приступу, заснованом на ана-
лизи копонената значења. Фокусирање одређене семантичке реализације, донекле је блиско те-
орији о очекиваним семантичким релацијама. Ова ауторка сматра да је „основни закон лексичке 
синтагматике – семантичко усаглашавање речи, које се испољава у томе што речи, образујући 
реченични образац, имају заједничке компоненте својих значења“ (кузнецова 1982: 88), а да се 
‘заједничке семе’ понављају како би речи подупирале једна другу.

У слабој позицији контекст не подржава све компоненте основног значења речи него им 
може противречити, те поједине семантичке компоненте слабе (кузнецова: 1982: 89) и могу са-
свим ишчезнути из семантичке структуре речи, а остварују се семе које су биле потенцијалне у 
основном значењу речи. Овоме се полазишту приближава учење Д. Круза (cruse 1986), који као 
релевантан фактор за декодирање значења наводи управо контекст, што илуструје примером при-
дева тежак [heavy] у неутралном контексту и у вези са именицама типа пијаница, наркоман, када 
одређује врло ограничену скупину именица, са семантичким обележјем кориСник (конзуМатор).5

У руској лингвистици6 феномен удруживања лексема означен је термином лексичка споји-
вост [лексическая сочетаемость]. Ј. Апресјан (аПреСян 1995: 60–61) разликује лексичку, семан-

2  „Collocations of a given word are statements of the habitual and customary places of that word.” (FirtH 1957: 181). 
3  „However, as Cowie (1998) points out, the term was used in that sense as early as 1933 by H. E. Palmer in his Interim Report 

on English Collocations, so that it may well be Palmer who should be credited with coining the term.“ (Hersbt, klotZ 2009: 
235). 

4  Анализирајући Свинбернову поезију (Algernon Charles Swinburn 1837–1909), Ферт је желео установити колокације 
уобичајене за тај период. Он не само што наглашава значај контекста, него га и диференцира: контекст друштвеног 
оквира (супротстављен идеализованом говорнику), контекст говорног и писаног дискурса (у односу на изоловане 
реченице) и, оно што је важно за колокације, контекст који чине удружене речи (ManninG, scHütZe 1999: 142). 

5  Даље, према овом аутору, параметар за диференцирање колокација од идиома јесте могућност модификације једног 
од конституената дате везе у првом случају (нпр. foot the /

electricity; blooDy
/ bill). У наведеном примеру глагол, да би се 

задржало жељено значење, захтева само једну одређену именицу – the bill, што ову везу чини граничним случајем – 
између колокације и идиома. Приликом удруживања лексичких елемената у једну колокацију од велике су важности 
ограничења у одабиру. Аутор ово илуструје следећим примерима: (а) глагол умрети [to die] захтева субјекат са 
семантичким обележјем /+ живо/, и (б) лексички спој са истим значењем (у овом случају идиом, жаргонског 
карактера) ‘kick the bucket’ ограничава значење субјекта на /+ људско/.

6  У руској лингвистици ово се учење примењује у другој половини прошлог века (драгићевић 2007: 66), при 
чему се посебан значај компоненцијалне анализе примећује при анализи механизама удруживања лексема 
[сочетаемость слов]. Тако се релевантне семе могу идентификовати путем ‘парадигматских опозиција’ [процедур 
парадигматического противопоставления] (Морковкин 1984: 10).
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тичку и морфосинтаксичку спојивост с обзиром на облигаторност и ограничења која имају лексе-
ме у оквиру лексичког споја (тако нпр. лексичка спојивост не подразумева заједничка семантичка 
својстава удруживих лексема – ‘погрешити’ адреса, кућа, врата, прозор, број, спрат, телефон, 
док је то неопходан услов за семантичко слагање: ‘побољшавати се’ и ‘погоршавати се’ у руском 
језику везују за себе именице које означавају процесе или способности: погода [време], зрение 
[вид], а никако конкретне ствари или особе: *Петр ухудшился (улучшился)). 

Донекле другачију визуру лексичког слагања, најпримеренију и најдоследнију, даје у до-
маћој лексиколошкој литератури Д. Гортан-Премк, јер лексичко слагање посматра у оквирима 
услова за реализацију оваквих спојева, како оних за остварење примарних значења тако и услова 
потребних за реализацију секундарних значења. Према овој ауторки7 лексичко слагање подра-
зумева лексичке везе устројене према морфосинтаксичким и лексичко-семантичким принципи-
ма, тј. узајамни однос лексема у синтагми или реченици „који се огледа у компатибилитету, се-
мантичкој спојивости појединих лексема“ (гортан-ПреМк 2004: 49), те разликује опште слагање 
(нпр. оправљати зубе), слагање са семантичким детерминатором (нпр. Продао је вагон шљива.) 
и слагање са задатим семантичким детерминатором (нпр. крваве очи од дима). 

2.1. Диференцијација синтагматских лексичких спојева 

Остаје ли ипак питање – када ће једна слободна веза постати колокација и престати да то 
буде, на нивоу интуиције, како наводи Томас Хербст (Herbst 2007)? Чини се да у овоме има доста 
истине, али Виноградовљева поставка да су фразеолошки везана значења ближа номинационо-из-
веденим значењима него номинационим, отвара могућност претпоставке да ће већина колокација 
имати један од конституената у секундарном значењу (уп. нпр. стара кућа, хаљина, жена : стари 
пријатељ; значајан догађај : значајан износ (новца); кора / корица дрвета, банане, земље : корице 
књиге и сл.). У том смислу, оваква диференцијација може се подвести под разликовање слобод-
них веза од оних које то нису, у једном делу литературе терминолошки одређених као апсолутно 
читање (‘an absolute reading’ = прост збир значења, нпр. црвена хаљина) и синтетичко читање 
(‘a synthetic reading’ = међусобно суптилно прожимање семантике компонената лексичког споја, 
нпр. виСока девојка : виСок државни Функционер), како наводи Ивић (ivić 2006:79).

На основу свега реченог, може се закључити да се као параметри за разграничавање синтаг-
матских лексичких спојева издвајају: 

(а) остварена семантичка реализација полисемантичких речи (тројако семантичко слагање 
према Гортан-Премк); 

(б) колокациони опсег једног од чланова колокације (према Мељчуку и Хербсту то су 
оријентисани, семантички усмерени односи, што се код Стабса нпр. илуструје примером бонсаи 
привлачи дрво, не обрнуто); 

(в) степен заменљивости конституената, тј. веза са парадигматским планом. Ово би се гра-
фички могло представити на следећи начин:

слободан спој колокација1 колокација2 идиом
семантичка 
реализација

основно значење секундарно 
и примарно 
значење

збир лексема 
примарног 
значења

метафора на 
нивоу реченице 
(фразе)

колокациони 
опсег

широк ужи веома узак нулти

7  Гортан-Премк своје ставове о лексичком слагању износи разграничавајући основне појмове о полисемиији: семантичка 
реализација, семантички садржај и семантичка позиција, при чему последњи појам детерминишу лексичко слагање 
и синтаксичка функција.
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степен 
заменљивости

висок слабији веома мали / 
нулти

нулти

постојаност ниска већа веома висока апсолутна
пример мутна вода

питка вода
бистра вода

немирна вода
вода носи

слана вода као мало воде на 
длану (чувати)

Табела 1: Диференцијација синтагматских лексичких спојева 

3. ЛЕКСИЧКЕ КОЛОКАЦИЈЕ:  
ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ 

3.1. Параметар семантичке оформљености лексеме 

Висок степен информативне целовитости код једне групе аутосемантичких речи у њиховом 
номинационом значењу омогућиће семантичку самосталност, а допунска или одредбена ескпли-
кација имаће карактер површинског експонента њихове дубинске семантике (читати новине, 
стаклена чаша, ледено хладан, чврсто укоричено). Ово се може поткрепити Белићевим учењем 
о синтагми, чијом се зависном речју издваја неко од постојећих семантичких обележја управне 
речи, као и Апресјановим ставом о семантички инхерентним својствима одређених лексема, што 
значи да се до значења управних речи не долази на основу лексичког слагања и семантичких осо-
бености лексема удруживих с управном. 

Значај контекста за разумевање може се проверити на следећем примеру: округли сто – ле-
ксички спој у којем је именица детерминисана према облику, под истим условима као што су то 
округли тепих или округли камен, а може бити одређена и неким другим придевом којим се ак-
туализује неко друго својство именованог ентитета (округли камени / црни сто), и тада остварује 
рекцијски однос са глаголима налазити се, седети и сл. Насупрот томе, округли сто може бити и 
колокација с терминолошким значењем – ‘облик организоване расправе о некој теми, која подра-
зумева равноправност учесника у дијалогу’, те остварује рекцијски однос с глаголима одржати 
се, организовати и сл. 8 

3.1.1. Примарно / секундарно значење и колокабилности. 
У примарном значењу9 лексеме се могу реализовати у свим синтаксичким позицијама те 

им је колокациони опсег мање ограничен, док се у секундарним реализацијама по правилу везују 
за одређене синтаксичке функције, чиме им се и опсег смањује (сељак: висок, мали, сиромашан, 
гладан, погурен : ти си сељак, ти си прави сељак; кућа [породица; род; лоза; династија]: девојка 
из трговачке куће) (гортан-ПреМк 2004: 35–36). Јасно је стога да је полисемија једно од кључних 
питања диференцијације слободан спој – колокација – идиом, што се може најопштије илустро-
вати следећим примерима и њима саодносној терминологији различитих аутора: 

примарна значења лексема    секундарна значења лексема 
висока девојка     висок државни функционер

• отворени спојеви речи    колокације
• опште слагање     слагање са семантичким детерминатором

8  У КССЈ: придев округли 647 пута : округли сто 467 пута, што је праћено глаголима одржати, организовати и сведочи 
о манифестацији, а не о збиру значења ‘облик’ + ‘предмет / део намештаја’.

9  Дистинкција нереализована лексичка јединица : реализована лексичка јединица, терминолошки различито одређене: 
реч-тип и реч-члан, лексема и реч, реч и лексичка форма речи...; „Ми ћемо реч као нереализовану лексичку јединицу 
звати лексемом, а реализовану лексемом у одређеној семантичкој реализацији“ (гортан-ПреМк 2004: 37).
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• јака позиција речи    слаба позиција речи
• семантичка валентност   лексичка спојивост 
• ‘аналитичко читање’    ‘синтетичко читање’

Колокације ће тако припадати синтетичком читању до оне границе када би, према А. Нејге-
бауеру (neJGebauer 1982: 345), одређена семантичка реализација примарног колоката била мета-
форизирана или метонимизирана. Тада ће се радити о идиому јер је „пренесено значење на нивоу 
фразе основна одлика идиома“ (уп. нпр. човек широких рамена : човек широких интересовања : 
човек широке руке). Овоме би се ипак могло додати то да се пренесено значење код идиома односи 
на реченични ниво, тј. целокупна структура реферише о феномену који се не може прочитати 
из лексичке семантике његових елемената. Тако, иако структурно идентични N+Adj(ODet)+NGen, 
садржајно врло блиски (делови тела), човек широких рамена и човек широке руке квалификују 
човека према потпуно различитим карактеристикама: физичка карактеристика – унутрашња осо-
бина (‘великодушност’). С обзиром на идиоматски карактер, други пример неподложан је било 
каквој морфосинтаксичкој трансформацији, док ће се први моћи реализовати и у конкурентним 
формама са значењем квалификативности: инструментал (човек са широким раменима) и ло-
катива (широк у раменима), уз могућу реализацију антонимског пара, као и компатибилност с 
глаголом имати, док је идиом блокиран само датим придевом. 

3.1.2. Метафоризација и колокације 
Питање које се овде отвара јесте да ли треба уврстити у колокације примере у којима један 

од чланова (било који по рангу) има метафорично значење. Сматрамо да је то оправдано с обзиром 
на то да је управо ова семантичка трансформација „један од главних механизама помоћу којих речи 
постају вишезначне, односно стичу своју полисемантичну структуру“ (klikovac 2004: 30). Ово је 
нарочито важно када је у питању домен апстрактних појава и процеса, које често разумевамо тако 
што их конкретизујемо и сводимо на познато (нпр. живот, време, мишљење, доживљавање, емо-
ције и сл. добијају карактер реалног, видљивог феномена: прекретница живота, ток мисли, праг 
старости, страх изједа, љубав цвета, бес тиња и сл.). Иако једним својим делом непрозирни, 
овакви спојеви могу се сматрати колокацијама, будући да су засновани на појмовним метафорама 
– „ментални механизам помоћу којег разумевамо и доживљавамо стварност“ (драгићевић 2007: 90) 
и као такви могу бити део општег човековог искуства и имати карактер универзалности. Овај домен 
когнитивне лингвистике, метод концептуалне анализе,10 од њених почетака (Lakoff, Johnson 1980) 
до данас све више је актуелан. Једна од фаза у концептуалној анализи може бити управо испити-
вање колокација у којима је нуклеус денотирана психолошка појава, а секундарним колокатима се 
образују целине (гешталти), којима се конкретизује апстракни садржај. 

3.1.2.1. Семантичка комплементизација именица са значењем емоција 
Као репрезентативан пример семантичке комплементизације могу послужити именице са 

значењем емоција, с обзиром на висок степен апстракције, због чега их А. Вјежбицка (WierZbicka 
2009), у оквиру своје теорије о природном семантичком метајезику, уврштава у посебне домене, 
који се могу објаснити само путем сценарија. 

На основу забележених примера колокација у КССЈ11 с именицама туга, љубав, стид, бес, 
страх, мржња може се извести неколико закључака у вези са њиховим садржајним и формалним 
својствима.

(1) Инвентар придевских лексема као детерминатора којим се интензификује дато својство, 
богат је и у највећем броју случајева реферише о крајњим ступњевима на скали постојања одређеног 

10  У вези с овом тематиком издвајају се радови многих аутора (Wierzbicka 2009; Кövecses 2011: 253–267; Драгићевић 
2010; Klikovac 2004: 85–95; Ристић 1999: 61) итд. 

11  Фреквенција (ф): туга (ф. 2600 tug[a-z]*); стид (ф. 2884 stid[a-z]*); бес: (bes ф. 1061); љубав (ф. ljubav[a-z]*: 1393 
страх (ф. 5645 strah[a-z]*); мржња (ф. 442 mrzxnj[a-z])
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стања (неутешна туга, пламтећи стид, силни страх, љута мржња, неизмерна љубав). Интензи-
фиковање поменутих емоција најгрубље се грана на следеће семантичке групе: а) интензитет према 
обиму, заступљености (нпр. велика, грдна, дубока туга); б) интензитет према мери времена, трајању 
(вечна, дуга, животна љубав); в) интензитет према резултату (ирационално стање; истина – лаж).

(2) Уколико се ради о интензитету као резултату одређеног нерационалног стања (обузео 
га је неразумни, луди, слепи, дивљачки, неконтролисани, хистерични бес; луди, безумни страх), 
могуће су две интерпретације на реченичном нивоу, у зависности од ширег контекста, ситуације 
у којој се реализује одређено стање: а) придев у лексичком језгру именског предиката: Постао је 
наразуман, луд, слеп, хистеричан (од беса / зато што је бесан); б) прилошка семантизација при-
дева уз глаголе бихејвиоралне семантике: Понашао се неразумно, лудо, дивљачки, неконтролиса-
но и сл. Колокације типа горући, пламтећи стид сведоче о томе да се адјективизираним герун-
дом1 реферише о дубинској предикацији са метафоричним значењем (стид који гори у некоме).

(3) Доминантна синтаксичка функција наведених именица јесте субјекатска, док је семан-
тичка категорија – каузативност (изазивач датог стања), што потврђује транспозиција Nemoc + 
Nag+V → VPas/PsudoPas [← Cop +Adjtrpni] +Ø NInstr  (Велика туга га је обузела  → Он је обузет великом 
тугом). Глаголи у овим конструкцијама реферишу о стању испуњености или каквој деструктив-
ној акцији која као последицу има најчешће лош исход: обузети, уништити, скрхати, сломити, 
оковати, спопасти, захватити, савладати, преплавити, мучити (уп. антонић 2008: 10).

(4) Именована појава као узрочник психофизиолошког стања формализована је и генитивом 
а о последичној реакцији реферишу следећи медијални глаголи: умирати, премирати, гристи се, 
(по)црвенети (од стида), обамрети, дрхтати, пребледети, скаменити се, згрчити се, презнојати 
се, занемети, најежити се (од страха).

(5) Именице које денотирају носиоца стања могу имати и форму локатива када је дато 
стање узроковано (у овим случајевима) негативним емоцијама (бес, мржња): расти, разгорети 
се, тињати, горети, буктати, кипети (у коме).

3.2. Параметар заменљивости конституената колокације 

У континууму лексичких спојева, од оних чији су конституенти независни до оних садржај-
но и формално нераздељивих, постоји скала компактности, чији је степен условљен факторима 
заменљивости, постојаности и прозирности (PervaZ 1981: 64; Prćić 2008: 147). Ово имплицира 
да ће степен везаности конституената колокације бити већи уколико је заменљивост мања, те по-
стојаност већа, док ће њихово значење остати прозирно, будући да се значење основних сема не 
мења.12 Испитујући природу колокација, Б. Хлебец (хлеБец 2002; 2008а; 2008б; 2010) уводи тзв. 
колокацијску методу, која почива на поставци да се увидом у парадигматску заменљивост једног 
колоката другим лексемама осветљава део њеног садржаја, а како се лексеме спајају захваљујући 
заједничким семантичким елементима, откривање семантичког елемента једног омогућава увид 
у део садржаја другог колоката (хлеБец 2008: 65).
Узимајући у обзир полисемантичку структуру лексеме, ауторова је намера да дође до одређене 
дефиниције сваке семантичке реализације (семеме) принципом оптималног укључења којим би 
дефиниција обухватала минималан и довољан скуп елемената, довољан да значење одвоји на 
парадигматском плану, те покривала максималан број јављања дате лексеме.13

12  Према Нејгебауеру (neJGebauer 1982: 344) применом теста оријентације разликују се слободни спојеви од 
колокација: прве карактерише центрифугална, а друге центрипетална оријентација.

13  Нпр. дубока жалост = ‘#психичка појава# која има велики интензитет’ –  искључују *дубок плес, *дубоко слушање 
→ ‘#појава# ...; дебела шала ‘#вербална појава# која има превелико одступање од норме за пристојно’ – искључују 
дебела лаж јер „не нарушава правила пристојности“. У придевско-именичким колокацијама дефиниције садрже 
директиву (означену ##), којом се исказује садржај везивне именице, спојни елементи, чворна места за разне врсте 
речи, вероватно ограниченог броја, и анализу – исказује се садржај придева у ужем смислу. 
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3.2.1. Пример колокацијске методе на колокацији оставити утисак. 
Глагол оставити комплексне је рекције при чему објекат акције не мора да укључује дру-

гог актанта и у том случају реализује се његово примарно значење – положити (чашу, торбу, књи-
гу и сл.), што намеће експлицирање месне одредбе. Ова се одредба искључује када глагол развија 
неко од својих секундарних значења: ‘акција удаљавања од кога, чега’ – напустити (оставити 
жену, кућу), престати нешто чинити (оставити ракију, политику). Узајамна релација ‘давање 
– примање’, тј. однос давалац (агенс) – објекат  – прималац (реципијент) комплексна је и у се-
мантичком и у синтаксичком и прагматичком смислу: оставио је све деци, оставио нас је саме, 
оставио нам је своје имање у наследство (импликација: и ‘отишао’). Како се види из наведених 
примера, семантика објекта овога глагола у највећем броју случајева има обележја /+ конкретно/, 
/- живо/, ређе /+ живо/, као и девербативне именице с обележјем /+ активност/.

У колокацији оставити утисак глагол је у вези с апстрактном именицом која је семантичко те-
жиште ове везе, а реализује семантичку компоненту ‘узроковати, произвести’. У овом случају објекат 
(доживљај) је апстрактан појам лексикализован именицама утисак, траг, печат, последица. На основу 
синтагматских и парадигматских веза у које ступају именица утисак и глагол оставити (дати у Табели 
2), те диференцијације у односу на њих, може се извести следећа дефиниција ових лексема:

утиСак <субјективни осећај експеријента | стечен емотивним и когнитивним процесом | који је 
резултат његове процене | каквог спољашњег стимуланса>

оСтавити1 (X /+ живо/) <чинити трансфер са X на Y | пренети намеру X | изазвати реакцију Y> 
оСтавити2 (X /- живо/) <чинити трансфер са X на Y | пренети слику X | изазвати перцептивни до-

живљај Y>. 

утисак траг
печат
последица

мисао 
мишљење 
(идеја)

расположење осећај

V+N оставити + +
варати + +
имати + + +
наметати се + + +
појачати + +
поправити + +
преварити + + +
променити + + +
стварати + + +
умањити +

Det+N добар + + +
дубок + + + +
јак + +
малопређашњи +
најјачи +
неизбрисив + +
погрешан + +
почетни + + +
први +
претходни +
снажан + +
трајан + + +

Табела 2: Резултат анализе колокације оставити утисак колокацијском методом
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Применом колокацијске методе могуће је доћи до релевантних заједничких семантичких 
обележја, чиме се лексеме, с једне стране, диференцирају и откривају међусобни афинитет гра-
дећи мрежу међусобних односа, с друге стране. Оваквом је методом, према речима Б. Хлебеца 
(2008: 77), могуће доћи до потпуног списка (чешћих) семема, сема и класема, те добити ваљане 
дефиниције, при чему би се лексички мозаик могао склопити када се овај, нимало једноставан и 
замашан посао обави за бар двадесетак хиљада фреквентнијих лексема.   

3.3. Параметар семантичког (и синтаксичког) аналитизма 

Појава декомпоновања језичких јединица, нарочито глагола (предиката), те узрока њенога 
постојања, била је у србистици предметом синтаксичко-семантичких истраживања неколицине 
аутора,14 међу којима се издваја рад М. Радовановића. Аутор ову појаву сматра „предметом не 
само синтаксичке и семантичке анализе, но и оне прагматичке, функционалностилске, когнити-
вистичке, па и социолингвистичке“ (радовановић 2007: 145). Говорећи О декомпоновању уопште 
(2007: 145–154), проширује списак језичких јединица које су подложне овој појави (именице, 
придеви, прилози), подстакнут, како наводи, написима Д. Кликовац „о бирократизацији језика“, 
те о „експлицитној категоризацији“.15 Неки од разлога за декомпозицију именичког појма, осим 
бирократског призвука, јесу ти да се надређеном именицом уноси посебна конотација (акција 
рашчишћавања), отклања двосмисленост (сајам – место и сам скуп: сајамска манифестација) 
или су у питању стилски разлози (избегавање понављања).16 Поред проширеног инвентара језич-
ких јединица, Радовановић наводи и структурне обрасце у којима се остварује нова двочлана 
јединица, од којих се овом приликом издвајају само неки:
(а) декомпоновање именичких лексема: јавна потрошња / област (јавне потрошње); рушење 
(бесправно подигнутих објеката) / акција рушења (бесправно подигнутих објеката); дељење / 
операција дељења; (здравствена) заштита / систем (здравствене) заштите и сл.; (б) декомпоно-
вање придевских лексема: био је припит / био је у припитом стању; црвена брада / брада црвене 
боје; седи забринут / седи забринутог изгледа; повијен / у повијеном положају; (в) декомпоно-
вање прилошких лексема: он је лоше / у лошем стању; лошег здравља; гледао га је тупо / тупим 
погледом; отишао је жустро / жустрим кораком.

3.3.1. Пример семантичког аналитизма: колокације с именицама са значењем ситуационог оквира 
Именице околноСт(и), Ситуација, Прилике, уСлови једним делом свога значења упућују на 

датост (збир датости) у оквиру којих се реализује нека радња или актуализује одређено стање. 
Када је у питању поменути параметар, важно је нагласити могућност прилошке семантизације с 
елементом ових апстрактних појмова као резултатом експлицитне категоризације (нпр. неподно-
шљива је ситуација : неподношљиво је; живи у тешким условима : живи тешко; у свим условима 
: увек) или пак ту немогућност (ради у тешким условима : ради тешко). У вези с тим, наведене 
именице могу представљати и резултат декомпозиције појединих заменица (нпр. мислити о тој 
околности : мислити о томе; постоји још једна околност : постоји још нешто; указује на окол-
ност да : указује на то да), што је омогућено њиховом деиктичком способношћу да упућују и на 

14  Издвајају се радови М. Радовановић (1977, 1978, 1990, 2001), М. Ивић (1988, 1955), С. Танасић (1955), П. Пипер 
(1999) и др.  

15  Овај други термин поменута ауторка користи да означи појаву којом се из једног именичког појма експлицира њој 
надређен појам, који денотира одређену појаву, при чему почетна именица постаје њен детерминатор (снег = снежни 
покривач, телефон = телефонски апарат) (klikovac 2008: 35–46).

16  „[...]осећамо да иза многих примера стоји нарочита намера пошиљаоца поруке – да рекламира неки објекат или 
активност (ресторански простор, акција рашчишћавања), да му умањи значај (појаве повећања цена, протестни 
скупови), или да имплицира његову тежину (процес трансформација); та намера, слутимо, може бити и 
манипулативна.“ (klikovac 2008: 45). 
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комплексније, реченичне садржаје. На тај начин ове именице у неким случајевима функционишу 
као пресупонирани лексички конституент који захтева експликацију допунском клаузом.

4. КЛАСИФИКАЦИЈА ЛЕКСИЧКИХ КОЛОКАЦИЈА

На основу издвојених параметара – семантичка оформљеност лексема, заменљивост кон-
ституената и семантички аналитизам – те степена постојаности, лексичке колокације у српском 
језику могу се класификовати на следећи начин:

лекСиЧке колокације1

 (а)  Vcop / Vsc + (prep) +N 
бити у стању, бити у праву; водити порекло, водити рачуна; вршити утицај, вршити при-
тисак; дати суд, дати обећање; доћи до изражаја, губити наду; поднети жалбу; изаћи у 
сусрет; доћи до закључка; довести до лудила; узети у обзир;

(б) Vcop / Vsc + Adj 
бити готов, бити кадар; бити способан, бити спреман; остати доследан, остати наиван; 
правити се важан, правити се паметан, правити се необавештен.

У овом моделу степен очуваности значења конституената варира – од потпуног губљења (бити у 
стању ≈ моћи), преко лексичке блискозначности са значењским конверзивом (именица → глагол) 
и граматичко-лексичке модификативне функције глагола оператора (губити наду (= остајати без 
наде) ≈ престајати се надати), до лексичке истозначности са значењским конверзивом (именица 
→ глагол) и прагматичке модификативне функције глагола оператора (дати обећење = обећати, 
вршити утицај = утицати, водити преговоре = преговарати (у одређеној ситуацији, на одређени 
начин, у односу на одређеног адресата). У складу са степеном очуваности значења конституената 
најчешће је и степен постојаности и отворености овог модела. Ако глагол оператор има модифи-
кативну, граматичко-лексичку, функцију именице с којима колоцира припадају по правилу истом 
микропољу (губити наду, веру, стрпљење, живце; довести до лудила, беса, избезумљености). 
Уколико је значење глагола оператора више ослабљено, утолико ће он више колоцирати са имени-
цама различите семантике (водити рачуна; дневник; преговоре; рат; љубав; домаћинство).

лекСиЧке колокације2
(а) N1 спец. парт+N2

пласт сена, букет цвећа, свежањ новчаница, крдо говеда, јато птица; влат траве, стручак 
детелине; шака ораха, торба књига; група навијача, хорда пијаних, чета војника; 

(б) N1 спец. догађ.+N2
налет ветра, удар грома, пролом облака, напад кашља, наступ лудила, провала гнева, из-
лив осећања, израз неверице, грижа савести, удар струје; рок трајања, пад запослених; 
пораст цена;

Степен постојаности у типу (а) изразито је висок, будући да партикуларизатор детерминира име-
ницу у примарном значењу на основу броја именованих ентитета. Изразито висок степен постоја-
ности у типу (б) имају колокације са девербативним именицама изведеним од глагола релативно 
уског семантичког садржаја и детерминираном именицом апстрактног значења (грижа савести); 
нешто нижи степен постојаности имају колокације са девербативним именицама изведеним од 
динамичних глагола и транзитивних глагола дифузног семантичког садржаја (напад кашља, беса; 
израз неверице, не/поверења, не/пријатељства).
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лекСиЧке колокације3

  (а) Adj+N 
олакшавајућа околност, ванредна ситуација; обилне падавине, ретка прилика, објективни 
разлози, поуздана информација, привилегован положај; временски услови; директна осо-
ба, затворена особа; здрав разум;

(б) N1+(prep)+N2
сплет околности, стицај околности; савет пријатеља, реч народа; ведрина неба, лепота 
живљења, вештина ћутања; свет славе; смисао за хумор; особа од поверења, анђео од 
детета;

лекСиЧке колокације4
(а) Adjprim.

. + N
дневна политика, земаљска кугла, климатске промене, крвно сродство, јавни наступ, лан-
чана реакција, лична одговорност; 

(б) Adjsekun.
 + N

влажан ваздух, жестоко пиће; густ (мркли) мрак, дубока нежност, дубока жалост, широка 
познанства; изоштрена чула; јака личност, мутно сећање, широк осмех; смртно озбиљан; 
касни сати, стари пријатељ;

(в) Adjnepot. + N17

склон праштању, жељан знања, достојан презира, крцат намештајем; млад духом, одан 
пићу, свестан последица¸ доследан уверењима; сродан сисарима; окован ледом;

лекСиЧке колокације5
 (а) Vprim. + N
наћулити уши, разрогачити очи, искезити зубе, напућити усне; клијати семе; латити се 
посла; орочити штедњу, наводњавати земљиште; утолити жеђ; вејати снег, ромињати 
киша; 

(б) Vsekun. +N18

склопити брак, градити пријатељство; робовати предрасудама; чувати тајну, одати тајну; 
тежити савршенству;

лекСиЧке колокације6
19

Adv+V 
загонетно се смешкати, запрепашћено гледати, нетремице зурити, чврсто спавати; зва-
нично обелоданити; поштено заслужити; магнетски привлачити; слепо веровати, учтиво 
замолити. 

5. ЗАКЉУЧАК

Као кључне тачке у процесу лексичког слагања које резултира једном постојанијом везом 
издвајају се семантичка реализација лексеме и њена могућност смене на плану селекције. Тако 

17  По степену постојаности разликују се колокације сачињене од именица детерминисаних придевима; највиши степен 
постојаности имају оне са придевом у примарној реализацији, те су некада веома блиске фразнима именицама 
(а); нешто нижи степен постојаности имају колокације са придевом у секундарној реализацији (б) или придевом 
непотпуне семантике (в).

18  Везане глаголско-именичке колокације су оне без могућности замене именичког конституента, односно са 
инкапсулацијом семантичких компоненти (а), и са нешто нижим степеном везаности оне са глаголима у секундарном 
значењу и врло ограниченом могућношћу замене именица (б). 

19  Високог степена постојаности су колокације, помоћу којих се прилогом квалификује каква радња у домену човекових 
активности, именована глаголом у чију је семантику инкорпорирано прилошко значење.
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ће, јасно, значења одређених лексема удаљена од примарног остваривати стабилније везе с дру-
гим лексемама и та ће се тенденција појачавати и стабилизовати до потпуно идиоматизованих, 
непрозирних спојева (лак / тежак <терет...>, лака / тешка храна; имати лак сан / *тежак сан), 
што је у вези са сужавањем значења, тј. задржавањем  мањег обима, односно модификованог 
семантичког садржаја у односу на скуп постојећих сема у примарном (основном) значењу. У 
разграничавању значења вишезначних лексема могу помоћи тзв. дефиниције које се утврђују ко-
локацијском методом.

Друга важна лексичко-семантичка обележја лексема која граде постојаније спојеве јесте 
опсег њиховог значења. Посебно место у проучавању колокација имају управо апстрактне име-
нице и глаголи са ослабљеном или оствареном секундарном семантиком, чији ће се део значења 
расветлити управо значењем с њима удруживих лексема. 

Трећа карактеристика појединих синтагматских спојева у корелацији је са семантичким 
аналитизмом и експликацијом семантичких компоненти у виду апстрактних именица, што се на 
морфосинтаксичком плану реализује у различитим формама, у зависности од семантике катего-
ризоване именице, обично генитива, инструментала или локатива. Супротан смер од овога огледа 
се у својству појединих лексема да својим семантичким потенцијалом обухватају значење друге 
инкапсулиране и имплициране лексеме, што се очитава у самосталној употреби дате лексеме 
(шутнути /ногом/; донети букет /цвећа/; праменови /косе/), а експликација садржаваног појма 
очекивана је уколико је (а) детерминисана именица: шутнуо је левом ногом; угризао га је оштрим 
зубима; (б) партикуларизатор с мањом снагом прототипа: погодио га је грудвом земље; (в) пар-
титивност ограничена на хипонимски појам: донео је букет (цвећа) : донео је букет љубичица.    

Уколико се занемаре унутарјезички фактори поменути горе, као и домен употребе, те 
нејезички услови, издвајају се два модела типичних колокација, у оквиру идентификованих шест 
група:    

(а) ЛК1 Vcop / Vsemicop + Adj (остати доследан, правити се важан)  
(б) ЛК2 N1 спец. догађ.+N2 (грижа савести; рок трајања).

Остали именичко-именички модели лексичких колокација, када је у питању њихова лексичка 
семантика, најначелније, у вези су са типом и ширином значења, махом апстрактних именица 
(стање, услови, осећај, страх, бол и сл.), њиховом непотпуном семантиком (парче, поглавље, 
јато, група, лист и сл.) и релационом семантизацијом ка другом ентитету (власник, брат, аутор, 
управник и сл.). Придевска детерминација, као најчешћи вид одређивања особености дате имени-
це, уврстиће се у колокације уколико се ради о придевима непотпуне семантике, независно или 
зависно од контекста, кад се перспектива сужава (предан раду, жељан мира; луд за филмовима; 
млад за женидбу, зрео за школу; згодан за ношење, оштар на речима). Глаголи као конституенти 
колокације учествују у случајевима када се ради о лексемама ослабљене семантике, оствареном 
секундарном значењу, при чему с именицом граде веома постојан спој.  
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PARAMETERS FOR DETERMINING LEXICAL COLLOCATIONS IN THE SERBIAN LANGUAGE

Summary

This study presents the lexical semantic properties that form collocations. The basic hypothesis is that the integrity 
of semantic lexemes will be an indicator of collocations, and in this regard will be required to complement the 
lexemes with incomplete lexical meaning and lexical underspecification those with broad meaning. The focus 
of the research will be on abstract nouns and verbs with weak meaning or secondary meanings, which will shed 
light on the meaning of lexemes that associate with them. The research is based on existing theories of collocation 
research. The article is based on the assumptions of componential analysis, as well as the conceptual and collocation 
method, in accordance with the nature of the analyzed vocabulary. The expected result is to test the classification 
of lexical collocations with possible gradation in the direction of typicality.
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tatJana Đurović 

AN APPLIED COGNITIVE LINGUISTIC VIEW  
ON THE ENGLISH PRESENT PERFECT 

The paper looks at the issue of the present perfect tense in English from a cognitive linguistic perspective. Drawing 
on the wide cognitivist theoretical framework (Radden & Dirven 2007; Žic Fuchs 2009; Lakoff & Johnson 1980; 
etc.), we attempt to show whether an approach which focuses on the interaction of grammar and cognition, i.e., on 
the perceptual foundation of the grammatical categories can offer not only a clearer explanation of the meaning 
puzzles of the present perfect, but also some directions of how to apply cognitively-oriented insights to the pro-
cesses of foreign language teaching and learning. By exemplifying the present perfect at both sentential and textual 
level, we try to identify metaphors arrived at via the main meanings of the given tense which may facilitate its 
learning. The aim of this paper is to point out how grammatical categories may reflect some concepts that structure 
the reality of the given socio-cultural community.

Keywords: present perfect, Applied Cognitive Linguistics

1. INTRODUCTION

The present perfect is without doubt one of the most perplexing categories of the English gram-
mar in the domain of both teaching and learning English in a setting outside the target language en-
vironment, the difficulty arising from its fuzziness, i.e., its oscillating between past and present time, 
with a possible extension into the future. It defies a clear-cut classification which pertains to the triadic 
past-present-future schema on the so-called “time axis” (see Kravchenko 2002). The situation is further 
aggravated by the fact that, as is the case with Serbian learners of English, the present perfect does not 
have a direct counterpart in the grammatical structure of Serbian (see Novakov 1999 & 2003). Thus, the 
traditional view on grammar which focuses on forms, structural patterns and rules cannot frequently ac-
count for the difficulties foreign learners of English experience and the errors they commit, particularly 
regarding grammatical units whose underlying concepts differ from those of their mother tongue, or are 
simply non-existent, which tends to have a demotivating effect on teachers and students alike.

In this paper we examine the input that Cognitive Linguistics may provide to teaching and learn-
ing the English present perfect, i.e., drawing on the wide cognitivist theoretical framework (Radden & 
Dirven 2007; Žic Fuchs 2009; Lakoff & Johnson 1980; etc.), we attempt to show whether an approach 
which centres on the interaction of grammar and cognition, i.e., on the perceptual foundation of the 
grammatical categories may offer not only a clearer explanation of the meaning puzzles of the present 
perfect, but also some directions of how to apply cognitively-based insights to the processes of foreign 
language pedagogy. In that regard, our paper is oriented towards Applied Cognitive Linguistics which 
studies, among other things, the pedagogical implications of exploring grammar from a cognitivist angle 
considering “language as a component of overall cognition” (De Knop & Dirven 2008: 295), which in 
turn may be implemented in the foreign language classroom.

In general, Cognitive Linguistics posits that language is a tool of conceptualisation which thus 
becomes meaningful. As such, cognitive linguists view language “as an integrated system of lexical 
and grammatical concepts and of communicative interaction patterns” (De Knop & Dirven 2008: 295), 
or, according to Langacker, “lexicon and grammar form a continuum consisting solely in assemblies of 
symbolic structures” (Langacker 2008: 8). It follows that not only lexicon, but also grammar is deeply 
meaningful, i.e., grammar does not represent just “a set of so-called purely syntactic and morphologi-
cal rules, that is, meaningless rules” (De Rycker & De Knop 2009: 37), characterised by some arbitrary 
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restrictions, hence hardly motivated. Boers and Lindstromberg quote Lakoff who claims that “some-
thing in language is ‘motivated’ when it is neither arbitrary nor (fully) predictable either (Lakoff 1987: 
346).” (Boers & Lindstromberg 2006: 309). According to Matlock, “motivation provides insights into 
the structure, use and development of language”; on the one hand, “it concerns external influences, 
including culture and social prestige of a linguistic form in a speech community”, while on the other 
“it also involves internal influences, including cognitive processing.” (Matlock 2011: 135). Hence both 
lexical expressions and grammatical constructions reflect conceptual categories which are interwoven 
with the reality of a particular linguistic community, so one of the challenges of cognition-based ap-
proach to foreign language teaching and learning is to show how the given language, in our case English, 
verbalises its conceptual categories. As has been evidenced (see De Knop & De Rycker 2008), gram-
matical patterns which reflect “foreign conceptual categories and foreign schemas of categorization will 
cause greater learning difficulties to foreign language learners” (De Knop & De Rycker 2008: 296), so 
the main issue of pedagogical grammar centres on answering how foreign language learners can better 
manage to acquire more abstract foreign language categories, or in Danesi’s words, how to be “concep-
tually fluent”, that is, to know “how to turn concepts into language forms.” (Danesi 2008: 236).

Thus, in this paper we strive to point out in what way one of the grammatical categories such 
as the English present perfect may reflect some concepts that structure the reality of the given socio-
cultural community, which in turn may lead to better understanding and internalisation of the specific 
grammatical structure. On the basis of examples which illustrate different meanings of the present per-
fect, we propose several metaphors, comprehended in the Lakoffian tradition (Lakoff & Johnson 1980) 
as understanding and experiencing one thing (the target domain) in terms of another thing (the source 
domain), that reflect the intricate temporal and aspectual relationships of this grammatical category in a 
more understandable way.

The paper comprises four parts. What follows this introductory section is a cursory theoretical 
survey of the major studies and research areas where language learning and teaching is based on the 
insights from Cognitive Linguistics. In the third part of the paper, by exemplifying the present perfect 
at both sentential and textual level, and applying a wide cognitivist theoretical framework, we try to 
identify metaphors arrived at via the main meanings of the given grammatical category, which conse-
quently may facilitate its teaching and learning. In the last part, we sum up the main ideas presented in 
the paper expressing the belief that foreign language instruction will be more complemented by cogni-
tive linguistic views.

2. THEORETICAL OVERVIEW

Recently we have witnessed a growing interest in applying the main tenets of Cognitive Linguis-
tics (CL) to pedagogical domain of Applied Linguistics (AL). A number of collective volumes with 
contributions from distinguished scholars have shown that there is room for closer interaction between 
the two sciences, CL and AL, as it is not only foreign language practitioners who look to cognitive lin-
guists for classroom ideas, but also, “CL has become more and more interested in turning its rich, spe-
cialised, and emerging body of research into a practical guide for language teachers, course designers, 
and materials writers.” (De Rycker & De Knopp 2009: 29). Therefore, several volumes of Applications 
of Cognitive Linguistics Series such as Kristiansen et al. (eds.) (2006), Boers & Lindstromberg (eds.) 
(2008), De Knop & De Rycker (eds.) (2008), De Knop, Boers & De Rycker (eds.) (2010), as well as the 
following publications – Achard & Niemeier (eds.) (2004), Pütz, Niemeier & Dirven (eds.) (2001), and 
Robinson & Ellis (eds.) (2008) attempt to “find out which ACL [Applied Cognitive Linguistics] insights 
can inform teachers, materials writers, and course designers in their decisions about what to teach, i.e., 
the selection of second/foreign language targets for classroom treatment, and about how to teach these, 
i.e., the methodological choices involved in realising those targets most successfully.” (De Rycker & De 
Knop 2009: 30). Apart from De Knop & De Rycker (eds.) (2008) that exclusively deals with grammar 
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teaching from a cognitive point of view, the papers collected in other cited volumes show that there is 
a dominance of research pertaining to different lexical areas over the one devoted to grammar. Accord-
ing to De Rycker & De Knop, the “discrepancy between the popularity of lexis and the relative lack of 
interest in grammar” (De Rycker & De Knop 2009: 35) is due to the enormous influence that Lakoff 
and Johnson’s book Metaphors We Live By (1980) exerted on the researchers, in spite of the criticism 
addressed to it that metaphor should not be regarded only as a matter of language and thought, but of 
communication as well, or as a blend of linguistic, conceptual and socio-cultural aspects (see Cameron 
& Deignan 2006: 674). 

One of the areas where Cognitive Linguistics is said to meet Applied Linguistics is polysemy,1 i.e., 
the investigation of prepositions and particles of phrasal verbs (see Rudzka-Ostyn 2003; Kurtyka 2001; 
Lindstromberg 1996; Boers & Demecheleer 1998; Porto Requejo & Pena Díaz 2008; Đurović 2010a & 
2011a & 2011b; etc.). The studies in that field hinge on the notion that “peripheral senses of a word are 
found to be extended from a central or prototypical sense via image-schema transformations or via me-
tonymy and metaphor.” (Boers & Lindstromberg 2006: 309). This, in other words, activates semantic 
networks of related senses (basic, prototypical meanings from which metaphorical meanings develop), 
which leads to providing motivation of these segments and avoiding “a long and daunting road of blind 
memorisation” (Boers & Lindstromberg 2006: 314). By far the greatest majority of research which seeks 
to lend cognitive foundation to foreign language instruction deals with figurative idioms, whose meaning 
and motivation is uncovered via conceptual metaphors as grounded in physical or social experience (see 
Lakoff & Johnson 1980). Generally speaking, Conceptual Metaphor Theory (CMT) has been amply stud-
ied not only in the area of the general English language but also English for Specific Purposes, English 
for Business and Economics in particular, since “the figurative nature of a vast number of (more or less) 
‘technical’ terms can be revealed by tracing the terms […] back to their literal origins and/or by grouping 
them under common CMs [Conceptual Metaphors].” (Boers & Lindstromberg 2006: 315). Theoretical 
accounts and experimental implementations of the tenets of CL to foreign language teaching and learning 
have been thoroughly documented in e.g. Boers 2000a & 2000b; Charteris-Black 2000; Charteris-Black 
& Ennis 2001; Charteris-Black & Musolff 2003; Littlemore 2001; Littlemore & Low 2006; White 2003; 
Radić Bojanić 2008 & 2011; Đurović 2007 & 2010b; Silaški & Đurović 2010; etc.

As far as the investigation of grammatical constructions from a cognitivist angle is concerned, 
it pivots on the already mentioned postulate of Cognitive Linguistics, that of meaningfulness derived 
from the usage of a particular construction. The meanings thus developed may be rather different from 
the prototypical meaning of the given construction. More precisely, the key idea that lies behind using 
cognition-based insights about grammar into the classroom is that “non-prototypical uses of a given 
construction” are viewed not as “‘exceptions to the rule’, but rather as motivated extensions from the 
prototype.” (Boers & Lindstromberg 2006: 330). This may be very useful in teaching tenses. Accord-
ing to Niemeier and Reif (2008: 332), “CG [Cognitive Grammar] does not regard rules as constructive 
statements, i.e., as prescriptive norms for the formation and use of a certain grammatical unit, but as 
templatic schemas which are immanent in actual language use and can therefore be derived from con-
crete examples by means of abstraction.” Hence “if students are presented with different usage-based 
examples for a particular grammatical unit, they may be able to work out regularities in form-meaning 
connections themselves.” (Niemeier & Reif 2008: 334).

In spite of the great potential of implementing cognitive linguistic perspective in foreign language 
instruction, it must be noted that the level of “cooperation” between CL and AL regarding grammar is 
still rather low. This is primarily due to a very complex system of notions, visual representations and 
schemata that CL uses, which seriously affects the overall utility of cognitive framework in the class-
room. In addition, there is a lack of substantial “body of evidence in favour of CL-inspired pedagogy” 
(Boers & Lindstromberg 2006: 305), since small-scale experiments cannot attest to overall merits of 

1  For a detailed survey of studies which explore applications of Cognitive Linguistics to foreign language teaching and learning, 
see Boers & Lindstromberg (2006). 
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this theoretical framework. Besides, language pedagogy still considerably favours cognitive-oriented 
research in the realm of prepositions, i.e., particles of phrasal verbs, or idioms, as the areas where 
obtained results can easier find their way in a foreign language instruction setting, which may lead to 
further “hesitation” as to coping with CL-founded grammar research. Thus, this paper may be viewed 
as a suggestion for assessing cognitive insights about teaching and learning the English present perfect 
and potentially adding them to the current practice. 

3. THE ENGLISH PRESENT PERFECT THROUGH A COGNITIVE  
LINGUISTICS PRISM

The complexity of the English present perfect is heavily contingent on two grammatical catego-
ries, those of tense and aspect, both semantically marking notions of time and concepts related to a 
situation in communication. According to Radden and Dirven, “[a]spect specifies the temporal structure 
of a situation and hence is part of the conceived situation itself”, while tense (together with modality) 
is “external to a situation”, as it grounds “the time of a situation and, at the same time, invokes notions 
about its reality status.” (Radden & Dirven 2007: 171, original bold type). This said, both aspect and 
tense are concerned with time, but in different ways. While, tense “locates situations in time, usually 
with reference to the present moment”, aspect “is not concerned with relating time of the situation to 
any other time point, but rather with the internal temporal constituency of the situation” (Comrie 1976: 
5, quoted in Žic Fuchs 2009: 9-10). Thus, aspect is connected with situation-internal time, while tense 
is connected with situation-external time, marking the difference between “perfective” and “perfect” as 
the one between concerning the situation in its entirety, as if viewed externally, with sharp boundaries, 
and the situation from the past which bears relevance to the present, respectively. In other words, the dif-
ference between aspect and time lies in the domain of meaning, which is in accordance with Žic Fuchs’ 
views that complexity of the English present perfect accounts for its different meaning realisations, and 
not for its formal grammatical features (see Žic Fuchs 2009: 42). Therefore, we concur with Žic Fuchs 
(2009) who believes that the present perfect needs to be looked at from a completely different perspec-
tive – the one which departs from a sharp classification of this grammatical category into either a tense 
or aspect. The emphasis should be placed instead on the characteristic meanings of the present perfect, 
which in turn leads to searching for its cognitive foundations. As already said, a cognition-based ap-
proach to grammar focuses on meaning, which is together with language itself, a conceptual category. 
Lakoff also claims that “[t]he primary function of language is to convey meaning. A grammar should 
therefore show as directly as possible how parameters of form are linked to parameters of meaning.” 
(Lakoff 1987: 583). The corollary of this opinion is that grammar is not isolated from the lexicon since 
grammatical units just like lexical ones are meaningful as they possess a phonological and a conceptual 
pole, but unlike lexical units, they are used to express rather abstract meanings (see Langacker 2008). 

How can we relate these sketchily presented theoretical postulates with teaching and learning of 
the present perfect to students of economics? Surely, it would not be effective to burden them with in-
depth differences between tense and aspect, perfectivity and imperfectivity, or some complex formalisa-
tions which are frequently used in the context of instructed foreign language learning. “Paradoxically, 
despite a long history and an immense amount of research done in the field, theoretical linguists do not 
seem capable of offering a relatively simple framework for treating the categories of tense and aspect in 
a manner comprehensible to a linguistically unsophisticated person (for that is what most of the users of 
descriptive grammars, or EFL students, are).” (Kravchenko 2012: 7, original italics). To our mind, there 
are two important aspects that English for Specific Purposes economics students should be familiarised 
with when learning the present perfect: (i) although the present perfect contains grammatical properties 
which are connected with the past, the meaning it conveys is anchored in the present, so according to this 
feature it should be referred to as one of the present tenses; (ii) students need be aware of the difference 
between the speaker and the observer of activity, which pertains to different temporal perspective and is 
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cognitive in nature. In other words, the present perfect, similarly to other English tenses, “does not locate 
processes or states themselves on the time axis, but it rather allows the speaker to select a time span that 
is relevant for what he/she says.” (Niemeier & Reif 2008: 335). Hence the observer typically coincides 
with the speaker, but it does not follow the opposite, i.e., the speaker is not always the observer. Accord-
ing to Kravchenko, “observation (sense perception) appears to be an intrinsic structural component of 
the concept of time in general, which allows us to speak of a cognitive constituent in the meaning of the 
grammatical category of tense, this constituent being the relationship between the described event and 
the observer.” (Kravchenko 2002: 204, original italics). Therefore, being a very abstract grammatical 
category residing between the present and the past, the English present perfect should be made acces-
sible to, in our case the students of economics, by relating it to something more tangible. This may be 
achieved via conceptual metaphors which would serve as a link between cognition and language, and as 
a vehicle of verbalising meaning relations, thus contributing to meaningfulness of grammar on the one 
hand, and underlining the relationship between lexicon and grammar on the other. “Natural language 
grammar is, fundamentally, a relatively simple system of encoding cognitive experience through meta-
phorization.”, writes Kravchenko and adds, “[t]herefore, a theory aiming at explaining grammar (or a 
part of it) should also be relatively simple and generally comprehensible.” (Kravchenko 2002: 200). 
What follows now is a synthetic account of some previous ideas and studies somewhat modified to suit 
our main objective – to offer a plausible (conceptual) tool which may aid in teaching and learning the 
grammatical category of the English present perfect.

3.1. Present perfect is perceiving possession as completion

We suggest that teaching and learning of the English present perfect may be centred on the two 
conceptual metaphors – Present PerFect is PerceivinG Possession as coMPletion and Present PerFect is 
PerceivinG tiMe as sPace, where the latter may be further subdivided into additional metaphors.

The first metaphor, Present PerFect is PerceivinG Possession as coMPletion, stems from the gram-
matical features of this category – the present form or tense of the auxiliary verb have and the perfect 
aspect, i.e. the past participle form of the main verb on the one hand, and semantic aspect or the meaning 
of the verb have as ‘to possess, to own’ on the other. This metaphor proposal is modelled on Holme’s 
implementation of Heine’s Possession schema (1997) (see Holme 2004: 173), which we may formulate 
as ‘the possession of an activity NOW2 corresponds to its accomplishment in the PAST’. It draws on the 
difference between the present and the past, when we want to stress the importance of having something 
NOW which was completed in the past, with the observer of activity, or the speaker being situated in 
present time. For example, in the following two sentences,

(1) The retailer has acquired a reputation for low prices and efficient service.3 
(2) We have made an adjustment to our target.

the activities of acquiring a reputation for low prices or making adjustments are seen as firmly rooted in 
the past until the speaker or the observer wants to take them from the past in order to feel them, or talk 
about them. So, they are sent from the past to the present and, coupled with the semantics of the verb 
have/has (‘possess, own’), they are perceived as if they were grasped by the speaker or the observer. 
The Present PerFect is PerceivinG Possession as coMPletion metaphor hinges on reification of the verb 
or making its past participle together with a noun phrase that describes it “an object to which the student 
lays claim”, holding the past “as if it was in their hands.” (see Holme 2004: 173-175). Hence, “[i]n 

2  It must be noted that the meaning of NOW is not ‘at the moment of speaking’, but ‘at the moment/time of observation’. 
“Since the role of the observer may not always and exclusively be ascribed to the speaker, now can refer to different times of 
observation, the observers being different individuals.” (Kravchenko 2012: 11). 

3  The examples (1) and (2) have been taken from Longman Business English Dictionary (2007).  
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 English the present perfect signifies an action that is continuing in the sense of being retained until the 
moment when the speaker makes their utterance” (Holme 2004: 173), unlocking the activity from the 
past and sending it ‘on the road to the present’.

The focal point of this metaphor is that the present perfect is viewed not as an activity which starts 
in the past which is described regarding its present significance, but the direction of activity is reverse, 
it starts in the present, stemming from the general meaning feature of the present perfect, that of ‘being 
relevant for the present’ from the speaker’s or observer’s view, and goes back to its origins in the past. 
More precisely, the observer or the speaker views the activities exemplified in sentences (1) and (2) as 
complete, i.e., in their possession, since they observe them from present time from which they are nor-
mally considered complete, the time of their completion being irrelevant. So, by explaining the present 
perfect as PerceivinG Possession as coMPletion students become aware of “the metaphor that motivated 
grammaticalisation” (Holme 2004: 173), which may give a stronger sense of how to use this grammati-
cal category.  

The Present PerFect is PerceivinG Possession as coMPletion metaphor is suitable for illustrating 
the first meaning of this tense – the Perfect of result, but cannot account well for other realisations of 
the present perfect, such as the Experiential perfect, the Perfect of persistent situation, and the Perfect 
of recent past (see Žic Fuchs 2009: 47). Hence another metaphor may be activated now, that of Present 
PerFect is PerceivinG tiMe as sPace.

3.2. Present perfect is perceiving time as space

The Present PerFect is PerceivinG tiMe as sPace metaphor, or more precisely, Present PerFect is 
PerceinG tiMe PassinG as Motion in sPace, relies on Lakoff and Johnson’s original ideas (see Lakoff & 
Johnson 1980; Lakoff 1993; Johnson 1987). Comprehension of how grammatical tense reflects temporal 
differences is rooted in our perceptual experience, i.e., Front-back image schema, which divides our 
experience into two domains – that which is currently observed, the present, or the deictic position of the 
speaker, and that which is no longer observed, the past, and absent from the current observation, but is 
retained in memory and is located behind the speaker. “This division of human experience of the world 
into two domains (“current experience” and “remembered experience”) constitutes the phenomenologi-
cal foundation on which our conception of time is built.” (Kravchenko 2012: 10). The concept of future 
is something we face, it is predicted experience and in that regard rather different from the present and 
past time. If we presume as is the case with majority of languages that the speaker or observer faces 
the future as approaching to them, while the past is something behind their back, then the students may 
be helped if instructed that the first meaning of the present perfect, that of the Perfect of result, may be 
perceived as the realisation of the tiMe PassinG is an obJect/entity tHat Moves toWarDs tHe observer 
metaphor, where the object stands for the past participle and the noun phrase which complements it.4 
Passing of time viewed as object or entity occurs as motion in space where, according to Lakoff (see 
Lakoff 1993), present time is the same location as the canonical observer and from their viewpoint these 
activities expressed by the present perfect are complete, with a result which is not openly stated but may 
be inferred from the situation. Let us consider the following examples:

(3) The recession has been very severe.5

(4) We have automated our production lines.

4  As may be noticed, the first meaning of the present prefect, which is now labelled as the Perfect of result, may be realised 
via two metaphors, Present PerFect is PerceivinG Possession as coMPletion and Present PerFect is PerceivinG tiMe PassinG 
as an obJect/entity tHat Moves toWarDs tHe observer, depending on whether we focus more on the aspectual or temporal 
characteristics of this grammatical item. 

5  The examples (3), (4), (5), and (6) have been drawn from Duckworth (1995).
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The students may be suggested that the inference in example (3) is that a lot of firms are in trouble NOW, 
while in example (4) the implication is that the factory is NOW very efficient. This is a “perfect” situa-
tion, i.e., when “we compare what we observe in the situation-of-utterance” with what occurred before 
and which now moves towards the observer. In addition, we “make a certain inference based on this 
comparison.” (see Kravchenko 2002: 208).

The following two sentences exemplify the Experiential perfect which is usually explained by the 
additional reference such as ‘in all our life up to NOW’.

(5) She has complained a dozen times. 
(6) Have you ever given a presentation? 

Unlike in sentences which illustrate the Perfect of result, in examples (5) and (6) relating to the 
Experiential perfect there is not a clear outcome which results in NOW, but the activities are interrupted 
or completed some time BEFORE NOW. In other words, students need become aware that NOW is not 
included in the result of activity, but rather the overall past activity is viewed from NOW, as a reference 
point and as being relevant for present time. Žic Fuchs states that the Experiential perfect emphasises the 
completeness of the past activity, not its duration and/or progression, or rather its completion, and ex-
actly this meaning feature links this grammatical item with the core characteristic of the present perfect 
– relevant for the present (see Žic Fuchs 2009: 103). The metaphor which may be proffered here is the 
MovinG observer metaphor (Lakoff & Johnson 1999: 137ff), since the present perfect in examples (5) 
and (6) hinges on the observer (or, the speaker), i.e., their overall experience, including the past activity 
(activities) which moves with respect to time and ends BEFORE NOW. Both the Perfect of result and 
the Experiential perfect are marked by the absence of concrete time words.

Conversely, the Perfect of persistent situation and the Perfect of recent past are clearly delineated 
by time expressions – since/for, or recently/just/lately/already/now (meaning up to now), respectively. 
Let us first illustrate the Perfect of persistent situation with the following sentences (see Silaški & Đu-
rović 2011):

(7) Mr Davidson has worked for our company for 14 years.
(8) I have lived in Belgrade since 1988.

The metaphor which underpins the above two sentences may be termed Present PerFect is Per-
ceivinG tiMe as a continuative entity with the observer moving in a more distant past, or rather near 
past, as the two sentences below show:

(9) I have known him for one hour.6

(10) We’ve been engaged since yesterday.

The observer looks in retrospection from the present focal point, NOW, while the time of speak-
ing is included into activity. The observer knows when the situation began in the past (marked by since), 
or how long a situation that began in the past has lasted or continued up to the moment of speaking (time 
word for), the situation being likely to continue into the future. In this case, past events are linked with 
the present by their precise positioning helped by the precise time expressions which indicate the time 
sequence from the past to the present, i.e. NOW (see Žic Fuchs 2009: 106), thus metaphorically repre-
senting the present perfect as PerceivinG tiMe as a continuative entity.

Finally, the Perfect of recent past implies that the distance or space, consequently time, between 
the observer located in present and the past activity is very narrow. We will call this metaphor Present 
PerFect is PerceivinG tiMe as a MovinG entity close to an observer, which emphasises that a time span 

6  The examples (9) and (10) have been taken from Žic Fuchs (2009: 105). 
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in comparison to the previous tiMe as a continuative entity metaphor is usually much shorter. A number 
of time words that we have already mentioned, such as recently/just/lately/already/now (meaning up to 
now), underline that the past activity occurred immediately BEFORE NOW or almost simultaneously 
with NOW (see Žic Fuchs 2009: 108). The following sentences (see Đurović & Silaški 2011) will ex-
emplify this meaning of the present perfect:

(11) They haven’t contacted us recently.
(12) We have just received the goods.

Similarly to the Perfect of persistent situation, the Perfect of recent past can also be precisely 
represented on the time line, but students should be instructed that the duration of time is not flexible, as 
shown in the examples using since and for, but what matters is temporal proximity or almost simultane-
ity with the moment of speaking, i.e., closeness to the observer situated in NOW.

In order to raise the authenticity of a certain category, it should be dealt with not only at a sen-
tential but at a discoursal level, too. In other words, this means placing some grammatical structure in a 
contextual setting so that it is more in line with its actual use in communication, Thus, the exercise (13) 
(Duckworth 1995: 28) which tests only the present perfect may be nicely analysed in terms of metaphors 
suggested above and assigned to each of the meaning realisations of this grammatical item, at a level of 
short text:

(13) This 1. (BE) ____________an excellent year so far, and we already
2. (REACH) ____________ most of our sales targets. Worldwide unit shipments 
3. (GO) ____________up to 2.5m over the last eight months, and every region 4. (MANAGE)
____________to set new records. In North America, we 5.
(HAVE) ___________ sales of $3.1 billion, and sales in Europe and the Pacific Rim 
6. (GROW) ___________ by 38% and 94%. Our international expansion plans are going well. 
We
 7. (OPEN) ____________ a new office in Beijing and are planning to open five more next year.

The exercise (14) below ((Emmerson 2002: 33), on the other hand, highlights the distinction 
between the present perfect and the simple past, which is usually a stumbling block to many foreign 
learners. It may also be used as a platform for teaching and learning different solutions to the concept of 
time (and space) and the meaning the observer (or, the speaker) wants to convey, which will hopefully 
result in the proper usage of the given grammatical categories and their better internalisation. This is 
greatly aided, as can be noticed here, by the use of time cues, but “[a]s soon as the focus shifts to longer 
discourses that do not contain notable amounts of explicit space builders, students tend to lose track 
of the time reference shifts and the epistemic shifts within the unfolding discourse.” (Niemeier & Reif 
2008: 346), which may be a call for a more conceptual grounding in the English grammar instruction. 

(14) European investors 
1. (WATCH) ___________US stock markets nervously over the last few months. The problems 
with US technology and telecoms stocks 
2. (BEGIN) ___________last March, and since then share prices at companies like Intel, Apple 
and Dell 3. (CRASH)
___________. Over the summer all these giants 4. (ANNOUNCE) ___________lower than ex-
pected profits, and investors fear that demand for PCs in the highly developed US market 
5. (PEAK) ___________. Now it’s the turn of European stocks. On Monday stocks in companies 
like Germany’s SAP and Finland’s Nokia
 6. (FALL) ___________sharply. SAP 7. (BE) ___________ down 3% in Frankfurt, and Nokia 
8. (DROP) ___________7% in Helsinki.
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Yet, it should be emphasised, that the proposals presented here, although tried out to some extent 
in the classroom, still need rigorous empirical evidence for their pedagogical effectiveness. Neverthe-
less, a novel perspective that Cognitive Linguistics has brought in some areas of foreign language peda-
gogy, stemming primarily from its pursuit to find out meaning which may explain motivation of lexical 
and grammatical items, thus help their internalisation, makes this theoretical framework a very promis-
ing ‘ingredient’ of future language learning programs. 

4. CONCLUSION

In this paper we have attempted to show how teaching and learning of some grammatical ca-
tegories, such as the English present perfect, may be facilitated by linking them with their perceptual, 
cognitive basis. Illustrating this grammatical item at both sentential and textual level, and synthesising 
the ideas and results obtained from different sources, we have proposed several metaphors which cor-
respond to the main meaning realisations of the present perfect, i.e., which reflect a complex relationship 
between its temporal and aspectual features in a simplified and potentially more understandable way, 
void of lengthy technical explanations, with the intention of pointing out that metaphorisation “may be a 
new option to bridge the gap between form and meaning-related issues in the EFL classroom” (Niemeier 
& Reif 2008: 328). In other words, we have strived to show how the English present perfect may reflect 
some concepts, particularly those pertaining to Possession, tiMe or sPace that structure the reality of the 
given socio-cultural community, which in turn may lead to better understanding and retention of this 
grammatical structure. On the whole, “learners of English do not only need to learn the makings of the 
tense, but also to suspend their own cultural definitions of time and adopt an often entirely new percep-
tion of the organisation of time.”(Haccius 2007: 2), which may be understood as opening the door to 
a proper integration of cognitivist insights into foreign language pedagogy, with the focus on grasping 
the meaning of, in this case, the present perfect so as to offer more plausible grounds for mastering this 
thorny grammatical category of English. 

Let us conclude this paper with Langacker’s belief that in some form he can imagine that cogni-
tive linguistic views of language may become an integral part of not only general education, but also 
second language learning, especially at more advanced levels (see Langacker 2008: 29). Hence this 
paper may be regarded as yet another attempt to move a cognitive linguistic perspective closer to the 
education area of Applied Linguistics. 
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ENGLESKI SADAŠNJI PERFEKT SA STANOVIŠTA PRIMENJENE KOGNITIVNE LINGVISTIKE 

Rezime

Istraživanja gramatičkih struktura sa stanovišta kognitivne lingvistike tek odnedavno krče put ka ne samo rav-
nopravnoj zastupljenosti u odnosu na istraživanja leksičkih struktura, već i ka njihovoj primeni u nastavi stranih 
jezika. Kognitivno-lingvistički pristup gramatici polazi od osnovnog postulata ove naučne discipline – jezik je sa-
stavni deo opšte kognitivne sposobnosti i u uzajamnom je odnosu sa ostalim kognitivnim sposobnostima. Drugim 
rečima, jezik je sredstvo konceptualizacije, te tako dobija značenje. Iz ovoga proizlazi da, iako apstraktnije, grama-
tičke strukture, podjednako sa leksičkim strukturama, doprinose konstruisanju značenja, tj., rečnik i gramatika čine 
kontinuum, a budući da su kao deo jezika i sami sredstvo konceptualizacije, odražavaju pojmovne kategorije koje 
strukturiraju realnost određenog društva. Naš rad bavi se istraživanjem engleskog sadašnjeg perfekta sa širokog 
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kognitivističkog stanovišta, odnosno, analiziramo da li sagledavanje kognitivne utemeljenosti sadašnjeg perfekta 
može pružiti ne samo jasnije objašnjenje značenjskih realizacija ove gramatičke kategorije, već i da li takav pri-
stup može imati svoju praktičnu, pedagošku primenu. U nameri da jednostavnije prikažemo složena aspektualna i 
temporalna svojstva sadašnjeg perfekta, u radu predlažemo nekoliko metafora, formulisanih na osnovu određenog 
broja studija (Holme 2004; Lakoff & Johnson 1980; Žic Fuchs 2009). Tako se značenjske realizacije sadašnjeg 
perfekta (perfekt ishoda, iskustveni perfekt, perfekt trajne situacije i perfekt bliske prošlosti) predstavljaju preko 
koncepata PoseDovanJa (u smislu perfektivnosti), vreMena, odnosno, Prostora, uz stalno naglašavanje da je za 
razumevanje i pravilnu upotrebu ove gramatičke kategorije potrebno imati u vidu razliku između vršioca radnje i 
govornika, odnosno, da sadašnji perfekt ne locira aktivnosti na jasno podeljenoj vremenskoj osi, već omogućava 
govorniku da izabere vremenski okvir koji će biti relevantan za ono što kaže. Poimanje pojmova koji leže u osnovi 
gramatičkih kategorija i njihova verbalizacija oblikuje govornikovo poimanje stvarnosti, što može u određenom 
obimu da nađe primenu u učionici. Otud je i glavni cilj rada da se podstaknu kognitivistička ispitivanja gramatič-
kih struktura kao nezaobilaznog dela „pojmovne fluentnosti.“ 

Ključne reči: engleski sadašnji perfekt, primenjena kognitivna lingvistika

Tatjana Đurović
Univerzitet u Beogradu, Srbija

Ekonomski fakultet
tdjurovic@sbb.rs
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CHARACTERISTIC FEATURES  
OF THE BULGARIAN PRIPEK DIALECT 

The article describes the interesting Pripek village dialect which is native to the Dzhebel region of South-Eastern 
Bulgaria. The authors review the scant publications and assess the information about this topic in the early part 
of the article. The main body of the article provides a more detailed description of the dialect’s characteristics. A 
description of the phonetic, prosodic, morphologic, and some of the syntactic and lexical characteristic features of 
the Pripek Bulgarian dialect are noted. An important phonetic feature, for example, is the change e à и in stressed 
positions: месо à мисо, небо à нибо. Among the interesting morphological features are the pronominal feminine 
forms го ’her’ and му ’to her’, identical with the masculine forms; as well as the forms кутриту ’whoever’, ки-
нату ’whatever’, врит ’everybody’ which may be seen in other South-Eastern Bulgarian dialects, too. As in other 
Bulgarian dialects from the same region, the definite article is not only -ът, -та, -то,- тê; but also -ъс, -са, -со, 
-сê; -ън, -на, -но, -нê. One of the preserved archaic syntactic features is the option of expressing possession syn-
thetically. This is seen in some expressions. There are interesting variations in word order, too. With regard to 
the lexical level of the dialect, the article evidences rare words of Slavic origin (words borrowed from Greek and 
Turkish are discussed in a separate publication). At the end of the article, the authors make the conclusions that, 
although the Pripek dialect shares some of the common features of the Zlatograd dialect, there are some distinctive 
marks which give the former a special place, and it could be treated as separate one.

Key words: Bulgarian language, Bulgarian dialects, Pripek. 

1. INTRODUCTION 

The village of Pripek is situated in South-Eastern Bulgaria, in The Rhodopes. It is one of the 
villages of Dzhebel Municipality in Kardzhali Province, inhabited by Muslim Bulgarians, and is sur-
rounded by Turkish population. So far, a complete description of its dialect has not been written. 

2. CONNECTION WITH PREVIOUS RESEARCHES

In the past, the interesting and unexplored dialect of the village of Pripek, near Dzhebel, has 
been mentioned only in several short newspaper articles in the local newspaper Nov Zhivot (New Life) 
in Kardzhali (Savova 1981, 1994; Mitrinov 1987). Mitrinov is also author of the article An Interesting 
Characteristic Feature of the Pripek Dialect, published in the book Pripek – Past and Present (Mitrinov 
2010: 99-103). 

These articles mention the disappearing softness of consonants in final position (зет’ ’son-in-low’, 
път’ ’road’); the lack of transition о à а, also called acavism; the lack of transition о à у in the middle 
of the word, also called reduction (копàч ’digger’, молùтва ’prayer’), the presence of the change è à ù  
(in words, such as тùбе ’thee’ or the toponym Чùрква ’church’), as well as several interesting lexemes.
They also dwell on the development of the following Old Bulgarian (Old Slavic) vocals:

1. The nasal o (©) à ъ: зъп ’tooth’, път’  ’road’;
2. The big jer (ъ) = ъ: дъш ’rain’;
3. The nasal e (ť) à  е: клèтва ’oath’. 
4. The small jer (ь) à е: тèмну ’dark(ness)’. 
5. The vocal э = ề   when stressed, before a syllable containing a front vowel; however, before a 

syllable containing a back vowel э is replaced by ’а: бềли ’white’ – pl., б’ала ’white’ – sg. fem.
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Mihailov (2006) includes Pripek in the number of villages where the Zlatograd dialect is spoken, 
and does not pay special attention to its dialectal features.

More details were published in 2009 by Toncheva and Bonev (2009) in the article Characteristic 
Features of an Archaic Bulgarian Dialect, where new phonetic, morphological and lexical features of 
the mentioned dialect were shown, together with the etymology of one of the old names of the village 
(Makak), derived from the word макàк ’crutch’. The new features and additional information, given in 
the article, are the following:

Phonetic features

1. The phoneme ê is present as a result of the transition я (йа) à ê after a soft consonant in 
all positions: йề ’I’, йềгне ’lamb’, йềм ’I eat’, йềли ’(people) who have eaten’, ж’ềба ’frog’, ж’ềлну 
’sorrowfully’, кош’ềра ’sheep-fold’, коч’ềн ’corn-cob’, ч’ềша ’glass, cup’.

2. More examples of the transition è à ù are given (and it is explained that the phenomenon 
is seen in all cases, in which the vocal е is in its etymological place or it is a successor of the 

front vocals ť and ь), for instance: нùго ’him’, жùна ’woman’, вùчер ’evening’, вùсел ’merry’, сùло 
’village’, дùсет ’ten’, взùл ’who has taken’, зùт ’son-in-low’ (alongside with зет – cited in Mitrinov), 
пùт ’five’, лùсну ’easy(ly)’, полùка ’slowly’, дùн ’day’. 

3. The vocal е when not stressed may undergo reduction, and become ъ, for example: 
дънèм ’during the day’ (by analogy – нъштèм ’during the night’), ръшèвът ’they decide’.
4. Аssimilation of дн into нн: глàнна ’hungry’ (fem. sg.), пàннам ’I fall’, сùннам ’I sit’, пуглèнне 

’(he) takes a look’. 
5. Change e à a (akavism) is seen in the beginning of the word, in the forms of the numeral ’one’ 

- адùн, аннà, аннò, аннù.
6. The successors of the old syllable-forming р, л are pronounced only ър, ъл: вірх ’top’, вірф 

’string’, кірс ’cross’, кірф ’blood’, пірф ’first’, пірч ’billy-goat’, дірва ’wood’, жілт ’yellow’, 
біл’х’и ’flees’, віл’на ’wool’. 

Morphological  features

1. Presence of triple definite article: 
Expressing general definiteness: -ът, -та, -то, -тê: мạжіт ’the man’, жùната ’the woman’, 

дềтето ’the child’, жùнитê ’the women’.
Expressing nearby objects: -ъс, -са, -со, сê: мạжіс ’the man nearby, this man here’, жùнаса ’the 

woman nearby’, дềтесо ’the child nearby’, жùнисê ’the women’. 
Expressing distant objects: -ън, -на, -но, -нê: мạжін ’the man over there’, жùнана ’the woman 

over there’, дềтено ’the child over there’, жùнинê ’the women over there’. 
Example sentences: èла ми зèми дỳшасạ ’come and take my soul’, сùнни нạ стòлạс ’sit on the 

chair’, ше ùде нạ ливàдạнạ ’he will go to the meadow’, дошіл с бùрницине ’he came with the tax-
gatherers’. 

The triple definite article is also used with adjectives, pronouns, numerals, and participles. 
Examples: дạ му дàм с мòисê ріки ’I (will) give that him with my hands’, жùнскисê деца сạ 

по-ỳбави ’the girls are nicer’, на сіштоно мềсто ’in the same place’. 
2. Presence of archaic forms (of demonstrative pronouns and adverbs) айнùйканка, ейтàманка 

’over there’, айтỳванка ’here’, ейтакòс ’such’, ейнакòва ’such’. 
3. Personal pronoun йề ’I’ for the 1st person sg. 
4. Verbal ending -м for the 1st person sg. present tense with verbs, mostly of 1st and 2nd conjugations 

imperfective aspect: брùшạм ’I rub’, вùдạм  ’I see’, ùдạм ’I come’, крàдạм ’I steal’, пùшạм ’I write’, 
пòмн’ам ’I remember’, рỳкạм  ’I call’, чèтạм  ’I read’, чỳйạм  ’I hear’. However, with perfective verbs 
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the present tense ending is -ạ: бърснạ  ’I rub’, зàповнạ  ’I remember’, ùзбришạ  ’I rub out’, òкраднạ  
’I steal’, рỳкнạ  ’I call’.  

5. The ending -е prevails in plural with past active participles: земàле ’who have taken’, òдиле 
’who have gone’, градùле ’who have built’, арèсале се ’who have liked each other’. When the ending 
is repeated, the result is forms such as: ошлùли ’who have gone’, дошлòло ’who have come’.  

6. Female nouns have preserved the old accusative form with ending © changed into і: зем’іна 
’the earth’, майліта ’the hamlet’, кусіса ’the hair’, муміта ’the lass’. 

Lexical features
Many interesting lexemes can be observed in the dialect of Pripek: бàлну ’sad’, галенùк ’lover’, 

галенùца ’female lover’, жùтка ’rare’ or ’sparse’, йỳдимови, йỳдини мòми ’wood-nymphs’, клàвам 
’I put’, кравùн ’thick, fat’, л’ỳт ’sour’, пòдзима ’autumn’, тътрàлка ’kind of a bell’, чèска ’tonight’, 
штèне ’cub’,  бàеник ’twisted white and red threads for foretelling future’, грім ’oak’, зàешки 
йềбълки ’hawthorn fruit’, заỳтрешник ’the day after tomorrow’, кàпушки ’rain drops’, кỳкувичкино 
зèле ’shepherd’s purse’, прòсник ’kind of a meal prepared from shepherd’s purse’.

   There are also Greek loan words: кòпиле ’boy’, àркма ’cauldron’, арнùсвам ’to stop doing 
something’, врùс ’water spring’, кàматан ’handsome’, лàха се ’it happened’, прòг’ума ’breakfast’. 
Many more are the loan words from Turkish and through Turkish: ахір ’cattle-shed’, афỳзин ’person 
who knows the Koran very well, борЏùйа ’trumpeter, public crier’, дългіч ’diver’, (е)менùйа ’kind 
of shoe’, ùнге ’aunt’, йумỳр ’life’, каміш ’reed’, карачèл ’the thorns of hawthorn’, ръміс ’ring for 
predicting the future’, такỳч ’piece of firewood’. 

The conclusions of the authors are stated at the end of the article (one of them is a bearer of the 
dialect) – the dialect of Pripek is diffetent from the Zlatograd dialect; its vocabulary has an exceptional 
place among the other Rhodopian dialects; and it is probable that this dialect is a connecting link between 
Rhodopian and Thracian dialects of Bulgarian language.  

In 2010, another work on Pripek and its dialect appeared – Pripek - Past and Present, published 
in Sofia (by group of authors). In the book, which was compiled in a not very professional way, several 
dialectal texts of dubious authenticity were shown. The texts are not very well written, and in them there 
are even letters like ô which is not mentioned in the works sited above (including in Mitrinov’s article in 
the same book). The sound ô is not characteristic of the Zlatograd dialect, and of the Pavlikyan dialect – 
see Ivanov (1994: 99) and Stoikov (1993: 139). The dialectal material which is used in this article could 
not confirm the presence of this phoneme in the dialect, too. In the book, there are even false facts, such 
as the assertion that the folk song Бела съм, бела, юначе (p. 53), which is from the Middle Rhodops, is 
an anthem of the village. In that song the word for ’mist’ is given as мôгла instead of міглạ. A critical 
review of this book has been written by Toncheva and Iliev (Toncheva, Iliev 2010). 

On the basis of materials additionally collected during the recent years, more characteristic 
features of the Pripek dialect will be stated in the present article. They will form the basis of a future 
monograph on the dialect. The data is collected from local informers through the Short Informative 
Questionnaire for Investigating Bulgarian Local Dialects (Questionnaire 1954), with the help of 
students from the Plovdiv University (Kardzhali Campus). These are the student from the same village 
Milena Biserova Topchieva, and her main informer Azis Alilov Imamov (born January 27th  1932 in 
Pripek, with elementary education, builder by profession), and another local student – Diana Kostova 
Dremsizova, and her main informer Gegrana Yosifova Dremsizova (born August 8th 1961 in Pripek, 
elementary education, house-wife, relative of the before-mentioned student). Besides, the article makes 
use of audio material taken from the informer Mitko Asenov Pashov (70-year old), recorded by Galya 
Boyanova Shikova-Shishkova (also born in Pripek); audio material, recorder by before-mentioned 
Milena Topchieva; and audio material, recorded by one of the authors of the article in 2009 (the women 
who were recorded did not wish to disclose their names). The new data will be arranged and presented 
below. 
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3. NEW DATA ABOUT THE PIPEK DIALECT

3. 1. Phonetic and prosodic characteristic features

1. More examples  of  the  transition   йа   à   ê: загурềл   ’thirsty’, шềпке ’hats’, 
чềши ’cups, glasses’, ềбълкạ ’apple’, овчềр ’shepherd’, ềлвạ òвцạ ’barren sheep’. In some cases 

the transition is not made (possible influence of the literary language): пийàн ’drunk - sg’, пийàни 
’drunk’ – pl.; in other cases there are inconcistent uses: йàтạк  -  ềтàк ’nest’, брàт’ạ - брàтề ’brothers’.

2. More examples of the transition è à ù  (in some cases inconsistent): чùрву, but – червò ’gut’, 
мùсо ’meat’, чùргạ ’rug’, грùбен ’comb’, пùпел ’ash’, чùрв ’worm’, червùн ’red’, нùбо ’sky’, пùтък 
’Friday’, зùмê ’earth, ground’, жùтвạ ’harvest’, жùнạм ’to harvest, to reap’, увùс ’oats’ (which in the 
Zlatograd dialect is авèс), зùле ’cabbage’, тùшко ’hard, heavily’, тùшък ’heavy’, тùнко ’thin’ – neut., 
тùнък ’thin’ – masc., къдù ’where’, двù ’two’, врùт ’every’, нùштạм ’I don’t want’, дùне ’days’, 
жùни ’women’, сùстри ’sisters’, срùштам ’I meet’, зùмам ’I take’, цùдем ’strain’, нùмạ ’there isn’t’, 
мердевùн ’stair’, гùч ’late’, дùту ’that’,’ who’.

3. More examples containing ър, ъл: гірб ’back’, сірце ’heart’, чірно ’black’, 
чірън ’black’, дірво ‘tree’, вірба ’willow’, бірз ’fast’, тірсем ’I look for’, пірстени ’rings’,  

пъл’  ’rat’, вълк, въл’к ’wolf’, но – слінце ’sun’.
4. More examples of assimilation дн   à  нн: глàнни ’hungry’ - pl., плạннùнạ, 
плъннùнạ ’lunch’.
5. More  examples of reduction   е à  ъ  (which  is  also seen in the Shiroka Laka 
dialect): Вънèтạ (personal name), дърè ’river’, жътвàр ’harvester’.
6.   Specific reflex of the nasal e ( ) à а, and the open e (э) à а, in the short forms of 
personal reflexive pronouns and in the adjective цал ’whole’: мùам са ’I wash myself’, рука мạ 

’he is calling me’, цàла (вùчер) ’whole evening’, alongside with цềла вùчер. 
7.  The vocal ê  is gradually replaced by е,  which  leads  to inconsistency when 
filling up the questionnaires. 
8. The reflex of the old nasal o is not always ъ, but in some rare cases there are also о, у: зъп 

’tooth’, пъп ’navel’ рікạ ’hand’, кіштạ ’house’, вігъл’ ’coal’, віже ’rope’, but: гнус мạ е ’I have a 
loathing for’, гòлуп ’dove’. 

9. The stressed small jer (ь) is not changed, however if it is not stressed, it is replaced by e: міглạ 
’mist’, ліскạв ’glossy’, but - лескạлùв ’glossy’.

10. Presence of africate Џ, unlike the Zlatograd dialect, where it is missing: Џòбе ’pocket’, 
пенЏера ’window’, alongside with пùнчера, Г’ум’урЏùнạ (a town name), Џумайạ (the local name 
for the town of Dzhebel), чорбạЏùи ’rich men’, амỳЏа ’uncle’, авЏилік ’hunt’, ловЏùйạ ’hunter’, 
Џандармà ’policeman’, кърЏълии ’kind of robbers’. However, there are exceptions – the same informer 
pronounces or not Џ - Кіржали, Жèбел ’Dzhebel’.

11. Inconsistent labialisation ’и - ’у:  фл’ỳтнạто ’hot’, ’peppery’, к’упрùе ’bridges’,  м’усефùре 
’guests’, but - кепрùе ’bridges’;  прòгимạ ’breakfast’, but - прòг’ума, ч’урềшạ ’cherry’. 

12. The softness of consonants in final position is best preserved with л’ and н’: òгън’  ’fire’, 
сạпỳн’ ’soap’, каỳн’ ’melon’, кон’ ’horse’, курбàн’ ’feast’, сол’  ’salt’, вігъл’  ’coal’, пъл’ ’rat’. It can be 
seen also in definite and plural forms - кòн’ън ’the horse’, кòн’ве ’the horses’, ден’ът ’the day’. Soft 
consonants are present not only in final position, and not only л’ and н’: въл’к ’wolf’, к’утỳк’, к’ут’ ỳк 
’chopping log’, біл’х’и ’flees’.

13. Omission of the consonant х: лêп ’bread’, алкà ’bracelet’,  alongside with халкà ’bracelet’, 
сạбà ’morning’ – instead of сабàх,  аàр ’cattle-shed’ – instead of ахър, білạ ’flee’, біли ’flees’, пъл’  
’rat’, маàлкạ ’corn’ (from махàлка), хỳбав and ỳбав ’nice, handsome’, грàдạ градùạ ’they were 
building (a building)’, живèеạ нạродạ ’the people were living’, армàн – instead of харман ’stack-
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yard’, фàшта ’he catches’, àсково, alongside with Хàскуу (town name). The consonant х is sometimes 
replaced by ф: фỳркạ ’distaff’.

14. Omission of vowels: двар ’wall’ (instead of дувàр). Natural is the omission of a vowel in 
plural endings -ове, -еве: кòшве ’panniers’, нòжве ’knives’, грòшве ’golden coins’, стòлве ’chairs’, 
кòн’ве ’horses’.

15. Insertion of й: ткàйан ’woven’, кàйзвам ’I say’, кàйзъно ’said, known’, накàйзъни (хòръ) 
’punished (people)’, кàйзах ’I said’, нòйжницạ ’scissors’.

16. Changes of consonants and consonant clusters: 
г à к: курà ’forest’, в курінạ ’in the forest’, but – гòра ’forest’; кàвурскạ глàвъ ’a head of a 

non-Muslim’.
ш à ч: чỳчкạ ’pepper’, чỳчки  ’peppers’, шạмшùйạ, but - чềмшие ’umbrella’, Чікоф (= Шиков 

– the headmaster of the village school, father of the student Galya Shikova).
с à ц: кіцам ’I tear’, скіцан ’torn’.
ч à ж: журàпе ’socks’, alongside with чорàпе, чорàпи.
ск à шт: ùштам ’I want.
17. Deviation from the literary шт from the old sound combination *tj with some verbal forms: 

усềтам ’I feel’, врàшка ’he gives back’.
18. The accent of two-syllable feminine nouns which belong to the old а- stem in singular and 

plural is on the first syllable; however, there are exceptions (unless it is not a mistake or use of the 
standard language): мòма ’girl’, вòда ’water’, біла ’flee’, гòра ’forest’, alongside with курà ’forest’, 
нòга ’foot’,  òвца ’sheep - sg’, жùни ’women’, біли ’flees’, нòги ’feet’. There are variants - діщера, 
дъштерà ’daughter’, чềмшие, шạмшùйạ ’umbrella’.

3. 2. Morphological features

1. Personal  pronouns:  ê,  alongside  with  йê ’I’,  той ’he’,  т’а/тê ’she’, то ’it’, 
те/ти ’they’. Oblique forms: у мùне ’on me, with me’, при мùне ’near me’, тùбе ’thee’, (рỳка) 

мạ ’(he) is calling me’, (рỳка) тạ ’… calling thee’, (рỳка) го ’... calling him/her’, (рỳка) нạ ’…calling 
us’, ... вạ ’…calling you’, ... ги ’…calling them’ ; (дàде) ми ’(he) gave (it) to me’, (дàде)  ти ’… to 
thee’, (дàде)  му ’… to him/her’, (дàде) ни ’… to us’, (дàде) ви ’… to you’, (дàде) им ’… to them’. For 
instance: то му рùка ’it said to him’, не му ги дал ’(he) did not give them to her’, и му зùма обỳфките 
’and (he) took her shoes’ (in both cases it is about a wood-nymph). The oblique feminine forms can 
be expressed not only through the masculine one (го) but also through ъ, йạ, йъ ’her’: дунùсъ ъ ’(he) 
brings her’, йạ сạ извàдили и йạ сạ умùли ’they have taken it out and washed it’. After a preposition, 
an epenthetic н- is observed: зạрạди нùйạ ’because of her’.

2. Reflexive pronoun: (мùам) сạ ’I wash (myself)’.
3. Interrogative and relative pronouns: чùе ’whose’ – m. sg., чùи ’whose’ - pl., кой ’who’,  кạків 

’what’ – m. sg., кạкіъ (авЏилік) ’what (hunting)’, къквò ’what’ – n. sg., кво ’what’ – n. sg., ко ’what’ 
– n. sg., кинà ’what’ – n. sg.; кòйту ’whoever’ – m. sg., куềту ’whoever’ – f. sg., кòйну ’whoever’ – m. 
sg., кинàту ’whatever’ – n. sg., кинàну ’whatever’ – n. sg., къкòту ’whatever’ – n. sg., квòту ’whatever’ 
– n. sg., дùту ’whatever’ – n. sg., дùну ’whatever’ – n. sg., кутрùну ’whoever’ – m. sg, кутріну 
’whoever’ – f. sg.. The relative pronouns may not have additional morpheme (usualy -то): кой какò е 
знàл ’whatever everyone has known’. Relative adverbs of time: кіно, кътò, кугàту ’when(ever)’.

4. Possessive pronouns: мòе ’my’ – m. sg., мòйну ’my’ – n. sg., нàше ’our’, нàшну ’our’, вàшну 
’your’.

5. Demonstrative pronouns: тòйạ (чòвек) ’this (man)’, alongside with тòạ (чòвек), тàạ (косі) 
’this hair’, тва ’this’ – n. sg., тèъ (мòми) ’these girls’, тùйа ’these’, сва-нва ’this and that’, сùйа ’this’ 
– f. sg., таків ’such’ – m. sg., таківạ ’such’ – f. sg, тъкùъ ’such’ – pl.,  айтаків ’such’, инакòва 
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’such’, òнзи ’that’ – m. sg., òнийъ ’that’ – m. sg., òн’ъ ’that’ – m. sg., онàйạ ’that’ – f. sg., онвà ’that’ – n. 
sg., онùйа ’those’, толкуз ’so much’. 

6. Summative pronouns: врùт ’everyone’, сùчку ’everything’.
7. Indefinite pronouns: нềкоа ‘nobody’ – f. sg., нềшто ’nothing’.
8. Archaic singular neuter nouns: нùбо ’sky’, нềбоно ’the sky’, ềйцо ’egg’, йềйцу ’egg’.
9. Types of plural noun endings: 
Masculine:
а. брàт’а ’brothers’,  брàтê  ’brothers’.
b. м’усефùре ’guests’, хайвàне ’cattle’, кòне ’horses’, мъже ’men’, дùне ’days’,  журàпе, but: 

чорапе, чорапи ’socks’.
c. грòшве ’golden coins’,  стòлве ’chairs’, кòшве ’baskets’, нòжве ’knives’, кòн’ве ’horses’.
d. чулềци ’human beings’, овчềри ’shepherds’, рàци ’crabs’, пірстени ’rings’.
Feminine:
а. шềпке ’hats’, òвце ’sheep’.
b. жềби ’frogs’, чềши ’cups, glasses’, нòги ’legs’, жùни ’women’, градùни ’gardens’, ливàди 

’meadows’, рùби ’fishes’, ріки ’hands, arms’, сùстри ’sisters’, чỳчки ’peppers’, біли ’flees’.
Neuter:
а. села ’villages’.
b. віжета ’ropes’, лòзета ’vineyards’, свùнета ’small pigs’. 
10. Diminutive nouns: брàтче ’little brother’, гілъпче ’little dove’, гòлупче ’little dove’, 

женùчка ’little woman’, шенùчка ’little sledge’, мòстче ’little bridge’.
11. Verbal nouns: жùнене ’reaping’, копàне ’digging’, орàне ’ploughing’, кълнàне ’swearing’, 

òдене ’going’, вървềне ’walking’.
12. Numerals: две ’two’,  дви ’two’, три ’three’, трùма ’three (people)’, дùсет ’ten’, идинàйс 

’eleven’, двàйси и три ’twenty-three’, трùйс-четùриси ’about thirty or forty’, седемдесè и чèтири 
’seventy-four’, but - доксàн докỳс  ’99’ = ’a lot of’. 

13. Present tense forms: 
1st person sg. - срùштạм ’I meet’, рàботем ’I do the housework’, чамỳрем ’I cover with mud’, 

жùнạм ’I reap’, зùмạм ’I take’, пл’ỳем ’I spit’, усềтạм ’I feel’, цùдем ’I strain’,  чòпкạм ’I kiss’, 
цềпем ’I split’, чềкạм ’I wait for’, рỳкạм ’I call’, ùштạм ’I want’, кіцạм ’I tear’, тірсем ’I look for’, 
кòвам ’I forge’, знàм ’I know’, кòлем ’I slaughter’, мòлем ’I ask for’, плùтạм ’knit’, мòжем, мòжạм, 
and мом ’I can’, надềвам ’I put on’, пùчам ’I bake’, тірпем ’I endure’, спем ’I sleep’, сіхнам ’I get 
dry’, чùтạм ’I read’, рùчạм ’I say’, мùам сạ ’I wash (myself)’, пàсъм ’I graze’, but - дạ сạ òжен’ъ ’so 
that I could get married’.

2nd person sg. - пạсèш ’you graze’, плàчиш ’you cry’.
3rd person sg. -  пạсè ’it grazes’, рỳка ’he/she calls’. 
1st person pl. – ковùм ’we forge’, мòлим ’we ask for’, плетùм ’we knit’, речùм ’we say’,    сечùм 

’we cut/chop’, спим ’we sleep’, сіхним ’we get dry’, четùм ’we read’, кàйзвạме ’we say’, ềдиме ’we 
eat’, прêмàжим ’we kill’. 

1st person plural – прềмàжите ’you kill’.
14. Negative forms: ни знàм ’I don’t know’, не мòжам да чùтам ’I can’t read’, нùштам ’I 

don’t want’ , нùма ’there is not’, нùмат  ’they do not have’, but: нềмами ’we do not have’.
15. The information about the past imperfective forms is not reliable; however, with the aorist 

forms it is like this:
1st person sg. – плùтах ’I knitted’, рùках ’I said’, кàйзах ’I said’, вùдех ’I saw’, отùдах ’I went’, 

мùнах ’I passed’, òдих ’I went’ .
3rd person sg. – вùде ’he saw’, допрù ’he touched’, живù ’he lived’, седề ’he sat’, спа ’he slept’, 

търпề ’he endured’, дòде ’he came’.
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    16. The future tense particle is ше or шъ: ше чùтам ’I will read’, ше вùдем ’I will see’, ше 
мùтам ’I will sweep’, ше глùдам ’I will look at’, шъ дъдè ’he will give’, шъ залèгнете ’you will lie 
down’, шạ йадàт ’they will eat’. Negative future: нềма дъ си избềгъ ’(he) will not escape’.

17. With renarrative forms in the 3-rd person sg. of the present tense, usually, the auxiliary verb is 
not omitted: йạ сạ извàдили и йạ сạ умùли ’they have taken it out and washed it’, сạ бùли кумùти ’they 
were rebels’, кіно сạ погрùбали инàвạнка ’what (which) they have buried there’, и дрỳгạнạ нивèста 
- срèднạнạ пак пỳкналạ йе зạрạди нùйạ ’and the wife of the second brother died because of her’. But: 
тòй глèдало ’he was looking at’.

    18. Imperative forms: бùри ’pick up!’ – sg., рỳкни ’call!’ – sg., мòли сạ ’ask for!’ – sg., òри 
’plough!’, сùнни ’sit down!’ – sg., сềдай ’sit down!’ – sg., стàвай ’stand up!’ – sg., вірте ’go!’ – pl.; 
нимòй/нùмой instead of недей: нùмой дạ сạ біркаш ’do not interfere!’ – sg.. Probably under the 
influence of the literary language is used also недèйте ги бàрạ ’don‘t touch them!’ - pl. 

19. More forms of past active participles will be shown here, not always having ending -е in the 
plural: òдили ’who have gone’ – pl., дàли ’who have given’ – pl., орàли ’who have ploughed’ – pl., ушòл 
’who has gone’ – masc. sg.; with double ending – отишлили ’who have gone’ – pl., рекліло ’who has 
said’ – neut. sg., alongside with реклòлу, нашлòлу ’who has found’ – neut. sg.

  20. Past passive participles: скіцан ’torn’ – masc. sg., ткàйан ’woven’ – masc. sg., фл’ỳтнато  
’made sour’ – neut. sg.

21. Constructions of the type вùкаа да гърмàт ’they were going to shoot’.

3. 3. Syntactic features

1. Constructions of the type гнỳс мạ е ’I feel a loathing’, containing accusative pronominal forms .
2. Placement of the 3-rd person (anaphoric) pronoun before the verb: йạ сạ извàдили и йạ сạ умùли 

’they have taken it out and washed it’; убùвали ги сạ ’they have killed them’.
3. Expressing possession through preposition на, but also, in some cases (The legend of Ustra), 

syntetically: кіштънъ на Шекùрạ ’Shekir’s house’, but: дунùсъ ъ нàй-мàлкинову брàту млàда 
нивèстạ ’the wife of the youngest brother brings it’.

4. Logical agreement: живèеạ нạродạ ’the people were living’.
5. Breaking of the gender agreement: тòй глèдало ’he was watching, instead of тòй глèдал.
6. Analitical constructions of the type тòй му душіл  на  ъкілạ  ’it occured to him’ instead of на него 

му дошло на ума.

3. 4.  Lexical features

1. Words  of  Slavic  origin:  за  (адùн  гулềм  кàмък)  ’behind  (a  big stone)’, кривàч ’holow-full’, 
чулềк ’husband’, мòма ’girl’, лùл’ка ’aunt’, стàрче ’old man’,  загурềл ’thirsty’, пòстелкạ ’rag-
carpet’, дрùпи ’clothes’, вігъл’  ’coal’, лескалùв ’shining’, маàлка ’corn seeds’, òглав ’rein’, мỳчак 
’small ’ – m. sg.,  мỳчку ’a little’, чòпкам ’I kiss’, рỳкам ’call’, нòга ’foot’, планнùна, плъннùна, 
плъна ’lunch’, вісеник, вісеница ’caterpillar’, позабỳдили ’people who have forgotten’, сънсòгъл’ 
’sun-flower’, сънсòгълви пішки ’sun-flower seeds’, прêмàжим ’we (will) kill’. For ’hot’ are 
used парлùв, жèжък, нажùгạн. There are also non-Slavic words, formed with Slavic suffixes - 
доматùца ’tomato’.

2. Other words of Greek origin: дàскал ’teacher’, òти ’why’.
3. The list of the borrowings from Turkish could be expanded but this will be done in another article. 
4. Idioms: дàвали му бой ’they beat him’ – literally – ’they gave him a beat’.
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4. CONCLUSIONS

The data which is given in this article, compared to the previous researches, contribute considerably 
to the description of the Bulgarian Pripek dialect. Having in mind that, unlike the Zlatograd-Nedelino 
dialect, the Pripek dialect contains the transition йа à ê; and that the akavism is missing (with the 
exception of адùн ’one’), unlike the Zlatograd dialect (with the exception of the villages Varlino, 
Sredetz, Kozarka, Izgrev, near Nedelino – according to Mitrinov’s information); as well as that in Pripek 
the sound Џ is widely used, with little exceptions (this is also not characteristic of the Zlatograd dialect), 
there should not be any doubt that the dialect, researched in the present article, is a separate dialect, 
sharing only some of the characteristic features of the Zlatograd vernacular  (the replacement of the 
nasal vocals and the jers, the transition è  à ù – to a higher degree). The fact that the Pripek dialect 
is not identical with what is spoken in the mentioned villages around Nedelino is supported by the 
information, given by the informers (Gergana Dremsizova), who explicitly said that, for instance, in 
Varlino the potato and the beetroot are called патàту and качàн (one can notice the lack of the йа à ê 
change, as well as the akavism o à a in the second word, unlike what Mitrinov states), while in Pripek 
are used the words кучềн and кумпùр (see also увùс ’oats’ which in the Zlatograd dialect is авèс).
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OSOBITOSTI U MJESNOM GOVORU BUGARSKOG SELA PRIPEK
 

Rezime

Člankom se opisuje zanimljiv i nedovoljno istražen bugarski mjesni govor sela Pripek u pokrajini Džebel 
(Jugoistočna Bugarska). Na početku članka autori nude pregled malobrojnih priloga koji su se bavili ovom građom, 
te nalazima koje donose. U središnjem dijelu rada opisuju se se fonetske, naglasne, morfološke, te, dijelom, 
sintaktičke i leksičke osobitosti mjesnog govora Pripeka. Važna fonetska odlika, primjerice, jest promjena e à и u 
naglašenoj poziciji: месо à мисо, небо à  нибо. Među zanimljivijim morfološkim odlikama su ženski zamjenički 
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oblici: го ’nje’ and му ’njoj’, identični muškim, kao i oblici кутриту ’bilotko’, кинату ’štogod’, врит ’svi’ koji se 
može susresti i u drugim jugoistočnim bugarskim dijalektima. Kao i u drugim bugarskim govorima iz istog kraja 
određeni član nije samo -ът, -та, -то,- тê (жùната, дềтето, жùнитê) već i  -ъс, -са, -со, -сê (жùнаса,  дềтесо, 
жùнисê); -ън, -на, -но, -нê (мạжін, жùнана, дềтено, жùнинê). Jedna od sačuvanih arhaičnih sintaktičkih 
osobitosti jest mogućnost sintetičkog iskazivanja posjedovanja u nekim izrazima (нàй-мàлкинову брàту млàда 
нивèстạ). Postoje i zanimljive varijacije u redu riječi (йạ сạ извàдили и йạ сạ умùли). U pogledu leksičke razine 
ovog mjesnog govora, članak raspravlja pojedine rijetke riječi slavenskog porijekla (чòпкам, рỳкам, вісеник, 
вісеница). Posuđenice iz grčkog i turskog raspravljaju se u zasebnom radu. Na kraju članka autori podastiru 
zaključak prema kojemu unatoč činjenici da mjesni govor Pripeka dijeli pojedine zajedničke crte sa zlatogradskim 
dijalektom, nalazimo u njemu pojedine osobitosti koje mu priskrbljuju posebno mjesto i traže njegovo istraživanje 
u statusu zaseebnog dijalekta.   
Ključne riječi: bugarski jezik, bugarski dijalekti, Pripek 
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зорка кашић – Маја П. ивановић

КАРАКТЕРИСТИКЕ ГОВОРНЕ ЕКСПРЕСИЈЕ СТРАХА1

Основни циљ рада је истраживање варирања говорних параметара у експресији страха у односу на емотив-
но неангажован говор. Теоријски оквир представљају испитивања варијабилности говорног израза, као и 
досадашња испитивања варијација говорних параметара у експресији емоција. У истраживању су анали-
зиране просечне вредности и опсег варијација интензитета и трајања гласова, као и варијације квалитета 
артикулације, квалитета гласа и опсег промена основног тона. Испитивање је обављено на делу Корпуса 
ГЕЕС - поткорпуси Неинтерактивни дискурс (79 речи – говор и паузе) и Речи –искази (20 изолованих 
речи). Корпус је шест говорника варирало у неутралном  изговору и у експресији страха. Сегментација и 
анализа трајања и интензитета гласова извршена је софтверским пакетом ПРААТ, а статистичка анализа 
урађена је у СПСС пакету. Варијације осталих параметара анализиране су тренираним слушањем.
Резултати су показали да експресију страха карактерише: специфично убрзавање темпа, повећање интен-
зитета и повећање варијација интензитета, блаже повећање основног тона и опсега промена основног тона, 
дрхтав глас са интервалима шапата и чвршћа артикулација.

Кључне речи: интраспикерске варијације, говорна експресија страха, емотивно неангажован говор, говорни  
параметри 

1. УВОД

Када се помиње језичко изражавање обично се каже да се језик може изражавати на два 
аналогна начина – говорењем и писањем. Међутим, говорење је, ипак, најпотпунији и најприрод-
нији језички израз (цивилизацијски значај писма, са његовом трајношћу и преносивошћу, прет-
ходним исказом се не доводи у питање). Оно што људски говор чини најкомплетнијим језичким 
изразом је комбинација двеју класа говорних јединица, односно комбинација сегмената и прозо-
дијских обележја. Варијабилни делови сегмената (трајање, интензитет, фреквенција, акустички 
квалитет) омогућују промењивост говорног тока, а та промењивост се реализује као варирање 
темпа говора, варирање гласности, варирање мелодијских токова, смењивање акцентованих и 
неакцентованих слогова, варирање у распоређивању дисајних пауза, варирање ритма, па и вари-
рање различитих парајезичких обележја. Варијабилност говорног израза говорник користи као 
додатно језичко изражајно средство, а ту варијабилност користи и саговорник који на основу 
перцептивног искуства, поред оформљених порука у говорном изразу, прима и информације о 
самом говорнику, односно информације о говорниковим ставовима према теми и саговорнику, о 
говорниковом емоционалном и здравственом стању и слично.  

Различити видови понашања представљају манифестацију човековог биолошког и психич-
ког функционисања. Може се рећи да не постоји ни један сусрет међу људима, ни једна кому-
никативна ситуација у којој се не манифестује вербалним или невербалним средствима макар 
минимални вид било позитивног, било негативног емоционалног односа према говорнику, саго-
ворнику или теми комуникације. За сваког човека су емоционалне реакције окружења врло битне, 
па се због тога перцептивно искуство у уочавању вербалне и невербалне манифестације емоција 
стиче врло рано и стално се усавршава (Кашић, Јовичић, 2005).

Без упуштања у психолошке теорије о суштини емоција, на овом месту се кратко назнача-
вају невербалне и вербалне манифестације емоција које сваки човек на основу свог животног и 
комуникативног искуства опажа код другог човека. 

1  Рад  је реализован у оквиру пројекта Језици и културе у времену и простору ОИ 178002 који  финансира Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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Соматски знаци, које саговорници опажају код говорника у различитим емотивним стањи-
ма, и који  могу бити важан показатељ тих стања, су: бледило коже, руменило коже, знојење, 
поремећено дисање, карактеристично држање тела, карактеристични покрети руку и слично 
(Требјешанин, 2000). 

Фацијална експресија је најуочљивији пратилац емотивних стања. Тако за већину људи ос-
мехнуто говорниково лице представља израз позитивних емоција, док намрштено лице одражава 
негативне, грч на лицу одражава страх или бол, плач - тугу и слично. Пошто природна комуника-
тивна ситуација подразумева говорника и саговорника у исто време на истом месту, саговорници 
истовремено прате вербалну поруку и фацијалну експресију уочавајући њихов склад или несклад 
(„гледање у очи”).

Вербална експресија емоција манифестује се у два вида – у језичким порукама и у акустич-
ким информацијама. Уколико жели да покаже емоције, говорник ће бирати језичка (лингвистич-
ка) изражајна средства која могу бити важни знаци у препознавању емоција. Наиме, исказ може 
бити експресивно формиран различитим језичким средствима (лексика, тип исказа, ред речи и 
слично), а цео један функционални стил (песнички) у основи има емотивно језичко изражавање. 
Међутим, уколико говорник покушава да прикрије своје емоције, он то најчешће чини избором 
одговарајућих емотивно неутралних језичких средстава да би код слушалаца оставио жељени 
утисак. Управо због тога лингвистичка информација није увек довољно поуздан показатељ емо-
тивног стања говорника (Ивановић, Кашић, 2011а). 

Међутим, акустичке информације садржане у варијацијама параметара говорног израза 
представљају важне носиоце емотивног израза. Перцепцијом поменутих варијација саговорник 
може добити прецизније информације о врсти емотивног стања у коме се налази говорник. Ос-
таје отворено истраживачко питање: које су варијације говорних параметара, у коликој мери, и у 
каквој комбинацији значајне за перцепцију експресије појединих емоција.

1.1. Говорни параметри у експресији емоција

Основни носиоци експресије емоција у говору су варијације говорних параметара која 
се испољавају на три нивоа: супрасегментном, односно прозодијском (специфичне варијације 
фреквенције, интензитета, трајања и пауза), сегментном (промене квалитета артикулације и 
наступа) и интра-сегментном (општи квалитет гласа, односно  говора).

Супрасегментна (прозодијска) обележја представљају слушаочев доживљај варијација 
акустичких параметара говорног израза, односно аудитивни доживљај варијација трајања, интен-
зитета, фреквенције, смењивања звучних сегмената и пауза, смењивања акцентованих и неакцен-
тованих слогова, тј. аудитивну перцепцију темпа, гласности, интонације и ритма (Кашић, 2000). 
Варијације темпа, гласности, интонације и ритма појединачно и у међусобним комбинацијама, у 
односу на неутрално говорење (говорење без емотивног ангажовања), у највећој мери доприносе 
манифестацији емоција у говорном изразу.

Квалитет артикулације одређује мања или већа мишићна напетост артикулатора током говор-
не продукције. Тако се условно може говорити о ”чврстој” (прецизној, интензивној, артикулацији 
са јасним наступом), типичној и опуштеној („лабавој”, неразговетној) артикулацији. О квалите-
ту артикулације може се говорити као о индивидуалној карактеристици говорника која одражава 
темперамент или аутоматизоване навике. Међутим, варијације квалитета артикулације код истог 
говорника у значајној мери доприносе говорној експресији емоција, намера и ставова. Квалитет 
артикулације директно се одражава на акустички квалитет (боју) продукованих сегмената. 

Квалитет гласа је вишедимензионална карактеристика која се може сагледавати из разних 
аспеката - као стално присутно фундаментално својство говора које идентификује говорника као 
појединца и као промењива категорија током говорног процеса (за аспект промењивости у упо-
треби је термин квалификатор гласа или парајезичко обележје).
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Пошто су досадашња истраживања говорне експресије емоција код изворних говорника 
српског језика (Јовичић и сар., 2003; Јовичић и сар., 2004а; Јовичић, Кашић, 2004; Jovičić et al, 
2004b; Ђорђевић и сар., 2004; Кашић, Јовичић, 2005; Рајковић и сар, 2005; Jovičić et al, 2005; 
Jovičić et al, 2006; Rajković et al, 2007; Ивановић, 2008; Ђорђевић и сар., 2008; Ивановић, 2009; 
Ивановић, Кашић, 2011; Kašić, Ivanović, 2011, Кашић, Ивановић, 2012) показала да се са стано-
вишта нетренираних слушалаца најбоље препознаје говорна експресија примарних емоција, а 
да слушаоци уочавају велику варијабилност у начину изражавања страха, за ово истраживање 
одабрана је анализа говорних параметара у експресији страха у односу на емотивно неангажован 
говор. 

1.2 Страх 

Страх је примарна емоција која настаје због опажања или очекивања стварне или замиш-
љене опасности, или озбиљне претње. То је урођена, генетски програмирана реакција на претећи 
или болан стимулус. На физиолошком плану, испољава се у убрзаном раду срца, порасту тонуса 
мишића, повишеном крвном притиску, повећаном лучењу адреналина, убрзаном дисању, сушењу 
уста итд. На плану понашања, манифестује се карактеристичним држањем тела које је биолошки 
сврсисходна сигнална реакција на опасност (Требјешанин, 2000). 

Наведени физиолошки  и понашајни чиниоци утичу на варијације говорних обележја екс-
пресији страха која се испољавају на три нивоа - супрасегментном, односно прозодијском (спе-
цифичне варијације фреквенције, интензитета, трајања и пауза), сегментном (промене квалитета 
артикулације и наступа) иинтра-сегментном (промене општег квалитета гласа, односно  говора) 

Велики је распон доживљаја страха - од бојазни до панике. Зависно од степена доживљаја 
ове емоције настају и различити степени физиолошких и понашајних реакција које се онда раз-
личито одражавају и на говорну експресију страха.

2. ИСТРАЖИВАЊЕ 

2.1. Циљ истраживања 

Основни циљ овог рада био је да се истражи варирање говорних параметара у говорној 
експресији страха у односу на емотивно неангажован говор у артикулационој бази српског јези-
ка. Поред наведеног, циљ је био да се покуша дати одговор на питање који објективни акустички 
параметри наводе нетрениране слушаоце да препознају говорну експресију страха и да такву 
говорну продукцију, односно глас, описују на следећи начин: све у једном даху, дрхтав, ужурбан, 
испрекидан, шаптав, глас варира,  задихан, скоро плачан тон, страх се чује у гласу, звучи узне-
мирено... 

2.2. Методологија 

Истраживање манифестација говорних параметара у говорној експресији страха, чији се ре-
зултати износе у овом раду, извршено је на већ формираној говорној бази емотивних исказа Корпус 
говорне експресије емоција и ставова у српском језику – ГЕЕС (Јовичић и сарадници, 2004а). 

У овом истраживању анализирани су поткорпуси Неинтерактивни дискурс: 

-Здраво, Марко! Дођи! Хоћу да ти испричам шта се догодило данас! Чекајући Петра на станици, 
видех једног старијег човека како носи букет цвећа. На глави је имао шешир. Прелазио је улицу нас-
прам оне тек реновиране бурегџинице. Замисли, баш у том тренутку је дунуо врло јак ветар па му је 
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шешир полетео с главе.  Он је, да би задржао шешир, раширио руке и испустио цвеће које је ветар 
разнео по улици. Док се сагињао, умало га не згази Љубин форд! 

 и Речи искази:  

Мирко, журка, стандард, пијаца, падавине, демонстрације, понедељак, година, Петар, представа, 
дрво, киша, Милан, компјутер, зграде, иностранство, клинци, Мирјана, море, резултати  

Наведене поткорпусе је шест говорника изговарало на два начина: у неутралној експре-
сији и у експресији страха. Симулирана експресија евалуирана је преко одговора нетренираних 
слушалаца. У корпус су ушле само продукције које су препознате као неутралан изговор и као 
експресија страха. 

У евалуацији поткорпуса нетренирани слушаоци су имали и додатни захтев. Поред одгово-
ра коју експресију чују, требало је и да дају одговор на основу чега су препознали одговарајућу 
експресију. У овом раду одговори слушалаца су довођени у везу са објективним параметрима и 
класификовани у односу на сферу искуства.

Параметри: трајање, интензитет и основни тон у поткорпусу Неинтерактивни дискурс 
мерени су софтверским пакетом PRAAT, као и аудитивном анализом (тренираним слушањем), 
а  квалитет артикулације, наступ и квалитет гласа,  анализирани су аудитивном анализом на тај 
начин што су тренирани слушаоци поредили говорну експресију страха са неутралним изговором 
код сваког од шест говорника.

Параметри: трајање и интензитет анализирани су и у поткорпусу Речи-искази на сегмен-
тираним појединачним гласовима. Сегментацијом је обухваћен изговор сваке речи у неутрал-
ном изговору и у експресији страха код шест говорника (сегментација гласова извршена је у 
240 речи). Сегментација, као и одговарајућа мерења параметара реализована је  софтверским 
пакетом ПРААТ за акустичку анализу говора, који пружа могућности мерења великог броја 
акустичких обележја. Сегментација је вршена тако што су у оквиру говорних стимулуса по-
стављане на спектрограму границе међу гласовима, а затим су аудитивно проверавани ефекти 
сегментације. Да би се избегле аудитивне илузије, провераван је појединачани глас, а посебно 
су проверавани делови говорног стимулуса пре почетне границе и делови стимулуса после 
крајње границе. Као границе трајања једнога гласа и почетка трајања другога узимане су тачке 
јасног краја акустичке структуре једнога гласа и почетка акустичке структуре другога гласа. 
„Јасност“ граница међу гласовима зависи од комбинације типова гласова, односно од комбина-
ције вокалских форманата и консонантских концентрата шума, као и од комбинација гласова 
са симултаном тонском и шумном структуром. Поблеми сегментације гласова у природном 
континуираном говору изложени су у претходном раду на који се наслања ово истраживање 
(Кашић и сарадници, 2004). 

Варијације трајања и интензитета гласова у неутралном изговору и у експресији страха 
анализиране су према класификационим групама гласова јер се пошло од претпоставке да се гла-
сови унутар исте класе, иначе сродни по артикулационо-акустичким карактеристикама, понашају 
слично у свим типовима изговора. Пошло се од претпоставке да сваки од гласова из исте класи-
фикационе групе има сличну тенденцију варијација код свих представника групе. 

У анализи су раздвојени акцентовани (дуги и кратки) и неакцентовани вокали због акустич-
ких обележја у општем реализовању слоговног акцента и због природе српског акценатског си-
стема. С обзиром на то да је једна од одлика артикулационе базе српског језика да поред вокала у 
језгру слога може бити и сонант р када се нађе у интерконсонантској позицији, његове варијације 
анализиране су међу вокалима. Оправдање за овакво распоређивање јесте постојање неутралног 
вокалског сегмента у изговору гласа р у свим позицијама у којима је он слоготворан.

Унутар групе сонаната, посебно су обрађени назали као њихова подгрупа, с обзиром на чи-
њеницу да се при артикулацији назала у оралној дупљи потпуно прекида ток фонационој струји 
(сличност са плозивима), док се спуштањем меког непца пропушта један део фонационе струје из 
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фаринкса у носну дупљу. Ове специфичности у артикулацији назала у односу на оралне (праве) 
сонанте сматране су разлогом за издвајање ових гласова у посебну подгрупу па су очекиване и 
извесне специфичности код назала у варијацијама акустичких параметара. Гласови, чији су пара-
метри анализирани у овом истраживању, су: вокали (акцентовани дуги и кратки, као и неакцен-
товани кратки): и, е, а, о, у, вокално р; орални (прави) сонанти: ј, в, р, л, љ; назали: м, н; плозиви: 
п, т, к, г, д:; фрикативи, ш, ж, с, з; африкат ц.

Резултати до којих се дошло у анализи гласова статистички су обрађени. За ту сврху ко-
ришћен је софтверски пакет SPSS. Статистичка анализа подразумевала је добијање усредњених 
вредности и варијационих поља мереног параметра, за све говорнике и све изабране говорне 
сегменте, у неутралном изговору и у говорној експресији страха.

3. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

3.1 Резултати анализе континуираног говора 

3.1.1.Трајање 
Показало се да су варијације трајања говорних сегмената једно од битних обележја које 

карактерише манифестацију емоција у говору. Претходно истраживање (Јовичић, Кашић, 2004) 
варијација акустичких параметара у функцији карактеризације експресије емоција извршено је 
на неинтерактивном дискурсу у коме има 79 речи, чије је  трајање око 35 секунди када се изго-
вара неутралним, односно емотивно неангажованим говором. Под трајањем говорних сегмената 
подразумевало се ефективно трајање континуираних говорних сегмената и трајање пауза између 
говорних сегмената.Установљено је да приликом говорне експресије страха (независно од степе-
на изражавања ове емоције – од бојазни до панике) говорници убрзавају темпо на сличан начин 
само скраћивањем комплетних говорних сегмената између дисајних пауза док паузе остају истог 
трајања као у неутралном, односно емотивно неангажованом говорењу. 

Овакав темпо може да буде параметар због кога нетренирани слушаоци доживљавају екс-
пресију страха као „ужурбан говор“.

3.1.2 Интензитет
У поменутом претходном истраживању (Јовичић, Кашић, 2004) потврђена је претпоставка 

да је енергија говора већа приликом експресије активних емоција, а мања код експресије пасив-
них емоција. И у овом истраживању потврђено је и аудитивном анализом да говорну експресију 
страха у поређењу са неутралним говором манифестује повећање интензитета и изразито по-
већање варијација интензитета.

Ова карактеристика може да буде параметар због кога нетренирани слушаоци доживља-
вају експресију страха као „све у једном даху“.

3.1.3.Основни тон (интонација)
Интонација, као једно од основних прозодијских обележја у говору, дефинисана је варија-

цијом основне фреквенције гласа F0. 
У претходном истраживању (Кашић, Јовичић, 2005) које је обављено на Неинтерактивном 

дискурсу мерене су следеће величине:

а)  средња вредност F0 за цео дискурс;    
б) опсег промене F0 који је добијен као разлика максималне и минималне вредности F0 у оквиру 

целог дискурса; 
в) средња брзина промене F0, одређена као средња вредност апсолутне разлике F0 за суседне про-

зоре у анализи (средњи извод контуре F0).
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У поменутом истраживању уочена је недвосмислена дискриминација говорне експресије 
активних и пасивних емоција.

У овом истраживању и тренираним слушањем процењиване су интонационе контуре Неин-
терактивног дискурса и интонационе контуре Речи-исказа у неутралном изговору и у експресији 
страха. Показало се да говорну експресију страха одликује повећање основног тона и повећање 
опсега промена основног тона.

Овака интонациона карактеристика може да буде параметар због кога нетренирани слуша-
оци доживљавају експресију страха као „глас варира“.

3.1.4 Квалитет артикулације 
У већини истраживања говорне експресије емоција у другим артикулационим базама 

(Abelin, A., Allwood, J., 2000; Campbell, N., 2000) основна пажња је посвећивана прозодијским 
обележјима, а минимална квалитету артикулације. Међутим, показало се да постоји јака корела-
ција између  говорне експресије емоција и квалитета артикулације. Наиме, од квалитета артику-
лације зависи укупан акустички квалитет (акустичка структура) говорних сегмената.

Приликом аудитивне анализе техником тренираног слушања у говорној експресији страха 
уочена је чвршћа и прецизнија артикулација са јаким наступом. 

Овакав квалитет артикулације може да буде параметар због кога нетренирани слушаоци 
доживљавају експресију страха као „испрекидан говор“.

3.1.5 Квалитет гласа
Уочене су карактеристичне промене квалитета гласа у односу на неутрални говор приликом 

говорне манифестације страха. Показало се да постоји јака корелација између  говорне експре-
сије емоција и квалитета гласа, односно да многа акустичка обележја квалитета гласа могу има-
ти дискриминативну улогу приликом перцепције говорне манифестације емоција. Најуочљивија 
промена квалитета гласа у говорној експресији страха, у односу на неутрални говор код истих 
говорника,  је задихан дрхтав глас са спорадичним интервалима шапата.

Овакав квалитет гласа може да буде параметар због кога нетренирани слушаоци доживља-
вају експресију страха као „дрхтав, шаптав, задихан глас“.

3.2 резултати анализе гласова у изолованим речима

3.2.1 Трајање гласова
Пошто је у претходном истраживању мерено трајање континуираног говора, као целине 

између двеју дисајних пауза, у овом делу истраживања је анализирано и тарајање гласова, као 
најмањих говорних сегмената да би се утврдиле варијације у оквиру класификационих група у 
говорној експресији страха у односу на емотивно неангажовано говорење. Пошто је трајање и 
индивидуална карактеристика, овај параметар је анализиран преко просечног трајања које је ут-
врђено за шест различитих говорника. У наредној тебели изложени су резултати анализе варија-
ција трајања класификационих група гласова у оквиру два типа говорне експресије, као и опсег 
варијација трајања група гласова у оквиру појединачних типова говорне експресије.

.
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Табела .1  Два типа варијација  просечног трајања гласова у секундама 
Ранг варијација трајања исте 
врсте гласова у говорној 
експресији страха у односну на 
неутралну експресију 

Ранг  трајања различитих врста гласова у два типа говорне експресије

НЕУТРАЛНО СТРАХ
акцентовани  вокали – дуги

0,038 - продужени
африкати

0,174
акцентовани вокали - дуги

0.207
акцентовани  вокали - кратки

0,031 - продужени
акцентовани  вокали - дуги

0.169
африкати

0,163
африкати

0,011 - скраћени
фрикативи

0,115
фрикативи

0,117
неакцентовани вокали

0,009 - продужени
акцентовани  вокали - кратки

0.103
акцентовани вокали - кратки

0.134
назали

0,005 - продужени
плозиви

0,099
плозиви

0,097
орални сонанти

0,003 - продужени
назали
0,081

назали
0,086

фрикативи
0,002 - скраћени

неакцентовани вокали
0,074

неакцентовани  вокали
0,083

плозиви
0,002 - скраћени

орални сонанти
0,065

орални сонанти
0,068

Опсег варијација трајања међу 
различитим врстама гласова у 
истом типу експресије 0,109 0,139

Анализом је утврђено да класификациона група гласова има статистички значајан ефекат 
на просечно трајање гласова у говорној експресији емоција. То значи да је просечно трајање сва-
ког гласа у различитим варијантама говорне експресије условљено, односно одређено његовим 
артикулационим и акустичким карактеристикама на основу којих је сврстан у одређену класифи-
кациону групу (Ивановић, 2008).

У Табели 1 приказана су два типа варијација просечног трајања гласова. Један тип варија-
ција представља различито трајање гласова у систему у оквиру једног типа експресије. Верти-
кална колона НЕУТРАЛНО могла би условно представљати тенденцију трајања гласова код из-
ворних говорника српског језика. Напомена условно је нужна због велике варијабилности овог 
параметра на индивидуалном плану и на плану комуникативне ситуације. Дакле, уважавајући 
условност тенденције, могло би се закључити да је у емотивно неангажованом говору (који је у 
спонтаним ситуацијама права реткост!) поредак трајања гласова од најдужих до најкраћих сле-
дећи: африкати, акцентовани дуги вокали, фрикативи, акцентовани кратки вокали, плозиви, на-
зали, неакцентовани кратки вокали, орални сонанти. Такође би се могло, на основу ове колоне 
закључити да је просечна разлика између трајања најдужих и најкраћих група гласова, односно 
опсег варијације трајања гласова 109 милисекунди. Ови резултати су у складу (односно нису у 
великом нескладу) са ранијим истраживањима варијантности трајања гласова (Милетић, 1952: 
50; Кашић и сар., 1987). 

Вертикална колона СТРАХ показује да се у односу на неутралну експресију у говорној екс-
пресији страха продужава трајање свих типова вокала (акцентовани дуги, акцентовани кратки, 
неакцентовани кратки), назала и оралних сонаната, а скраћује трајање африката, фрикатива и 
плозива.

Анализа трајања гласова у говорној експресији страха показала је да се убрзавање темпа 
постиже специфичном комбинацијом продужавања и скраћивања трајања гласова, тако што 
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се сви гласови већег интензитета (односно сви сонорнији гласови, гласови вокалске и сонант-
ске формантне структуре) продужавају, а гласови мањег интензитета (ниже сонорности, гла-
сови са концентратима шума у структури) скраћују. 

Према класификацији акустичких обележја за поједине емоције око зоне просечних вре-
дности (Тато Р. ет ал) трајање фрикатива је око просечних вредности у експресији страха, а 
трајање слогова, трајање вокала и сонаната је испод просечних вредности, док је трајање пло-
зива изнад просечних вредности. Резултати нашег истраживања трајања гласова се поклапају са 
наведеним резултатима у налазу трајања слогова, док се у осталим резултатима које се односе 
на појединачне класификационе групе гласова не поклапају. Ова разлика у резултатима сигурно 
проистиче из разлика у истраживаним артикулационим базама, односно из различите природе 
слоговног акцента.

3.2.2 Интензитет гласова
У овом истраживању анализиране су варијације интензитета сегментираних гласова у два 

типа експресије код шест говорника. За потребе овог истраживања мерен је укупан интензитет 
појединачних гласова да би се видело како ово акустичко обележје варира у различитим типови-
ма говорне експресије, односно да би се испитало како варијације интензитета гласова каракте-
ришу говорну експресију страха. 

Табела 2  Два типа варијација просечног интензитета гласова у просечним децибелским вредностима
Ранг варијација интензитета 
исте врсте гласова у говорној 
експресији страха у односну на 
неутралну експресију

Ранг  интензитета различитих врста гласова у два типа говорне 
експресије

НЕУТРАЛНО СТРАХ
африкати

13,29
акцентовани  вокали

45,54
акцентовани вокали

54,71
фрикативи

10,78
назали
39,78

назали
50,12

орални сонанти
10,51

орални сонанти
37,84

орлни сонанти
48,35

назали
10,34

неакцентовани вокали
36,08

неакцентовани вокали
45,95

неакцентовани вокали
9,8

фрикативи
34,49

фрикативи
45,27

плозиви
9,65

плозиви
31,04

африкати
41,41

акцентовани  вокали
9,17

африкати
28,12

плозиви
40,69

Распон варијација интензитета 
међу различитим врстама 
гласова у истом типу експресије 17,42 14,02

У Табели 2 могу се уочити два типа варијација. Први тип представљају интензитетске раз-
лике међу гласовима унутар гласовног система (вертикални рангови за НЕУТРАЛНО и СТРАХ). 
Уз напомену да се, ипак, ради о говорницима са тренираним сценским говором, и да нису раз-
двајани тезултати за звучне и безвучне консонанте, резултати за неутрални изговор нису у супрот-
ности са подацима који су раније изношени за сонорност, односно чујност гласова у српској ар-
тикулационој бази (Милетић, 1952: 48), а резултати показују сличну тенденцију као и резултати 
истраживања интензитета  гласова у другим артикулационим базама (Кристал, 1996). 



КАРАКТЕРИСТИКЕ ГОВОРНЕ ЕКСПРЕСИЈЕ СТРАХА

429

Може се видети да су (у истраживаном корпусу) просечне вредности интензитета  гласова 
унутар гласовног система у неутралном изговору у распону од 17,42 децибела  (највећи интен-
зитет 45,54 децибела за акцентоване вокале и најмањи 28,12 децибела за безвучни африкат ц). 
Такође се може видете да постоје варијације интензитета међу различитим групама гласова у 
говорној експресији страха, али је и учљиво смањивање опсега варијација у односу на неутрални 
изговор (54,71 за акцентоване вокале и 40,69 за плозиве, односно укупан распон је 14,02 деци-
бела). Смањивање опсега варијација интензитета постиже се повећањем интензитета свих група 
гласова у односу на неутрално говорење, док се распон варијација трајања повећава продужа-
вањем сонорних гласова, а скраћивањем гласова мање сонорности. 

Прва вертикална колона показује ранг варијација интензитета исте врсте гласова у говор-
ној експресији страха у односу на неутралну експресију. Ово је ранг повећања интензитета у 
односу на неутрално говорење. Највише се повећава интензитет најнесонорнијих гласова, као 
што су: африкати и фрикативи, а најмање се повећава интензитет најсонорнијих гласова, као што 
су акцентовани вокали. Ово највеће повећање интензитета најнесонорнијих гласова и најмање 
повећање интензитета најсонорнијих гласова објашњава зашто смањивање међусобног распона 
интензитета различитих врста гласова у експресији страха указује на изразито повећање ва-
ријације интензитета у односу на неутралну експресију. 

*

Досадашња истраживања говорне експресије емоција, која су првенствено подстакнута 
применом сазнања у говорним технологијама, су дошла до одређених сазнања на основу којих 
се могу формулисати међуодноси неких основних емоција и малог броја акустичких обележја. У 
табели 3 приказан је у дескриптивној форми један овакав међуоднос. 

Табела 3 Однос емоција и говорних параметара (адаптирано према Murray I.R, Arnnot J.L, 1993)
ГОВОРНИ ПАРАМЕТАР СТРАХ
Темпо много бржи
Средњи Ф0 веома висока
Опсег Ф0 много шири
Промена Ф0 нормална
Интензитет нормалан
Квалитет гласа нерегуларна звучност
Артикулација прецизна

Иако су резултати које су изложили Murray i Arnnot  (1993) крајње дескриптивни, ипак, 
табела показује да су у експресији страха уочена као важна акустичка обележја у сва три основна 
домена: амплитудском, временском и спектралном, као што је уочена и важност квалитета арти-
кулације и квалитета гласа. 

Резултати помињаних претходних истраживања и резултати истраживања који се у овом 
раду износе такође потврђују значај варирања свих параметара говора у карактеризацији говорне 
експресије страха у односу на неутрално говорење. У односу на дескриптивну карактеризацију 
изнету у Табели 3, резултати овог истраживања показују да су код изворних говорника српског 
језика све наведене промене интензивније и уочљивије.



Зорка Кашић – Маја П. Ивановић

430

4. ЗАКЉУЧАК

Уз напомену да су овде изнети резултати анализе варијација говорних параметара у го-
ворној експресији страха у односу на емотивно неангажован говор на ограниченом говорном 
корпусу, уз ограду да је говорна манифестација емоције симулирана, ипак се могу извести неки 
закључци који могу указивати на правце даљег истраживања овог феномена.

Говорну експресију страха, као експресију активне емоције, карактерише у односу на емо-
тивно неангажован говор објективна промена свих кључних говорних параметара. 

Говорну манифестацију страха у односу на неутралну експресију у континуираном говору 
карактеришу следеће карактеристике: 

- убрзавање темпа само скраћивањем говорних сегмената између дисајних пауза (паузе 
остају истог трајања као у неутралном говорењу);  

- повећање интензитета и изразито повећање варијације интензитета; 
- повећање основног тона и повећање опсега промена основног тона; 
- задихан дрхтав глас са спорадичним интервалима шапата;  
- чвршћа и прецизнија артикулација са јаким наступом. 

Анализа трајања гласова у говорној експресији страха показала је да се убрзавање темпа 
постиже специфичном комбинацијом продужавања и скраћивања трајања гласова, тако што 
се сви гласови већег интензитета (односно сви сонорнији гласови, гласови вокалске и сонант-
ске формантне структуре) продужавају, а гласови мањег интензитета (ниже сонорности, гла-
сови са концентратима шума у структури) скраћују. 

Смањивање међусобног распона интензитета различитих врста гласова у експресији стра-
ха указује на изразито повећање варијације интензитета у односу на неутралну експресију.  

Нетренирани слушаоци, односно учесници у говорном акту, препознају говорну експресију 
страха на основу два типа искуства.

а) На основу аудитивног искуства стеченог током комуникативних ситуација у којима су 
слушали говорну експресију страха. Овај тип искуства илуструју одговори типа: све у једном 
даху, дрхтав, ужурбан, испрекидан, шаптав, глас варира, задихан... Овај тип одговора се може 
доводити у везу са варијацијама трајања, интензитета, основног тона, квалитета гласа и квалите-
та артикулације, односно са објективним говорним параметрима.  

б) На основу искуства у препознавању емотивног стања на основу аудитивног доживљаја, 
што потврђују одговори: скоро плачан тон, страх се чује у гласу, звучи узнемирено... 
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FEAR SPEECH EXPRESSION CHARACTERISTICS

Summary

Тhe essential aim of this paper is the speech parameters research in fear expression compared to emotionally 
unengaged speech in Serbian language articulation base, that is the aim is to search for the answers to the question 
which objective acoustic parametres bring the untrained listeners to recognize the fear speech expression.
The theoretical framework for this research consists of speech expression variability research, together with 
contemporary research of speech variations parameters in emotions expressions. In this research average values 
and intensity variations scope in voices duration, together with articulation quality variations, voice quality and 
basic tone changes scope. The research was done in the part of the Corpus of emotions and statements speech 
expressions in Serbian language – GEES. The subcorpuses Uninteractive discourse (79 words – effective speech 
and pauses) and Words - expressions were analyzed. (voices of 20 isolated words were analyzed). This corpus was 
varied by six native speakers of Serbian language in neutral (referential) pronunciation in fear expression. Voices 
segmentation and duration and intensity analysis  was done in software package PRAAT, and statistical analysis 
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of gained results was done in SPSS package. Variations of other researched parameters in words-expressions 
analyzed in expert (trained) listening.
The results proved that expression of fear characterizes: speech segments reduction, intensity elevating and 
distinctive elevation of intensity variations, milder elevating of basic tone and milder elevating of basic tone 
changes scope, breathless, trembling voice with sporadic whisper intervals, stronger and more precise articulation.

Keywords: intraspeaker variations, speech expression of fear, emotionally unengaged speech, speech parameters.
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ana Marić

SLOVÁ CUDZIEHO PÔVODU  
V SLOVENSKOM NÁREČÍ STAREJ PAZOVY1 

Najstaršia slovenská lexika má pôvod v latinčine, gréčtine, taliančine a v iných jazykoch. Slováci už v starej vlasti 
preberali slová z maďarčiny a nemčiny a po príchode do srbskej Vojvodiny na tzv. Vojenskú hranicu do vojenskej 
služby sa zosilňuje vplyv nemčiny. Nárečie sa príchodom Slovákov do prostredia s iným väčšinovým jazykom 
dostáva pod silný vplyv dominantného kontaktového domáceho jazyka. Stará Pazova bola jednou z lokalít, do kto-
rej sa Slováci presídlili a dodnes hovoria slovenským nárečím poznačeným archaizmami. Nárečie Starej Pazovy 
okrem reziduálnych maďarských a nemeckých javov má veľký počet slov prevzatých zo srbčiny a z tureckého ja-
zyka prostredníctvom srbčiny, ktorým sa v tejto práci venuje zvláštna pozornosť. Cudzie slová sa vo veľkej miere 
prispôsobujú zákonitostiam slovenského jazykového systému, zvlášť v  hláskoslovnej rovine.

Kľúčové slová: slovenské nárečie, Stará Pazova, slová cudzieho pôvodu – srbizmy, turcizmy

1. PÔVODNÝ STAV LEXIKÁLNEJ ROVINY SLOVENSKÝCH NÁREČÍ

Slovenské nárečia vo Vojvodine sa vyvinuli v priebehu dvoch a pol storočí z rozličných pôvod-
ných nárečí, ktorými hovorili ich nositelia v čase príchodu na Dolnú zem. Tak vznikli nové slovenské 
nárečia s pevnou, ale čiastočne odlišnou vnútornou stavbou od stavby nárečí na Slovensku. Tieto ná-
rečové konfigurácie sú výsledkom vzájomného miešania, kríženia a integrácie rozličných nárečových 
systémov v odlišných vývinových podmienkach. Žijúc enklávne v odlúčenosti od autochtónneho jazy-
kového prostredia konzervujú určité javy, ktoré v nárečiach na Slovensku už nejestvujú. Charakterizujú 
ich archaizmy, zastarané slová a veľký počet cudzích slov v oblasti lexiky. V slovenskej lexikológii 
archaizmy majú ohraničenú sféru používania, patria do pasívnej slovnej zásoby. Pomenúvajú javy, ktoré 
nezanikli, ale sa na ich pomenovanie používajú slová, ktoré primeranejšie vyjadrujú ten istý význam 
(Ondrus, Horecký, Furdík, 1980). Zo slovnej zásoby vypadávajú zastarané slová, ktoré sa prestávajú 
používať v bežnej komunikácii, keď zaniknú určité činnosti alebo sa jednotlivé predmety prestanú po-
užívať. Je to pomalý proces.

V slovnej zásobe predkov dnešných Slovákov na Slovensku už v predveľkomoravskom období 
boli slová cudzieho pôvodu. S prijatím kresťanstva prenikali slová latinského pôvodu, s prijatím zá-
padnej kultúry udomácňujú sa aj slová z nemčiny a gréčtiny a spolužitie v Uhorskom štáte umožnilo 
preberanie maďarských slov (Habovštiak, 1981).

Preberaním inojazyčných prvkov si každý jazyk obohacuje svoju slovnú zásobu. Cudzie slová 
svedčia o styku obyvateľov určitého regiónu so susedným, v ktorom žijú príslušníci iného národa a o dl-
hodobom spolunažívaní. Slová z iných jazykov sa preberali v rôznych obdobiach a v rozličnom rozsahu. 
Raz sa slová z iného jazyka preberali priamo, inokedy prostredníctvom iného, najčastejšie susedného 
jazyka. Prevzaté slová sú rozličného pôvodu. Niektoré zo slov, ktoré do slovenčiny prenikli v najstarších 
obdobiach, sa hláskoslovne a tvaroslovne celkom prispôsobili a integrovali sa do jazyka tak, že sa dnes 
nepociťujú ako cudzie a niekedy je ťažko určiť ich pôvod, napr. chlieb, kniha, oko, syn, škola, žena… Pri 
slovách z kresťanskej terminológie je jasné, že sú cudzieho pôvodu: oltár, aniel, fara, kostol, víno… Pri 
väčšine cudzích slov možno vedeckým rozborom určiť pôvod, napr. z maďarčiny sú slová koč, oldomáš, 
beučou, juhás, kalap, čižma, guláš, garád, hurka a ďalšie, pastierskou kolonizáciou sa do slovenčiny 

1  Rad je nastao u okviru naučnoistraživačkog projekta Diskursi manjinskih jezika, književnosti i kultura u jugoistočnoj i srednjoj 
Evropi (broj 178017) koji finansira Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije.
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dostali hlavne rumunské slová: cap, čutura, kliag, koliba, komárnik... (Habovštiak, 1993), z nemčiny 
sú richtár, barbier, fruštik, šunka, šabľa, štreka, tancovať, cimerman, cverna, plech, kufor… Pramene o 
preberaní cudzích slov hovoria, že v slovenských nárečiach na Slovensku je viacej slov nemeckého než 
maďarského pôvodu (Kopecká a kol., 2011). 

Prevzaté hungarizmy sa prispôsobovali slovenskému fonologickému systemu tak, že sa maďar-
ské hlásky nahrádzali zvukovo najbližšími v slovenčine. Prízvuk sa prispôsoboval slovenčine a ma-
ďarizmy v adaptačnom procese nadobúdali gramatickú kategóriu rodu a na tvorenie slov sa priberali 
slovenské sufixy. Germanizmy sa do slovnej zásoby slovenských nárečí preberali najčastejšie s jedným 
významom, v nemčine často okrajovým a archaickým. Prevzaté germanizmy sa adaptovali z pravopis-
nej a slovotvornej stránky. Nemecké hlásky sa nahrádzali zvukovo podobnými v slovenčine, ale nie na 
celom území rovnakými, menili sa aj niektoré spoluhlásky, spoluhláskové skupiny sa prispôsobovali 
slovenskej výslovnosti, vsúvali sa samohlásky do spoluhláskových skupín alebo sa pridávali nové hlás-
ky na koniec slova a na tvorenie odvodenín sa používali slovenské predpony a prípony (Kopecká a kol., 
2011). 

2. ARCHAIZMY A ZASTARANÉ SLOVÁ V NÁREČÍ STAREJ PAZOVY

Lokalita Stará Pazova bola založená Slovákmi roku 1770, nachádza sa v Srieme na tzv. Vojen-
skej hranici. Dodnes sa tu hovorí slovenským nárečím. „Nárečie Starej Pazovy nemožno stotožniť so 
žiadnym nárečím v stredoslovenských stoliciach, hoci viaceré javy sú tu zhodné. Najviac sa podobá 
nárečiam v západnom, juhozápadnom a južnom Novohrade – zvlášť nárečiu v okolí Modrého Kameňa, 
nárečiu východného Hontu, nárečiu Gemera a nárečiu západného a južného Zvolena v okolí Detvy a 
Banskej Bystrice” (Marićová, 2010: 9). Staropazovské nárečie bolo prostredníctvom vojenskej správy 
silne ovplyvňované nemčinou, intenzívne preberalo nemecké slová – v prvom rade z vojenskej oblasti. 
Popri už skorej prevzatých maďarských slovách pribúdajú aj srbské lexikálne prvky. Keď v 20. storočí 
prestali byť aktuálne, mnohé maďarské a nemecké slová zanikajú a striedajú ich výpožičky zo srbčiny a 
z iných jazykov. Početné prevzatia zo srbčiny mali pôvod v tureckom jazyku.

V nárečí Starej Pazovy sa dodnes používajú archaizmy bez synoným, napr.: anďika, apo, apaťie-
ka, arťikuľe, barbiar, beučóu, bíčik (sláčik), bieľiť (krumpľe), čerňidlo (atrament), čikútkať, dažďóuka, 
hlávik, chiža, kaľiť (múr), lojtra, počať, pozďiť, stuďeňia, zádruga, zatvoriť a iné. Lexéma pukét (kytica) 
má podľa nárečového slovníka slovanský pôvod a vyskytuje  sa s viacerými variantmi (najbližšie sú 
bukéta, pukéta) (Slovník slovenských nárečí, 1994: 182). V konkrétnom prípade sa k nám táto lexéma 
mohla dostať prostredníctvom srbčiny, kde je bežný tvar buket v muž. rode, ktorý sa do srbčiny dostal 
cez nemčinu z francúzštiny (Klajn, Šipka, 2006). Podobne je to i pri slovese bedinuvať, ktoré tu má 
posunutý význam (bližší srbčine) a znamená upratovať, posluhovať na určitý čas.

V dôsledku zmien v živote zastarávajú v slovnej zásobe a zanikajú slová a prevzaté termíny 
z jednotlivých reálií, ktoré sa rýchlo menia alebo zanikajú, napríklad remeslá, odev, jedlá a nápoje, 
zvyky, spôsob života. Také slová, hlavne z maďarského a nemeckého jazyka, sa najprv vytrácajú z ak-
tívneho používania, presúvajú sa do pasívnej slovnej zásoby a príchodom nových generácií, ktoré ich 
už nepoznajú, zanikajú bez stopy. Poznala ich generácia, ktorá sa narodila a dospievala za čias Ra-
kúsko-Uhorska, keď tieto slová mali svoju funkciu a boli frekventované (Dudok, 1996). Tak v nárečí 
Starej Pazovy (ako aj v iných vojvodinských nárečiach) zanikajú slová, ktoré súviseli s pestovaním 
a spracovaním konopí, napr. močiť, vláčiť, trepať, meť konope, klke, pazďeria, trľica, kolovrat, krosná, 
preberať, tkať, bieľiť plátno... Sedliacke drevené vozy – koče už nestretneme v Pazove a preto sa nestre-
távame ani so slovami ľóuč, šaragľe, oje, vendígou, obodza, poháňať koňe... Zanikajú aj slová, ktoré 
sa vyskytovali pri mláťačke kruťiť a presťierať povrieslá, zvážať, tlačiť, tlačiarka, preš, pľeva a ďalšie. 
Tradičný ženský odev pomaly nosia už len staré mamy a čo je to rubáč, bedroška, fodroška, šata, ťurák, 
opľecko, keténka, párti, kitka, šľingeráj, pupčoke, ránčoke... vedia iba tie vnúčatá, ktoré tancujú v tra-
dičných krojoch. V Pazove už nie sú kováči, kolári, štrikeri, a preto sa nevyskytuje ani lexika, ktorá 
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súvisela s týmito remeslami. Zastarávanie a zanikanie slov je prejavom dynamiky nárečia rovnako, ako 
je to aj so súčasným jazykom vôbec.

3. PÔVOD PREVZATÝCH CUDZÍCH SLOV

Problematikou cudzích slov alebo lexikálnych výpožičiek v nárečí Starej Pazovy sa v minulosti 
zaoberali Karol Lilge (Stará Pazova. Monografia, 1932, s. 211 – 213.), VHV (Slovník staropazovských 
výrazov z cudzích jazykov. Náš život, 1933, s. 181 – 184; Cudzie výrazy v pazovskom nárečí. Náš život, 
1938, s. 197 – 206.) a Michal Filip (Lexikálne výpožičky z nemeckého a maďarského jazyka v reči Slová-
kov v Starej Pazove. In: Zborník Spolku vojvodinských slovakistov 6 – 7. Nový Sad: SVS, 1984 – 1985, 
s. 83 – 117.)

V zozbieranej slovenskej nárečovej lexike Starej Pazovy z prelomu druhého a tretieho tisícročia 
(Marićová, 2010) dominujú priame prevzatia z  maďarčiny (hungarizmy) v najstaršom období, z nem-
činy  (germanizmy) sčasti z nastaršieho obdobia a sčasti z obdobia tzv. Vojenskej hranice, zo srbčiny 
(srbizmy) z obdobia spolunažívania so Srbmi na území dnešnej Vojvodiny a z tureckého jazyka pro-
stredníctvom srbčiny (turcizmy). Podľa J. Glovňu “Ak porovnávame používanie cudzích slov v sloven-
čine na Slovensku a vo vojvodinskej slovenčine, zisťujeme rozličné diferencie, dané tým, že vojvodin-
ská slovenčina preberá cudzie slová aj prostredníctvom srbčiny, respektive používanie týchto slov je 
ovplyvnené gramatickými a sémantickými vlastnosťami srbčiny” (Glovňa, 2012: 78).  

V príspevku sa hlavne poukazuje na tie cudzie slová, ktoré sa do nárečia Starej Pazovy dostali 
z konkrétnych cudzích jazykov ako z posledných. Neuvádzajú sa pôvodné výrazy, ktoré mohli byť zák-
ladom výpožičky, ale terajšia podoba slov.

3.1. Najpočetnejšie hungarizmy v tomto nárečí sú z oblasti ľudského obydlia, domácnosti a rodin-
ného života, z oblasti stravovania, odievania a obúvania, sú tu niektoré familiárne výrazy, remeselnícka 
lexika, administratívno-právna terminológia, botanické a zoologické názvoslovie… Také sú slová: apo 
(otec), árenda (prenájom pôdy), anďika (nevesta), báči (ujo), bádok (hrnček), báršam (zamat), bauta 
(sekera s krátkym poriskom), bičak (vreckový zatvárací nožík), bóut/d (obchod), buďelár/buťelár (peňa-
ženka), cipeľa (topánka), čižma, feferónka (malá štipľavá paprika), góľa (bocian), juhás (ovčiar), kalap 
(klobúk), kečak/g (mliečnik), keténka (zástera), kočijáš (kočiš), kormám/n (riadidlo na bicykli), lópou 
(zlodej), ľóuč (lievč),  mošóuka (kefa z ostrých stebiel na drhnutie drevenej dlážky), muvár (mohár), 
paláš (povala), papuča, rís (vykonávanie práce za podiel), reseľóu (strúhadlo), žeľiar (podnájomník)…

3.2. Germanizmy tvoria oveľa početnejšiu skupinu prevzatých slov v staropazovskom nárečí 
takmer zo všetkých oblastí bežného života: auzlok/g (výkladná skriňa v obchode), barbiar (aj turec. 
a talian. holič), bešteluvať (objednať), cigáršpic (cigaretová špička), curikať (cúvať), dinctuvať (dusiť 
jedlo), dunct (zavárané alebo varené ovocie s cukrom), faľičňí (chybný), fasuvať (dostávať niečo ako 
prídel), féder (pero, pružina), fíl (plnka), firanga (záclona), firnajs (fermež), fľekica (fliačik do poliev-
ky), frajľa (slečna), frás (druh choroby u menších detí, padúcnica), furt (stále), hajzbám (vlak), handľer 
(priekupník dobytka, najčastejšie svíň), gruntovňica (pozemková kniha), gvint (závit na skrutke), kasa 
(pokladňa), kelner (čašník), kífľa (rožok), klampiar (remeselník zhotovujúci predmety z plechu), kórpa 
(kôš z prútia s dvoma uchami na kukuricu), košeľa, kredenc (skriňa na riad), lojtra (rebrík), ľuft (vzduch), 
mantíl (plášť), pavor (sedliak), péglajs (hladidlo), pľac (trh; stavebný pozemok), rajsnégľa (krátky klin-
ček s veľkou plochou hlavičkou), rajšpeľ (pilník), rérňa (rúra na pečenie)), ruksák (batoh/vak), sekírať 
(hnevať, robiť starosti), sic (sedadlo na bicykli), sóda (sódovka), supa (nezaprážaná polievka), šnajder 
(krajčír),  šľajdruvať (oddeľovať smotanu od mlieka, vytláčať med z plástov), šlajer (závoj; kvetina), 
šľajfiar (brúsič nožov, nožníc), šľic (rázporok na nohaviciach), šlofrok (živôtik), šlók/g (porážka), šnicľa 
(rezeň), špachla (lopatka, stierka), špitáľ (nemocnica), šraf (skrutka), šrafcíger (skrutkovač), šrauštok 
(zverák), štípaľka (štipec), šteker (zástrčka), štránk/g (povraz), štriker (pletiar), štreka (železnica), šus-
ter (obuvník), táľ (dedičstvo), traksľer (tokár), tréger (plecnica), ťišľiar (stolár), vachterňica (strážnica 
pri trati), varštať (sústruh na drevo), vekňa (podlhovastý chlebík), veker (budík), vaservák (vodováha), 
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viks (ochranný krém na topánky), žajľíčka (malá sklenka na pálenku – žajdlík)... (V zozbieranej lexike 
je málo zachovaných slov z vojenskej terminológie – zastarali a zanikli.) Mnohé z uvedených slov majú 
aj dnes rovnakú podobu v srbčine, čo svedčí o tom, že ich srbčina prebrala z nemčiny a prostredníctvom 
nej sa dostali do slovenského nárečia Starej Pazovy buď v rovnakej podobe, buď prispôsobené zákoni-
tostiam slovenčiny. 

V staropazovskom nárečí, podobne ako aj vo väčšine dolnozemských slovenských  nárečí, kde 
nemčina mala silný vplyv hlavne prostredníctvom remeselníkov, úradníkov a vojenskej služby na tzv. 
Vojenskej hranici, prevahu nad maďarčinou má nemčina (Marićová, 2010). Zatiaľ čo sa na Slovensku 
popri germanizmoch paralelne používali aj slovenské synonymá (kelner – čašník, šlosiar – zámočník), 
v nárečí Starej Pazovy sa používali len germanizmy, napr.: kelner, traksľer, cimermam, ťišľiar, frušťik, 
niekedy sa paralelne používali dve cudzie slová: buďelár/buťelár (maď.) – šrajtof (germ.) alebo sa ku 
germanizmom pridávali srbizmy: šteker – utikáč. Ojedinele sa vyskytujú prípady, keď je náprotivok zo 
slovnej zásoby spisovnej slovenčiny: šľic (rázporok na nohaviciach) – kešeňa... 

3.3. Priamy prirodzený kontakt slovenského nárečia s geneticky príbuznou a typologicky blízkou 
srbčinou sa datuje od začiatku kolonizácie. O spolunažívaní staropazovských Slovákov so Srbmi po za-
ložení Juhoslávie, ktorí tu od začiatku boli doma, svedčia početné prevzatia zo srbčiny zapríčinené pria-
mym kontaktom. V tom období, keď sa srbčina stala jazykom administratívy a škôl, s ktorým Slováci 
prichádzali do styku, vznikli podmienky na rozvoj masového bilingvizmu a zvýšila sa tak  interferencia. 
Ukázala sa potreba ovládať srbčinu. „Vojvodinská slovenčina má právo (a povinnosť) preberať do jazy-
kového systému cudzie slová – termíny, ktoré sú odrazom špecifickej situácie a postavenia slovenského 
národnostného spoločenstva“ (Glovňa, 2012: 82). Preberaním cudzích slov sa slovná zásoba obohacu-
je, ale preexponovaným, nemiestnym a nekontrolovaným preberaním srbizmov sa systém slovenčiny 
narúša, tak ako aj jazyková kompetencia používateľov. Slová sa zo srbčiny a prostredníctvom srbčiny 
preberajú priamo bez úprav alebo zmien, kopíruje sa rod, číslo a morfematická štruktúra alebo sa kalku-
jú – vždy ide o nenáležitú podobu. V minulosti kopírovanie srbského stavu lexém malo široké rozmery. 
V novšom období sa slová buď preberajú bez prispôsobovania, buď sa prispôsobujú slovenčine. Srbský 
jazyk je tu dominantný a zároveň sprostredkujúci. Keď Slováci zo srbčiny preberajú slová v tvare typic-
kom pre srbčinu, často ide o nenáležitú podobu. 

Komunikácia v slovenských lokalitách na území bývalej Juhoslávie prebieha v najväčšej miere 
v nárečiach. Nárečie ako nekodifikovaná forma ľudového jazyka sa používa najmä v ústnej forme. 
Slovenské nárečia vo Vojvodine sú živé a od nárečí na Slovensku sa odlišujú vyššou mierou vplyvu 
väčšinového kontaktového jazyka. Vplyv srbčiny závisí od mimojazykových mechanizmov a líši sa 
v  jednotlivých obciach, v prostrediach, v ktorých žijú Slováci. Kontaktovosť najvýraznejšie poznačila 
lexikálnu rovinu staropazovského nárečia v rozličných oblastiach praktického života. Vplyv je tu in-
tenzívnejší a výpožičky sú početnejšie než vo väčšine iných slovenských lokalít vo Vojvodine, kde bol 
nižší stupeň miešania slovenčiny so srbčinou a Slovákov so Srbmi. Lexika sa zo srbčiny preberala v od-
lišných časových úsekoch a v rozličnej miere sa adaptovala do nárečia Starej Pazovy. Kvalifikátor srb., 
ktorý označuje pôvod slova, je pri podstatných menách, ktorých je najviacej, pri prídavných menách, 
pri slovesách, príslovkách, časticiach, predložkách. 1. Pri podstatných menách: ambulanta (franc. zdra-
votná inštitúcia), autopút (diaľnica / autostráda), babura (paprika na pečenie, plnenie), bagrem/n (agát), 
bandéra (tal. elektrický stĺp), baňa (tal. kúpele), bataľuom/n (franc.), béba (batoľa), beľega (charakte-
ristický znak), bezdám/n (navŕtaná studňa), bitanga (maď. naničhodník), blagajňa (pokladňa), bólňica 
(nemocnica), boluvaňia (zdravotná dovolenka; peňažná náhrada v čase pracovnej neschopnosti), bórac 
(bojovník za slobodu),  briga (starosť, trápenie), brzojáu (telegram), bumbár (čmeliak), bubašvába 
(šváb), čestítka (gratulačná pohľadnica), čuvár (strážca), desetár (desiatnik), dikica (voskovník tŕnitý), 
dizaľica (žeriav), drľača (zubové brány), frižider (chladnička), grejaľica (elektrický ohrievač), gúžva 
(tlačenica, stisk), imendám/n (meniny), kamata (gréc. úroky), kanta (krhla), kapara (tal. závdavok), 
kazna (trest), kišňica (dažďová voda), kóčňica (brzda), krajňík (mandľa – lymfatické tkanivo), kúm 
(kmotor, krstný otec), kúma (kmotra, krstná mať), kupatilo (kúpeľňa), kuvarica (kuchárka, vyšitý kus 
plátna pred sporákom), ľedara (ľadovňa, studená miestnosť), luda (blázon), magarec (somár), mecha-
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ničár (gréc. mechanik), miľicájac (lat. policajt), mitraľés/z (franc. guľomet), molba (žiadosť, prosba), 
nádňičiar (nádenník), nálok/g (príkaz), nasľieďiť (zdediť), nesreťa (nehoda, nešťastie), obaveza (povin-
nosť, záväzok), olúja (búrka, víchrica), otisak (odtlačok prsta), otkas/z (výpoveď), osiguráč (poistka), 
patos (gréc. drevená podlaha), pántilo (pamäť, um), pekara (pekáreň), podrum (gréc. pivnica), poľedica 
(poľadovica), póres/z (daň), porodiľíšťe (pôrodnica), préglet/d (prehliadka), précobľe (srb. predsoblje 
= predsieň), prikoľica (vlečka), pritisak (tlak), probľém, račúm/n (účet), sandáľa (gréc. sandál), skloňiť 
(odložiť, skryť), sok (ovocná šťava), starac (tesť), starica (testiná), stručňák (odborník), strúja (elek-
trický prúd), sušara (udiareň), šaram/n (kapor), školárac (žiak), šumár (horár), tórta (lat.), trénerka 
(angl. tepláky), trošak (výdavky), tužba (žaloba, sťažnosť), ugovor (zmluva), úlas/z (vchod), ulazňica 
(vstupenka), uputa (výmenný list, návod), utikáč (zástrčka), vatrogásac (požiarnik), vésti (tal. správy), 
víšak (prebytok, zvyšok), vodojača (výmoľ), vršňák (rovesník), zamrziváč (mraznička), zarobiť (zajať), 
zgrada (budova), žalba (sťažnosť, žaloba) a iné.

2. Pri prídavných menách: besňí (nahnevaný, postihnutý besnotou), bezobrazňí (bezočivý), bľu-
taví (protivný, nechutný), gadňí (hnusný, škaredý; špinavý), debeľí (tučný), eľetričňí (elektrický), hitňí 
(súrny), lúdi (bláznivý), odvratňí (protivný, hnusný), opásňi (nebezpečný), svesňí (vedomý), teľefónski 
(gréc. telefónny), udeseňí (upravený, vydarený), vrédňi (usilovný), zadrhnutý (zaškrtený), zaposľeňí 
(zamestnaný), zarobeňí (uväznený), zgodňí (divný, zodpovedajúci, vhodný, milý, pekný), žeľezňičkí 
(železničný) a iné. 

3. Pri slovesách: búňiť sa (búriť sa; mýliť sa), čestítať (blahoželať), dángubiť (mrhať deň), desiť 
sa (stať sa, prihodiť sa), dírať (dotýkať sa), doterať sa (vyparádiť sa), faľiť (chýbať), gaziť (šliapať), 
gaďiť sa (protiviť sa), ludírať sa  (blázniť sa, šantiť), ľíčiť (podobať sa, ponášať sa), namigávať (žmur-
kať), nervírať (sa) (rozčuľovať (sa)), obaviť (vykonať, uskutočniť), odlúčiť sa (rozhodnúť sa), održať 
(uskutočniť, dodržať), pánťiť (pamätať), pasírať (franc., nem. pasírovať), ponášať sa (správať sa), pono-
viť (sa) (zopakovať; vynoviť sa), postojať (jestvovať), praťiť (sledovať, stopovať, vyprevádzať domov, 
sprevádzať hudbou), preterať (prehnať), seľiť (sa) (sťahovať (sa)), seťiť sa (spomenúť si, spamätať sa), 
skloňiť (odložiť, skryť), smétať (prekážať), sprémať (pripravovať, chystať, riadiť), svéťiť sa (pomstiť 
sa), trenírať (angl. trénovať), ugaziť (šliapaním, chodením udupať), ukľúčiť (zapnúť, zapojiť), upro-
pásťiť (zničiť, priviesť do záhuby), upúťiť (poslať, usmerniť), upúťiť sa (vybrať sa niekam), vračať (veš-
tiť), zabúňiť sa (pomýliť sa), zakázať (určiť, dohovoriť si), zakérať (zabŕdať), zaposľiť (sa) (zamestnať 
(sa)), zaraziť (nakaziť), zarobiť (zajať), zbúňiť sa (popliesť sa), zgrabiť (prudko schytiť), žúľať (tlačiť, 
omínať), žúriť sa (ponáhľať sa) a iné.

4. Pri neohybných slovách: da (keby, aby), posľe (potom, po), šírom (celkom, dokorán), zbok/g 
(pre, kvôli)…

3.4. Prostredníctvom srbčiny sa do staropazovského nárečia dostali aj početné turcizmy. Podľa 
Abdulaha Škaljića turcizmy sa do srbčiny dostali počas príchodu tureckého vojska na Balkán, keď sa 
turecký jazyk stáva aj jazykom administratívy. Okrem toho mnohí Moslimovia si po návrate z turec-
kých škôl prinášali osvojené slová, ktoré doma prispôsobovali zodpovedajúcim srbským slovám. Tak 
sa turcizmy integrovali do srbčiny. Dnes nie všetky majú náprotivky v srbčine, a keď aj majú, zriedka 
sa používajú (Škaljić, 1973).  Na Slovensku je turcizmov málo a  prevzatia prostredníctvom srbčiny do 
vojvodinskej slovenčiny tam nie sú známe. Prevzatia z tureckého jazyka v nárečí Starej Pazovy majú 
takú podobu, aká je bežná aj v srbčine, čiže ide tu o podliehanie srbskému spôsobu preberania slov. 
Prispôsobenia sú minimálne: slová sa zmäkčujú podľa zásad slovenčiny, predlžujú sa najčastejšie podľa 
srbského prízvuku a len zriedka sa priberá určitá prípona. Turecký pôvod je pri podstatných menách: 
1. ajvár (šalát z pečených paprík a baklažánov), álva/ťetená (arab. druh orientálnej pochúťky z múky, 
medu, cukru, masti alebo masla, oleja), arpadžík (drobná cibuľa dopestovaná zo semena), bádem/n 
(mandľovník, mandľa – strom a plod), bakláva (arab. závin z lístkového cesta a orechov v cukrovom 
náleve), baksus/z (perz.-tur. nešťastie, nepríjemnosť; človek, ktorý nemá šťastie a iným prináša ne-
šťastie), bakšiš (perz. prepitné), barbiar (tal. holič), barjak (zástava, vlajka), bárut (strelný prach), baták 
(stehno z hydiny, noha), beťár (perz. huncút, lapaj), bóza (perz. osviežujúci nápoj z kukuričnej múky), 
budák (čakan), budala (arab. hlupák, blázon), budžák (kút), bula (moslimská žena v tradičnom odeve 
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s prikrytou tvárou), burázer (perz. brat), burek (perz. lístkový závin plnený syrom, dnes aj mäsom alebo 
zeleninou), buzdovám/n (budzogáň), čámac (čln), čardák (perz. sýpka z latiek), čergáš (kočujúci Róm), 
čutura (čutora), divám/n (arab. a perz. hovor, rozprávanie), durbím/n (perz. ďalekohľad), dušek (mat-
rac), ďubre (nadávka – smeti, odpadky, hnoj), ďuveče (jedlo pripravované zo zemiakov nakrájaných na 
lístky, z cibule, ryže, papriky a paradajok – pieklo sa v rúre alebo v peci), džezva (arab. hrnček na varenie 
kávy), džibra (zvyšok po destilácii alkoholu), džídža (drobnosť), fišak/g (papierové vrecko v podobe 
lievika, jedlý obal z oblátok na zmrzlinu, nábojnica), fitíľ (arab. pásik tkaniny udržiavajúci plameň na 
pálenie strelného prachu), gajtám/n (gréc. šnúra), hala (pažravec), halát (náčinie, náradie), hambár 
(perz. sýpka z dosák na uskladnenie obilia, najčastejšie nad chlievom), harambaša (arab.-tur. vodca – 
náhlivý, bezohľadný človek), hasna (arab. osoh, zisk), hasura (arab. pokrovec tkaný z listov šašiny), 
hatlas (atlas), ibriším/n (perz. druh tenkej hodvábnej nite na šitie a na vyšívanie na stroji), jorgam/n 
(paplón), jorgovám/n (perz. orgován), kabéza (bublinkový nealkoholický nápoj), kalajs (smalt), ka-
laus/z (pakľúč), kandrma/kaldrma (gréc. kamenná cesta – vozovka vykladaná kameňom), kantár (váha, 
vážky), kasapím/n (arab. mäsiar), kasapňica (mäsiareň), kazam/n (perz. kotol), kesa (perz. vrecko), kiri-
ja (arab. podnájom), kopča (spinka, patentka), kundák (pažba pušky), kusura (arab. zvyšok peňazí), lála 
(perz. tulipán), lastika (tvrdá liata guma, lopta), ľepéza (vejár), ľimúm/n (perz. citrón), minďuša (perz. 
náušnica), oluk (odkvapová rúra na vodu), pamok (perz. bavlna, nite na vyšívanie a tkanie), pekmes/z 
(perz. lekvár), piláu (perz. rizoto), pirindža (perz. ryža), pita (gréc. druh koláčov), ratluk (arab.- tur. 
orientálna lahôdka), sárma (kyslé kapustné listy plnené mletým mäsom), skela (lat., tal., tur. lešenie, 
kompa),  šalvare (perz. tradičné široké dámske nohavice z ľahkých látok), šegrt (perz. učeň), šerbet 
(arab. spálený cukor zaliaty vodou alebo mliekom, pije sa ako čaj proti kašľu), šiatra (perz. šiator), tara-
ba (perz. drevený plot), tezga (perz. pult), tigám/n (gréc. panvica, palacinkár), tuč (kamenina – zliatina, 
z  ktorej sa vyrábali kotly a nádoby na varenie), tutkalo (druh lepu – používali ho obuvníci a stolári), 
ťevapčiťe (arab. druh jedla z mletého mäsa, ktorý sa pečie na rošte), ťošak (perz. uhol, roh), ťufta (perz. 
fašírka), ťurák (priliehavý krátky kabátik z čiernej látky, obrúbený kožušinou, ktorý nosí mladucha pri 
sobáši a mladé ženy do kostola), ťuskija (páka), ušúr (časť z naturálií, ktorou sa platilo za poskytnuté 
služby), veresija (kupovanie na úver, dlh), zanát (arab. remeslo – Daľi ho na zanát.), zétim/n (arab. olej), 
zort (arab. strach – Dostáľi zort.), zulufi (perz. bokombrady) a iné. 

2. Pri prídavných menách: halaví (pažravý), mámurňí (arab. stav na druhý deň po pijatike), pamo-
koví (perz. bavlnený), sakati (arab. chromý), ťoraví (perz. na jedno oko slepý) a iné. 

3. Pri slovesách: batáľiť (arab. nechať, vzdať sa niečoho), diváňiť (arab. a perz. rozprávať, ko-
munikovať), júriť (rýchlo bežať, jazdiť), kalajsuvať (polievať smaltom), kuburiť (trpieť nedostatkom, 
mať starosti, trápiť sa), nagrajsať (zle pochodiť),  pazáriť (perz. kupovať), tamáňiť (arab. ničiť, zabíjať, 
pren. rýchlo jesť) a iné.

4. Pri neohybných slovách: alaj-vere (všetka česť), badava (perz.- arab. darmo, nadarmo), bár 
(aspoň), baš (práve, celkom, tak, akurát), ďuture/ďutore (vcelku), džaba/džabe (márne, nadarmo),  
(h)ajde (nože, poďme), kobojági (akože), makar (perz. aspoň, hoci, čo aj), obaška (osobitne), sabajle 
(arab.- tur. včasráno), tamám/n (presne), zere (veľmi málo, takmer nič – Ňinto aňi zere.) a ďalšie.

4. PREBERANIE A ADAPTÁCIA CUDZÍCH SLOV V NÁREČÍ

Mnohé z uvedených slov – prevažne srbizmov, majú internacionálny pôvod v latinskom, gréckom, 
talianskom, francúzskom, maďarskom, anglickom jazyku a turcizmy najčastejšie majú pôvod v arab-
skom, perzskom alebo v gréckom jazyku. Mohlo sa stať, že ich slovenčina už poznala ako reziduálne 
javy, ktoré v určitom období zanikli a v novom prostredí sa znovu vyskytli prostredníctvom srbčiny. „... 
môžeme konštatovať, že vojvodinská slovenčina zvyčajne preberá isté slová podľa toho, z akého fondu 
ich prevzala srbochorvátčina, ako aj to, že sa tu často preberajú slová z iných fondov a inými kanálmi 
ako súčasná spisovná slovenčina na Slovensku“ (Mlacek, 1990: 207).
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Dnes sa na prevzatia zo srbčiny pozeráme ako na zvláštny druh kontaktových jazykových prvkov, 
ktoré tesne súvisia so slovensko-srbským bilingvizmom slovenskej enklávy vo Vojvodine. V minulosti 
prevzatia boli nevyhnutnosťou. Srbské jazykové prvky Slováci spontánne zaraďovali do svojich výpo-
vedí na zodpovedajúce miesta a v správnom význame, keď iné nemali. Časom sa stávali prvkami sys-
tému – prvkami slovenských nárečí. Na preberanie srbských jazykových prvkov od začiatku najsilnejší 
vplyv mala objektívna mimojazyková situácia a jej mechanizmy. Lexikálna rovina je najotvorenejšia na 
prijímanie cudzích prvkov. Charakteristické znaky z dominantného kontaktového jazyka do nej voľne 
prenikajú. V staropazovskom nárečí väčšina týchto slov funguje ako jediná možná. V súčasnosti srbské 
prevzatia vo vedomí zvlášť mladších Slovákov v Starej Pazove majú silnejšie postavenie než zodpo-
vedajúce slovenské náprotivky. Vďaka špecifickej mimojazykovej skutočnosti najčastejšie príslušný 
slovenský výraz ani nepoznajú.

“Každý cudzorodý jazykový jav sa v jazyku prijímateľa, teda aj vo vojvodinskej slovenčine ako 
súčasti slovenského národného jazyka, adaptuje, prispôsobuje vo fonologickej, morfologickej, syntak-
tickej, ale aj v sémantickej a diskurzovej rovine” (M. Dudok, 2008: 153).

Podľa Márie Myjavcovej (1992; 2001; 2009) pri preberaní srbských jazykových jednotiek prichá-
dza k rozličným adaptáciám podľa zákonitostí slovenského jazykového systému. Na hláskoslovnej rovi-
ne prichádza k zmäkčovaniu spoluhlások d, t, l, n pred i, í, e, é, ia, ie, napr.: bólňica, bušiľica, dizaľica, 
grejaľica, kočňica, miľicájac, porodiľíšťe, prikoľica, ulazňica, besňí, gadňí, debeľí, eľetričňí, hitňí, od-
vratňí, opásňi, svesňí, vrédňi, zaposľeňí, zgodňí, žeľezňičkí, búňiť sa, faľiť, gaďiť sa, pánťiť, praťiť, seľiť 
(sa), seťiť sa, upropásťiť, upúťiť, zabúňiť sa, zaposľiť, zbúňiť sa, ľedara, mitraľés/z, poľedica, probľém, 
teľefónski, posľe, nádňičiar, nasľieďiť... V koreni cudzích slov a vo veľmi frekventovaných slovách 
nedochádza v každej pozícii k zmäkčovaniu, závisí od stupňa zdomácnenia a od funkcie, akú jav má 
v kontexte tunajších Slovákov, napr.: bandéra, čestítka, desetár, dikica, dizaľica, kupatilo, mechaničár, 
otisak, pántilo, poľedica, porodiľíšťe, préglet/d, tigám/n, trénerka, utikáč, zétim/n, lúdi, desiť sa, dírať, 
doterať sa, preterať, trenírať... 

Pri tvorení prídavných mien sa vynecháva pohyblivá samohláska a, napr.: besňí, gadňí, hitňí, 
odvratňí, opásňi, vrédňi, zgodňí (v srbčine je: besan, gadan, hitan, odvratan, opasan, vredan, zgodan) 
alebo dochádza k rozličným spoluhláskovým alternáciám: svesňí (svestan), udeseňí (udešen), zarobeňí 
(zarobljen) ap.

Oveľa častejšie než je to v systéme slovenského spisovného jazyka sa vyskytujú dlhé samohlásky 
ó a é, napr.: bandéra, bólňica, béba, bórac, kóčňica, lópou, mitraľés/z, póres/z, préglet/d, tórta, tréner-
ka, vésti, zétim/n, teľefónski, vrédňi, zakérať...

Podľa M. Myjavcovej (1984 – 1985: 5 – 70) importované srbské lexikálne jednotky,  kalky, inter-
ferenciu pri medzijazykových homonymách... nemožno hodnotiť ako negatívne, ale ani ako pozitívne 
javy. Raz ide o dôsledok komunikačných potrieb, keď treba zaplniť prázdne miesto v slovnej zásobe, 
inokedy o posuny vo využívaní jestvujúcich jednotiek alebo o interferenciu so srbčinou. – K impor-
tovaným lexikálnym jednotkám patria pomenovacie jednotky zo srbčiny, ktoré sa časom integrujú do 
slovenčiny a necítia sa ako cudzie. Môžu byť súčasťou individuálnej slovnej zásoby alebo súčasťou 
systému slovenčiny vo Vojvodine. Najväčší počet prevzatých slov patrí v nárečí Starej Pazovy práve 
k importovaným lexikálnym jednotkám, ktoré sa obyčajne zvukovo a gramaticky prispôsobujú, napr.: 
bezdám, bólňica, luda, magarec, račúm, záraza, ugovor, odrieďiť (určiť), rosporieďiť (rozvrhnúť, pre-
ložiť),  održať, upúťiť, usvojiť (návrh, adaptovať si dieťa), bľutaví, bezobrazňí, gadňí, debeľí, opásňi, 
vrédňi... Vyskytujú sa v každodennej komunikácii. Sem sa zaraďujú i názvy špecifických reálií, ktoré sa 
na Slovensku nevyskytujú a do srbčiny mohli preniknúť z iných jazykov: burek, bóza, gibaňica, džezva, 
košava... ako aj četňík, ustaša, herój (hrdina). Zdanlivo slovenské slová sa tvoria zo slovenských mor-
fém podľa srbského modelu a nepredstavujú neologizmy, lebo majú v slovenčine príslušný náprotivok: 
prešíriť, vidvojiť, viostáť, zaostáť, zaostáti, roscisťiť, zateras..., praťiť, pridať, predĺžiť (pokračovať),  
prevádzať (tráviť čas), odomáťiť sa, prichiťiť, zgrabiť..., piatkom, sredóu, rokáma... Sú tu i početné  me-
dzijazykové homonymá, napr.: ľíčiť (podobať sa, ponášať sa), ponášať sa (správať sa), skloňiť (odložiť, 
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skryť), sťihnuť (prísť), zakázať (určiť, dohovoriť si), zaraziť (nakaziť), zarobiť (zajať), zadrhnutí (zaškr-
tený)..., nápat (záchvat), zameňiť (zastúpiť)..., istí, isto, čo (čím). 

V podmienkach odlúčenosti od materského jadra staropazovské nárečie ako aj iné slovenské 
vojvodinské nárečia v obkľúčení dominantných kontaktových jazykov srbčiny, maďarčiny, nemčiny 
a iných nezanikli, ale sa od začiatku cieľavedomou jazykovou starostlivosťou upevňovali pôsobením 
cirkvi a slovenských škôl. Dnes súkromná komunikácia sa uskutočňuje v nárečí. Spolu s tradičnou ľu-
dovou kultúrou nárečie sa na dedinách uplatňuje v širokom rozsahu.

Situácia v sedemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia v Juhoslávii umožnila výrazný vplyv ná-
rečia na spisovnú a bežne hovorenú slovenčinu. Na lexikálnu a frazeologickú rovinu najsilnejšie vplýva-
la srbčina a na hláskoslovnú nárečová varieta. Na Slovensku je to naopak (M. Dudok, 2008: 118 – 119). 
V Starej Pazove nárečová varieta má dodnes silný vplyv na hovorenú podobu slovenčiny.
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WORDS OF FOREIGN ORIGIN IN THE SLOVAK VERNACULAR IN STARA PAZOVA

Summary

Slovak vernacular in Stara Pazova has archaic lexis because it contains old Slovak words that are no longer in 
use in vernaculars in Slovakia. When Slovaks arrived to a new region where another language was spoken, their 
speech was under a strong influence of a dominant language. Besides Hungarian words, which had partly been 
adopted in the old country, migrants adopted German words because of the contact established during the military 
service on the Military Border. The current Slovak vernacular in Stara Pazova contains many words from the Ser-
bian language and words of Turkish origin (which are not recognizable to Slovaks in Slovakia), which have been 
mostly adopted via Serbian. The oldest lexis originates in Latin, Classical Greek, Italian or French. Currently there 
is a strong influx of words from English because of the development of electronic technology. 
The paper pays special attention to the words adopted from Serbian and to the words of Turkish origin which 
entered Slovak via Serbian. 
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Mira Milić 

TIPOLOGIJA ANGLICIZAMA KAO SINONIMA U SRPSKOM JEZIKU

Ovaj rad bavi se tipologijom anglicizama kao sinonima u srpskom jeziku, koja je definisana na osnovu korpusa 
književnih i novinskih tekstova od 2006. godine do danas. Međuodnosi koji se uspostavljaju unutar jednog sino-
nimskog niza koji čini anglicizam i domaća/e i odomaćena/e reči u srpskom jeziku podeljeni su u šest kategorija. 
To su: anglicizmi kao inercijski sinonimi, prevedeni anglicizmi kao sinonimi, anglicizmi kao hiposinonimi, angli-
cizmi kao lažni parovi, anglicizmi kao terminološki dubleti i anglicizmi kao stilski sinonimi koji su dodatno pode-
ljeni u šest kategorija u zavisnosti od stilskih funkcija. U radu je analizirana domaća i odomaćena leksika sa kojom 
anglicizmi stupaju u sinonimni međuodnos, nakon čega su predstavljene kategorije anglicizama kao sinonima u 
srpskom jeziku, koje su definisane i ilustrovane primerima.   

Ključne reči: anglicizam, kontaktna lingvistika, sinonimija, srpski jezik, stilistika. 

1. UVOD 

Ovaj rad se temelji na doktorskoj disertaciji (Milić 2011). Predmet rada je tipologija anglicizama 
kao sinonima u srpskom jeziku koja je definisana na osnovu analize korpusa anglicizama u književ-
nim tekstovima Borislava Pekića, Slo bo da na Selenića i Mirjane Bobić-Moj silović (ukupno 20 romana) 
i novinskim tekstovima iz 2006-2011. godine. Korpus književnih tekstova obuhvata oko 1000 rečenica 
ekscerprianih iz romana srpskih pisaca, u kojima se javljaju anglicizmi. Polazeći od pretpostavke da su 
anglicizmi u književnim tekstovima stilski motivisani i da nemaju frekvenciju upotrebe, težište analize 
u ovom korpusu bila su semantička obeležja anglicizama u određenom kontekstu, pri čemu je takođe 
izvršena provera da li se isti anglicizmi javljaju u korpusu novinskih tekstova. Analiza anglicizama u no-
vinskim tekstovima temelji se na pretpostavci da anglicizmi imaju određenu frekvenciju upotrebe, usled 
čega je korpus složen alfabetski prema anglicizmima (oko 1500) u sklopu kojih su navedene rečenice 
iz dnevnih i nedeljnih novina koje sadrže anglicizme. Budući da je period u kome su praćeni anglicizmi 
obuhvatao četiri godine za većinu anglicizama postoji više primera, pri čemu maksimalni broj iznosi 15. 
Ovako organizovan korpus analiziran je kvantitativnom i kvalitativnom metodom. Kvantitativa analiza 
podrazumeva ocenu frekvencije upotrebe određenog anglicizma, dok kvalitativna uključuje semantičku 
i morfosintaksičku interpretaciju podataka u korpusu. Tipologija definisana na osnovu ovog korpusa 
dopunjena je na osnovu novog korpusa poezije Matije Bećkovića (oko 130 stihova u kojima se javljaju 
anglicizmi). Međuodnosi koji se uspostavljaju unutar sinonimskog niza koji čini anglicizam i domaća 
ili odomaćena leksika u srpskom jeziku podeljeni su u šest kategorija (anglicizmi kao inercijski sino-
nimi, prevedeni anglicizmi kao sinonimi, anglicizmi kao hiposinonimi, anglicizmi kao lažni parovi, 
anglicizmi kao terminološki dubleti i anglicizmi kao stilski sinonimi), pri čemu je poslednja (anglicizmi 
kao stilski sinonimi) dalje podeljena na šest kategorija. Nakon uvodnog odeljka, u drugom su definisani 
anglicizmi i sinonimi, nakon čega je prikazana domaća leksika sa kojom anglicizmi stupaju u sinonimni 
odnos. U trećem odeljku predstavljena je tipologija anglicizama kao sinonima u srpskom jeziku. 

2. DOMAĆA LEKSIKA SA KOJOM ANGLICIZMI STUPAJU U SINONIMNI ODNOS 

Budući da se ovaj rad bavi anglicizmima koji stupaju u sinonimni odnos sa srpskom leksikom, na 
početku ovog odeljka date su defincije anglicizma i sinonimije. Tumačenja ovih pojmova ilustrovana su 
primerima, u kojima su anglicizmi i domaća i odomaćena leksika u srpskom jeziku predstavljeni malim 
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verzalom, a izvorni oblik u engleskom jeziku kurzivno, pri čemu znak < predstavlja pravac pozajmlji-
vanja u srpskom jeziku iz engleskog.

U svetlu činjenice da u literaturi ne postoji opšteprihvaćena definicija anglicizma, u ovom odeljku 
biće ponuđeno Prćićevo (2005: 145) tumačenje koje u celosti zadovoljava potrebe korpusa. Pod angli-
cizmom se podrazumevaju leksičke jedinice (reči iMiDŽ < image i afiksi -inG < -ing),  koje su ili pre uze te 
iz engleskog jezika u srpski ili se u srpskom javljaju podstaknute uticajem engle skog jezika, a izvorno 
su najčešće latinizmi (eDukaciJa < education), kao i leksičke i sintaksičke jedinice (tj. reči, sintagme 
i rečenice) u srpskom jeziku koje odražavaju normu ili običaje engleskog jezika krijući u oblicima 
srpskog jezika značenja i/ili upotrebe svojstvene oblicima engleskog jezika (uČiniti naPor < make an 
effort, Za više inForMaciJa PoZovite… < for more information call…). Iako navedeni primeri pokazuju 
da anglicizmi nisu samo leksičke jedinice već i gramatičke, u ovom radu će se smatrati da je sinonimija 
leksička kategorija pri čemu se sinonimi, pored semantičkih nijansi, razlikuju i po gramatičkim krite-
rijumima. Sledsteveno tome, sinonimi su najmanje dve reči koje pripadaju istoj gramatičkoj vrsti, koje 
imaju istovetno deskriptivno značenje (denotaciju i smisao) i jedno ili više različitih obeležja u okviru 
asocijativnog zna čenja, zatim dodatih implikacija, gramatičkog standarda, kolokacionih restrikcija, se-
lekcionih restrikcija i frekvencije upotrebe, što omogućuje međuzamenljivost sinonima u nekim kon-
tekstima (Milić 2011: 81). 

Anglicizmi stupaju u sinonimni odnos sa rečima koje odranije postoje u srpskom jeziku – doma-
ćim rečima (bebibiF < baby beef prema teletina), pozajmljenicama iz drugih jezika koje su odomaćene u 
srpskom jeziku i ranije pozajmljenim anglicizmima (iMPleMentaciJa < implementation prema realiZaciJa, 
treninG ’u sportu’ < training prema treninG ’obuka’) – i sa prevodnim ekvivalentima (erbeG < air bag 
prema vaZDušna vreća). Budući da tokom upotrebe anglicizmi bogate svoj semantički sadržaj, oni i bez 
ograničenja stupaju u sino nimni odnos u okviru celokupnog leksičkog fonda srpskog jezika (rekorDna 
’potrošnja’ od rekorD <  record prvobitno, najbolji rezultat ’u sportu’ prema MakSiMalna ’potrošnja’). 

Pošto se pozajmljivanje iz engleskog jezika u velikoj meri vrši po inerciji, bez prethodne analize 
opravdanosti, mnogi anglicizmi postaju paralelni nazivi za isti pojam u srpskom jeziku (npr. boDiGarD 
< body guard prema teloHranitelJ). U svetlu Nidinog tumačenja (Nida 1975: 141) da su, uprkos ra-
zličitoj upotrebi, domaće reči i pozajmljenice najpribližniji parovi apsolutnih sinonima, moglo bi se 
čak pretpostaviti da su ovakvi anglicizmi i postojeće srpske reči apsolutni sinonimi. Međutim, ovde bi 
više imala smisla Tafrina primedba (1982: 298) da su takve reči, u stvari, leksički dubleti privremenog 
trajanja, pošto tokom upotrebe dolazi do stilskih, semantičkih, konotativnih i kolokacionih diferencira-
nja njihovog značenja. Kad su u pitanju anglicizmi i domaće i odomaćene reči koje odranije postoje u 
srpskom jeziku, semantičko-stilska diferencijacija najčešće nastaje kod anglicizama (npr. aDvertaJZinG 
< advertising prema reklaMiranJe ’naročito putem medija’). Ukoliko do nje ne dođe, frekvencija upo-
trebe anglicizama dovodi do potiskivanja srpskih reči, o čemu svedoči ranije navedeni primer boDiGarD 
< bodyguard prema teloHranitelJ, gde anglicizam ima veću frekvenciju upotrebe od domaće reči. Pri 
tome, ne treba isključiti mogućnost da, posle kraće ili duže upotrebe, domaća reč ili prevodni ekviva-
lent potisne englesku reč. Takav primer postoji u engleskom jeziku u kome je latinsku reč evangelium 
’jevanđelje’ još u starom engleskom potisnula domaća reč tj. prevodni ekvivalent go#dspell, u srednjem 
go#dspel, a u modernom gospel.

Kao posledica dvostruke adaptacije (obično preoblikovanjem1 i prevođenjem), anglicizmi stupaju 
u sinonimni odnos sa prevodnim ekvivalentima koji su obično terminološki obeležene leksičke jedinice 
(npr. GreJs-PerioD < grace pe ri od prema MirovanJe otPlate). Prilikom prevođenja anglicizama koji ime-
nuju nove pojmove najčešće se upotrebljavaju frazne lekseme2 sa većim brojem reči u odnosu na izvorni 
anglicizam (npr. sekonDHenD < second hand prema ProDavnica Polovne oDeće), što ih čini upotrebljivi-

1  Termin ‘preoblikovanje’ preuzet je od Prćića (2005: 124) i odnosi se na prilagođavanje anglicizama jeziku primaoca na nivou 
oblika, koje se tiče očiglednih (a delimično i sirovih) anglicizama.

2  Prema terminu koji upotrebljavaju Lipka (1992: 74) i Lyons (1977: 23) koji označava “hibridne leksičke jedinice – formalno 
odn. grafološki, morfološki i morfosintaksički realizovane kao sintagme, koje se, pri tome, u pogledu funkcije, sadržine i 
upotrebe ponašaju kao lekseme“ (up. Prćić 1997: 126).
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jim od domaćih reči, zahvaljujući principu jezičke ekonomije. Pored toga, frazni prevodni ekvivalenti 
često imaju dvojne oblike što je posledica primene različitih prevodnih postupaka, npr. erbeG < air 
bag prema vaZDušna vreća (direktni prevod3), vaZDušni Jastuk <  air bag (funkcijska aproksimacija4). 
Neusta lje nost oblika fraznih prevodnih ekvivalenata dodatno im smanjuje frekvenciju upotrebe. Pored 
jezičke ekonomije i neustaljenog oblika, frekvenciju upotrebe anglicizama podstiče i nova tehnologija 
koja utiče, ne samo na praktični oblik čovekovih aktivnosti, već i na njegov način razmišljanja i ko-
munikaciju, koji sve više odražavaju civilizacijske norme i jezički standard u engleskom. Zahvaljujući 
tome, anglicizmi se više i ne osećaju kao stra ni jezički materijal u publicističkom i medijskom jeziku. 
Naknadni pokušaj zamene prvobitno usvojenih engleskih naziva novih pojmova doživljava se kao ne-
potrebna karika u procesu komunikacije, koji se uspešno odvija i bez toga. Stoga veliki broj anglicizama 
stiče frekvenciju upotrebe na račun doma će leksike iz pragmatičkih razloga pošto su kraći i ustaljeni, ili 
iz pomodarstva i shvatanja da je samo engleska reč ona prava. 

Anglicizmi koji tokom upotrebe ne steknu druge nijanse značenja na osnovu kojih se razlikuju 
od svojih prevodnih ekvivalenata u kratkom periodu postoje zajedno sa posto jećim rečima u srpskom 
jeziku, sa tendencijom da ih potisnu ili istisnu (npr. skor < score prema reZultat). Polazeći od zapaža-
nja Gotštajn (1986: 65) da kolokabilnost deluje kao sila reda u jeziku, nasuprot sinonimiji koja u njega 
unosi haos i zbrku, moglo bi se očekivati da opstanak srpskih reči donekle štite kolokacije u kojima se 
nameće domaća reč, poput PraviČan prema Fer < Fer Čovek, Polovan < secondhand prema sekonDHenD 
auto, reZultat prema skor < score PoslovanJa i druge. Anglicizmi koji steknu neop hodnu različitost u 
srpskom jeziku (npr. iSprintati < print ’kompjuterom’ prema oDštaMPati), mada ne uvek podudarnu sa 
semantičkim sadržajem u engleskom jeziku (npr. startovati (koGa) < start prema saletati (koGa)), bez 
ograničenja stupaju u sinonimni odnos sa drugim rečima u srpskom jeziku. 

Sinonimni odnos anglicizama i domaćih i odomaćenih reči dodatno čini složenijim i mogućnost 
ponovnog pozajmljivanja istog engleskog oblika sa novim semantičkim sa dr žajem, kao i oblika koji izvor-
no nisu anglicizmi. Obe situacije predstavljaju potencijalni izvor lažnih parova u srpskom jeziku. Ponovo 
pozajmljeni anglicizmi privremeno stupaju u odnos lažnih parova prema prethodno pozajmljenim obli-
cima, sve dok se njihovo novo značenje ne potvrdi u upotrebi i leksikografskoj kodifikaciji (npr. treninG 
< training ’u sportu’ prema treninG ’obuka za neki posao ili veštinu’). Druga situacija pogoduje dužem 
postojanju lažnih parova u srpskom jeziku, zbog kulturoloških razlika (npr. lektor ’predavač – univerzitet-
sko zvanje sa magistraturom’ prema lecturer ’univerzitetsko zvanje sa doktoratom’ (up. Prćić 2008: 419), 
ustaljene upotrebe u jednom značenju (eventualno < eventually ’konačno’ prema eventualno ’moguće’) 
ili postojećeg značenja koje je istovetno u engleskom jeziku i novog koje je naknadno pozajmljeno iz njega 
(oriGinal < original ’prvi primerak nekog dela ili dokumenta’ prema oriGinalan <  original ’prvobitan’). 

Svemu tome valja dodati i sve izraženiju pojavu upotrebe anglicizama kao kreativ nog sredstva 
izraza, čime se oni dodatno diferenciraju od domaćih reči, uspostavljajući sa njima nove sinonimne 
odnose. Takvi anglicizmi zastupljeni su u govornom i medijskom jeziku (npr. Fer < fair prema Pošten), 
kao i u novijoj književnoj literaturi (npr. okeJ < OK (pridev) prema Dobar („‘Sport’-ov je više nego okej“ 
(Selenić 2004: 46)).

Na kraju, kao posledica englesko-srpskih jezičkih kontakata, u jeziku medija sporadično se jav-
ljaju i direktno prevedeni idiomi, na primer, niJe MoJa oMilJena šolJa ČaJa < that’s not my cup of tea 
upotrebljen u dnevnoj štampi, koji stoji prema niJe Po MoM ukusu. Budući da ove jedinice uglavnom nisu 
frekventne u upotrebi, moglo bi se pretpostaviti da su stilski motivisane, iako je verovatnije da one, u 
stvari, ukazuju na potrebu da se skrene pažnja na netačnost prevoda ili upotrebe engleskih reči i izraza, 
zapravo, nerazumevanje engleskog jezika. 

Na osnovu toga moglo bi se zaključiti da anglicizmi stupaju u sinonimni odnos sa rečima koje 
već postoje u srpskom jeziku, sa prevod nim ekvivalentima, kao i sa ranije pozajmljenim anglicizmima. 

3  Direktno prevođenje podrazumeva neposredno prevođenje doslovnog ili prenesenog značenja na L2, uz preuzimanje i 
eventualnih dodatnih semantičkih obeležja sadržanih u monomorfemskoj ili polimorfemskoj reči iz L1 (up. Prćić 2005: 179). 

4  Prema Prćiću (2005: 179), funkcijska aproksimacija je prevodni postupak koji podrazumeva izražavanje sadržaja iz L1 
leksičkim sredstvima u L2, tako da se što bliže i što vernije odrazi funkcija denotata.
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Pri tome se u primarnoj adaptaciji (Filipović 1986: 66) anglicizmi obično razlikuju od domaćih reči i 
izraza po frekvenciji upotrebe, dok se, tokom upotrebe kada dolazi do sekundarne adaptacije, najčešće 
semantički i stilski diferenciraju od njih, pri čemu jedinice koje stupaju u taj odnos sa anglicizmima nisu 
isključivo njihovi prevodni ekvivalenti već i druge reči u srpskom jeziku. 

3. ANGLICIZMI KAO SINONIMI U SRPSKOM JEZIKU

U zavisnosti od toga da li sinonimni ekvivalent u srpskom jeziku postoji odranije ili je nastao 
naknadno kao prevodni ekvivalent anglicizma, te stepena njegove semantičke istovetnosti prema an-
glicizmu, zatim upotrebne vrednosti i ekspresivnog potencijala anglicizma, Milić (2011: 137-138) deli 
anglicizme kao sinonime u srpskom jeziku na šest kategorija. To su: anglicizam kao inercijski sinonim, 
prevedeni anglicizam kao sinonim, anglicizam kao hiposinonim, anglicizam kao lažni par, anglicizam 
kao terminološki dublet i anglicizam kao stilski sinonim. Prvih pet kategorija poznate su odranije, dok 
poslednja predstavlja novootkrivenu kategoriju koju je definisala Milić (2011: 152-159) na osnovu ana-
lize korpusa književnih tekstova (Borislava Pekića, Mirjane Bobić-Mojsilović i Slobodana Selenića) 
i izabranih novinskih tekstova iz 2006-2011. godine. U nastavku izlaganja, navedene kategorije biće 
ukratko definisane i ilustrovane primerima koji će, po potrebi, biti navedeni u kontekstu rečenice. 

3.1. Anglicizam kao inercijski sinonim

Anglicizam kao inercijski sinonim stoji prema domaćoj ili odomaćenoj reči koja odranije postoji 
u srpskom jeziku, npr. skor < score prema reZultat (up. Prćić 2005: 147). Budući da su moderni, an-
glicizmi koji spadaju u ovu kategoriju po pravilu se diferenciraju od domaćih reči samo po frekvenciji 
upotrebe (skor je frekventnini od reZultat), a ponekad i po neformalnom stilu (npr. okeJ (neformalno) < 
O.K. prema u reDu (up. Vasić, Prćić i Nejgebauer 2001: 173)). Sa stanovišta ekspresivne vrednosti, an-
glicizmi kao inercijski sinonimi ne doprinose izražajnim mogućnostima srpskog jezika, što objašnjava 
veliku frekvenciju njihove upotrebe u novinskim tekstovima.

3.2. Prevedeni anglicizam kao sinonim

Prevedni anglicizam kao sinonim stoji prema naknadno stvo renom prevodnom ekvivalentu, pri 
čemu anglicizam nije obeležena lekse ma, dok je njegov prevodni ekvivalent najčešće terminološki obe-
ležen, npr. GreJs-PerioD < grace period prema MirovanJe otPlate (up. Prćić 2005: 147) i Čet-soba < chat 
room prema PriČaonica. Budući da su prevodni ekvivalneti uglavnom terminološki obeležene jedinice, 
oni se najčešće razlikuju od anglicizama po manjoj frek venciji upotrebe, što je posledica toga što su 
anglicizmi nastali pre prevodnih ekvi va le nata, što su kraći i imaju veći derivacioni potencijal, a najviše 
toga što su zvučniji i na da sve pomodniji (Prćić 2005: 149). Pored veće frekvencije upotrebe, za razliku 
od prevodnih ekvivalenata, prevedeni anglicizmi tokom duže upotrebe mogu postati i stilsko sredstvo 
izraza. Na primer, u analiziranom korpusu anglicizam koMPJuter < computer, koji stoji prema raČu-
nar, ima i metaforički izvedeno značenje Čovek koMPJuter („Čovek kompjuter“ (naslov) (Glas javnosti 
13.01.2011)), pri čemu se odnosi na ‘čoveka koji brzo pamti i drži veliki broj podataka u glavi’. Činje-
nica da se anglicizmi u ovoj kategoriji razlikuju od prevodnih ekvivalenata samo po tome što su kraći i 
samim tim češći u aktivnoj upotrebi upućuje na zaključak da oni ne doprinose izražajnim mogućnostima 
srpskog jezika, te je logično da su najviše zastupljeni u novinskim tekstovima.
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3.3. Anglicizam kao hiposinonim

Anglicizam kao hiposinonim5 stoji prema domaćoj ili odomaćenoj reči u srpskom jeziku u funk-
ciji hipersinonima6, koja ima isto deskriptivno značenje, pri čemu anglicizam ima dodatno semantičko 
obeležje, te ogra ničen semantički sadržaj, npr. iSprintati < print prema oDštaMPati ’kompjuterom’ (up. 
Prćić 2005: 148). Anglicizmi kao hiposinonimi pretežno su terminološki obeležene leksičke jedinice 
koje se razlikuju po dodatnim obeležjima, pri čemu je njihovo osnovno značenje isto, a dodatna obe-
ležja najčešće su posledica tehno lo ških inovacija proizvoda iste namene i usluga koje su povezane s 
njima (npr. aDvertaJZinG < advertising prema reklaMiranJe ’naročito putem medija’), (up. Vasić, Prćić 
i Nejgebauer 2001: 25)), ustaljene upo tre be reči u sklopu fraznih leksema i kolokacija pozajmljenih iz 
engleskog jezika (npr. lista (ČekanJa) < waiting list prema PoPis (raDniH Mesta), sPisak (Potreba)) ili 
dodat nih implikacija (npr. Denserka < dancer prema iGraČica ‘koja igra uz popularnu muziku sa snaž-
nim ritmom pogodnu za ples’ (Vasić, Prćić i Nejgebauer 2001: 64). Manji broj anglicizama kao hiposi-
nonima dodatno se razlikuje od do ma ćih reči po neformalnom stilskom obeležju i frekvenciji upotrebe. 
Prvo diferencijalno obeležje ilustruje imenica Diler < dealer, koja u srpskom jeziku znači PreProDavac 
DeviZa ili DroGe (up. Vasić, Prćić i Nejgebauer 2001: 66), upotrebljena je u korpusu i kao neformalna 
reč sa metaforički izvedenim značenjem PosreDnik ’u ženidbi’ („Širom Indije dileri pomažu rastućem 
broju neženja da nađu sve deficitarnije mlade.“ (NIN 2898 13.07.2006)). Drugo diferencijalno obeležje 
ilustruje anglicizam vorkšoP < workshop koji ima veću frekvenciju upotrebe od prevodnog ekvivalenta 
kreativna raDionica (up. Vasić, Prćić i Nejgebauer 2001: 275), kao posledica konotacije koju ima do-
maća reč raDionica ’prostorija u kojoj se nešto izrađuje ili popravlja’ (up. Klajn i Šipka 2006: 1104). 
Budući da se anglicizmi kao hiposinonimi razlikuju od postojećih reči u srpskom jeziku po dodatnim 
semantičkoim obeležjima, oni doprinose izražajnim mogućnostima srpskog jezika. Međutim, zahvalju-
jući tome što su pretežno terminološki obeleženi najviše se javljaju u novinskim tekstovima.

3.4. Anglicizam kao lažni par

Definicija lažnog para u Milić (2011) temelji se na tumačenju Hlebeca (1997: 3), po kome an-
glicizam kao lažni par stoji prema izvornom obliku u engleskom jeziku, pri čemu obe reči imaju sličan 
oblik, ali potpuno ili delimično različito značenje. U međuvremenu, u najnovijem izvoru (up. Prćić 
2012: 216-217), ponuđena je sveobuhvatna definicija po kojoj „lažni par čine dve reči (proste, izvedene, 
složene i frazne) u dva jezika, (1) koje imaju uporediv pisani oblik, (2) koje su u određenom rečeničnom 
kontekstu uporedive po svojoj formi, funkciji i sadržini, i (3) koje se u većoj ili manjoj meri razlikuju 
ili po formi (kada su formalni lažni parovi), ili po formi i sadržini (kada su formalno- sadržinski lažni 
parovi), ili po sadržini (kada su sadržinski lažni parovi).“ Međutim, sa gledišta sinonimije prihvatljivija 
je prva definicija pošto se radi o semantičkoj kategoriji koja podrazumeva međuodnos između najmanje 
dve reči u srpskom jeziku, od kojih je jedna anglicizam a druga domaća ili odomaćena reč. Ilustrovano 
primerom, to su koncePt < concept (PoJaM) prema Gruba skica/nacrt (prvo značenje pozajmljenice iz 
latinskog jezika) i treninG < training prema obuka, pri čemu je anglicizam prvobitno označavao samo 
obuku u sportu, a engleska reč obuku za neki posao ili veštinu. Oba primera ilustruju delimično ili pot-
puno nepodudarna značenja anglicizama i domaćih i odomaćenih reči, usled čega se ovakvi anglicizmi 
ne bi mogli sma trati sinonimima. Međutim, u svetlu činjenice da većina njih ima učestalost, seman ti-
čki pomaci najčešće se potvrde leksikografskom kodifikacijom u srpskom jeziku, usled čega izvestan 
broj lažnih parova stiče tipološka obeležja drugih kategorija sinonima. U poređenju sa anglicizmima u 

5  Termin hiposinonim, prema Prćiću (2005: 148), predstavlja hibridni naziv za dvostruki odnos između anglicizma i postojeće 
reči u srpskom jeziku, tj. sinonimije (zbog istovetnog značenja) i hiponimije (zbog dodatnih obeležja anglicizma).

6  Termin hipersinonim preuzet je od Prćića (2005: 148) i odnosi se na neobeleženu postojeću reč koja stupa u sinonimni odnos 
sa anglicizmom koji ima dodatno obeležje.
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prethodno opisanim kategorijama anglicizmi kao lažni parovi zastuljeni su u najmanjem broju, pri čemu 
ne doprinose izražajnim mogućnostima srpskog jezika, te se pretežno javljaju u novinskim tekstovima.

3.5. Anglicizam kao jedinica terminološkog dubleta

Anglicizam kao jedinica terminološkog dubleta stoji prema prevodnom ekvivalentu u srpskom 
jeziku, pri čemu su oba oblika  međuzamenljive terminološki obeležene lekseme sa istovetnim zna-
čenjem, koje se paralelno upotrebljavaju (up. Ahmanova 1969: 13, prema: Gortan-Premk 2004: 122). 
Ilustrovano primerima to su: treDMil7 < treadmill prema Pokretna staZa i ProFaJler < criminal profiler 
prema PoliciJski PatoloG, pri čemu je frekvencija upotrebe u prvom primeru veća kod prevodnog ekvi-
valenta (Pokretna staZa), budući da se anglicizam upotrebljava paralelno sa prevodnim ekvivalentom 
samo u usko stručnom registru, dok se u drugom primeru češće upotrebljava anglicizam (ProFaJler), 
pošto je nastao na osnovu istoimene televizijske serije iz 1996–2000. godine koja je njegovo značenje 
približila širokom krugu gledalaca. Prema tome, ukoliko se terminološki dubleti posmatraju kao jedini-
ce opšteg le ksikona, oni se razlikuju samo po frekvenciji upotrebe, koja zavisi od složenosti pojma na 
koji se odnose. Ako je pojam složeniji, više se upotrebljava prevodni ekvivalent, i obrnuto – ako je on 
jednostavniji, prednost ima anglicizam. U svetlu činjenice da se anglicizmi u ovoj kategoriji razlikuju 
od prevodnih ekvivalenata samo po frekvenciji upotrebe, oni ne doprinose izražajnim mogućnostima 
srpskog jezika i uglavnom se javljaju u novinskim tekstovima.

3.6. Anglicizam kao stilski sinonim

Anglicizam kao stilski sinonim stoji prema prevodnom ekvivalentu u srpskom jeziku, pri čemu 
je anglicizam stilski obe le žen, dok je domaća reč neutralna, npr. FaJter < fighter (neformalno) prema 
borac u Selenićevom romanu Ubistvo s predumišljajem („Bulika jeste mnogo puta pokazala da ima srce 
opasnog fajtera“ (1996: 235), pri čemu anglicizam ima funkciju metafore kao stilske figure i ističe upor-
nost u postizanju cilja poput bespoštedne borbe u bokserskom ringu (up. Milić 2011: 189). Budući da je 
stilski izraz kreativna tvorevina pojedinca, dodatne semantičke nijanse najčešće naglašeno odstupaju od 
jezičkog standarda u engleskom i srpskom jeziku, što dovodi do toga da stilski motivisani anglicizmi stu-
paju u sinonimni odnos samo u određenom kontekstu. Pošto stilski anglicizmi kao sinonimi u srpskom 
jeziku imaju različite funkcije koje određuju pragmatički i stilistički faktori, u daljem izlaganju biće 
definisana tipologija koja obuhvata šest kategorija. To su: pomodni anglicizam, reklamni anglicizam, 
asocijativni anglicizam, metaforički anglicizam, ironični anglicizam i anglicizam kao stilska varijanta. 

3.6.1. Pomodni anglicizam
Pomodni anglicizam stoji prema domaćoj reči ili izrazu koji odranije postoji u srpskom jeziku 

i ima funkciju da svojim nedovoljno poznatim semantičkim sadrža jem impresionira primaoca poruke 
i stvori utisak o dobroj obaveštenosti i prestižu onoga koji ga upotrebljava, npr. FiFti-FiFti < fifty-fifty 
prema Pola-Pola i sirovi anglicizam8 no coMMent prema beZ koMentara. Pomodni anglicizmi pretežno 
stu paju u sinonimni odnos prema domaćim rečima i izrazima samo u određenom kon tek stu, pri čemu 
je većina takvih anglicizama preuzeta u sirovom obliku, čije prihvatanje iziskuje i dodatno poznavanje 
ortografske norme engleskog jezika. U svetlu navedenog, ovi anglicizmi su samo kvazistilsko sredstvo 
koje efekat postiže samo formom a ne sadržajem. Nepostojanje ekspresivne vrednosti verovatno objaš-
njava činjenicu da se ovi anglicizmi po pravilu javljaju u novinskim tekstovima. 

7  treDMil je sprava sa beskonačnom stazom po kojoj osoba hoda ili trči u mestu, koja se upotrebljava za vežbanje i ispitivanje 
fizioloških funkcija. 

8  Pod sirovim anglicizmom podrazumevaju se „leksičke i sintaksičke jedinice (tj. reči, sintagme i rečenice) srpskog jezika koje 
odražavaju norme ili običaje engleskog jezika, krijući u  oblicima srpskog jezika značenja i/ili upotrebe svojstvene oblicima 
engleskog jezika“ (up. Prćić 2005: 145).
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3.6.2. Reklamni anglicizam
Reklamni anglicizam stoji prema postojećoj reči ili izrazu u srpskom jeziku sa funkcijom da skre-

ne pažnju na određeni proizvod ili uslugu, pri čemu je najčešće ter minološki obeležen i ima malu uče-
stalost u opštem jeziku ili se realizuje kao sino nim samo u određenom kontekstu, npr. borD koMPJuter 
< board computer prema Putni raČunar. U poređenju sa kategorijom pomodnih anglicizama, reklamni 
su znatno manje pri la gođeni jezičkom standardu u srpskom, pri čemu najčešće prenose željenu poruku 
formom a ne sadržajem. Izvestan broj ovih anglicizama dodatno pojačava sugestivnu moć reklame 
i metaforičkom funkcijom (npr. (dobitak na) Startu < start stoji prema (kamata) unaPreD, pri čemu 
putem pojmovne metafore iz izvornog sportskog domena prenosi efektnost brze re ak cije na ponuđenu 
bankarsku uslugu), međutim, metaforičko značenje ostvaruje se samo u kontekstu određene reklame, 
što upućuje na zaključak da izvestan broj reklamnih anglicizama stupa u sinonimni odnos sa domaćim 
ili odomaćenim rečima samo u određenom kon tekstu. Polazeći od samog naziva anglicizama u ovoj 
kategoriji, logično je da su oni po pravilu zastupljeni u novinskim tekstovima. 

3.6.3. Asocijativni anglicizam
Asocijativni anglicizam stoji prema prevodnom ekvi valentu u srpskom jeziku, pri čemu anglici-

zam ima funkciju da pobudi asocijaciju na ličnosti ili određeni zna čenjski segment popularnog umetnič-
kog dela ili društvenog pokreta, koji su nastali na engleskom govornom području, npr. sirovi anglicizam 
lost in sPace, koji predstavlja naslov engleske televizijske serije, prema iZGublJeni u sveMiru, pri čemu 
efektnije naglašava moć bogatstva i slave ili Hamletova egzistencijalna dilema biti ili ne biti < to be or 
not to be stoji prema PitanJe oPstanka, pri čemu daje veći značaj ishodu određenog sportskog takmi-
čenja. Na osnovu kasnijeg istraživanja poetskog ostvarenja Matije Bećkovića (up. Milić 2012: 151) 
otkrivena je nova kategorija asocijativnih anglicizama koji imaju funkciju igre rečima. Ovi anglicizmi 
unose u dati kontekst dodatnu semantičku vrednost u vezi sa pojmovima koji su nastali na engleskom 
govornom području, zamenom jedne engleske reči drugom na osnovu slične forme, izgovora ili morfo-
sintaksičke funkcije (npr. sirovi anglicizam Fast DeaD, doslovno,  brZo Mrtav koji je nastao zamenom 
imenice food ’hrana’ u fraznoj leksemi fast food ’brza hrana’ engleskim pridevom dead ’mrtav’, čime 
pesnik (Bećković 2008: 135) naglašava da je kratkog veka sve što se radi na brzinu i da loš kvalitet hrane 
spremljene na brzinu vodi ka skraćenju ljudskog veka, što utire put propasti tehnološki prestižne savre-
mene civilizacije. S obzirom na činjenicu da se anglicizmi najčešće realizuju kao sinonimi u kontekstu 
dužem od rečenice, oni stupaju u sinonimni odnos prema doma ćim rečima i izrazima koji najčešće na-
staju prevodnim postupkom funkcijske aproksimacije, pri čemu uvode nove stilske nijanse u određeni 
kontekst međutim, poput većine stilskih anglicizama, ne ma ju učestalost, te ni oni nisu sinonimi van 
određenog jezičkog ili vanjezičkog konteksta. Budući da se radi o kategoriji anglicizama sa izuzetno 
velikim ekspresivnim potencijalom, oni predstavljaju najbrojniju kategoriju u analiziranim književnim 
tekstovima, iako ih ima i u novinskim tekstovima – pretežno u nedeljnim listovima.

3.6.4. Metaforički anglicizam
Metaforički anglicizam, posmatran kao pojmovno, leksičko i stilsko sredstvo izraza, stoji pre-

ma domaćoj reči koja predstavlja njegov prevodni ekvivalent u odre đenom kontekstu, pri čemu ima 
funkciju da prenese određene vrednosti iz izvornog domena u ciljni, da prenese ime s jednog pojma na 
drugi ili da doprinese slikovitosti izraza i živosti pripovedanja. Ilustrovano pri me rima, to su: reli < rally 
(cena) prema vrtoGlavi rast (cena), krilo < wing, kao deo tela ptice prema krilni iGraČ u sportu i šrink 
< shrink u Selenićevom romanu Ubistvo s predumišljajem, doslovno PsiHić (neformalno) prema kraDlji-
vac Duše u određenom kontekstu (Kome ti šrinkovi nisu sve „dužni“, i za šta se sve osećaju „obaveznim“ 
(Selenić 1996: 8)). U analiziranom korpusu, izvorni domeni anglicizama čije značenje je izvedeno na 
osnovu pojmovne metafore jesu sport i računarska tehnika. Upotrebom sportskih meta fora (npr. (oDi-
Grati) Dupli paS < double pass prema (PreGovarati sa) Dve strane, pobuđuju se univerzalne konotacije 
u vezi sa sport skim umećem, korektnom igrom, smelošću, šalom, dobrim manirima, slašću uspeha, te 
ne minovnošću poraza kao sastav nog dela sportske igre (up. Beard 1998: 55). Kako je ova struč na oblast 
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prepuna anglicizama, koji su još i moderni, oni imaju veću frekvenciju upotrebe od domaćih sportskih 
termina. S druge strane, moguće je protumačiti da se uloga meta fo ra iz računarske tehnologije ogleda 
u čovekovoj težnji da stekne moć znanja koju simbo li zu ju nepogrešivi i nedostižni računari (npr. rese-
tovati < reset stoji prema PreForMulisati (rečenicu), pri čemu ističe tačnost i brzinu obrade teksta koju 
omogućuje nova tehnologija. Anglicizmi koji su proširili značenje na osnovu pojmovne metafore unose 
čitav niz novih, često idealizovanih, vrednosti u ciljni domen, sa ciljem da se taj do men predstavi u 
drukčijem i lepšem svetlu. Međutim, prevodni ekvivalenti ovih angli ci zama odstupaju od standardnih, 
usled čega se mogu smatrati sinonimima samo u odre đe nom jezičkom ili vanjezičkom kontekstu. Poput 
prethodne kategorije, anglicizmi kao metaforički sinonimi imaju veliku ekspresivnu vrednost usled čega 
se javljaju u književnim  i novinskim tekstovima, pri čemu u prvima preovlađuju anglicizmi kao stilske 
figure a u drugima, anglicizmi u funkciji pojmovne metafore.

3.6.5. Ironični anglicizam
Ironični anglicizam stoji prema domaćoj reči koja predstavlja njegov prevodni ekvivalent u odre-

đenom kontekstu, pri čemu ima funkciju da prenese izvesnu dozu humora ili kritike, pošto najčešće ima 
suprotno značenje od pojma na koji se odnosi, npr. sirovi anglicizam Fer < fair (doslovno, Moralno 
iSpravan) prema Moralno neisPravan, u Pekićevom romanu Sentimentalna povest Britanskog carstva, 
koji ističe kritički stav pisca prema moralnim vrednostima kraljevske loze Tjudora („Jesu li Englezi 
toliko fair da to bolešljivo, morozno dete puste da odraste i svoje kva litete eventualno pokaže, pre nego 
što ga zbace, utamniče i ubiju?“) (Pekić 2006: 142). Sinonimni odnos u koji ironični anglicizmi stupaju 
prema domaćim re čima uslovljen je određenim jezičkim ili vanjezičkim kontekstom, pri čemu prevodni 
ekvivalenti anglicizama naglašeno odstupaju od semantičkog standarda u srpskom jeziku. Na kraju, za 
razliku od ostalih kategorija anglicizama kao stilskih sinonima u srpskom jeziku, frekvencija upotrebe 
ironičnih anglicizama u književnim i novinskim tekstovima znatno je manja, uprkos tome što imaju 
veliku ekspresivnu vrednost. 

3.6.6. Anglicizam kao stilska varijanta
Anglicizam kao stilska varijanta stoji prema domaćoj reči koja predstavlja nje gov prevodni ekvi-

valent u srpskom jeziku, pri čemu ima funkciju da ostavi utisak raznovrsnosti stila izbegavanjem ponav-
ljanja iste reči, npr. snouborDinG < snowboarding prema skiJanJe na Dasci i lista bestselera < bestseller 
list prema lista naJProDavaniJiH (knjiGa), koji se u određenom novinskom tekstu upotrebljavaju naizme-
nično. Anglicizmi kao stilske varijante mogu se smatrati kategorijom koja po ni štava postojanje sinoni-
ma, budući da se vrši neutralizacija postojećih razlika u odre đe nom kontekstu, pri čemu naizmenična 
upotreba anglicizama i prevodnih ekvivalenata ne usta ljenog oblika doprinosi samo kvazistilskom efektu 
koji se ostvaruje variranjem oblika reči a ne i njenog sadržaja. U svetlu ovog zaključka logično je da se 
anglicizmi kao stilske varijante gotovo isključivo javljaju u tekstovima dnevnih novina.

3.7. Upotreba anglicizama kao sinonima u književnim i novinskim tekstovima

Rezultati  istraživanja korpusa književnih i novinskih tekstova (up.  Milić 2011: 270-271) ukazuju 
na to da su anglicizmi u književnim tekstovima pretežno stilski motivisani, dok u novinskim tekstovima 
preovlađuju anglicizmi koji nisu stilski motivisani. Pri tome, za razliku od Bećkovića, Pekića i Selenića, 
u romanima Mirjane Bobić-Mojsilović javlja se izvestan broj anglicizama koji nisu stilski motivisani, 
što se tumači većim udelom anglicizama u aktivnom fondu pisaca nove generacije koji stvaraju u vre-
me hibridnog anglosrpskog9 jezika. Uzimajući u obzir samo stilski motivisane anglicizme u dve vrste 
tekstova, može se zaključiti da u novinskim tekstovima anglicizmi predstavljaju izvor slobodnih aso-
cijacija, pojmovnih metafora ili ciljno određenog, pomodnog i raznovrsnijeg sredstva izraza, dok oni 

9  Termin koji su definisali Vasić, Prćić i Nejgebauer (2001: 7) i Prćić (2005: 56), koji se odnosi na vrstu srpskog jezika koji (sve 
više) odstupa od svojih normi i (sve više) biva upotrebljavan prema normama engleskog jezika.
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u književnim tekstovima najčešće pobuđuju željene asocijacije ili imaju funkciju stilskih figura. Prema 
tome, u novinskim tekstovima pretežno se upotrebljavaju asocijativni anglicizmi, pomodni anglicizmi, 
reklamni anglicizmi i anglicizmi kao stilske varijante, dok u književnim preovlađuju asocijativni, meta-
forički i ironični anglicizmi. Pri tome, budući da je ve liki broj stilskih anglicizama u novinskim tekstovi-
ma preuzet u sirovom obliku, nameće se zaključak da oni zapravo i nisu anglicizmi koji podrazumevaju 
izvestan stepen adaptacije prema jezičkom standardu u srpskom i određenu frekvenciju upotrebe, već 
da je, bar u izvesnom stepenu, u pitanju ciljno motivisana upotreba engleskog jezika, koja retko, naj-
češće slučajno, ima stilsko obeležje književnog izraza. Anglicizmi u romanima trojice pisaca takođe su 
pretežno upotrebljeni u sirovom obliku koji u velikoj meri odstupa od jezičkog standarda u srpskom, pri 
čemu preovlađuju frazne jedinice, kolokacije, rečenice i kraći pasusi na engleskom jeziku, što upućuje 
na zaključak da se i ovde pre može govoriti o kreativnoj upotrebi engleskog jezika u književnom delu 
nego o anglicizmima. Za razliku od njih, stilski motivisani anglicizmi u delu Mirjane Bobić-Mojsilović 
pretežno su leksičke jedinice koje su registrovane i u korpusu novinskih tekstova, pri čemu stiču nove 
semantičke nijanse u zavisnosti od konteksta. Pri tome, valja istaći da je kontekst u kome se anglicizmi 
realizuju kao stilski sinonimi obično duži od rečenice, pošto zahvata deo teksta ili celovit tekst na srp-
skom jeziku. 

4. ZAKLJUČAK

Na osnovu analiziranog korpusa književnih tekstova (20 romana tri srpska pisca) definisano je 
ukupno šest kategorija anglicizama kao sinonima u srpskom jeziku, pri čemu se prvih pet (anglicizmi 
kao inercijski sinonimi, prevedeni anglicizmi kao sinonimi, anglicizmi kao hiposinonimi, anglicizmi 
kao lažni parovi i anglicizmi kao terminološki dubleti) razlikuju od domaćih ili odomaćenih reči u srp-
skom jeziku po većoj frekvenciji upotrebe, dodatnoj implikaciji, neformalnom stilskom obeležju i ter-
minološkom obeležju, dok se šesta kategorija razlikuje po stilskim obeležjima koja su određena pragma-
tičnim ciljevima (pomodni anglicizmi, reklamni anglicizmi i anglicizmi kao stilske varijante) i pravim 
stilskim potrebama (asocijativni, metaforički i ironični anglicizmi). Uopšteno zapažanje u vezi sa stilski 
motivisanim anglicizmima jeste da oni nemaju frekvenciju upotrebe, pri čemu najčešće odstupaju od 
semantičkog standarda i nisu sinonimi van određenog konteksta. Na kraju, činjenica da je analiza novog 
korpusa poezije Matije Bećkovića imala za posledicu dopunu prethodno definisane kategorije anglici-
zama kao asocijativnih sinonima u srpskom jeziku upućuje na zaključak da se ni tipologija u ovom radu 
ne može smatrati konačnom, te da postoji mogućnost novih dopuna kategorije anglicizama kao stilskih 
sinonima na osnovu analize drugih književnih tekstova. 
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TYPOLOGY OF ANGLICISMS AS SYNONYMS IN SERBIAN

Summary

This paper deals with a typology of anglicisms as synonyms in Serbian, which is defined on the basis of literary 
and journalistic texts from 2006 until today. Interrelationships developed within one synonym set made up of an 
anglicism and local or naturalized word/s in Serbian, are divided in six categories. They are: anglicisms as inertial 
synonyms, translated anglicisms as synonyms, anglicisms as hyposynonyms, anglicisms as false pairs, anglicisms 
as terminological doublets and anglicisms as stylistic synonyms that are additionally divided in six categories de-
pending on their stylistic functions. The presentation is divided in four sections. After the Introduction, the second 
section deals with local and naturalised lexis with which anglicisms develop synonymous interrelations. The third 
section presents categories of anglicisms as synonyms in Serbian, each of which is defined and exemplified with 
special emphasis on differential features of synonyms. The last, fourth section recapitulates the main points of 
this research, the most important of which is the fact that the typology of anglicisms as synonyms in Serbian is an 
open-ended issue.    
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SOMATSKI TEZAURUS HRVATSKOGA JEZIKA: 
OD GLAVE DO PETE

U radu se iznose principi konstrukcije i strukture somatskoga tezaurusa hrvatskoga jezika, konceptualno ustroje-
nog rječnika motiviranog čovjekom i dijelovima čovječjeg tijela. U uvodnom se dijelu sažeto predstavlja dina-
mička struktura odnosâ koji čine temelj tezaurusne strukture, a koja od poznatih obrazaca odstupa bogatstvom 
kodiranih semantičkih veza. Na primjer, uz krovni somatizam mozak: um, pamet, razbor; živčani (nervni) sustav; 
veliki mozak, moždane ovojnice (mozgovnice, meninge), dakle tradicionalni sinonimijski, hijerarhijsko-hiponimij-
ski i meronimijski odnosi, ali i novi muški vs. ženski mozak (atribucijski), mozgati, misliti, pamtiti (funkcionalni), 
te svijest, inteligencija, elektrošokovi (asocijativni), a navode se i karakteristične frazeološke sveze (mozak na 
pašu) i drugi izrazi prenesenog značenja (odljev mozgova, trust mozgova, kolektivna lobotomija). Uz semantičku 
motivaciju neki su odnosi u tezaurusu utemeljeni na morfološkoj derivaciji, na primjer: mozgić, mozgovni; misliti/
pomisliti, smisliti, promisliti, domisliti, razmisliti. Također se govori o problemima tezaurusne obrade ove naizgled 
jednostavne konceptualno-semantičke domene, koja, premda dostupna osjetilnome opažanju, uvelike izmiče jed-
noznačnom i nedvojbenom opisu. To se, prije svega, odnosi na problem granica i podjela, kako na razini pojedi-
načnih govornika, tako i pri kontrastivnom uspoređivanju vokabulara dvaju ili više jezika.

Ključne riječi: konceptualna leksikografija, somatski tezaurus, hrvatski jezik 

1. UVOD

Zahvaljujući prednostima abecede kao invarijantnog, univerzalno primjenjivog i zaokruženog su-
stava abecedna je leksikografija razmjerno brzo nakon izuma tiska prerasla u dominantan leksikografski 
žanr. Ne dovodeći u pitanje superioran status abecedne leksikografije danas možemo reći da su razvoj i 
usavršavanje novih tehnologija te kognitivni pristupi jeziku i čovjekovu mentalnom ustrojstvu osvježili 
interes za drugačiji tip leksikografije koja se temelji na bliskosti značenja svojih sastavnica, a čiji počeci 
sežu u daleku prošlost. Naime, smatra se da su prvi rječnici sadržavali tematski organizirane spiskove 
riječi, primjerice imena životinja, biljaka, pravne nazive i drugo (McArthur 1986:32-33).

Suvremeni rječnici koji se temelje na konceptualnoj organizaciji leksika ili tezaurusi rječnici su u 
kojima se sve ono što supostoji u jeziku, odnosno u stvarnosti, to jest u mentalnoj reprezentaciji te stvar-
nosti, grupira zajedno za razliku od abecedno ustrojenih rječnika koji razaraju veze između riječi i njiho-
va konteksta, to jest između značenjski povezanih riječi te se grožđe i vino, muž i žena, odnosno glava i 
tijelo nalaze na sasvim udaljenim mjestima u rječniku. To se, dakako, odnosi na paradigmatske primjere 
tezaurusnih ustrojstava, iako danas, zahvaljujući raširenoj pometnji u vrstama, nailazimo i na abecedno 
ustrojene tezauruse. S druge strane, budući da nijedno konceptualno ustrojstvo leksika nije posve prirod-
no korisniku rječnika nepisano je pravilo da se svaki tezaurus koristi uz pomoć abecednog indeksa. U 
čemu se zapravo ogleda arbitrarnost svakoga tezaurusnog ustrojstva? Unutar prevladavajućeg principa 
semantičkoga objedinjavanja tezaurusi otkrivaju gdje se što nalazi, komu ili čemu što pripada, a pitanja 
su granica i podjela, kao što ćemo pokazati na primjerima konceptualizacije i kategorizacije ljudskoga 
tijela, često jezično- i kulturno specifična, ponekad čak i različito poimana od pojedinca do pojedinca. 
To je ujedno i razlog zbog kojeg ne postoje univerzalno primjenjivi sinopsisi kategorija, premda su iz 
težnje ka njihovu uspostavljanju, to jest usustavljivanju omne scibile, proizašla znamenita tezaurusna 
ostvarenja retoričko-filozofske provenijencije (Nikolić-Hoyt 2004:68-95). 

Usprkos svojoj imanentnoj idiosinkratičnosti konceptualna je organizacija leksika unekoliko pri-
rodnija, primjerenija načinu na koji um organizira vlastite zalihe ideja i riječi – blisko je zajedno – zbog 
čega tezaurusi imaju izražen didaktički potencijal, poglavito pri usvajanju vokabulara stranoga jezika. 
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2. KONSTRUKCIJA I STRUKTURA SOMATSKOGA TEZAURUSA

Somatski tezaurus hrvatskoga jezika konceptualno je organiziran leksikografski priručnik u ko-
jem se tezaurira odnosno čuva leksičko blago hrvatskoga jezika, motivirano čovjekom i dijelovima 
čovječjeg tijela (od glave do pete). Iako pristupačan, to jest utemeljen na sustavu koji je dostupan osje-
tilnome opažanju, somatski se tezaurus pokazao iznimno složenim i zahtjevnim, premda fascinantnim 
projektom.1

Struktura svakoga konceptualno ustrojenog sustava počiva na dualizmu apstraktnog (koncepti) 
i konkretnog (riječi). U skladu s time, somatski se tezaurus hrvatskoga jezika sastoji od niza makrona-
tuknica-koncepata (primjerice, glava, kosa, koža, vrat, dišni sustav) – sinopsisa kategorija – objedi-
njenog širim konceptualnim okvirom, to jest ljudskim tijelom. Unutar toga širega konceptualnog okvira 
svaka se makronatuknica-koncept odnosno krovni somatizam oprimjeruje što većim brojem riječi odno-
sno leksičkih dokaza različitih aspekata njegova konceptualnog sadržaja, pri čemu svakom aspektu toga 
sadržaja odgovara jedna sastavnica tezaurusnog ustrojstva. Naime, svaka se od ukupno osam sastavnica 
– (1) ulazni članak (2) hiperonimija (3) meronimija (4) hiponimija (5) atribucija (6) funkcionalni odnosi 
(7) frazeološke sveze i drugi izrazi prenesenog značenja (8) poslovice – odnosi na određeni, karakteristi-
čan i prepoznatljiv perceptivni i kulturni aspekt konceptualnog sadržaja odabranih krovnih somatizama. 
Valja naglasiti da je ovdje riječ o vrlo široko zamišljenom pojmu/riječi somatski koji uz riječi/koncepte 
koji označavaju dijelove ljudskog tijela (poput lica, oka, pupka ili spolnog i reproduktivnog sustava) 
obuhvaća i sve one pojmove, to jest riječi koje se na neki način odnose na čovjeka i čovječje tijelo, nje-
gov izgled i njegovo funkcioniranje, sposobnosti i osobine, unekoliko različito od uobičajenog poimanja 
somatskoga vokabulara. Dakle, tezaurusna je građa somatska, somatsko je pak sve što se može dovesti 
u vezu s tijelom: i apstraktni pojmovi vezani uz unutarnji život čovjeka i humani ekstrakti i razne bolesti 
i anomalije, dok se u poziciji krovnoga somatizma, dakle natukničkoga članka, nalaze tek somatizmi u 
užem smislu, to jest dijelovi tijela i sustavi. 

Kao leksički dokazi različitih vidova konceptualizacije i kategorizacije ljudskog tijela u hrvat-
skom najčešće se pojavljuju jednorječni leksemi, iako su kolokacije ponekad jedini mogući izraz poje-
dinoga koncepta (ušna resica, srčani mišić, plućno krilo2, na primjer). Osim pojedinačnih leksema i ko-
lokacija nalazimo i frazeološke sveze, doduše tek kao jedan od mogućih vidova leksikalizacije nekoga 
koncepta. Nadalje, dok su neki somatizmi raskošno leksikalizirani (glava, mozak, oko/oči, ruka/ruke), 
druge pak karakterizira manji broj leksičkih dokaza, sukladno njihovu perceptivnom, funkcionalnom te 
simboličkom odnosno kulturnom značaju. 

Na kraju, ovaj izrazito produktivan model generiranja leksičkih dokaza evocira semantičku intu-
iciju izvornoga govornika te se oslanja na prizivanje ili dohvat informacija pohranjenih u njegovoj me-
moriji, odnosno mentalnom leksikonu (Erdeljac 2009:332), ali i na ekscerpiranje rječničkih izvora, prije 
svega jednojezičnih rječnika hrvatskoga jezika: Anićeva Rječnika hrvatskoga jezika (1998) i Rječnika 
hrvatskoga jezika Jure Šonje (2000). Značajno vrelo zastarjelog i starinskog leksika i uporaba nalazimo 
u Benešićevu Rječniku hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića, koji je nastao na 
temelju citatnih potvrda iz djela (po autorovu mišljenju) ponajboljih hrvatskih pisaca, koji su stvarali 
tijekom stogodišnjega burnog razdoblja u povijesti hrvatskoga jezika i književnosti, dakle od druge po-
lovice 19. stoljeća do sredine 20. stoljeća.3

1  Somatski tezaurus hrvatskoga jezika izrađuje se pod voditeljstvom autorice ovoga članka u okviru znanstvenoistraživačkoga 
projekta Strukturiranje semantičkih mreža u funkciji izrade tezaurusa hrvatskoga jezika (101-0000000-3562), koji prima 
nominalnu potporu MZOS-a Republike Hrvatske. 

2  U hrvatskome postoji i jednorječni leksem pluće.
3  Prvih dvanaest svezaka Benešićeva Rječnika hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića (A-RZATI) 

objavljeno je između 1985. i 1990. godine, tridesetak godina poslije autorove smrti. Nakon prekida od gotovo dvadeset 
godina rad na dovršavanju preostalih slova (S-Ž) nastavljen je 2008. godine, uz temeljitu reviziju metodoloških postavki. U 
najveće doprinose novih svezaka Benešićeva Rječnika uz sustavniji pristup leksikografskoj obradi vjerodostojno zabilježenih 
citatnih glosa svakako treba ubrojiti i navođenje punih podataka o izvorima: dakle, uz ime autora, naziv djela, godinu izdanja 
te broj stranice na kojoj se citat nalazi.    
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2. 1. Vertikalna raslojenost leksika

Budući da je, kao što smo već rekli, somatski tezaurus hrvatskoga jezika zamišljen kao riznica je-
zičnoga blaga, u ovom slučaju njegova somatskog fonda, uz neutralne riječi koje pripadaju standardnom 
jeziku on također uključuje kolokvijalne, (nad)regionalne i stručne sinonime, koji pripadaju stilističkoj 
sinonimiji i navode se uglavnom u kurzivu. Kurziviranje nestandardnih izraza služi određivanju njihova 
položaja izvan i na granici norme. Također se bilježe arhaizmi i neologizmi, kako izrazni tako i oni koji 
se tiču plana jezičnog sadržaja. Na primjer, uz somatizam mozak navodi se i njegov izrazni arhaizam 
mozag4 odnosno stilski obilježen sinonim mȍždāni5 kao i njegov danas zastarjeli oblik mȍždjāni6. Ili, na 
primjer, uz somatizam oko/oči odnosni pridjev očni i njegov izrazni arhaizam očinji7. 

Postojeći hrvatski jednojezičnici izuzev, dakako, Akademijina rječnika arhaizme i zastarjele pora-
be riječi bilježe tek sporadično. Po udjelu zastarjelica među rječnicima posebno se ističe već spominjani 
Benešićev Rječnik hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića, što nimalo ne izne-
nađuje budući da se velik broj takvih riječi nalazi u književnim djelima spomenutoga razdoblja. Neke 
se ipak čuvaju u sastavu frazeoloških sveza, primjerice: uzavreli su <mi> moždani u značenju zakuhao 
je mozak komu <od vrućine>. 

Što se tiče odnosa prema stručnim sinonimima, on se unekoliko promijenio u usporedbi s pola-
znim postavkama. Naime, somatski je tezaurus hrvatskoga jezika prvotno bio zamišljen kao reprezenta-
cija semantičke intuicije izvornoga govornika, dakle onoga što izvorni govornik hrvatskoga jezika zna 
i misli o somatskom leksikonu svoga jezika, i to na temelju iskustva i podrazumijevanoga pozadinskog 
znanja. Međutim, tijekom rada na izradi tezaurusa udio stručnoga leksika znatno se povećao, prije svega 
zato što pojedini dijelovi nekih somatizama i/ili određene bolesti i anomalije nemaju hrvatskih naziva, 
već se upotrebljavaju samo stručni, koji su često latinskoga podrijetla. A budući da je u proučavanju 
čovječjeg tijela nemoguće potpuno apstrahirati od znanstvenih i stručnih spoznaja, posebice kad je riječ, 
primjerice o mozgu, može se reći da se u somatskom tezaurusu hrvatskoga jezika međusobno prožimaju 
i isprepliću obično, svakodnevno znanje i naivna slika svijeta te znanstveni pogled na svijet.

2. 2. Različite strukture odnosā

Ne ulazeći u sve aspekte konstrukcije i strukture somatskoga tezaurusa hrvatskoga jezika pred-
stavit ćemo sasvim kratko dinamičku strukturu odnosā koji čine temelj njegove strukture, a koja od 
poznatih obrazaca odstupa bogatstvom kodiranih semantičkih veza. Naime, uz semantičke odnose u 
užem smislu kao što su sinonimija/antonimija te hijerarhijsko-hiponimijski i meronimijski odnosi ver-
tikalne podređenosti, koji se rabe tradicionalno, sastavni dio arhitekture somatskoga tezaurusa čine i 
drugi tipovi odnosa poput atribucije svojstava, funkcionalnih ili pak asocijativnih odnosa, a navode se 
i karakteristične frazeološke sveze u kojima posebno dolazi do izražaja simbolika pojedinih somatiza-
ma. To znači da se svaki krovni somatizam – koncept/riječ koja označava čovječje tijelo – povezuje sa 
svim riječima s kojima se isti nalazi u nizu semantičkih paradigmatskih odnosa, poglavito u sinonimij-

4  Pavle se snebi i skameni, mozag mu se prevrnu od čuda (Kumičić, Sirota, 1885, 32); ... dajmo mu općenitu punomoć, samo da 
prestane teretiti mozag kojekakvim mudrolijama ... (Draženović, Povjest jednoga vjenčanja, 1901, 98). 

5  Danas treba čovjek da je hitar; sve te klasične kreposti tek su u glavi djece ili u moždanima profesorâ, koji uče grčku i rimsku 
povijest (Gjalski, U noći, 1913, 183); Djetetu se ne čudim! Ne zna, što je život. Nije još vidjela lijepoga mladića do mene! 
Ali ti, madrestimatissima, – «majko priblaga!» gdje su ti oči, nos, usta – moždani, ako ih imaš?! (Vojnović, Stari grijesi, 
1919, 91).  

6  Poremećeni moždjani, koji vide u kablu vode jadransko more! (A. Kovačić, Fiškal, 1882, 98); ... ja vidim u snu pred sobom 
sultana, velikoga vezira, paše! Ne, nikako ne mogu izbiti iz glave tu misao! Tvrdo, nepomično začavlila mi se u moždjanima 
(Kumičić, Urota Zrinsko-Frankopanska, 1916, 276).

7  Da brat znade, za koga nabavlja / Svojoj seki i zlato i svilu. / [...] / «Ne poznam ga, moj očinji vidu, / Do što mi ga ti hvališ, 
Omere; / Ti mi reče, da je kô ja lijep (Botić, Biedna Mara, 1885, 71); Trebam očinji vid, što sam ga davno izgubio. A bez onog 
djeteta ja ne ću iznova progledati (Nazor, Priče s ostrva, iz grada i sa planine, 1927, 202). 
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skim, hijerarhijsko-hiponimijskim, meronimijskim, atribucijskim, te drugim odnosima. Rezultat takva 
mnogostrukog povezivanja polistrukturirana je organizacija tezaurusnog članka koji se sastoji od niza 
sastavnica. Uzmimo, primjerice, krovni somatizam mozak!

2.2.1. Ulazni članak
Ulazni je članak prva i ujedno uvodna sastavnica somatskoga tezaurusa. U njemu se uz kratku 

definirajuću glosu odabranog krovnog somatizma nabrajaju njegovi sinonimi: takozvani pravi i pseudo-
sinonimi odnosno parasinonimi, i to ponajprije oni koji pripadaju standardnom leksiku, kao što su: um, 
pamet, razbor, a potom i drugi substandardni sinonimi, poput kolokvijalnog kliker. Kao što smo već 
rekli, a u skladu s inkluzivnim i objedinjujućim karakterom somatskoga tezaurusa, uz neutralne riječi 
koje pripadaju standardnom jeziku navode se također i drugi substandardni izrazi velike čestoće pojav-
ljivanja u svakodnevnom vokabularu hrvatskoga jezika. 

Osim sinonima, a u svrhu bilježenja što većeg broja leksičkih dokaza koji se odnose na čovjeka 
i dijelove čovječjeg tijela, također se navode i različite morfosemantičke strukture izvedene iz krovnog 
somatizma, poput deminutiva (mozgić), augmentativa (nije potvrđen u korpusu hrvatskoga jezika), od-
nosnih (moždani, mozgovni)8 i opisnih pridjeva koji znače opskrbljenost i obilje (također nema potvrde 
za opisni pridjev somatizma mozak, no tu spadaju pridjevi brkat, glavat, nosat i drugi. Naime, zahva-
ljujući uzajamnu prožimanju semantičkih i tvorbenih procesa u hrvatskom uz semantičku motivaciju 
mnogi su leksički dokazi u tezaurusu rezultat bogate derivacijske morfologije. Uz spomenute primjere 
tu se ubrajaju i vidski parnjaci misliti/pomisliti, smisliti, promisliti, domisliti, razmisliti. S druge strane, 
lekseme koji su srodni samo tvorbeno, poput nosoroga, ne uključujemo.

Napokon, ovdje se nameće pitanje natukničkog statusa nestandardnih inačica standardiziranih 
izraza, kad su tvorbeno produktivnije i učestalije. Naime, nerijetko se događa da u domeni standardnoga 
jezika nalazimo neutralne riječi kojima se označavaju intimni i općenito tabuizirani dijelovi tijela, koje, 
međutim, nisu tvorbeno produktivne, a rabe se u vrlo ograničenim kontekstima. Nasuprot tomu, nestan-
dardni su vulgarizmi vrlo produktivni (guza, guzičica, guzni, guzat, guziti etc.) i česti. U skladu s time, 
valja razmisliti o promjeni leksikografskoga statusa pojedinih somatizama, vezano uz rastuću čestoću 
njihova pojavljivanja kao i njihovu tvorbenu produktivnost, a za potrebe deskriptivne leksikografije, 
oslobođene normativnih pretenzija. 

2.2.2. Hiperonimija
Hiperonimija se odnosi na hijerarhijski više pojmove te podrazumijeva superordinirani sustav ili 

nadređeni dio tijela. Primjerice, pluća pripadaju dišnom sustavu, a lice glavi. Međutim, kao posljedica 
uzajamnog ispreplitanja dijelova tijela i sustava organa mnogi somatizmi pripadaju istodobno dvama ili 
više nadređenim sustavima. Na primjer, mozak ima dva hiperonima: glavu i živčani (nervni) sustav, a 
usta pripadaju čak trima superordiniranim sustavima: usta su dio glave, no istodobno pripadaju dišnom 
i probavnom sustavu. U skladu s time, upućivanje na više nadređene pojmove često nije jednoznačno 
te rezultira takozvanim zamršenim hijerarhijama (Fahlman 1979). 

2.2.3. Meronimija
Premda sukladno nekim mišljenjima meronimija predstavlja vrlo složenu semantičku relaciju ili 

čak niz sumjerljivih odnosa (Winston et al. 1987: 417-444), u našemu tezaurusu meronimija označava 
odnos dio-cjelina.  To znači da se, na primjer, u meronime oka ubrajaju različiti dijelovi oka poput očne 
šupljine, očne jabučice, bjeloočnice, rožnice, šarenice, zjenice i drugo. Uz svaki se izraz navode i njego-

8  Zanimljivo je napomenuti da u hrvatskom postoje brojne riječi za određene vrste dlaka, primjerice za brkove: brci, brčići, 
brčetine, brčine, nausnice, naustice, mustači; brkat; sukati brk; brko, brkonja, brkajlija, brkan, brkomaz ‘mast za mazanje 
brkova’, brkovez ili brkbinda ‘traka kojom se noću vežu brci da bi zadržali željeni oblik’, brkarina ‘namet za nošenje 
brkova’, kao i niz frazeoloških sveza, poput gladiti brk u značenju ‘biti vrlo zadovoljan čime’. Međutim, odnosni pridjevi 
kao što su *brčni, *kosni, *obrvni  nisu, za razliku od srpskog, ovjerene postave u hrvatskome.
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vi sinonimi, stručni i drugi: rožnica (rožnjača, cornea9), odnosno kratka definirajuća glosa: rožnica (...) 
[ispupčeni dio bjeloočnice], kada znanje o sadržaju i/ili funkcioniranju pojedinoga meronima nadilazi 
podrazumijevano znanje potencijalnih korisnika. S druge strane, meronimija mozga izuzetno je složena, 
a velik broj mozgovnih meronima nema hrvatskih naziva. U skladu s time, meronimija mozga obiluje 
definirajućim glosama i stručnim nazivima:

MERONIMIJA
veliki mozak cerebrum
 lijeva polutka lijeva hemisfera
 desna polutka desna hemisfera
 velika komisura [snop vlakana koji povezuje dvije polutke mozga]
 moždana kora (siva tvar, korteks) [vanjski sloj velikog mozga] 
  moždane vijuge [nabori na moždanoj kori]
  moždane brazde (žljebovi, udubine)
 moždana srž (bijela tvar, medula) [unutrašnji sloj velikog mozga]
 četiri režnja: čeoni, tjemeni, sljepoočni i zatiljni
 moždane ovojnice (mozgovnice, meninge)
 moždana tekućina (cerebrospinalna tekućina, likvor)
 hipofiza (moždani privjesak) → endokrini sustav
mali mozak cerebellum
etc.
limbički sustav (emocionalni mozak) [obuhvaća niz struktura smještenih s unutrašnje strane obiju polut-
ka; čini neurofiziološku osnovu emocija]
 talamus [prima podražaje iz osjetilnih organa i šalje ih u odgovarajuće dijelove mozga na obra-
du]
 hipotalamus [glavni kontrolni centar autonomnog živčanog i endokrinog sustava; regulira puls, 
krvni tlak i tjelesnu temperaturu, seksualno ponašanje, žeđ i glad]
 amigdala [regulira nagone, afektivna i motivacijska stanja]
 hipocampus [regulira pamćenje i emocije]10, etc.

Budući da je meronimija u osnovi hijerarhijska relacija – prst je dio odnosno meronim šake, šaka 
je dio ruke, ruka je dio udova, udovi su dio tijela – u ovoj se sastavnici eksplicitno javlja problem unu-
trašnjih hijerarhija, to jest pod-meronima. Zbog svoje bogate leksikaliziranosti pod-meronimi obrazuju 
vlastite tezaurusne paradigme. Primjerice, krovni somatizam ruka/ruke ima više pod-meronima (rame, 
lakat, šaka, dlan, prsti), koji se obrađuju u osam sastavnica kao samostalni tezaurusni članci, poput 
svih ostalih aktivnih somatizama.

2.2.4. Hiponimija
Hiponimija se tiče vrsta, odnosno tipova. Srodna je meronimiji premda se od nje jasno razlikuje. 

Primjerice, članak, nokat, jagodica prsta spadaju u meronimiju, dakle dijelove somatizma prst, a palac, 
kažiprst, srednjak, prstenjak u vrste. Međutim, u obradi pojedinih leksičkih koncepata koji se tiču čo-
vjeka i dijelova čovječjeg tijela nerijetko dolazi do ukrštanja leksičkih dokaza koji pripadaju različitim 
sastavnicama, odnosno odnosima. Naime, može se reći, a isto potvrđuje i semantička intuicija izvornih 
govornika-ispitanika, da su masna, kovrčava i plava kosa istodobno i vrste i odlike kose, odnosno 
karakteristični atributi koji se vezuju uz kosu. Ili pak zelene, bademaste i razroke oči. Dakako, postoje 
somatizmi kod kojih je moguće jasno razlikovati podjelu na vrste od podjele prema svojstvima. Na pri-

9  Stručne sinonime latinskoga podrijetla naglašavamo bojom.
10  Premda se čini da meronimija mozga zalazi duboko u znanje jezika i svijeta odnosno mozga medicinske struke te da je 

otklon od svakodnevnoga znanja iznimno velik, to je znanje, čak znatno proširenije, sastavnim dijelom nastavnih programa 
psihologije i biologije za druge i treće razrede općih gimnazija u R Hrvatskoj. 
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mjer, očnjaci, sjekutići, kutnjaci, mudraci su vrste, a mali, pokvareni, bijeli, žuti pak različita svojstva 
somatizma zubi. 

2.2.5. Atribucija
Kao što smo već rekli, osim hijerarhijsko-hiponimijskih odnosa koji određuju globalnu strukturu 

nominalnih koncepata, uključujući i somatske, postoje i druge relacije koje služe njihovu međusobnom 
razlikovanju. Evo jednog jednostavnog primjera preuzetog iz ranih radova Georgea Millera, voditelja 
skupine autora koji su 1985. godine započeli rad na izradi relacijskog modela sinkronijske organizacije 
leksičke memorije, poznatom pod nazivom WordNet (Miller 1990). Kanarinac je hiponim, to jest vrsta 
ptice. To znači da su njegovi karakteristični meronimi – kljun i krila – bitan dio njegove identifikacije. 
No, za njegovo su razlikovanje među drugim pticama važni njegovi specifični atributi: malen i žut, koji 
su također dio njegova semantičkog opisa, odnosno njegove konceptualizacije i kategorizacije. Daka-
ko, tu je i svojstvo pjeva, o čemu će se govoriti malo kasnije. Možemo, dakle, reći da na oblikovanje 
značenja nekoga leksičkog koncepta utječu ne samo mjesto u hijerarhiji nego i njegovi karakteristični i 
prepoznatljivi atributi, te druga razlikovna obilježja.

Atribucija svojstava koja modificiraju leksičke koncepte i dio su njihova značenja kodiran je 
i vrlo produktivan odnos u tezaurusu, premda različit od semantičkih odnosa u užem smislu poput 
hiponimije i meronimije. Naime, atribucija generira velik broj leksičkih dokaza, a atributivna svojstva 
(karakteristični i prepoznatljivi perceptivni i kulturni atributi) koja se izražavaju modificirajućim pri-
djevima upotpunjuju tezaurusni portret čovječjega tijela. Promotrimo, primjerice, korpus atributa koji 
pridijevaju različita svojstva krovnom somatizmu lice (lijepo, ljepuškasto, oblo, okruglo, široko, buc-
masto, punašno/punačko, tusto, dugačko, izduženo, ovalno, četvrtasto, sitno, rumeno, blijedo, bljedu-
njavo, glatko, zategnuto ant. naborano, djetinje, muževno, mladoliko, podbuhlo, smrknuto, nasmijano, 
zabrinuto, zamišljeno, ljutito, tužno etc. Kao razlikovna obilježja oni i definiraju i razlikuju. Ili pak oko/
oči: velike, krupne ant. male, sitne, okrugle, bademaste, stisnute ant. <širom, široko>otvorene, duboke, 
budne ant. pospane, plave, plavetne, modre, crne, smeđe, smećkaste, zelene, zelenkaste, sive, sivkaste, 
žive, sjajne, goruće, upale, zaplakane, staklene, mutne, žacave, pronicave i drugo.11 S druge strane, 
atribucijska sastavnica somatizma mozak zapravo je vrlo skromna te uključuje muški vs. ženski mozak, 
dječji mozak, genijalan um.

Napokon, zahvaljujući različitim metodama pretraživanja koje nudi računalni format somatskoga 
tezaurusa moguće je uočiti koji atributi kolociraju s kojim somatizmima. Na primjer, pridjev oštar ko-
locira s nazivima za različite dijelove tijela, iako ne sa svima: oštar um, glas, jezik (i pren.), vid, sluh, 
njuh, crte lica, nokti, brada, ali ne i živci (već jaki : slabi), vrat, leđa. 

2.2.6. Funkcionalni odnosi
Funkcionalni odnosi označavaju karakteristične aktivnosti, radnje. U somatskom tezaurusu opi-

suju što pojedini dio tijela čini, ili što se obično radi s i/ili na određenom dijelu tijela. Funkcionalni se 
odnosi izražavaju glagolima. Uzmimo, primjerice, krovni somatizam zubi. Njihove su karakteristične 
aktivnosti gristi, žvakati u koje ubrajamo i različite načine njihove semantičke elaboracije poput tro-
ponima griznuti [1. otkinuti zubima jedan zalogaj, griz 2. malo pojesti], grickati  ili griskati [pomalo 
gristi], grizuckati [pomalo grickati], odnosno žvaknuti [pojesti nešto na brzinu, u prolazu].12 Uz žvakati, 
dakako, i prožvakati, sažvakati, prežvakati, prežvakavati.13  Ovdje treba posebno naglasiti da upotreba, 
to jest način funkcioniranja pojedinog somatizma čini bitan dio njegova značenja, odnosno poimanja. 
U karakteristične aktivnosti koje se čine na zubima, odnosno zubima ubrajamo: četkati, prati, poprav-

11  Neki od nabrojenih atributa, ponajprije oni koji izražavaju apstraktna svojstva, kolociraju i sa pogledom, pseudosinonimom 
leksičkog koncepta oči.

12  Žvaknuti pripada razgovornomu jeziku, zbog toga se navodi u kurzivu. Ekvivalent je frazeološkomu žargonizmu baciti u 
kljun. No, žvaknuti je također vidski parnjak glagola žvakati i dobar primjer uzajamnog prožimanja semantičkih i tvorbenih 
procesa u hrvatskom.  

13  Prežvakati odnosno prežvakavati imaju i drugo, preneseno značenje [raspraviti/raspravljati sa svih strana].
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ljati, izbjeljivati, brusiti, staviti/stavljati plombu, plombirati i drugo. Karakteristične funkcije nominal-
nih koncepata motivirane su njihovim su-pojavljivanjem u realnom iskustvu. Što se pak tiče krovnog 
somatizma mozak, velik je broj leksičkih dokaza koji oprimjeruju različite moždane aktivnosti, po-
put: mozgati, umovati, pametovati, mudrovati14, misliti, smisliti/smišljati, domisliti/domišljati, pomisliti/
pomišljati, promisliti/promišljati, razmisliti/razmišljati, zamisliti/zamišljati, shvatiti/shvaćati, pojmiti/
poimati, posvijestiti, razabrati/razabirati, razumjeti/razumijevati, rasuđivati, spoznati/spoznavati, sa-
znati/saznavati, znati, pamtiti/zapamtiti, sjetiti se/sjećati se,  zaboraviti/zaboravljati, učiti, osjećati (se), 
zapažati,  govoriti, spavati, sanjati, ali i raspametiti se, izbezumiti se, luditi/ludjeti, poludjeti i drugo.   

Osim što predstavljaju zasebnu sastavnicu leksički se odrazi funkcionalnih veza mogu pojaviti 
i unutar drugih sastavnica, to jest u svojstvu karakteristične funkcije i nekog drugog nominalnog kon-
cepta, pored krovnog. Na primjer, obrve obrađujemo pod meronimijom oka, prije svega zbog njihove 
zaštitne funkcije, ali su aktivnosti kao što su nabrati obrve, namrštiti obrve ili čupkati obrve u funkcio-
nalnom odnosu s obrvama. S druge strane, odrazi funkcionalnih odnosa otvaraju mjesto svome asocija-
tivnom paru odnosno parovima, primjerice: misliti ASC mišljenje, misao, misli, mislilac koji obrazuju 
različite morfosemantičke strukture, nastale uzajamnim prožimanjem semantičkih i tvorbenih procesa.

2.2.7. Asocijativni odnosi
Odnosi kodirani kao asocijativni uključuju različite općenite i nesubjektivne asocijacije koje pri-

padaju zajedničkom podrazumijevanom pozadinskom znanju jezika i svijeta svih pripadnika određene 
jezično-kulturne zajednice. Iako njihova taksonomija nije univerzalno prihvaćena, može se reći da na-
čelno objedinjuju srodne pojmove (related-terms) koji pripadaju istoj semantičkoj domeni. U skladu s 
time, u leksičke dokaze asocijativnih odnosa krovnog somatizma mozak ubrajamo svijest, inteligenciju, 
elektrošokove, ali i različite neurološke i psihičke bolesti. Klasifikacija bolesti izazvanih poremećajima 
u funkcioniranju različitih dijelova mozga veoma je složena te obuhvaća niz podjela i pod-podjela, a mi 
ćemo ovdje prikazati tek malen dio: 

potres mozga
nagnječenje mozga
upala mozga encefalitis
oteklina mozga edem mozga
upala moždane ovojnice meningitis
moždani udar (inzult, kap, šlag) [izljev krvi u mozak] ASC šlagiran 
paraliza (oduzetost)
 paraplegija [paraliza gornjih ili donjih udova]
 kvadriplegija [paraliza svih četiriju udova]
padavica epilepsija
vrtoglavica vertigo
glavobolja
 migrena [jaka pulsirajuća glavobolja obično u jednom dijelu glave], etc.

S druge strane, vezano uz somatizam kosa u asocijativne se odnose ubrajaju i različite frizure 
(pletenica/e, punđa, irokeza, rapsovi, kokotica etc.) i frizerski postupci (šišanje, bojanje, pramenovi, 
ekstenzije, trajna etc.), i pribor za kosu (češalj, četka, pegla, ukosnica (španga, šnala, kopča), banda-
na etc.) i proizvodi za njegu kose (šampon, regenerator, gel, pjena za kosu, lak za kosu etc.) i različite 
anomalije (ispadanje kose, ćelavost, seboreja, perut etc.).

14  Neki od ovih polu-sinonima imaju i dodatna pejorativna značenja, odnosno negativne konotacije. Međutim, praviti se 
pametan ili pak suviše razmišljali tamo gdje je potrebno djelovanje svejednako ubrajamo u plodove umnog rada, to jest 
djelovanja mozga.   
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2.2.8. Frazeološke sveze i drugi izrazi prenesenog značenja
Frazeološke sveze i drugi izrazi prenesenog značenja čine zasebnu sastavnicu tezaurusne arhitek-

ture. Budući da je kod izraza koji pripadaju ovoj sastavnici prisutan značenjski pomak, svaka se frazeo-
loška sveza tumači kraćom definirajućom glosom.

Premda glava, u kojoj se mozak nalazi, nerijetko metonimijski preuzima funkciju sjedišta inte-
lekta pa je frazeoloških izričaja sa sastavnicom glava još i više, broj frazeoloških sveza sa somatskom 
sastavnicom mozak izrazito je velik. Uz frazeološke izričaje poput imati mozga u glavi [biti pametan] i 
njegove kolokvijalne inačice imati kliker [biti pametan, oštrouman], pustiti/puštati mozak na pašu [ne 
htjeti razmišljati] ili kljucati koga u mozak [dosađivati komu obično suvišnim savjetima i poukama] tu 
se nabrajaju i izrazi kao što su odljev mozgova [odlazak školovanih ljudi na rad izvan matične zemlje], 
trust mozgova [skup ljudi okupljenih oko zajedničkog posla na temelju svojih stručnih i intelektualnih 
sposobnosti], kolektivna lobotomija [nametanje ideološkog svjetonazora kao da je prirodan i sam po sebi 
razumljiv]. 

Budući da je velik broj somatskih frazema motiviran gestama i mimikom lica, frazeološkoj sa-
stavnici somatskoga tezaurusa pripadaju i orječene gestovne poruke kao što su <pokazati> srednji (pro-
sti) prst [iskazati grubo neslaganje s kim], kolutati očima [pokazati nestrpljivost], slegnuti/slijegati ra-
menima [pokazati ravnodušnost, neznanje ili nemoć]. 

Konačno, premda je granica između poslovica i frazeoloških sveza unekoliko mutna i neodre-
đena, poslovice se kao izrazi životne mudrosti u obliku tvrdnje ili savjeta razlikuju od frazema u užem 
smislu. To su, primjerice, tko nema u glavi ima u nogama [tko nije bio usredotočen na ono što je imao 
obaviti mora se vratiti da to obavi], daleko od očiju daleko od srca [ljubav slabi od daljine]. 

3. PITANJE PODJELA I GRANICA

Premda je ljudsko tijelo univerzalnog karaktera što znači da suštinskih razlika među ljudskim 
tijelima nema – ljudi imaju iste dijelove tijela i ti dijelovi tijela imaju iste funkcije – razlikuju se načini 
konceptualizacije i kategorizacije čovječjega tijela, ostvareni u leksiku različitih jezika. U skladu s time, 
i simbolika pojedinih dijelova tijela pokazuje različitosti u različitim jezicima i kulturama. Odsustvo u 
poimanju tih razlika nerijetko je, međutim, odraz europocentričnog pogleda, proizašla iz uspoređivanja 
somatskoga vokabulara srodnih europskih jezika. Međutim, čak i površniji uvid u somatske sustave da-
lekih i nesrodnih jezika navodi na spoznaju da univerzalni aspekti ljudskoga tijela ne podrazumijevaju 
nužno univerzalnu konceptualizaciju. Evo nekoliko primjera!

Među mojim studentima koji su u okviru kolegija Konceptualna leksikografija (Odsjek za infor-
macijske znanosti, Filozofski fakultet u Zagrebu 2008/2009 i 2009/2010) imali zadatak da sastave popis 
krovnih koncepata-natuknica kojim će obuhvatiti glavne dijelove čovječjeg tijela ukazale su se razlike 
u podjelama i granicama već na prvoj, temeljnoj razini podjele, to jest u poimanju granica između glave 
i ostatka tijela: glava-tijelo-udovi prema glava-vrat-tijelo-udovi. U sjevernom mon-khmerskom jeziku 
kammu/khmu austroazijske jezične porodice tijelo se dijeli na tri glavna dijela: glavu-torso (kojemu 
pripadaju i ruke)-noge (Ahlner 2008: 17). U istom jeziku postoji jedan naziv za zjenicu i šarenicu: màt 
yíaŋ, što se može prevesti sa «crno oka». Naime, izvorni govornici kammu jezika imaju tamnno-smeđu 
šarenicu koja se zapravo ne razlikuje od zjenice, odnosno koja se postupno razlijeva u zjenicu. Zbog 
toga «crno oka» predstavlja jednu konceptualnu cjelinu u jeziku kammu (Ahlner 2008: 20). Napokon, 
premda u suvremenim hrvatskim jednojezičnicima ne nalazimo riječi kojom se imenuje dio tijela na licu 
između dviju obrva, različite primjere leksikalizacije, odnosno preslikavanja pojma u čak različite riječi 
nalazimo u substandardnim idiomima – u Kušarovu Narodnom blagu: Povije zove se onaj prostor, više 
nosa, gdje se obrve sastavljaju (Kušar 1993:67) odnosno u narodnim pjesmama: Puče puška iz zelenog 
luga / I pogodi Fejzu momče mlado / Među oči, gdje manju sastavlja – «Manja» je ono mjesto među obr-
vama, koje se nabere, kad se čovjek srdi ili duboko razmišlja (Hrvatske narodne pjesme X 1942:57/58). 
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Na kraju, među prednostima koje nudi tezaurusni ustroj leksičke građe, u ovom slučaju koncep-
tualna organizacija somatskoga vokabulara hrvatskoga jezika, valja izdvojiti upravo njegov kontrastivni 
potencijal. Naime, somatski tezaurus hrvatskoga jezika može poslužiti i kao osnova za kontrastivno us-
poređivanje vokabulara dvaju ili više jezika, ponajprije vezano uz problem podjela i granica te leksičkih 
odnosno referencijalnih praznina. 
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A SOMATIC THESAURUS OF THE CROATIAN LANGUAGE: FROM HEAD TO FOOT

Summary

In this work I explain the principles of construction and structure of a somatic thesaurus of the Croatian language, 
a conceptually organized dictionary motivated by the human body and its parts. In the introduction I briefly pres-
ent the dynamic structure of the relationships that form the thesaural structure, and which deviates from known 
patterns with an abundance of coded semantic relations. For example, in addition to the head somatism mozak 
‘brain’: um ‘mind’, pamet ‘intelligence’; razbor ‘discernment’; živčani (nervni) sustav ‘nervous system’; veliki 
mozak ‘cerebrum’, moždane ovojnice (mozgovnice, meninge) ‘meninges’, that is, the traditional thesaural rela-
tions – synonymic, hierarchical-hyponymic, and meronymic –this thesaurus also exhibits new relations – muški 
vs. ženski mozak ‘male vs. female brain’ (attributive); mozgati ‘ponder’, misliti ‘think’, pamtiti ‘remember’ (func-
tional); and svijest ‘consciousness’, inteligencija ‘intelligence’, elektrošokovi ‘electroshock’ (associative), while 
characteristic phraseological meanings are also given (odljev mozgova ‘brain drain’, trust mozgova ‘brain trust’, 
kolektivna lobotomija ‘collective lobotomy’). In addition to semantic motivation, some relationships in the the-
saurus are based on morphological derivation, such as mozgić ‘little brain’, mozgovni ‘brain’ (adj.), misliti/pomis-
liti ‘think’, smisliti ‘invent, conceive’, promisliti ‘think over’, reflect’, domisliti ‘think through’, razmisliti ‘think 
about’. The article also discusses problems that occur in the thesaural construction of this seemingly uncomplicat-
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ed conceptual-semantic domain, which, though accessible to sensory perception, to a great degree eludes simple, 
unambiguous description. This, above all, has to do with the problem of boundaries and divisions, both at the level 
of the individual speaker and that of contrastive comparison of the vocabularies of two or more languages.
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TERMINOLOGIA RELIGIOASĂ ROMÂNEASCĂ: SINONIMIA

Plasându-se în planul studiilor de terminologie „externă”, lucrarea de față, având un caracter predominant des-
criptiv, abordează terminologia religioasă românească, din perspectiva sinonimiei. Ceea ce ni se pare deosebit de 
relevant, în acest sens, este faptul că termenii sinonimici care denumesc același concept aparținând domeniului 
religiei au, în majoritatea cazurilor, etimologii diferite: latină (prin moștenire sau prin împrumut), slavonă, greacă 
etc. Astfel, în demersul nostru, pornind de la un anumit concept religios, am prezentat termenii prin care acesta 
este redat în terminologia religioasă românească, menționând, de asemenea, etimologia acestor termeni. Pentru a 
ilustra distribuția inegală, la nivelul limbajului religios, a acestor sinonime, am întreprins o analiză contextuală a 
sinonimelor respective, bazată pe cercetarea unui număr limitat de texte religioase. 

Cuvinte-cheie: etimologie, limbaj religios, religie ortodoxă, sinonimie, terminologie religioasă.

1.  INTRODUCERE

Monosemia și mononimia reprezintă două postulate de bază ale terminologiei, ceea ce presupu-
ne faptul că un termen denumește un concept unic, iar un concept este desemnat prin intermediul unui 
singur termen (cf. Felber 1984), în aceeași ordine de idei polisemia și sinonimia constituind categorii ce 
contravin principiilor terminologice, în acest sens fiind considerate de către terminologi inadecvate sau 
cel puțin atipice pentru acest domeniu. Totuși, specialiștii au recunoscut faptul că principiile terminolo-
gice menționate au „valabilitate teoretică” (Ploae-Hanganu 1995, 530), acestea fiind, mai degrabă, idea-
le și nefuncționale la nivelul concret al terminologiilor speciale (Temmerman 2000; cf. Bidu-Vrănceanu 
2010). Astfel, deși nu i se poate contesta statutul de terminologie, terminologia religioasă românească 
se caracterizează printr-o mare flexibilitate, în ceea ce privește aceste precepte, ea conținând numeroase 
cuvinte polisemantice și sinonime.

În lucrarea de față vom aborda sinonimia, la nivelul terminologiei religioase românești, prin iden-
tificarea principalelor categorii de sinonime care-i sunt specifice și prin studierea acestora în contextul 
lingvistic în care apar, referindu-ne, prin urmare, într-o succintă analiză contextuală, la modul în care 
funcționează ele în planul concret al limbajului religios românesc. Rolul contextului în cercetarea si-
nonimiei a fost subliniat de Narcisa Forăscu (2007, 101): „Contextul înțeles ca o secvență minimală de 
termeni sau, mai larg, ca text sau variantă stilistico-funcțională este fundamental pentru desemnarea si-
nonimiei, întrucât egalitatea semantică se pune în evidență mai ales în context, deci funcțional”. În acest 
sens, „analiza contextuală trebuie să releve identitățile și diferențele în utilizarea sinonimelor, restricțiile 
de combinare contextuală mergând uneori până la cazuri-limită (contexte specifice unui sinonim sau 
altuia)” (Forăscu 2007, 101). Prin urmare, vom institui un demers în care vom face trecerea de la termi-
nologia propriu-zisă la modul în care aceasta funcționează în limbajul religios.

Pentru a realiza o analiză a sinonimelor din cadrul terminologiei religioase este necesară, într-o 
primă instanță, o privire asupra sinonimiei în general, precum și o investigație a sinonimiei de tip termi-
nologic. În acest sens, reținem definiția sinonimiei oferită de către Jean Dubois, precum și comentariul 
său privind tipurile de sinonimie, care trimite, pe de o parte, la identitatea sau asemănarea sinonimelor 
în ceea ce privește nivelul semantic al acestora și, pe de altă parte, la capacitatea acestora de a se substi-
tui într-un singur context sau în toate contextele posibile (cf. Dubuc 1992): „Sont synonymes des mots 
de même sens, ou approximativement de même sens, et de formes différentes. [...] La synonymie peut 
avoir deux acceptions différentes: ou bien deux termes sont dits synonymes quand ils ont la possibilité 
de se substituer l’un à l’autre dans un seul énoncé isolé (pour un mot donné, la liste des synonymes est 
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alors importante); ou bien deux termes sont dits synonymes (synonymie absolue) quand ils sont inter-
changeables dans tous les contextes, et alors il n’y a pratiquement plus de véritable synonymie sinon 
entre deux langues fonctionnelles (par exemple, en français, en zoologie, la nomenclature scientifique et 
la nomenclature populaire offrent de nombreux exemples de synonymie absolue)” (Dubois 1994, 465). 

Trebuie să precizăm, de asemenea, că Yves Gentilhomme a realizat distincția între sinonimia de 
tip lingvistic și cea de tip terminologic, astfel, comentând un exemplu de sinonimie perfectă din termi-
nologia matematică, el aduce în discuție identitatea referentului: „Ainsi, cercle de neuf points (cercle 
passant par les pieds des hauteurs, par celui des médianes et trois autres points remarquables du trian-
gle) et cercle d’Euler (cercle étudié particulièrement par le mathématicien suisse Euler) ont le même 
référent et sont de parfaits synonymes terminologiques. Ils ne le sont pas nécessairement du point de vue 
linguistique, car porteurs de sens différents: pour le nommer, on se réfère, d’une part à un personnage 
historique, Euler; d’autre part, à des éléments géométriques, neuf points” (Gentilhomme 1994, 392, 
apud Durieux 1996-1997, 94).

Din punct de vedere terminologic, a fost subliniat faptul că sinonimele trimit, în mod obligatoriu, 
la același concept sau noțiune: „2 terms are (near-) synonymous from a terminological point of view (i.e. 
independently of any discourse) if and only if they denote the same concept” (Roche; Calbert-Challot 
2010); sau „Sont dites synonymiques, deux entités dont les valeurs sont rigoureusement identiques. Ces 
deux entités ont une même valeur de référenciation et des conditions d’utilisation rigoureusement iden-
tiques. Elles sont donc en tout point substituables l’une à l’autre” (Gouadec 1993, 69). 

Cazul terminologiei religioase românești nu este singular, prezența sinonimiei în anumite ter-
minologii fiind deja o evidență, existând, în acest sens, și preocuparea, în planul cercetării, de a studia 
sinonimia la nivel terminologic1.

În ceea ce privește terminologia religioasă românească, se poate constata, la o privire generală 
asupra acesteia, faptul că ea conține numeroase cazuri de sinonimie, majoritatea dintre acestea fiind 
termeni care trimit, în mod evident, la același concept și care au etimologii diferite. De altfel, acesta este 
aspectul care ne-a atras atenția și pe care l-am urmărit în acest demers, etimologia diferită, în majorita-
tea cazurilor, a termenilor care desemnează unul și același concept – fenomen deosebit de important și 
pentru istoria terminologiei religioase românești.  

În traseul nostru interpretativ am luat în considerare, într-o primă instanță, conceptul, pentru a 
specifica, ulterior, modul în care este acesta ilustrat prin intermediul termenilor religioși, evidențiind 
faptul că un anumit concept aparținând domeniului religiei este redat, în prezent, prin mai mulți termeni 
având etimologii diferite. Foarte interesantă, din punctul nostru de vedere, ar fi studierea sinonimiei la 
nivelul terminologiei religioase românești, în diacronie, cercetare dificilă, dar care se impune a fi reali-
zată în viitor.

Analiza sinonimelor funcționale în terminologia religioasă românească actuală deschide, totuși, 
investigația acestora, de tip diacronic și istoric, deoarece sinonimia terminologică aparținând religiei 
este justificată, pe de o parte, prin originea religiei ortodoxe, și, pe de altă parte, prin influențele exercita-
te asupra acesteia – fenomen având multiple consecințe în plan lingvistic. În acest sens, trebuie subliniat 
că terminologia creștină fundamentală moștenită din limba latină a fost completată, ulterior, cu termeni 
de altă origine, prin utilizarea în biserică, timp de secole, a limbii slavone – varianta târzie a vechii sla-
ve scrise – și, implicit, prin intermediul traducerilor religioase masive din limba slavă –, prin influența 
limbii grecești medii (bizantine), exercitată prin contactul cultural cu Bizanțul (între secolele al VII-lea 
și al XV-lea) etc. – fapte ce au avut drept consecință și apariția sinonimiei în interiorul terminologiei 
religioase. 

1  Problema sinonimiei a fost deja tratată la nivelul mai multor terminologii, cum ar fi terminologia botanică, 
medicală, de drept, de finanțe etc., independent sau în abordări interdisciplinare, terminologic, terminografic, 
al lingvisticii comparative, contrastiv ș.a. Menționăm, în continuare, câțiva autori preocupați de aceste aspecte: 
Zuzana Kolaříková, G. Polackova, Inga Stoyanova, Marta Chromá, Radek Vogel, Mira Milić.
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2. TERMENI SINONIMICI PREZENȚI ÎN TERMINOLOGIA RELIGIOASĂ 
ROMÂNEASCĂ

În continuare vom prezenta o serie limitată de categorii de sinonime privind terminologia religi-
oasă românească, luând în considerare și posibilitatea lor de integrare într-un context aparținând limba-
jului religios românesc. Trebuie să subliniem că, în precizarea etimologiilor acestor termeni, am utilizat 
principiul etimologiei directe, în acest sens, luând ca reper etimonul din limba care a intrat în contact 
direct cu limba română.

2.1. În ceea ce privește etimologia termenilor studiați, întâlnim situații în care sinonimele au ori-
gine diferită, latină (adică sunt elemente moștenite din latină sau împrumutate din latină), slavă, greacă 
sau sunt formațiuni pe teren românesc. 

2.1.1. De pildă, conceptul care se referă la acțiunea preoților de a da credincioșilor vinul și pâi-
nea sfințite, simbol al sângelui și trupului lui Hristos, este exprimat prin intermediul a trei termeni cu 
etimologii diferite: a cumineca, de origine latină (lat. *comminicare) (Pușcariu 441, REW 2090, CDER 
2671, MDA), a împărtăşi (în + părtaş) (MDA), a griji, împrumutat din bulgară (bulg. grižǎ se) (DEX) 
(cf. MDA). În ceea ce privește distribuția acestor sinonime în limbajul religios românesc, menționăm 
numai faptul că în limbajul de cult sunt utilizați toți acești termeni, iar în limbajul teologic este preferat 
termenul a împărtăşi. De asemenea, acțiunea credincioșilor de a primi de la preot, vinul și pâinea sfinți-
te, simbol al sângelui și trupului lui Hristos, este redată prin aceleași verbe, utilizate la diateza reflexivă: 
a se cumineca (lat. *comminicare) (Pușcariu 441, REW 2090, CDER 2671, MDA), a se împărtăşi (în + 
părtaş) (MDA), a se griji (bulg. grižǎ se) (DEX) (cf. MDA). 

2.1.2. În aceeași ordine de idei, conceptul privitor la una dintre cele șapte taine, ce constă în 
gustarea de către credincioși a vinului și a pâinii sfințite de preot, este reprodus în limba română prin 
intermediul a cinci termeni, toți cu etimologii diferite: cuminecare (cumineca) (MDA), împărtăşire (îm-
părtăşi) (MDA), grijire (griji) (MDA), euharistie (fr. eucharistie) (DEX, MDN) (gr. euharistia) (MDN, 
MDA) (lat. eucharistia) (DEX, MDA). Conceptul mai concret, referitor la vinul și pâinea care servesc 
la oficierea acestei sfinte taine, este exprimat prin termenii: cuminecătură (cumineca + -ătură) (MDA), 
împărtăşanie (împărtăşi + -anie) (MDA), grijanie (griji + -anie) (DEX) (cf. bulg. MDA), euharistie (fr. 
eucharistie) (DEX, MDN) (gr. euharistia) (MDN, MDA) (lat. eucharistia) (DEX, MDA). Sub aspectul 
posibilităților de combinare textuală a acestor sinonime, menționăm că în limbajul de cult nu apare ter-
menul euharistie, care este preferat în limbajul teologic, alături de termenii împărtăşanie, împărtăşire, 
în limbajul catehetic apărând foarte rar și termenii cuminecătură, cuminecare.

2.1.3. Conceptul care privește sentimentul religios profund, manifestat printr-o practică foarte 
scrupuloasă, este reprodus în limba română prin intermediul mai multor termeni, precum:, cuvioşie 
(cuvios + -ie) (MDA), evlavie (ngr. evlávia) (DEX) (cf. MDA), cucernicie (cucernic + -ie) (MDA), 
smerenie (sl. sǔmĕrjenije) (DEX) (cf. vsl. MDA). Reținem, în acest sens, faptul că și conceptul privitor 
la persoana ce trăiește sentimentul respectiv, precum și noțiunea referitoare la caracteristica celui care 
trăiește sentimentul descris mai sus, este redat prin mai mulți termeni: cuvios (cuveni + -os) (MDA), 
evlavios (evlavie + -os) (MDA), cucernic (cuceri + -nic) (MDA), smerit (smeri) (MDA). Acești termeni 
se caracterizează printr-o distribuție relativ egală la nivelul textelor religioase românești. 

2.2. Reținem și o altă categorie a sinonimelor din cadrul terminologiei religioase românești, și 
anume aceea în care termenii de origine latină, slavă și greacă concurează între ei în reproducerea ace-
luiași concept, în limbajul religios. 

2.2.1. De exemplu, noțiunea privitoare la peretele pictat sau împodobit cu icoane, care desparte al-
tarul de restul bisericii este redat prin intermediul a trei termeni de origine diferită: tâmplă (lat. *templa, 
pluralul lui templum) (Pușcariu 1730, REW 8630, CDER 8714, MDA), catapeteasmă (ngr. katapétas-
ma) (DEX) (cf. sl. și ngr. MDA), iconostas (sl. ikonostasǔ) (DEX) (cf. vsl. MDA).
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În ceea ce privește distribuția acestor termeni la nivelul limbajului religios, menționăm faptul că 
în limbajul biblic românesc este preferat termenul catapeteasmă, în limbajul tehnic de cult fiind prezente 
toate aceste sinonime.

2.3. O altă categorie de sinonime, funcțională la nivelul terminologiei religioase românești, conți-
ne termeni de origine slavă și termeni formați pe teren românesc, care trimit la un concept religios unic. 

2.3.1. Astfel, conceptul privitor la Sfânta Taină ce constă în mărturisirea păcatelor pentru a obține 
iertarea acestora este exprimat prin termenii sinonimici: mărturisire (mărturisi) (MDA), spovedanie (sl. 
ispovĕdanije) (DEX) (cf. slv. MDA), pocăinţă (pocăi + -inţă) (MDA).

2.4. Există și posibilitatea concurenței dintre doi termeni moșteniți din limba latină care redau 
același concept ce aparține domeniului religiei.

2.4.1. De pildă, conceptul referitor la alimentele care sunt interzise în zilele de post, precum 
carnea și lactatele, este exprimat prin doi termeni moșteniți din limba latină: frupt (lat. fructus, -um) 
(Pușcariu 660, REW 3537, CDER 3501, MDA) și dulce (lat. dulcis) (MDA).

2.5. Mai reținem și situația frecventă în care un concept este redat prin doi termeni, unul de origi-
ne latină, moștenit sau împrumutat, altul de origine slavonă. 

2.5.1. Conceptul referitor la acțiunea lui Dumnezeu de a fi bun față de credincioși este transpus 
prin termenul moștenit din latină îndura (lat. indurare) (Pușcariu 835, REW 4386, CDER 4400, MDA) 
și milui (sl. milovati) (DEX) (cf. slv., srb. MDA). Totuși, trebuie subliniat faptul că în limbajul religios 
ortodox românesc termenul a milui este frecvent, iar a îndura este utilizat foarte rar, în limbajul catolic 
românesc utilizându-se termenul a îndura, pentru a reda aceeași noțiune.

2.5.2. Conceptul referitor la actul de defăimare a lui Dumnezeu, a dogmelor și a obiectelor sfinte 
este exprimat prin termenul hulă (sl. hula) (cf. vsl. MDA) și termenul împrumutat din limba latină blas-
femie (lat. blasphemia) (MDN, MDA). Termenul blasfemie este utilizat în limbajul teologic, în care se 
apare, de asemenea, și sinonimul hulă. Termenul blasfemie nu este prezent în limbajul de cult românesc, 
iar în limbajul biblic este preferat termenul hulă. În limbajul teologic românesc se utilizează ambii ter-
meni.

2.5.3. Conceptul referitor la atributul lui Dumnezeu de a fi în afara timpului este redat prin terme-
nii: etern (lat. aeternus) (MDN, MDA) și veşnic (sl. vĕčinŭ) (cf. slv. MDA), sinonimul etern, împrumu-
tat din limba latină, specific limbii române literare, apărând numai în limbajul teologic.

2.6. Există și situația în care doi termeni de origine slavă exprimă aceeași noțiune religioasă. 
2.6.1. De exemplu, conceptul referitor la acțiunea de a asista mărturisirea păcatelor în vederea 

iertării acestora, în cazul duhovnicilor, precum și conceptul de a mărturisi păcatele în vederea iertării lor, 
în cazul credincioșilor, este redat prin termenii: mărturisi (sl. marturisati) (DEX) (cf. slv., gr. MDA) și 
spovedi (sl. ispovĕdati) (DEX) (cf. slv. MDA).

2.7. Reținem și următoarea situație în care un termen de origine latină este dublat de un termen 
format pe teren românesc în redarea unui anumit concept religios.

2.7.1. În acest sens, menționăm că noțiunea referitoare la Sfânta Taină a căsătoriei este desemnată 
prin termenii nuntă (singularul refăcut după pluralul nunți, din lat. nuptiae) (Pușcariu 1208, REW 5999, 
CDER 5735, MDA) și cununie (cunună  + -ie) (MDA).

2.7.2. Conceptul referitor la ceea ce îi este specific lui Dumnezeu este redat prin termenii sino-
nimici: divin (fr. divin) (DEX, MDN, MDA) (lat. divinus) (DEX, MDN, MDA) (it. divino) (MDA) și 
dumnezeiesc (Dumnezeu + -esc) (MDA). În limbajul teologic sunt funcționali ambii termeni, dar în 
limbajul biblic și de cult apare numai termenul dumnezeiesc.
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2.8. O altă categorie este constituită de doi termeni sinonimici, unul de origine slavă, altul format 
pe teren românesc.

2.8.1. În acest sens, precizăm că noțiunea care se referă la grația pe care Dumnezeu o manifestă 
față de oameni este exprimat prin termenii: milă (sl. milŭ) (DEX) (cf. slv. MDA) și îndurare (îndura) 
(MDA). Aceste sinonime au distribuție egală în limbajul religios, ele putând apărea simultan în același 
context.

2.8.2. Conceptul referitor la atributul lui Dumnezeu de a-Și manifesta grația pentru oameni este 
redat prin termenii: milostiv (sl. milostivŭ) (DEX) (cf. slv. MDA) și îndurător (îndura + -ător) (MDA), 
ambele utilizate frecvent în limbajul religios românesc. 

2.8.3. Conceptul privitor la grandoarea lui Dumnezeu este exprimat prin termenii: slavă (sl. slava) 
(DEX) (cf. slv. MDA) și mărire (mări) (MDA).

2.8.4. Conceptul ce trimite la acțiunea de a exprima grandoarea lui Dumnezeu este reprodus prin 
termenii: a slăvi (sl. slaviti) (DEX) (cf. slv. MDA) și a mări (mare) (MDA) .

2.9. Reținem și cazul în care concurența în desemnarea aceluiași concept este realizată între un 
termen de origine slavă și un termen neologic, cu etimologie multiplă.

2.9.1. Conceptul referitor la locul în care ajung, după moarte, sufletele oamenilor păcătoși, este 
desemnat prin cuplul sinonimic: infern (lat. infernus) (DEX, MDN, MDA) (it. inferno) (MDN, MDA), 
iad (sl. jadŭ) (DEX) (cf. vsl. MDA). În ceea ce privește utilizarea acestor termeni, limbajul teologic este 
hibrid, utilizându-se, în aceeași măsură, iad și infern, iar termenul iad este specific limbajului biblic și 
limbajului de cult, unde nu apare infern.

2.9.2. Conceptul care desemnează locul în care au trăit Adam și Eva până la căderea în păcat și 
unde vor ajunge, după moarte, sufletele oamenilor fără păcate este exprimat în terminologia religioasă 
românească prin termenii:  paradis (fr. paradis) (MDN, MDA) (germ. paradies) (MDA), (lat. paradi-
sus) (MDN) (gr. paradeisos) (MDN) și rai (sl. raj) (DEX) (cf. slv. MDA). În ceea ce privește distribuția 
la nivelul textelor religioase a acestor termeni, cuplul de sinonime paradis/rai funcționează la fel ca 
perechea infern/iad.

2.9.3. Conceptul referitor la trimisul lui Dumnezeu pe Pământ, capabil să ghicească viitorul este 
redat prin profet (fr. prophète) (MDN, MDA) (lat. propheta) (cf. MDN, MDA) (gr. prophetes) (MDN) și 
proroc (sl. prorokŭ) (DEX) (cf. slv. MDA).Termenii profet și proroc apar în aceeași măsură în limbajul 
teologic, în limbajul de cult apărând în mod exclusiv proroc, iar în limbajul biblic este preferat termenul 
proroc, iar în ediția Bibliei realizată de Înalt Prea Sfinția Sa Bartolomeu Anania apăre și termenul profet.

2.10. O altă categorie de sinonime religioase este constituită din perechile formate din neologis-
me, pe de o parte, și formațiuni pe teren românesc, pe de altă parte.

2.10.1. Conceptul care trimite la existența infinită în timp a lui Dumnezeu este exprimat prin 
termenii: eternitate (fr. éternité) (MDN, MDA) (lat. aeternitas, -atis) (MDN) și veşnicie (veşnic + -ie) 
(MDA).

3. CONCLUZII

În încheiere, trebuie să subliniem faptul că sinonimele la care am făcut referire, deși trimit la ace-
lași concept, au o distribuție inegală la nivelul textelor religiose.

Conceptele vizate în scurta noastră intervenție se referă, în cea mai mare parte a lor, la ritualul 
creștin ortodox sau la practica religioasă, de pildă la Sfintele Taine, altele trimit la dogmele specifice 
religiei ortodoxe. 

Precizăm, de asemenea, faptul că sinonimia apare frecvent ca fenomen multiplu, adică dezvol-
tându-se nu numai în cazul unor termeni sinonimici considerați izolat, precum și în cazul altor termeni 
care fac parte din familia lexicală a termenilor sinonimici primari, de pildă, ne-am referit deopotrivă la 
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verbul a împărtăşi, cu toate sinonimele acestuia, precum și la împărtăşanie, cu întreaga sa serie sinoni-
mică. Am vizat, de asemenea, perechile sinonimice ale termenilor a milui, milă, milostiv. Acest fenomen 
al creativității ce apare în limbajul religios românesc indică faptul că acești termeni au fost funcționali 
într-o etapă de „consolidare” a limbii române, ei fiind prezenți și în limbajul religios românesc actual.

Termenii religioși sinonimici pe care i-am analizat nu pot fi substituiți oricum în variantele multi-
ple ale limbajului religios, ele deținând anumite limite contextuale. Spre deosebire de limbajul biblic ro-
mânesc, limbajul de cult sau limbajul catehetic, limbajul teologic este hibrid, el conținând, într-o măsură 
mai mare sau mai mică, toate sinonimele ce desemnează un anumit concept religios. Acest lucru este 
explicabil prin natura generalizantă și interpretativă a acestui tip de limbaj, el trimițând, într-un anumit 
sens, și la toate celelalte tipuri ale limbajului religios românesc, conținând în sine toate aceste limbaje. 
Limbajul biblic românesc s-a schimbat într-o oarecare măsură, de-a lungul timpului, acest lucru putând 
fi sesizat prin intermediul termenilor ce apar în numeroasele ediții ale Bibliei în limba română. Limbajul 
de cult este cel mai autarhic dintre toate ipostazele limbajului religios românesc, el schimbându-se într-o 
măsură extrem de mică.

Analiza pe larg a sinonimelor existente în terminologia religioasă românească va ilustra anumite 
aspecte care sunt specifice terminologiei religioase românești, precum și modul în care aceasta func-
ționează la nivelul textelor religioase – contribuind, astfel, la o cercetare de istorie a limbii române în 
general.  
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listă De abrevieri

bulg. bulgară    ngr. neogreacă
fr. franceză    sl. slavă
germ. germană    slv. slavonă
gr. greacă     srb. sârbă
it. italiană    vsl. vechea slavă
lat. latină

ROMANIAN RELIGIOUS TERMINOLOGY: SYNONYMY

Summary

Research in the field of descriptive or ‘external’ terminology has pointed out that univocity, one of the principles 
of normative or ‘internal’ terminology, while retaining ‘theoretical value’, does not reflect the actual reality of ter-
minologies. An analysis of Romanian religious terminology, which is Orthodox, shows that it is not characterised 
by monosemy or mononymy, but contains numerous instances of polysemantic words and synonyms.
The present study, pertaining to the field of ‘external’ terminology, looks at synonymy in Romanian religious 
terminology from a predominantly descriptive perspective. One of the most noteworthy aspects in this respect 
is that synonymous terms which denote the same concept belonging to the field of religion usually have differ-
ent etymologies: Latin (by inheritance or borrowing), Slavonic, Greek etc. Thus, starting from a certain religious 
concept, I have presented the multiple terms by which it is rendered in Romanian religious terminology, while also 
giving the etymology of these terms. Most of the concepts analysed in this brief study are connected to the Chris-
tian Orthodox ritual, while others refer to Orthodox religious dogmas. For a more systematic presentation of the 
material, I have identified several categories of synonyms within Romanian religious terminology, following the 
criterion of their different etymologies. The focus on terminological synonymy opens up, in my view, an important 
field of diachronic and historical investigation upon Romanian religious terminology, since in this field synonymy 
is justified, on the one hand, by the origins of Orthodox religion and, on the other hand, by the influences it has 
undergone over time.
In what concerns the synonymous terms presented, it is significant to note that most of these are active, function-
ing in parallel in the Romanian religious language or only in some of its variants: biblical language, liturgical 
language, theological language, etc. In order to illustrate the uneven distribution of these synonyms within reli-
gious language, I have undertaken a contextual analysis of the synonyms in question based on a small number of 
religious texts.

Keywords: etymology, religious language, Orthodox religion, synonymy, religious terminology.
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NORMATIVNI STATUS OBLIKA DIREKTNOG PARCIJALNOG  
PITANJA TIPA: UPITNI PRILOG + EST-CE QUE  

U SAVREMENOM FRANCUSKOM JEZIKU 

U rečnicima i gramatikama savremenog francuskog jezika, različito se određuje normativni status oblika direk-
tnog parcijalnog pitanja tipa: upitni prilog + est-ce que, koji omogućava očuvanje kanonskog reda reči (subjekat 
+ glagol + objekat). Dok se u najnovijem, nedovršenom izdanju Rečnika Francuske akademije (1992-) njegova 
upotreba opisuje kao odlika „nemarnog govora“ koji treba izbegavati, neki noviji rečnici i gramatike pokazuju 
tolerantniji stav u pogledu definisanja normativnog statusa ovog oblika, te ga čak svrstavaju u standardni jezik i 
tretiraju ga ravnopravno sa oblicima izvedenim pomoću proste ili složene inverzije. Naime, uprkos tradicionalno 
konzervativnim normativnim načelima Francuske akademije i njenim restrikcijama u pogledu upotrebe svih oblika 
direktnog parcijalnog pitanja u kojima iza upitnog priloga ne sledi inverzija, u svakodnevnom francuskom go-
vornom jeziku postoji ukorenjena težnja ka uspostavljanju kanonskog reda reči u direktnim pitanjima, te, između 
ostalog, parcijalno pitanje tipa: upitni prilog + est-ce que postaje sve više uobičajeno i sve više se smatra stilistički 
nemarkiranim. U radu ćemo opisati različite načine na koje je normativni status navedenog upitnog oblika opisan 
u savremenoj lingvističkoj referentnoj literaturi (normativni i deskriptivni rečnici, gramatike francuskog jezika), s 
posebnim osvrtom na način kako je on definisan u gramatikama francuskog kao stranog jezika.

Ključne reči: parcijalno pitanje, jezička varijacija, jezička norma, francuski jezik

1. UVOD

U francuskom jeziku, upitni prilozi za mesto (où), vreme (quand), način (comment) i uzrok 
(pourquoi) mogu graditi parcijalno pitanje na najmanje pet načina1, koje možemo podeliti u dve katego-
rije, u zavisnosti od zastupljenog reda reči:

I) parcijalno pitanje u kome je upotrebljena inverzija, koja može biti:

a) prosta, ako je subjekat iskazan u vidu lične nenaglašene zamenice, pokazne zamenice ce ili 
neodređene zamenice on, te se on stavlja iza glagola u ličnom glagolskom obliku, od koga se u pisanju 
odvaja crticom, uz eventualno umetanje eufoničnog -t-2 (Comment s’appelle-t-il ?)3, ili

b) složena, ako je subjekat imenica (ili imenska grupa) ili neka druga zamenica osim lične ne-
naglašene, pokazne ce ili neodređene on, te se subjekat, upotrebljen posle upitne reči, ponavlja, iza 
glagola u ličnom glagolskom obliku, u vidu lične nenaglašene zamenice 3. lica jednine ili množine koja 

1  Među navedenim upitnim prilozima, izostavljen je upitni prilog za količinu (combien) koji, za razliku od ostalih upitnih 
priloga, može biti upotrebljen i kao neodređena zamenica, te se tada obično nalazi u funkciji subjekta kome sledi glagol u 
množini: Combien ont réglé leur cotisation de l’année ? [Le Goffic 1993: 106]. U navedenoj upotrebi ostaje očuvan kanonski 
red reči (subjekat + glagol + objekat), dok se upotreba inverzije tumači kao hiperkorekcija i supstandardni oblik.

2  Prilikom inverzije glagola 3. lica jednine, ako se lični glagolski oblik završava na -a ili -e, umeće se eufonično -t- između 
glagola i nenaglašene lične zamenice il i elle, ili između glagola i neodređene zamenice on.

3  Posebno izdvajamo tip proste inverzije u parcijalnim pitanjima koji ne može biti upotrebljen uz sve upitne priloge. Naime, reč je 
o prostoj inverziji u kojoj subjekat, iskazan u vidu imenice ili imenske grupe, stoji neposredno iza glagola, a ovaj upitni oblik, 
uz izvesna gramatička ograničenja, može teoretski da stoji iza svih upitnih priloga izuzev uz pourquoi (Où va Pierre ?, Quand 
revient Marie ?, Comment s’appelle ton frère ?).
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se, u pisanju, odvaja crticom od glagola, uz eventualno umetanje eufoničnog -t- (Comment ton frère 
s’appelle-t-il ?);

II) parcijalno pitanje u kome je očuvan kanonski red reči (subjekat + glagol + objekat), i to na 
sledeći način:

a) upitna reč + est-ce que + kanonski red reči (Comment est-ce qu’il s’appelle ?),
b) upitna reč + kanonski red reči (Comment il s’appelle ?),
c) kanonski red reči + upitna reč (Il s’appelle comment ?).

Različiti oblici parcijalnih pitanja imaju različitu stilističku vrednost koja je, u savremenoj lin-
gvističkoj literaturi, često neusaglašeno definisana, što predstavlja „slabu tačku“ kako za jezičku normu 
tako i za lingvističku teoriju [Le Goffic 1993: 108]. Rober-Leon Vagner (Robert-Léon Wagner) i Žaklin 
Penšon (Jacqueline Pinchon), autori gramatike Grammaire du français classique et moderne, navode 
da, među mnoštvom upitnih oblika koji postoje u francuskom jeziku, odabir odgovarajućeg, u određe-
noj govornoj situaciji, zavisi od nivoa obrazovanja osobe koja govori, od okolnosti govorne situacije, 
odnosno od familijarnog ili uzvišenog tona govora, kao i od ritma, harmonije, i slično [Wagner, Pinchon 
1962: 539]. Iako je, prema pravilima konzervativne jezičke norme, u direktnom parcijalnom pitanju 
obavezna inverzija iza inicijalno upotrebljenih upitnih priloga où, quand, comment i pourquoi, u ne-
formalnom francuskom govornom jeziku, u navedenoj upotrebi, gotovo uvek se uspostavlja kanonski 
red reči. Polazeći od činjenice da su u upitnom sistemu francuskog jezika zastupljeni raznovrsni upitni 
oblici usled delovanja različitih tendencija, pre svega, s jedne strane, težnje u govornom jeziku ka uspo-
stavljanju kanonskog reda reči po uzoru na red reči u izjavnim rečenicama, i, sa druge strane, snažnog 
uticaja norme i pisanog jezika, koji nalažu upotrebu inverzije u direktnim parcijalnim pitanjima uz upit-
ne priloge, Žan-Klod Ševalije (Jean-Claude Chevalier) i njegovi saradnici zaključuju da opis postojećih 
upitnih oblika „pre liči na zamršen žbun nego na golo drvo o kojem sanjaju strukturalistički sintaksičari“ 
[Chevalier et al. 1964: 96]. Dok, s jedne strane, oblici parcijalnih pitanja u kojima je, iza upitnih priloga 
où, quand, comment i pourquoi, upotrebljena inverzija neosporno spadaju u negovani francuski jezik, 
s druge strane, oblici parcijalnih pitanja u kojima je očuvan kanonski red reči uz upotrebljene upitne 
priloge u finalnoj i, naročito, u inicijalnoj poziciji, svrstavaju se u familijarni francuski jezik. Između 
ove dve kategorije, nalazi se oblik parcijalnog pitanja u kome je kanonski red reči očuvan posredstvom 
fokalizatora (c’est que) upotrebljenog u inverziji (est-ce que), koji se koristi neposredno posle upitnih 
priloga. Definisanje normativnog statusa poslednjeg tipa parcijalnih pitanja naročito varira u rečnicima 
i gramatikama francuskog jezika, namenjenim kako izvornim govornicima, tako i strancima, što ćemo 
nastojati da pokažemo u nastavku našeg rada.

2. NORMATIVNI STATUS OBLIKA PARCIJALNOG PITANJA TIPA:  
UPITNI PRILOG + EST-CE QUE U REČNICIMA FRANCUSKOG JEZIKA

2.1. Normativni Rečnik Francuske akademije (1992-)

Normativni Rečnik Francuske akademije, pored leksičkih datosti, ortografskih i ortoepskih na-
pomena, sadrži i izvesna morfološka i sintaksička načela koja odgovaraju uzornom jezičkom nivou 
oličenom u ovom rečniku, a koji nosi naziv le bon usage. Između ostalog, navedena pravila odnose se 
i na redosled reči u direktnom pitanju, te se, tako, u nedovršenom, devetom izdanju Rečnika Francuske 
akademije (1992-) [DAF 9]4, uz pojam „upitnog oblika“ (fr. interrogation), izričito kaže da on mora biti 

4  Reč je o nedovršenom, devetom izdanju Dictionnaire de l’Académie française čija su za sada objavljena tri toma: prvi tom 
(od odrednica A do Enzyme) objavljen je 1992. godine, drugi tom (od odrednica Eocène do Mappemonde) objavljen je 2000. 
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iskazan uz inverziju subjekta i glagola, te da „ovo pravilo ne trpi nikakve izuzetke“5. Uz upitne priloge 
où, quand, comment i pourquoi, isključivo su navedeni primeri upitnih oblika u inverziji (Où suis-je 
?, Où demeurez-vous ?, Où en sommes-nous ?, Où a-t-il pris cette idée ?, D’où venez-vous ?, Par où 
s’est-il enfui ?, Quand tiendrez-vous votre promesse ?, Quand arriverez-vous ?, Jusqu’à quand ou, 
litt., jusques à quand faudra-t-il attendre ?, Pour quand me promettez-vous une réponse ?, Comment 
allez-vous ?, Comment se porte-t-il ?, Comment a-t-il pu se sauver ?, Comment dirais-je ?, Comment 
vous êtes-vous avisé de venir ici ?, Comment s’est-il adressé à moi plutôt qu’à un autre ?, Pourquoi 
riez-vous ?, Pourquoi donc a-t-il donné sa démission ?; De quand date cet usage ?; À quand la partie 
est-elle remise ?).

Upotreba „direktnog upitnog izraza“ est-ce que (fr. locution interrogative directe) uz upitne de-
terminative, zamenice ili priloge vezuje se za „nemaran govor“ (fr. la langue relâchée), te se napominje 
da takav oblik „treba izbegavati“. U direktnim parcijalnim pitanjima, kako u govoru, tako i u pisanju6, 
iza upitnih priloga mora se upotrebiti inverzija (Quand partez-vous ?), a ne est-ce que i kanonski red 
reči (Quand est-ce que vous partez ?)7. Uz odrednicu quand, daje se napomena da u obliku Quand est-ce 
que… ? dolazi do vezivanja, ali i da je to „familijarni izraz“ (fr. le tour familier), odnosno da pripada 
„jeziku koji se upotrebljava u svakodnevnom razgovoru i ne odgovara negovanom stilu“8. 

Ovakav stav Francuske akademije u odnosu na upotrebu upitnog izraza est-ce que u suprotnosti 
je sa opisom koji je dat u prethodnom (osmom) izdanju rečnika [DAF 8], objavljenom između 1932. i 
1935. godine, gde je, bez ikakvih restrikcija vezanih za upotrebu, naveden primer upitnog oblika (pod 
odrednicom nepromenljive pokazne zamenice ce): Quand est-ce que vous partirez ?9 Uz odrednicu que, 
napominje se da konstrukcija c’est... que služi za isticanje (C’est dans cette maison qu’il habite), a tu se 
ubrajaju i upitni oblici gde je konstrukcija c’est... que upotrebljena u inverziji, a pomoću koje se dodatno 
ističe upitni prilog upotrebljen u inicijalnoj poziciji (Où est-ce qu’on trouvera ce livre ?)10.

2.2. Deskriptivni jednojezični rečnici francuskog jezika

U deskriptivnim rečnicima francuskog jezika, predstavljanje jezičke varijacije u funkciji je, pre 
svega, situacionog raslojavanja jezika koje je često zasnovano na razlikovanju kvantitativno i kvalita-
tivno neusaglašeno definisanih jezičkih nivoa. Jezička heterogenost odnosi se mahom na leksički fond, 
ali u izvesnoj meri obuhvata i sintaksu francuskog jezika, kao što ćemo to videti na primeru direktnih 
parcijalnih pitanja izvedenih pomoću upitnih priloga où, quand, comment i pourquoi. 

godine, a treći tom (od odrednica Maquereau do Quotité) objavljen je 2011. godine. Prikupljena rečnička građa redovno 
se objavljuje u Le Journal officiel de la République française, Édition des Documents administratifs: <http://www.journal-
officiel.gouv.fr/dae.html> (20.05.2013), a na sajtu Francuske akademije dostupno je i digitalizovano izdanje rečnika od 
odrednica A do Recez: <http://www.academie-francaise.fr/le-dictionnaire/consultation-en-ligne> (20.05.2013).

5  « INTERROGATION, n. f. XIIIe siècle. Emprunté du latin interrogatio, ‘question, interrogation’. [...] L’interrogation directe 
exige l’inversion du sujet et du verbe. On doit dire : Quelle heure est-il ? et non Quelle heure il est ? Cette règle ne souffre 
aucune exception. ». <http://www.cnrtl.fr/definition/academie9/interrogation> (23.05.2013).

6  U izdanju gramatike Le bon usage iz 2007. godine, navodi se da se u nedovršenom, devetom izdanju normativnog Rečnika 
Francuske akademije (1992-) „ne pravi razlika između govornog i pisanog jezika“, te da je način predstavljanja upotrebe 
upitnog izraza est-ce que, u najmanju ruku, štur [Grevisse, Goosse 2007: 499].

7  « EST-CE QUE – Loc. interrogative directe. Est-ce que ? locution qui peut se substituer à l’inversion du sujet. Est-ce que vous 
viendrez ? Dans la langue relâchée, cette locution sert souvent à renforcer un pronom ou un adverbe interrogatif : Qu’est-ce 
que vous dites ? On évitera d’associer cette locution à l’adverbe, au pronom ou à l’adjectif interrogatif. On doit dire : Quand 
partez-vous ? et non : Quand est-ce que vous partez ? ». <http://www.cnrtl.fr/definition/est-ce%20que> (23.05.2013). 

8  « FAMILIER – Spécialt. En parlant d’une expression, d’une tournure. Qui appartient au langage de la conversation courante 
et ne convient pas au style soutenu. Une locution familière. Un tour familier. ‘Bouquin’, dans le sens de ‘livre’, est familier. 
‘Cabochard’ pour ‘têtu’ est d’un emploi familier quand on parle d’un être humain. ‘Ça’ est une abréviation familière de 
‘cela’. » <http://www.cnrtl.fr/definition/academie9/familier> (23.05.2013).

9  <http://www.cnrtl.fr/definition/academie8/ce> (23.05.2013).
10  <http://www.cnrtl.fr/definition/academie8/que> (23.05.2013).
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U deskriptivnom rečniku Trésor de la langue française (1971-1994)11 [TLFI], zasnovanom na 
književnim delima iz XIX i XX veka, dati su, uz navedene upitne priloge, prvenstveno primeri direktnih 
parcijalnih pitanja upotrebljenih u inverziji: Où est-ce ? Où êtes-vous certain d’avoir vu Honoré ? (Émi-
le Zola, Le Débâcle, 1892), Par où dois-je entrer ? (Émile Zola, Nana, 1880), Quand vous verrai-je? 
murmura-t-il, très bas (Joris-Karl Huysmans, Là-bas, t. 2, 1891), Quand revient-elle, ton Américai-
ne ? (Édouard Bourdet, Le Sexe faible, 1931), Comment t’appelles-tu ? (Léon Frapié, La Maternelle, 
1904), Comment allez-vous, cher Marquis ? (Georges Duhamel, Chronique des Pasquier, La Passion 
de Joseph Pasquier, 1945), Pourquoi êtes-vous méchante avec moi ? (Octave Mirbeau, Le Journal 
d’une femme de chambre, 1900), Pourquoi t’en vas-tu ? (René Bazin, Le Blé qui lève, 1907); Où se 
trouve le quai de Gesvres ? (Léon-Paul Fargue, Le Piéton de Paris, 1939), D’où vient ce bruit ? D’où 
vient tout le mal ? D’où lui vient sa fortune ? (Honoré de Balzac, Splendeurs et misères des courtisanes, 
1844), Quand tomberont les écailles des yeux du cardinal-archevêque, afin qu’il voie l’indignité de ce 
prêtre ? (Anatole France, L’Orme du mail, 1897), Comment va Madame de Janville ? (Georges Duha-
mel, Chronique des Pasquier, La Passion de Joseph Pasquier, 1945); Quand la jeune fille lui apparut-
elle ? (Maurice Barrès, Sous l’œil des barbares, 1888), Pourquoi cet homme stationne-t-il devant ma 
porte ? Pourquoi ma concierge avait-elle un drôle d’air en me disant bonjour ? Pourquoi la fenêtre 
est-elle ouverte ? (Roger Vailland, Drôle de jeu, 1945).

Rečnik TLFI nudi i primere za tip parcijalnog pitanja izvedenog pomoću upitnog izraza est-ce 
que: Comment, pourquoi est-ce que... Quand est-ce que je te revois, puisque tu es collé dimanche ? 
(Henry de Montherlant, Les Jeunes Filles, Les Lépreuses, 1939). Objašnjava se da se pomoću „upitne 
morfeme“ est-ce que (fr. morphème interrogatif) grade prošireni, „pojačani“ oblici parcijalnih pitanja, 
koji služe za dodatno isticanje upitnog značenja (na primer, uz oblik où est-ce que, kaže se: où renforcé, 
pour insister sur l’interrogation)12. Ovi oblici vezuju se za usmeni vid izražavanja (fr. la langue orale), 
naročito za „familijarni jezik“ (fr. le français familier), koji se upotrebljava u neposrednom, svakodnev-
nom govoru13. 

U elektronskoj verziji rečnika  Le Petit Robert [LPR] iz 2001. godine, za direktna parcijalna pi-
tanja uz upitne priloge où, quand, comment i pourquoi, navode se, takođe, pretežno primeri preuzeti iz 
književnih dela u kojima je upotrebljena inverzija: D’où venaient-ils ?, Où allaient-ils ? (Denis Diderot, 
Jacques le fataliste et son maître, 1765-1784), Par où commencerai-je ? (Gustave Flaubert, Madame 
Bovary, 1857), Jusqu’où ne serais-je pas monté ? (François Mauriac, Le Nœud de vipères, 1932), Quand 
aurez-vous fini de conter votre histoire ? (Victor Hugo, Hernani, 1830), Depuis quand payez-vous vos 
dettes ? (Victor Hugo, Marion Delorme, 1831), Comment n’êtes-vous pas avec les autres ? (André 
Malraux, 1901-1976), Pourquoi existons-nous ?, Pourquoi y a-t-il quelque chose ? (Voltaire, Diction-
naire philosophique, 1764); Mais où sont les neiges d’antan ? (François Villon, Testament, « Ballade 
des Dames du temps jadis », 1461-1462), Où donc est le jeune mari que vous m’aviez promis ? (Jean 
de La Fontaine, Fables, « La jeune Veuve », 1668). Dok se u rečniku TLFI navode primeri kako proste 
tako i složene inverzije, u rečniku LPR zastupljeni su isključivo primeri direktnih parcijalnih pitanja uz 
prostu inverziju.  

U neznatnoj meri, rečnik LPR nudi i primere parcijalnog pitanja izvedenog pomoću upitnog izra-
za est-ce que: Où est-ce que Mme Swann a pu aller pêcher ce monde-là ? (Marcel Proust, À la recherche 
du temps perdu, À l’ombre des jeunes filles en fleurs, 1919), Quand est-ce qu’on s’en va ?, Pourquoi est-

11  Rečnik Trésor de la langue française obuhvata leksikografsku građu francuskog jezika iz XIX i XX veka (1789-1960) 
u 16 tomova. Objavljen je u periodu od 1971. do 1994. godine, a plod je saradnje ekipe CNRS (Centre National de la 
Recherche Scientifique): CRTLF (Centre de Recherche pour un Trésor de la Langue française) koji je zatim prerastao u 
INaLF (Institut National de la Langue française). Zahvaljujući numeričkoj obradi rečničke građe koju je sprovela ekipa 
ATILF/CNRS-Université de Lorraine (Analyse et traitement informatique de la langue française), od 2002. godine dostupno 
je digitalizovano izdanje rečnika, Trésor de la langue française informatisé: <http://atilf.atilf.fr/> (23.05.2013). 

12  <http://www.cnrtl.fr/definition/o%C3%B9> (23.05.2013).
13  « FAMILIER – dans l’expression langagière, dont on use dans l’intimité, dans la conversation courante. » <http://www.cnrtl.

fr/definition/familier> (23.05.2013).
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ce que vous saluez cette Cambremer ? (Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, Du côté de chez 
Swann, 1913). Upotreba upitnog izraza, odnosno „upitne formule“ est-ce que (fr. formule interrogative) 
u parcijalnim pitanjima (Quand est-ce qu’il vient ? Comment est-ce que tu vas faire ?), vezuje se za 
„familijarni francuski jezik“ (fr. le français familier), odnosno za jezički nivo koji odgovara „usmenoj i 
čak pisanoj upotrebi svakodnevnog jezika (razgovori i sl.), isključujući svečane prilike“ (pri čemu treba 
imati u vidu da se „familijarni francuski jezik“ vezuje za govornu situaciju, dok se „narodni francuski 
jezik“ vezuje za društvenu pripadnost)14. 

U rečnicima Larousse, u štampanom izdanju iz 1998. godine [LRI] kao i u digitalizovanom izda-
nju iz 2013. godine [LRL]15, uz analizirane upitne priloge, navode se primeri parcijalnih pitanja uz prostu 
inverziju: Où habite-t-il ?, Où courez-vous ?, Quand vient-il ?, Quand viendrez-vous ?, Comment oses-
tu dire ça ?, Comment fait-elle ?, Pourquoi partez-vous ?; De quand date la découverte de l’Amérique 
?; i složenu inverziju: Où cela vous mènera-t-il ? Navedena izdanja rečnika nude i oblike parcijalnog 
pitanja izvedenog  pomoću „upitnog priloga“ est-ce que (fr. adverbe interrogatif): Où est-ce que tu es ?, 
Quand est-ce qu’il vient ?, Quand est-ce qu’il est parti ?, s tim što se u štampanom izdanju ovaj oblik 
vezuje za „familijarni francuski jezik“ (fr. le français familier) [LRI], a u digitalizovanom izdanju za 
„svakodnevni francuski jezik“ (fr. le français courant) [LRL]. Za „familijarni francuski jezik“ kaže se 
da se svakodnevno upotrebljava, ali da može biti doživljen kao neprikladan u određenim društvenim 
okolnostima, kao i u tekstovima pisanim ozbiljnim ili uzvišenim stilom16. 

Zaključujemo da svi analizirani rečnici, uz odrednice où, quand, comment i pourquoi, daju naj-
više primera direktnih parcijalnih pitanja iz književnih izvora, i to, pre svega, u prostoj inverziji, a, u 
manjoj meri, i u složenoj inverziji. Prilikom opisa parcijalnog pitanja tipa: upitni prilog + est-ce que + 
kanonski red reči, est-ce que se različito definiše („direktni upitni izraz“, „upitna morfema“, „upitna 
formula“ ili „upitni prilog“). Većina rečnika podvodi upotrebu ovog tipa parcijalnog pitanja pod „fami-
lijarni francuski jezik“. 

3. NORMATIVNI STATUS OBLIKA PARCIJALNOG PITANJA TIPA:  
UPITNI PRILOG + EST-CE QUE U GRAMATIKAMA FRANCUSKOG JEZIKA

U nastavku ćemo videti kako je normativni status direktnog parcijalnog pitanja tipa: upitni prilog 
(où, quand, comment, pourquoi) + est-ce que definisan u gramatikama francuskog kao maternjeg i kao 
stranog jezika (nećemo se duže zadržavati na oblicima izvedenim pomoću proste i složene inverzije koji 
neosporno čine deo standardnog francuskog jezika).

3.1. Gramatike francuskog kao maternjeg jezika

Moris Grevis (Maurice Grevisse) u svojoj gramatici Le bon usage – Grammaire française avec 
des remarques sur la langue française d’aujourd’hui17 oslanja se prvenstveno na književni jezik. Pored 

14  « FAMILIER (fam.) – usage parlé et même écrit de la langue quotidienne (conversations etc.), en excluant les circonstances 
solennelles ; cette marque porte sur la situation de communication et non sur l’appartenance sociale, à la différence de pop. 
[populaire] » [LPR].

15  <http://www.larousse.com/fr/dictionnaires/francais-monolingue> (20.05.2013).
16  « FAMILIER – Se dit d’un mot, d’une expression employés couramment, mais pouvant être ressentis comme incongrus dans 

certaines relations sociales ou dans les écrits de style sérieux ou soutenu. (C’est ainsi que balade ou se balader sont familiers 
par rapport à promenade ou se promener.) » [LRI].

17  Prvo izdanje ove gramatike objavljeno je 1936. godine. O značaju ove gramatike (čiji je autor, poreklom Belgijanac, dobitnik, 
između ostalog, nagrade Joseph De Keyn Belgijske kraljevske akademije i zlatne medalje Francuske akademije) govore 
njena brojna izdanja: za autorovog života objavljeno je jedanaest izdanja (poslednje je objavljeno 1980. godine), a nakon 
njegove smrti, autorska prava nasledio je Andre Gos (André Goosse), koji u svojstvu koautora potpisuje poslednja četiri 
izdanja (iz 1991, 1993, 2007. i 2011. godine).

http://www.larousse.com/fr/dictionnaires/francais-monolingue
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toga što detaljno opisuje oblike direktnih parcijalnih pitanja izvedenih pomoću inverzije, on govori i o 
upotrebi oblika parcijalnog pitanja koji se gradi pomoću „narodnog izraza“ est-ce que (fr. le tour popu-
laire), a koji je, uz upitne priloge, naročito čest u govornom jeziku: Pourquoi [...] est-ce que je passe 
tout mon temps chez toi ? (Gustave Flaubert, Correspondances (à Louise Colet), 1854), Comment est-ce 
qu’il s’appelle ?, Où est-ce que nous allons ? [Grevisse 1969: 138, 814]. M. Grevis navodi, takođe, da 
se „formula“ est-ce que (fr. formule) upotrebljava i kao upitni prilog (fr. adverbe interrogatif) [Grevisse 
1969: 814]. 

U izdanju gramatike Le bon usage iz 2007. godine, za upitni oblik, koji se gradi pomoću „uvod-
nog člana est-ce que“ (fr. introducteur), mada se ponekad smatra „nezgrapnim“ (fr. tours peu élégants 
et lourds), kaže se da se „prilično često javlja uz upitne priloge où i quand, nešto ređe uz comment i 
pourquoi“ [Grevisse, Goosse 2007: 499]. Za ovaj upitni oblik više ne stoji da se izvodi pomoću „narod-
nog izraza“ est-ce que, već se kaže da je uobičajen u govornom jeziku, ali da se sreće i u pisanom jeziku, 
čak i u negovanom stilu [Grevisse, Goosse 2007: 482].

R.-L. Vagner i Ž. Penšon u Grammaire du français classique et moderne vezuju oblik direktnog 
parcijalnog pitanja tipa: upitni prilog (où, quand, comment, pourquoi) + est-ce que za usmeni vid nefor-
malnog izražavanja, te navode da se taj upitni oblik upotrebljava, između ostalog, i u književnosti kada 
se želi dočarati govorni jezik (fr. langue parlée), kao u sledećim primerima: Où est-ce qu’il travaille ?, 
Comment est-ce qu’il va ?; Comment est-ce que vous appelez ce monument gigantesque que vous avez 
là au bout de la rue ? (Victor Hugo, Les Misérables, IV, 1862) [Wagner, Pinchon 1962: 545]. Između 
ostalog, autori navode i da društveni položaj i nivo obrazovanja govornika nameću upotrebu određenih 
upitnih oblika18.

Grupa autora gramatike, namenjene kako onima kojima je francuski maternji jezik tako i stran-
cima, Grammaire Larousse du français contemporain, ističe da se upitni oblik izveden pomoću „oka-
menjene skupine“ (fr. groupe soudé) est-ce que vezuje za govorni jezik, dok se on, u pisanom jeziku, iz 
težnje ka konciznošću, izbegava [Chevalier et al. 1964: 94]. Iako je, u govornom jeziku, opšta tendencija 
ka tome da se, umesto inverzije, upotrebljava kanonski red reči19, ipak se, u slučaju kada je subjekat 
iskazan u vidu lične nenaglašene zamenice (osim u prvom licu jednine), češće daje prednost obliku pro-
ste inverzije nego obliku izvedenom pomoću est-ce que, i to naročito uz dvosložne priloge (npr. više se 
koristi oblik Comment vas-tu ? nego Comment est-ce que tu vas ?) [Chevalier et al. 1964: 94]. 

Žan Diboa (Jean Dubois) i Rene Lagan (René Lagane), u La nouvelle grammaire du français 
(čije je prvo izdanje objavljeno 1973. godine), oblik parcijalnog pitanja izveden pomoću est-ce que (Où 
est-ce que les enfants sont partis ?, Quand est-ce que tu partiras ?, Comment est-ce que Georges a fait 
?, Pourquoi est-ce que Pierre n’est pas revenu ?) vezuju za stil „familijarnog razgovora“ (fr. style de 
conversation familière) [Dubois, Lagane 1993: 103, 157].

Pjer Le Gofik (Pierre Le Goffic) se, u svojoj Grammaire de la Phrase Française, oslanja prven-
stveno na primere iz svakodnevnog govornog jezika, ali i iz književnog jezika i štampe20. P. Le Gofik 
oblik parcijalnog pitanja izveden pomoću est-ce que ne ubraja posebno ni u jedan jezički registar, već 
za njega samo kaže da se taj, takozvani, „pojačani“ upitni oblik (fr. l’interrogation dite « renforcée ») 
više ne doživljava kao sredstvo za dodatno isticanje upitnog značenja, već kao oblik parcijalnog pitanja 
koji je, kao nosilac upitnog značenja, ravnopravan sa ostalim alternativnim upitnim oblicima [Le Goffic 
1993: 116].

18  Autori, na primer, na taj način obrazlažu upotrebu sledećeg upitnog oblika koji se, u književnom delu, pripisuje jednoj neukoj 
ženi sa sela: Quel âge est-ce qu’elle a, votre sœur ? (George Sand, Nanon, 1872) [Wagner, Pinchon 1962: 545]. Zadržavamo 
izvesnu rezervisanost povodom isuviše pojednostavljenog karakterisanja govora na osnovu društveno-kulturoloških 
parametara (videti: Blanche-Benveniste, Jeanjean 1986).

19  L’ancien ordre verbe-sujet est fortement battu en brèche; dans de très nombreux cas, le français, parfois avec l’aide de 
marques supplémentaires, emploie l’ordre sujet-verbe, et évite donc l’inversion [Chevalier et al. 1964: 91].

20  Smatramo da je značajno što se govorni jezik pretpostavlja pisanom, a ne obrnuto, kao što je to često slučaj: Oral ou écrit, 
familier ou littéraire, le français est un ; les exemples illustrent surtout la langue des échanges quotidiens, mais aussi le 
langage littéraire (notamment Proust) ou la presse [Le Goffic 1993: 5].
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Mark Vilme (Marc Wilmet), u svojoj Grammaire critique du français (čije prvo izdanje potiče iz 
1997. godine), kaže da, između, s jedne strane, upitnih oblika izvedenih pomoću proste i složene inver-
zije i, s druge strane, upitnog oblika u kome je zadržan kanonski red reč uz upotrebljenu upitnu reč u fi-
nalnoj poziciji, vode „krivudave staze“ kroz razne jezičke registre [Wilmet 2007: 585]. Između ostalog, 
pomoću „fokalizatora (c’est que) upotrebljenog u inverziji (est-ce que)“ (fr. focalisateur inversé) mogu-
će je zadržati kanonski red reči u parcijalnom pitanju koje on uvodi (Comment est-ce que ce nom s’écrit 
?), te se taj oblik češće upotrebljava nego mogući alternativni oblik u kome je, u izvesnim slučajevima, 
uz est-ce que moguće upotrebiti i inverziju (Comment est-ce que s’écrit ce nom ?). Međutim, u odnosu 
na ostale moguće oblike direktnih parcijalnih pitanja uz upitne priloge où, quand, comment i pourquoi, 
M. Vilme ne definiše normativnu vrednost oblika izvedenog pomoću est-ce que.

Za razliku od svih tumačenja u ranije navedenim normativnim i deskriptivnim rečnicima, kao i u 
gramatikama francuskog kao maternjeg jezika, grupa autora koja je napisala Grammaire méthodique du 
français (čije prvo izdanje potiče iz 1994. godine) ubraja direktno parcijalno pitanje tipa: upitni prilog 
(où, quand, comment, pourquoi) + est-ce que među standardne upitne oblike (Où est-ce que tu vas ?, 
Où est-ce que Pierre a trouvé ce livre ?, Quand est-ce que vous partez ?; Pourquoi est-ce que je la tue ? 
(Henry de Montherlant, La reine morte, 1942)) [Riegel et al. 2004: 397]. Time je učinjen značaj pomak 
u definisanju normativnog statusa navedenog oblika u referentnoj lingvističkoj literaturi. Podsetimo 
da je upotreba ovog oblika u rečnicima francuskog jezika definisan od „nemarnog govora“ (fr. langue 
relâchée) preko „familijarnog“ (fr. langue familière) do „svakodnevnog“ (fr. langue courante). U gra-
matikama francuskog kao maternjeg jezika, obuhvaćen je sličan raspon stilističke vrednosti njegove 
upotrebe, te on ide od upitnog oblika bliskog ili svojstvenog „narodnom govoru“ (fr. langue parlée (po-
pulaire)), preko oblika specifičnog za „familijarni govor“ (fr. usage parlé familier) i oblika koji je uop-
šteno uobičajen u govoru (fr. courant à l’oral), ali se sreće i u pisanom jeziku, pa sve do standardnog 
oblika (fr. langue standard), ravnopravnog upitnim oblicima u kojima je zastupljena prosta i složena 
inverzija. Navedena različita stilistička određenja upotrebe analiziranog upitnog oblika u rečnicima i 
gramatikama francuskog kao maternjeg jezika dajemo u sledećem prikazu:

Prikaz 1: Stilistička vrednost upotrebe parcijalnog pitanja tipa: upitni prilog + est-ce que 
u rečnicima i gramatikama francuskog kao maternjeg jezika

REČNICI:

GRAMATIKE:

[DAF 9] [TLFI, LPR, LRI] [LRL]
langue relâchée / 
populaire parlé

familier parlé courant à l’oral 
(s’utilise même à 

l’écrit)

LANGUE 
STANDARD

[Wagner, Pinchon 
1962; Grevisse 
1969]

[Chevalier et al. 
1964; Dubois, 
Lagane 1993]

[Grevisse, 
Goosse 2007]

[Riegel et al. 
2004]

Budući da je reč o opisu upotrebe upitnog oblika u relevantnoj priručnoj literaturi, objavljivanoj 
u vremenskom rasponu od druge polovine XX do početka XXI veka, ne treba da nas čudi što postoji ra-
zlika u definisanju njegovih stilističkih vrednosti. Naime, tokom proteklih pedesetak godina, očigledno 
je da je upotreba navedenog upitnog oblika sve više postala uobičajena i prihvatljiva, te da se približava 
standarnom jeziku, što se uglavnom može pratiti i na vremenskoj osi, upoređujući stilističke kvalifika-
cije koje se pripisuju ovom upitnom obliku i periodu iz kojeg potiču. Međutim, ipak je iznenađujuće u 
kojoj meri je konzervativan stav Francuske akademije u pogledu upotrebe ovog upitnog oblika budući 
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da se on i danas definiše kao odlika „nemarnog govora“ (fr. langue relâchée), te se, u najnovijem, ne-
dovršenom izdanju normativnog rečnika (1992-), uz odrednicu est-ce que, objavljenu u drugom tomu 
rečnika DAF 9 iz 2000. godine (od Eocène do Mappemonde), izričito kaže da se „mora reći: Quand 
partez-vous ?, a ne: Quand est-ce que vous partez ?“21. Ovakva kruta normativna načela očigledno ne 
uzimaju u obzir razlikovanje francuskog pisanog i govornog jezika, kao ni značaj varijacije u okviru 
svakog vida jezičkog ispoljavanja ponaosob. 

3.2. Gramatike francuskog kao stranog jezika

Ž.-K. Ševalije, u svom članku iz 1969. godine, u kojem se bavi upitnim oblicima i stilističkom 
varijacijom u kontekstu učenja francuskog kao stranog jezika, kaže, između ostalog, da „ko god otvori 
bilo koju školsku gramatiku“ ili „potraži vežbe namenjene nastavi“, odmah mu postaje jasno da su 
preskriptivna načela naročito izražena u poglavlju posvećenom interogativnom modalitetu [Chevalier 
1969: 36]. Naime, kao model parcijalnog pitanja izvedenog pomoću upitnog priloga, nudi se upitni 
oblik: Comment Pierre est-il parti ?, ne preporučuje se upotreba oblika: Comment est-ce que Pierre est 
parti ? pošto se opisuje kao odlika familijarnog govora, a oblik: Pierre est parti comment ? smatra se 
nestandardnim [Chevalier 1969: 36]. Međutim, kako u nastavku isti autor objašnjava, dovoljno je „malo 
pažljivije oslušnuti način izražavanja izvornih govornika“ da bi se zaključilo da, dok prvi oblik „gotovo 
uopšte nije zastupljen u neformalnom govoru“, i dok je drugi oblik prilično prisutan, „mada manje nego 
što se to tvrdi“, treći oblik prednjači u upotrebi u svakodnevnom govoru, čak i u govornim situacijama 
koje nisu nužno neformalne [Chevalier 1969: 36].

U nastavku ćemo videti na koji način je definisan normativni status parcijalnog pitanja tipa: upitni 
prilog (où, quand, comment, pourquoi) + est-ce que u odabranim gramatikama francuskog jezika name-
njenim svim nefrankofonim govornicima i, posebno, srbofonim govornicima.

3.2.1. Gramatike francuskog kao stranog jezika namenjene svim nefrankofonim govornicima
Gaston Može (Gaston Mauger) svoju gramatiku, Grammaire pratique du français d’aujourd’hui. 

Langue parlée, langue écrite, zasniva na razlikovanju pisanog i govornog jezika. Prema njegovim reči-
ma, u vremenu u kome se pisani i govorni jezik brzo razvijaju, u kome škola više nije ustanova u kojoj 
se čuva uzorni, „pravilni francuski jezik“ (fr. le bon français), kao što je to ranije bila, u kome štampa, 
radio i mediji prelaze u ruke mladih koji manje poštuju jezičku normu, a čiji se glas daleko čuje, zahte-
van je zadatak napisati udžbenik i za govornike kojima je francuski maternji jezik, a kamoli za strance, 
koji neminovno uočavaju taj raskorak između teorije i prakse. Naime, učenje francuskog kao stranog 
jezika otežava činjenica što stranci mogu, svakodnevno, na radiju, u novinama, pa čak i u savremenoj 
književnosti da nađu „neosporno demantovanje“ praktične primene pojedinih normativnih pravila koje 
sadrže udžbenici [Mauger 1968: III]22.

Kako bi premostio navedene poteškoće u prikazivanju jezičke varijacije, u kontekstu učenja fran-
cuskog kao stranog jezika, G. Može se opredeljuje za deskriptivni pristup zasnovan, uglavnom, na 
situacionom raslojavanju jezika, definisanom na osnovu „jezičkih nivoa“ (les niveaux de langue). G. 
Može navodi četiri jezička nivoa, ograđujući se, pri tom, od svake stroge podele, usled njihovog če-
stog međusobnog prožimanja. Na osnovu njegovog opisa, parcijalno pitanje tipa: upitni prilog (où, 
quand, comment, pourquoi) + inverzija, kao i parcijalno pitanje tipa: upitni prilog (où, quand, comment, 
pourquoi) + est-ce que + kanonski red reči (Où est-ce que Pierre va ?, Quand est-ce que Pierre part ?, 

21  Videti napomenu broj 7.
22  Dans un temps où la langue parlée et la langue écrite évoluent très rapidement ; où l’école n’est plus le conservatoire du « 

bon français » qu’elle fut pendant un siècle et demi ; où la presse, la radio, la télévision passent de plus en plus aux mains des 
jeunes, appelés à se faire entendre d’un immense public, c’est déjà une étrange entreprise que d’oser faire un manuel pour 
les écoliers de nos lycées ; mais entreprise plus étrange encore, si l’on s’adresse à des lecteurs qui ne sont pas français, dont 
l’attention critique reste en éveil et qui pourront trouver chaque jour, à la radio, dans le journal, dans un roman, le démenti 
sans réplique de ce que le manuel aura prétendu leur enseigner [Mauger 1968: III].



NORMATIVNI STATUS OBLIKA DIREKTNOG PARCIJALNOG PITANJA TIPA: UPITNI PRILOG ...

479

Comment est-ce qu’il a réagi ?, Pourquoi est-ce que tu fais cela ?) pripadali bi podjednako „svakodnev-
nom francuskom pisanom i govornom jeziku“. [Mauger 1968: 380]. 

Monik Kalaman (Monique Callamand), u svojoj Grammaire vivante du français. Français lan-
gue étrangère (čije prvo izdanje potiče iz 1987. godine), razlikuje dva jezička „stila“: „svakodnevni/
familijarni stil“ (fr. style courant/familier) i „negovani stil“ (fr. style soutenu)23 [Callamand 1989: 84]. 
M. Kalaman u „svakodnevni stil“ (fr. style courant) ubraja upitne oblike: Tu vas où ?, Nous partons 
quand ?, Vous vous appelez comment ?, Vous faites ça pourquoi ?, L’accident s’est passé comment ? i 
Où (est-ce que) tu vas ?, Quand (est-ce que) nous partons ?, Comment (est-ce que) vous vous appelez ?, 
Pourquoi (est-ce que) vous faites ça ?, Comment (est-ce que) l’accident s’est passé ?)24, a oblike izvede-
ne pomoću inverzije ubraja u „negovani stil“ (fr. style soutenu) [Callamand 1989: 86-87]. 

Autori Grammaire du français. Cours de civilisation française de la Sorbonne posebno naglašavaju 
evolutivni karakter jezičkih pravila. Oni dovode u pitanje postojanje „apsolutne gramatičke norme“ (fr. une 
norme grammaticale absolue) budući da često jezička praksa osporava ono što se i dalje smatra normom25. 
Iz tog razloga, oni svoju gramatiku zasnivaju na razlikovanju jezičkih nivoa, od „familijarnog“, „govor-
nog“ i „svakodnevnog“ (fr. langue familière, parlée, courante) do „negovanog“ i „književnog“ (fr. langue 
soutenue et littéraire) [Delatour et al. 1991: 3-4]. Kada je reč o oblicima direktnih parcijalnih pitanja uz 
upitne priloge où, quand, comment i pourquoi, oni ih razvrstavaju u tri jezička nivoa, pri čemu upitne obli-
ke u kojima je upotrebljen upitni izraz est-ce que (Où est-ce que vous allez ?, Quand est-ce que Frédéric 
viendra ?, Pourquoi est-ce que le bébé pleure ?), kao i one u kojima je subjekat iskazan u vidu imenice 
ili imenske grupe, te u kojima je, uz où, quand i comment, upotrebljena prosta inverzija (Quand viendra 
Frédéric ?), ubrajaju u „svakodnevni jezik“ (fr. langue courante) [Delatour et al. 1991: 193].

Gramatika Modes d’emploi. Grammaire utile du français, čiji su autori Evlin Berar (Évelyne 
Bérard) i Kristijan Laven (Christian Lavenne), osmišljena je, između ostalog, kao „komunikativna gra-
matika“ (fr. grammaire de la communication) u kojoj se jezički fenomeni objašnjavaju u funkciji zna-
čenja koji oni imaju u određenim govornim situacijama, te koja „uzima u obzir smisao, odnose među 
sagovornicima i jezičke registre“ [Bérard, Lavenne 1989: 5]26. Autori navedene gramatike na prvom 
mestu ističu upitni oblik izveden pomoću upitnog izraza est-ce que (Où est-ce qu’il va ?, Quand est-ce 
qu’il part ?, Comment est-ce qu’il fait ?, Pourquoi est-ce qu’il part ?), koji, prema njihovoj klasifikaciji, 
odgovara „standardnom jezičkom registru“ (fr. registre de langue standard) [Bérard, Lavenne 1989: 
52]. Posebno je važna činjenica što se ovaj oblik izdvaja kao stilistički neutralan između, s jedne strane, 
ostalih upitnih oblika u kojima je očuvan kanonski red reči uz upitne priloge upotrebljene u inicijalnoj 
ili finalnoj poziciji, a koji spadaju u „familijarni registar“ (fr. registre de langue familier), i, s druge 
strane, oblika izvedenih pomoću inverzije, svojstvenih „negovanom registru“ (fr. registre de langue 
soutenu) (mada i među njima ima kratkih pitanja izvedenih pomoću proste inverzije koji su uobičajeni 
i u svakodnevnom govoru).
 3.2.1.  Gramatike francuskog kao stranog jezika namenjene srbofonim govornicima

23  Nije bez značaja što M. Kalaman u svojoj gramatici najpre navodi oblike koje podvodi pod „svakodnevni/familijarni stil“, 
dajući tako prioritet govornom jeziku, pa tek onda oblike koje podvodi pod „negovani stil“. U većini ostalih konsultovanih 
gramatika, pod snažnim uticajem norme i pisanog jezika, ovaj redosled je obrnut.

24  Samim tim što M. Kalaman, u svojim primerima, stavlja u zagradu upitni izraz est-ce que, to znači da ona u „svakodnevni 
stil“ ubraja i upitne oblike Où tu vas ?, Quand nous partons ?, Comment vous vous appelez ?, Pourquoi vous faites ça ? 
Ova činjenica je značajna jer se ovaj oblik u većini gramatika ni ne spominje pošto ga jezička norma oštro osuđuje ili, 
ako se i spominje, ubraja se u „(prost) narodni jezik“ ili u „izrazito familijarni jezik“. Prema tome, M. Kalaman pokazuje 
najtolerantniji stav u pogledu definisanja upotrebe upitnih oblika, ubrajajući u „svakodnevni stil“ (fr. style courant) i one 
oblike koje jezička norma naročito oštro osuđuje.

25  Par ailleurs, si fort que soit le désir des étrangers de se voir proposer, dans tous les cas de figures, des règles à appliquer, 
nous avons tenu à souligner le caractère vivant de la langue en indiquant les règles en évolution [...]. Existe-t-il une norme 
grammaticale absolue? Bien souvent l’usage vient contredire ce qui est encore la règle. [Delatour et al. 1991: 3-4].

26  E. Berar i K. Laven autori su i metoda za učenje francuskog kao stranog jezika u kojima je zastupljen komunikativni pristup 
(Tempo, 1996; Studio 100, 2001).
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U gramatici francuskog jezika Edite Horecki27, ne spominju se oblici direktnih parcijalnih pitanja 
upotrebljenih uz upitne priloge où, quand, comment i pourquoi u kojima je očuvan kanonski red reči, pa 
se tako, u navedenom kontekstu, ne spominje ni upotreba upitnog izraza est-ce que. U ostalim analizira-
nim gramatikama francuskog jezika namenjenim srbofonim govornicima, navedeni oblici uglavnom se 
spominju, mada se njihova upotreba uvek ne definiše.

Vlado Drašković, u svojoj Gramatici francuskog jezika za osnovnu školu (čije prvo izdanje potiče 
iz 1979. godine), navodi da se u parcijalnim pitanjima mogu javiti „obrti est-ce que, est-ce qui, koji služe 
za pojačavanje pitanja“, te da je u njima očuvan kanonski red reči (Où est-ce que vous allez ?, Quand 
est-ce que vous partez ?) [Drašković 1992: 229], ali ne objašnjava kada se ovaj oblik upotrebljava.

Marko Papić u svojoj Gramatici francuskog jezika: strukturalna morfosintaksa (čije prvo izdanje 
potiče iz 1984. godine) upotrebu „formule“ est-ce que iza upitnih priloga (Où est-ce que ta mère est née 
?, Pourquoi est-ce qu’il n’a rien dit ?, Quand est-ce que tu partiras ?, Comment est-ce que Georges a 
fait ?, Pourquoi est-ce que Pierre n’est pas revenu ?28) pripisuje „razgovornom jeziku“ [Papić 1992: 
154]. M. Papić, time što, u izvesnoj meri, ukazuje na „tendencije savremenog francuskog jezika“, obo-
gaćuje svoju gramatiku, ali ostaje rezervisan u pogledu njihove „praktične primene“ u nastavi francu-
skog kao stranog jezika.

Poređenje stilističkih vrednosti direktnih parcijalnih pitanja izvedenih pomoću upitnih priloga où, 
quand, comment i pourquoi, koji se nude u različitim gramatikama francuskog kao stranog jezika poka-
zuje u izvesnoj meri neusaglašenost, naročito kada je reč o oblicima koji se podvode pod „svakodnevni 
jezik“ (fr. langue courante) i „standardni jezik“ (fr. langue standard). Dok se u gramatici G. Možea pod 
„svakodnevnim jezikom“ (govornim i pisanim) podrazumevaju upitni oblici izvedeni pomoću inverzi-
je i est-ce que, u ostalim gramatikama navedeni oblici se ne ubrajaju u isti jezički nivo, nego se pravi 
razgraničenje između „negovanog jezika“ (fr. langue soutenue), u koji spadaju oblici izvedeni pomoću 
inverzije, od „svakodnevnog jezika“ (fr. langue courante) u koji, u užem smislu, spadaju oblici izvedeni 
pomoću est-ce que ili proste inverzije uz subjekat iskazan u vidu imenice (ili imenske grupe), a u širem 
smislu, čak i oblici u kojima je očuvan kanonski red reči uz upitni prilog upotrebljen neposredno u ini-
cijalnoj ili finalnoj poziciji.

U sledećem prikazu, na sažet način predstavljamo različite načine na koje se tumači upotreba 
direktnog parcijalnog pitanja tipa: upitni prilog (où, quand, comment, pourquoi) + est-ce que u gramati-
kama francuskog kao stranog jezika (ukoliko se takav opis i nudi):

Prikaz 2: Stilistička vrednost upotrebe parcijalnog pitanja tipa: upitni prilog + est-ce que 
u gramatikama francuskog kao stranog jezika

razgovorni jezik langue courante langue courante écrite 
et parlée

LANGUE 
STANDARD

[Papić 1992] [Callamand 1989; 
Delatour et al. 1991]

[Mauger 1968] [Bérard, Lavenne 
1989]

27  Reč je, zapravo, o gramatici koja je originalno napisana na francuskom jeziku (Edita Horetzky, Précis pratique de grammaire 
française à l’usage de nos lycéens : cours moyen et supérieur réunis, Dvorska knjižara Z. i V. Vasića, Zagreb, 1938). Ova 
gramatika je doživela brojna izdanja (objavljeno je 1994. godine 18. izdanje u izdavačkoj kući Školska knjiga, Zagreb), a mi 
se pozivamo na izdanje iz 1953. godine na srpskohrvatskom jeziku (u prevodu Mile Maksimović).

28  Poslednja tri primera preuzeta su iz [Dubois, Lagane 1993: 103].
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Dakle, navedeni oblik definisan je u rasponu od „razgovornog jezika“, „svakodnevnog jezika (pi-
sanog i govornog)“ (fr. langue courante (écrite et parlée)) do „standardnog jezika“ (fr. langue standard). 
Međutim, kategorizacija njegove upotrebe ukazuje ipak na veći stepen tolerancije u pogledu definisanja 
njegove stilističke vrednosti nego što je to bio slučaj u opisima koje smo sretali u normativnim i deskrip-
tivnim rečnicima, kao i u pojedinim gramatikama francuskog kao maternjeg jezika.

4. ZAKLJUČAK

Analizirajući načine na koje je definisana upotreba direktnog parcijalnog pitanja tipa: upitni pri-
log (où, quand, comment, pourquoi) + est-ce que u savremenim rečnicima i gramatikama francuskog 
jezika, možemo primetiti da postoji raskorak, pre svega, u pogledu određivanja normativnog statusa 
datog oblika. Naime, s jedne strane, prema izrazito konzervativnom stanovištu Francuske akademije, 
direktno parcijalno pitanje koje se gradi pomoću upitnih priloga zahteva upotrebu inverzije, te, kao što je 
to iskazano u drugom tomu rečnika DAF 9 objavljenom 2000. godine, ovo pravilo ne trpi izuzetke. Pre-
ma tome, oblik direktnog parcijalnog pitanja tipa: upitni prilog (où, quand, comment, pourquoi) + est-ce 
que pripisuje se „nemarnom govoru“ koji je poželjno „izbegavati“, i to kako u pisanju tako i u govoru. 
S druge strane, u nekim novijim rečnicima i gramatikama francuskog jezika, zastupljena je fleksibilna 
jezička norma koja uzima u obzir značaj jezičkog raslojavanja i razlikovanja pisanog i govornog jezika, 
te tako pokazuje i tolerantniji stav prema definisanju upotrebe alternativnih oblika direktnog parcijalnog 
pitanja koji su ustaljeni u francuskom govornom jeziku. Uprkos izričitom stavu Francuske akademije 
koja osuđuje upotrebu direktnog parcijalnog pitanja tipa: upitni prilog (où, quand, comment, pourquoi) 
+ est-ce que, u pojedinim gramatikama ovaj upitni oblik definiše se kao standardni oblik [Riegel et al. 
2004].

Neusaglašenost koja postoji u savremenoj lingvističkoj referentnoj literaturi, u pogledu definisa-
nja normativnog statusa i stilističkih vrednosti upitnih oblika, odražava se i na oblast nastave francuskog 
kao stranog jezika gde se sreću razna tumačenja upotrebe pojedinih oblika. Ipak, za razliku od ranijih 
tradicionalnih konzervativnih uticaja, u novijim gramatikama francuskog jezika namenjenim nefranko-
fonim govornicima, primetna je tendencija ka zastupanju fleksibilne jezičke norme, te se, tako, oblik 
direktnog parcijalnog pitanja tipa: upitni prilog (où, quand, comment, pourquoi) + est-ce que obično 
vezuje za svakodnevni govor, a pojedini autori ga čak svrstavaju i u standardni jezik, ističući njegove 
neutralne stilističke vrednosti [Bérard, Lavenne 1989]. Na taj način, u nastavi francuskog kao stranog 
jezika, podstiče se učenje onog upitnog oblika koji Francuska akademija, u isto vreme, oštro osuđuje.

Budući da je u u savremenoj literaturi (teorijskoj i primenjenoj) posvećenoj francuskom jeziku, 
usled različitog tumačenja jezičke norme (konzervativne i fleksibilne), primetno disparatno tumačenje 
stilističkih vrednosti upitnih oblika, naročito oblika direktnog parcijalnog pitanja tipa: upitni prilog (où, 
quand, comment, pourquoi) + est-ce que, postoji izražena potreba ka prevazilaženju oprečnih stanovišta, 
te ka podrobnijem izučavanju i konzistentnijem definisanju upotrebe upitnih oblika u skladu sa rezul-
tatima proučavanja jezičke varijacije urađenim na opširnim korpusima savremenog francuskog jezika.
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STATUT NORMATIF DE L’INTERROGATION PARTIELLE DIRECTE : 
ADVERBE INTERROGATIF + EST-CE QUE EN FRANÇAIS CONTEMPORAIN

Résumé

Dans les dictionnaires normatifs et descriptifs du français contemporain, ainsi que dans les grammaires FLM et 
FLE, il existe plusieurs définitions du statut normatif et de la valeur stylistique de l’interrogation partielle directe 
composée d’un adverbe interrogatif (où, quand, comment, pourquoi) et de la locution interrogative est-ce que 
suivis de l’ordre normal des mots (S+V+O). D’un côté, d’après la norme conservatrice, représentée par le Dic-
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tionnaire de l’Académie française, « l’interrogation directe exige l’inversion du sujet et du verbe » et « cette règle 
ne souffre aucune exception » (deuxième tome de la neuvième édition inachevée du Dictionnaire de l’Académie 
française, 2001). Suivant les prescriptions de cette règle, il faut éviter d’associer la locution interrogative est-ce 
que, considérée comme une marque de « la langue relâchée », à l’adverbe, au pronom ou à l’adjectif interrogatif. 
De l’autre côté, de plus en plus de linguistes contemporains optent pour une norme flexible de la langue et se 
montrent plus tolérants envers la variation linguistique. La forme interrogative composée d’un adverbe interro-
gatif (où, quand, comment, pourquoi) + est-ce que + l’ordre normal des mots n’est plus prise pour une marque de 
« la langue populaire parlée » [Wagner, Pinchon 1962; Grevisse 1969]. Elle devient une marque de la « langue 
familière » [Chevalier et al. 1964], qui est « courante à l’oral », « s’utilise même à l’écrit » [Grevisse, Goosse 
2007]. En plus, elle se trouve classée parmi des formes de la langue standard [Riegel et al. 2004] au même titre que 
celles qui sont composées de l’inversion. La coexistence de différentes définitions du statut normatif d’une même 
forme interrogative témoigne de la nécessité d’une description plus consistante du système interrogatif en français 
contemporain, fondée sur l’analyse de la variation linguistique.

Mots clés : interrogation partielle, variation linguistique, norme linguistique, français

Nataša Radusin Bardić
Univerzitet u Novom Sadu, Srbija

Filozofski fakultet, Odsek za romanistiku
radusin.bardic@gmail.com





485

Михајло ФејСа

ИНОВАЦИЈЕ НА ФОНОЛОШКОМ НИВОУ  
У РУСИНСКОМ ЈЕЗИКУ

У русинистици нема много радова који се баве анализом англицизама у русинском језику. Једина моногра-
фија, која је објављена 1990. године укључила је у себе преко 700 англицизама. Скоро четврт века касније 
тај број је неколико пута увећан. Утицај енглеског језика је данас уочљив на свим језичким нивоима русин-
ског језика, а у овом раду аyторову пажњу заокупља само утицај на фонолошком нивоу.
Трагајући за евентуалним иновацијама аутор разматра одступања од ортоепске норме русинског језика 
према којој је акценат на претпоследњем слогу, појаву нових сугласничких и самогласничких група, као и 
могућност да неки од постојећих алофона русинског језика (нпр. /η/ и /w/), у случају још веће фреквенције 
англицизама са њиховим еквивалентима у статусу фонема, такође стекну статус фонема. 

Кључне речи: русински језик, енглески утицај, англицизми, алофони, акцент.

1. УВОД

Још пре две деценије Дудок је приметио да се актуелне лексичке иновације у западнос-
ловенским и јужнословенским језицима углавном групишу у оквиру англицизама. Он, између 
осталог, истиче да у неким дискурсима, који бележе екпанзивнији развој, као што је јавна кому-
никација, банкарство, тржишна економија и сл. неологизми страног, углавном енглеског, порекла 
релативно лако из сфере компромисне реплике прелазе у језички адаптиране и прихваћене изразе 
(Дудок 2001: 26). Дудок примећује и да у се неким језичким срединама за општу јавну употребу 
препоручују, понекад и стандардизују домаћи неосемантизми, често и неопуризми. Та тенден-
ција је, по њему, присутна у чешком, словачком, пољском а од јужнословенске језичке језичке 
групе у словеначком, хрватском, бугарском а нешто слабије је заступљена у српском и македон-
ском (исто: 27). 

Аутор ових редака је још пре три деценије забележио велики пораст англицизама (Фейса, 
1990). Том приликом утврђено је преко 700 англицизама. На почетку друге декаде двадесет првог 
века број англицизама се енормно повећао. Можемо рећи да се у погледу претходно наведене тен-
денције русински не понаша пуристички. Напротив. У савремени русински језик врло лако улазе 
лексеме енглеског порекла и то, за разлику од 1980-их година, када смо извршили прво истражи-
вање енглеских елемената у русинском језику, и закључили да је било само десетак англицизама 
који нису дошли непосредно преко српског језика. Те англицизме су донели Русини који су били 
на привременом раду у Канади, нпр. майна, ниґер, педа < mine, nigger, pay day (исто, 147). 

Цитирана монографија Енглески елементи у русинском језику до данас представља једину 
монографију у русинистици која се бави анализом англицизама у русинском језику. С обзиром да 
је она објављена још 1990. године (урађена под менторством проф. др Љубомира Михаиловића 
и као магистарски рад одбрањена 29. 9. 1988) прошло је само четврт века када је на првој конфе-
ренцији младих лингвиста-русиниста (21. 4. 2012) мa Александар Мудри изашао са тезом да је 
данас могуће говорити, барем кад је реч о језику младих Русина о англо-српско-русинском језику. 
На истој конференцији Хелена Папуга и Александра Грбић, у коаyторском раду, након што су об-
радиле језик система кратких порука (језик СМС-а / ес-ем-еса < Short MEssage System), утврдиле 
су прекомерну употребу елемената енглеског језика у СМС-комуникацији на русинском језику, 
која се, између осталог, иако је стандард русинског језика ћирилично писмо, води на латиничном 
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писму, наводећи, уз то, и велики број примера када се енглеске речи и изрази / синтагме пишу на 
оригиналном енглеском језику. 

Поред тога што и даље многи англицизми долазе преко српског језика, откривамо и неко-
лико десетина потпуно нових англицизама, који су формирани у оквиру русинске заједнице у 
Србији / Војводини. На то утиче не само ширење утицаја енглеског језика у компјутеристици, ин-
форматици и свету забаве уопште, него и све развијенија свест младих Русина да у савременом, 
глобалистички оријентисаном свету, припадник русинске заједнице треба да користи најмање 
три језика: језик средине (у конкретном случају – српски језик), срцу најдражи језик (матерњи, 
русински језик) и први језик светске комуникације (енглески језик). У складу с тим нове генера-
ције по правилу теже да што боље усвоје енглески језик. Уколико нпр. погледамо само неколико 
бројева МАК-а, часописа за младе, који објављује НИУ Руске слово, можемо рећи да се утицају 
енглеског језика млади Русини не одупиру много. С једне стране, позиција већ прихваћених ан-
глицизама у русинском језику се утврђује, а, с друге стране, стварају су услови за појаву нових 
англицизама. 

Један од закључака обимног истраживања које смо обавили средином 1980-их година гла-
сио је „утицај енглеског у овом тренутку захвата у првом реду семантички ниво, проширујући 
лексички фонд русинског, док се његов утицај на фонолошком и морфолошком нивоу своди на 
стимулисање извесних језичких појава са непредвидивом перспективом у смислу њиховог заус-
тављања или даљег развијања“. Данас је увећани утицај енглеског језика уочљив на свим језич-
ким нивоима русинског језика и постоји потреба да се организује још једно широко истраживање 
тренутног утицаја енглеских елемената на сваком од поменутих нивоа. За ову прилику нашу 
пажњу ћемо задржати само на фонолошком нивоу и покушаћемо да дамо одговор на питање да 
ли има основа говорити о иновацијама на том нивоу. 

2. СУПСТИТУЦИЈА И ТРАНСФОНЕМИЗАЦИЈА

С обзиром да се према дефиницији Ејнара Хаугена под супституцијом подразумева за-
мењивање једног аспекта модела језика даваоца неким еквивалентом из система језика примаоца 
(Haugen, 1956: 50) у овом раду, конкретно, један аспект модела језика даваоца представља еле-
мент енглеског језика како га изговарају изворни говорници, а еквивалент представља елемент 
русинског језика како га изговарају изворни говорници.

Рудолф Филиповић користи термин трансфонемизација означавајући њиме замењивање 
фонолошких елемената језика даваоца елементима језика примаоца (Filipović, 1986: 69). Филипо-
вић разликује два основна начина трансфонемизације: а) директним замењивањем; б) преко јези-
ка посредника. У оба случаја могу бити два пута: усмени и писмени (директни усмени; директни 
писмени; преко посредника усмени; преко посредника писмени). Супституција на фонолошком 
нивоу (трансфонемизација) делује при директном замењивању (без посредне улоге трећег језика) 
и адаптацији базираној на изговору модела (исто, 69). Аутор разликује и три врсте трансфонеми-
зације. Прву, када се фонеме језика даваоца замењују одговарајућим фонемама језика примаоца 
(тј. самогласници се не разликују по отвору и месту артикулације, а сугласници по месту и начи-
ну артикулације), назива потпуном трансфонемизацијом. Други тип трансфонемизације је дели-
мична или компромисна трансфонемизација са којом се срећемо када уочимо да опис замењених 
фонема само делимично одговара опису фонема модела (тј. самогласници се могу разликовати 
по отвору, али не и по месту артикулације, а сугласници се могу разликовати по месту, али не и 
по начину артикулације). Трансфонемизацију која се не остварује према фонетским принципима 
(као код прва два типа), већ се остварује на основу ортографије или на основу неког екстралинг-
вистичког фактора, називамо слободна трансфонемизација (исто: 72-73). Примери за наведена 
три типа трансфонемизације су: 1. /dres/ > /dres/ дрес; 2.  /sta:t/ > /start/ старт; 3. / ko:nə/ > /korner/ 
корнер.
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3. ИНВЕНТАРИ ФОНЕМА РУСИНСКОГ И ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

Пре представљања адаптације енглеских фонема и утврђивања евентуалних фонолошких 
иновација у русинском језику, а са циљем да се лакше сагледа енглески утицај на фонолошком 
нивоу, упоредићемо фонемске инвентаре русинског језика у Војводини / Србији (и у Срему и 
Славонији у Хрватској) и енглеског језика.

У русинском језику се издвајају 32 фонеме. Међу њима је 27 сугласника: /b/, /р/, /d/, /t/, /g/, 
/k/, /dz/, /с/, /dž, /č/, /d’/, /t’/, /v/, /f/, /z/, /s/, /ž/, /š/, /h/, /х/, /j/, /l/, /l’/, /m/, /n/, /n’/, /r/ и 5 самогласни-
ка: /а/, /е/, /і/, /о/, /u/ (Фейса, 1990: 87). У монографији Фонемски елементи савременог енглеског 
Љубомир Михаиловић разликује 44 фонеме међу којима издваја 24 сугласника: /р/, /b/, /t/, /d/, /к/, 
/g/, /č/, /dž/, /f/, /v/, /θ/, /ð/, /s/, /z/, /š/, /ž/, /h/, /m/, /n/, /η/, /l/, /r/, /j/, /w/, 12 самогласника: /і:/, /і/, /е/, 
/æ/, /٨/, /а:/, /о/, /о:/, /u/, /u:/, /ə:/, /ə/ и 8 дифтонга: /еі/, /аі/, /оі/, /əu/, /au/, /uə/, /iə/, /єə/ (исто, 87-88; 
Mihailović, 1975). 

Већ први поглед на ова два фонолошка регистра открива да је енглески језик богатији и да 
су највеће сличности код сугласника (16 еквивалената), а највеће разлике код самогласника.

Русински језик региструје палатале /l’/, /n’/, /t’/, /d’/, алвеоларe /dz/, /с/ и веларнo /х/. Поред 
веларног /х/, русински разликује и глотално /h/, еквивалентно са енглеским, што није случај са 
српским језиком у коме се овај самогласник не издваја као фонема. Глотално /h/ карактерише и 
словачки, белоруски, украјински, чески и горњолужички језик, али и јужноруску говорну област, 
неке словеначке говоре и чакавски дијалекат (Пешикан, 1980: 29). /dz/ и /с/ се у енглеском језику 
изговарају раздвојеним гласовима и бележе се са две фонеме: /d/ + /z/ и /t/ + /s/. 

На другој страни, енглески језик има четири сугласника који немају паралела у русинском 
језику. То су дентали /θ/, /ð/, велар /η/ и билабијал /w/. 

4. ВЕЛАРНО /Η/ И БИЛАБИЈАЛНО /W/ 

Веларно /η/ је, у ствари, присутно у русинском језику, али се не налази у регистру фонема, 
него у регистру алофона, и то фонеме /n/ испред веларних /g/ и /k/: драбинка /drabiηka/, пуканка 
/рukaηkа/, донґов /doηgov/, ґринґи /griηgi/ (Фейса, 1990: 88; Рамач, 2002: 16). Велари се, иначе, 
могу, у целини или делимично, изгубити на крају речи (испред речи које почињу са сугласником 
и код брзог изговора): фанґ ґадни /faη(g) gadni/, ранґ-лїстина /rаη(g) l’istina/, конґ красни /koη(g) 
krasni/, или, ако их прати други сугласник, у оквиру исте речи: ванґла /vaη(g)la/, штанґла /staη(g)-
la/. За тему нашег рада је значајно то што у периоду од последњег сагледавања када смо утврдили 
неколико примера са веларним /η/, нпр. лонґплейка /loη(g)plejka/, ґанґстер /gaη(g)ster/, трилинґ 
кральох /triliη(g) kral’oh/, сонґ ґрупи /soη(g) grupi/, њихов број је увећан. Услед тога данас се су-
срећемо и са следећим минималним паровима:

сон (срп. сан) /son/ : сонґ (срп. песма, сонг) /soη(g)/;
син (срп. син) /sin/ : синґ (срп. певати, као у Синг Cинг) /siη(g )/;
пин (срп. пин, ПИН, нпр. у пин код) : пинґ (ономатопејски, срп. пинг, као у пинг-понг)  

/piη(g)/, /piη(g) poη(g)/;
финирац (срп. финирати) /finirac/: финґирац (срп. фингирати) /fiη(g)irac/.
Ако је према дефиницији која доминира у русинистици фонема најмања звучна јединица 

која има функцију разликовања значења речи (семантично-диференцијалну функцију), и ако се 
та функција утврђује преко минималних парова (Рамач, 2002: 9), стиче се утисак да не изостају 
услови за укључивање веларног /η/ у инвентар фонема русинског језика. Пре доношења коначне 
одлуке у вези с тим неопходна су одговарајућа истраживања у фонетској лабораторији која би 
дала одговор на питање шта се тачно догађа са сегментом /(g)/. У сваком случају може се прет-
поставити да утицај енглеског језика неће престати у блиској будућности што даље значи да ће се 
говорници русинског језика сусрести са још већим бројем сличних минималних парова. 
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То се односи и на билабијално /w/, које је, такође, у Граматици русинског језика регис-
тровано као алофон фонеме /v/. Билабијално /w/ овај статус стиче у позицијама испред звучних, 
испред безвучних сугласничких фонема у средини речи и на крају речи: правда /prawda/, главка 
/hlawka/, коршов /koršow/. И у овом случају само експерименталним истраживањем може се од-
редити степен сличности енглеске фонеме и русинског алофона /w/. Ни у овом случају стицање 
статуса фонеме у случају русинског алофона није искључено даљим примањем англицизама.

Ако је и преурањено говорити о појави нових фонема у русинском фонолошком систему, 
о увећању фреквенције већ постојећих алофона под утицајем енглеског језика је свакако могуће 
говорити. 

5. НОВЕ СУГЛАСНИЧКЕ И САМОГЛАСНИЧКЕ ГРУПЕ 

И појава нових сугласничких, па и самогласничких група условљена је све већим прису-
ством англицизама у русинском језику. Тачан број нових сугласничких група тешко је утврдити 
из два разлога: 1. није састављен комплетан списак са сугласничким иницијалним, медијалним 
и финалним групама; 2. код одређивања сугласничких група сусрећемо се са истим проблемом 
као и код акцентовања сложеница (а проблем се очитава у утврђивању границе између простих и 
сложених речи, тј. да ли се и када компоненте у оквиру сложенице сагледавају одвојено, са паузом 
међу њима). Да ли нпр. сугласничке групе -нгп-, -нкл-, -нст-, -рпл- и -ттр- треба третирати као 
праве сугласничке ґрупе у: пинґ-понґ, пен-клуб, нон-стоп, фер-плей, гет-трик? 

Међу иницијалним сугласничким групама издвајају се нпр. двочлане /bj/ и /tj/ у /bjuik/ бюик 
и /tjuner/ т`юнер и трочлана /stj/ у /stjuard/ ст`юард и /stjuardesa/ ст`юардеса. 

Медијалне двочлане сугласничке групе које представљају иновације су нпр. /fs/, /gb/, /kd/,  
/kh/, /mf/, /ts/ у офсайд, раґби, нокдаун, бекгенд, комфор, аутсайдер. Медијалне трочлане суглас-
ничке групе које представљају иновације су нпр. /jzb/, /lkl/, /ndv/, /rtn/, /rvj/, /stb/ у бейзбол, фолк-
лор, сендвич, партнер, интервю, ростбиф. Међу медијалним сугласничким групама опажамо и 
четворочлане, нпр. /kstr/, /jpfr/, /ntlm/, /rlst/ у фокстрот, ґрейпфрут, джентлмен, чарлстон.

Међу финалним сугласничким групама издвајају се нпр. двочлане /rd/, /jn/, /nt/ у ярд, ком-
байн, цент. 

И самогласници могу чинити вишечлане групе. Од дифтонга редовно настају два самоглас-
ника. 

У косим падежима од речи /šou/ шоу са два самогласника, откривамо самогласничкe групe 
састављене од чак три самогласника, што је случај без преседана у стандардном русинском јези-
ку. Например: ном. шоу, ген. шоуа /šoua/, дат. шоуу /šouu/ итд. 

6. ОДСТУПАЊЕ ОД ОРТОЕПСКЕ НОРМЕ

Што се тиче, акцента у ниже наведеним двосложним речима, акцент би требао бити на 
првом слогу од почетка речи или, према ортоепској норми у русинском језику, на претпоследњем 
слогу (нпр. /nόnstop/, /héttrik/). Стиче се утисак да је овај случај чешћи ако говорници русинског 
не препознају две посебне речи, при чему се први сегмент и не налази као самостална, посебна 
реч, а други сегмент је препознатљив као такав. 

Чест је случај и да говорници одступају од ортоепске норме па акцентују препознатљи-
ву реч, чиме, уколико је та реч једносложна, фактички наглашавају последњи слог у речи (нпр.  
/nonstόp/, /hеttrík/). 

Наглашавајући препознатљиве сегменте сложеница, поготово ако се оба сегмента могу по-
требљавати и као посебне речи, говорници акцентују оба сегмента (нпр. /fér pléј/, /líft bόj/). Што 
је сложеница вишесложнија, има и више варијанти које одступају од ортоепске норме (нпр. /gόlf 
liníja/, /béstséler/). 
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Понекад, што уопште није карактеристично за русински језик, акцент се налази на по-
следњем слогу (нпр. /intervjú/, /bekstéjdž/, /volstrít/, /aparthéjd/, /baterfláj/, /er kondíšn/). 

Једна од последица одступања од уобичајеног акцентовања на претпоследњем слогу речи је 
и појава двојне акцентуације (нпр. /globtrόter/ и /glόbtroter/; /badmínton/ и /bádminton/; /autsájder/ 
и  /áutsajder/; /báterflаj/ и /baterfláj/).  

7. ЗАКЉУЧНЕ КОНСТАТАЦИЈЕ

Трагајући за иновацијама на фонолошком нивоу адаптације англицизама сусрели смо се са 
неколико, за русински језик необичних појава. 

Запажамо новине у дистрибуцији фонема, првенствено сугласничких а у мањој мери и са-
могласничких.

Треба истаћи и појаву одступања од фиксне позиције акцента на претпоследњем слогу као 
и појаву присуства двојног акцентовања код сложеница са једном или ниједном препознатљивом 
компонентом. 

Преузимање енглеских фонема на нивоу супституције није регистровано, али  даљим при-
мањем енлеских речи није искључена могућност да неки од алофона (нпр. алофон /η/ или алофон 
/w/) поприме дистинктивну улогу чиме би стекли статус фонеме.
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INNOVATIONS ON THE PHONOLOGICAL LEVEL IN THE RUTHENIAN LANGUAGE

Summary

The English elements have caused several innovations on the phonological level in the language of the Ruthenians 
/ Rusyns of Vojvodina. There are many deviations from general place of stress (which is on the penultimate syl-
lable in words of more than one syllable). This especially applies to compound words with one or no recognizable 
components when we notice the occurence of double accentuation (for ex. /globtrόter/ and /glόbtroter/; /badmín-
ton/ and /bádminton/; /autsájder/ and /áutsajder/; /báterflаj/ and /baterfláj/).  
Innovations have also been noticed in the distribution of phonemes. This concerns tens of consonant groups in the 
initial, medium and final word position (for ex. /jzb/, /lkl/, /ndv/ in /bejzbol/ бейзбол, /folklor/ фолклор, /sendvič/ 
сендвич; /kstr/, /jpfr/, /ntlm/ in /fokstrot/ фокстрот, /grejpfrut/ ґрейпфрут, /džentlmen/ джентлмен).  
The possibility for one of the present allophones – for instance, the allophone /ŋ/ or /w/ – to obtain the status of a 
phoneme is not excluded by further admittance of English words. For ex. аs in the following pairs сон (“dream”) 
and сонґ (“song”, “jingle”), син (“son”) and синґ (“sing”), финирац (“finish”) and финґирац (“pretend”).

 Keywords: Ruthenian language, English influence, аnglicisms, allophones, stress.
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вера ћевриз нишић

О НАГОМИЛАВАЊУ СИНТАКСИЧКИ  
АПОЗИТИВНИХ ЈЕДИНИЦА

У раду се анализирају структурно-семантичке и стилистичке посебности синтаксички хомофункционал-
них јединица реализованих у функцији апозиције као граматичког члана. Одабрани корпус чине романи 
Тврђава и Дервиш и смрт Меше Селимовића. Циљ анализе је да се издвоје и опишу структурно-семантич-
ки типови апозитивних јединица који се у Селимовићевом прозном изразу јављају као стилски изражајни.

Кључне ријечи: кумулација, апозиција, експликација, корекција, конкретизација    

1. УВОД

Предмет нашег рада јесте један тип напоредних синтагматских конструкција насталих на 
принципу кумулације или нагомилавања хомофункционалних реченичних чланова код којих се ре-
дуплицирана јединица реализује у функцији апозиције као граматичког члана. Дакле, ријеч је о тзв. 
апозитивним кумулацијама, код којих је нагомилавање хомофункционалних елемената остварено 
истоврсним или разноразинским јединицама лексичког и/или синтагматског типа. Корпус који смо 
овом приликом одабрали за анализу чине романи Тврђава1 и Дервиш и смрт2,  Меше Селимовића.  
Иако су смисао за ритам и синтаксичку равнотежу главне карактеристике његове прозе, Селимовић 
такође често употребљава „разуђену синтаксу”, у којој се, као доминантни језичко-стилски поступ-
ци, јављају синтаксички паралелизми, варијације и понављања  (в. Егерић 1982: 90).

 Сам назив апозиција долази од латинске ријечи appositio - appositum, што значи оно што 
је „приложено, додано”, постављено уз што (Simeon 1969: 89). Неку врсту уопштене дефиниције 
апозиције (дакле, не као искључиво именског додатка) представља Белићева дефиниција, у којој 
је он одређује као „понављање појма једном изреченог са друге тачке посматрања – и [који], пре-
ма томе, не стоји у непосредној вези с њим“ (Белић 1998: 192). 

Синтаксичка апозиција је „именски додатак који означава оно исто што и име које се до-
даје“, односно, по Стевановићу, то је „друго име појма већ једанпут означеног именом уз које 
стоји”, и  који се „накнадно додаје ради свестранијег објашњења појма који се њом означава” 
(Стевановић 19743: 307). Апозитивну кумулативну конструкцију чине функционално истоврсни 
и синтаксички координирани чланови, за коју је најчешће обавезан асиндетизам4 и паузирање 

1  М. Селимовић, Тврђава, Марсо, Београд, 2009.
2  М. Селимовић, Дервиш и смрт, ЛОГОС-АРТ, Београд, 2007.
3  Означавање апозиције као „другог појма чијем се имену  додаје, заснива се на делимично формалној страни речи 

када се у њеној служби употребљавају именице, односно именичке синтагме (а ту службу могу вршити и целе 
реченице)“ (Стевановиђ 1974: 321).

4  Како напомињу Симић и Јовановић (2002), уметање везника код овог типа јединица „ипак [je] могуће – само што је 
уметање веника по правилу праћено губитком осећаја да је реч о апонираним јединицама, већ конструкција прелази 
у ред обичних напоредних конструкција”, наводећи за то примјер: „Швабица и туђа вјера” (Симић и Јовановић 2002: 
224). О томе слично говори и М. Стевановић (1974), наводећи примјер: „Кад јој је муж и домаћин погинуо” (333). 
Међутим, у синтагматској конструкцији у примјеру који наводе Симић и Јовановић,  и се јавља као везивни елемент 
објаснидбених компоненти, тј. он је у датој конструкцији само семантички верификатор објаснидбености (в. о томе 
у: Ковачевић 1999: 68). Будући да је објаснидбена релација „најближа дисјунктивној” (Ковачевић 1999: 69), везник 
и на почетку координиране компоненте замјењује дисјунктивни везник или, изражавајући притом објаснидбену 
релацију корекције (што се може утврдити и тестом супституције: Швабица и туђа вјера → Швабица или туђа вјера). 
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(Симић и Јовановић 2002: 367). На општеструктурном плану, апозитивне су координиране кон-
струкције двокомпонентне, а будући да су безвезничке, оне имају отворену структуру, тј. могу 
творити „поликомпонентни низ” (Ковачевић 1999: 281). То подразумијева, дакле, да у једној ре-
ченици може бити и више апозитивних компоненти, с тим што свака од њих с претходном (која 
и сама може бити апозитивна према претходећој) чини „двокомпонентни блок” (Ковачевић 1998: 
281). 

На семантичкој равни посматрано, кумулација јединица овог типа подразумијева „кон-
текстне истозначнице” (Симић и Јовановић 2002: 379), односно „контекстуалну референцијалну 
синонимију” (Ковачевић 2000: 153), што значи да је „контекстуална препознатљивост једнакости 
референта оно што те јединице обједињује у кумулативни низ” (Ковачевић 2000: 154). Апоз-
итивне конструкције одликују се подударношћу денотата, док им је сигнификативно значење 
различито. Сигнификативно значење или смисао садржи интерпретацију денотативног значења 
- онога на шта се односи језички знак у стварности - односно специфични угао гледања на дати 
објекат или ситуацију (в. Ковачевић 2000: 161). Апозиција се, сходно томе, одређује као „синтак-
сичка таутологија јер редуплицира синтаксичку позицију и, реименујући денотат, појашњава га 
виђењем из другог угла” (Ковачевић 1998: 279). Иако се то односи на апозицију као именицу уз 
именицу у истом падежу, и тако схваћена апозиција, по својим основним структурно-семантич-
ким особинама, потпада, шире гледано, под тзв. објаснидбене конструкције безвезничког типа, а 
које  настају низањем „свих врста једноденотативних синтаксема, а не само супстантива” (Кова-
чевић 1998: 279). Сљедствено томе, апозиција је само јукстапозицијски остварена објаснидбена 
јединица, која има граматичко значење координације (Ковачевић 1998: 79). 

2. ТИПОВИ АПОЗИТИВНИХ КУМУЛАЦИЈА  

Као основни критеријум за класификацију типова апозитивних кумулација чији се примје-
ри јављају у Селимовићевим прозном дискуру, служио нам је критеријум семантичког, и то ле-
ксичкосемантичког суодноса који успостављају опетоване језичке јединице у кумулираном низу. 
Будући да су све апозитивне кумулације, како смо претходно поменули, на структурном плану 
отворене координиране конструкција, с тим што апозитивна јединица може имати и усложњену, 
умножену, структуру, специфичности координираних јединица овог типа огледају се најприје на 
семантичком плану. Друкчије речено, иако су у синтагматском односу – равноправне, тј. обављају 
исту функцију у реченици, ове јединице „на номинацијској равни нису равноправне” (Симић и 
Јовановић 2002: 210). Ријеч је заправо о двострукој номинацији, при чему је прва номинација 
„полазна, и неутрална – а друга додатна и актуелна” (Симић и Јовановић 2002: 223). С обзиром 
на то да сваки од разноврсних назива за исти денотат баца друкчије свјетло на појаву о којој је 
ријеч, кумулација остварена синтаксичком апозицијом заправо је посебна врста кумулације коју 
реторичари називају амплификацијом (в. Ковачевић 2000: 154). 

2.1. Експликација

Апозитивне јединице у форми синтагматских конструкција које се јављају у Селимовиће-
вом дискурсу показују немалу семантичку разуђеност. Први структурно-семантички тип од којег 
крећемо у анализи јесу апозитивне кумулације код којих се апонирани напоредни конституент 
реализује у функцији експликације. Као нпр.:

(1) Мула Исмаил, народни првак, који је представљао људе из нашег џемата, примио ме 
љубазно, па сам помислио да ме замијенио с неким. Тврђава, (94); Блистави Осман, владар жи-
вота, до јуче му је могао бити само сан. Тврђава, (243); Тоска, сурови хајдук, који се није бојао ни 
штедио икога! Тврђава, (110); Можда има право, не треба питати, нарочито у овом часу, стотину 
ушију може да чује, али је то могао рећи друкчије, мање опоро, мање увредљиво. Тврђава, (245).
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Координиране јединице које садрже наведени примејри (1) одликују се једначитошћу дено-
тата, док им је сигнификативно значење различито. У првој реченици антропоним, тј. име и пре-
зиме особе/лица Мула Јусуф замјењује се супстантивном синтагмом, чију доминанту представља 
апелативна именица првак, коју прати придјевски детерминатив народни. Будући да је „семичка 
структура личног имена (...), за разлику од апелатива празна” (Ковачевић 2000: 79), јер свако лич-
но име има једну једину функцију – номинацију појединца, „али не и семантички(м) садржај(ем) 
схваћен(им) као скуп(ом) сем(ем)а” (Исто: 80), апозитивна јединица изражена супстантивном 
синтагмом народни првак, има функцију експликације која се своди на значење „материјалне 
садржине” претходеће јој лексеме с празним семантемом. Пошто се полазна јединица у коорди-
нацији, антропоним, замјењује, тако што се проширује синтагмом у функцији вишечланог описа, 
апозитивна конструкција у датом примјеру реализована је као амплификативна перифраза. Бу-
дући да се апозитивна синтагма остварује као еквивалент семантички празној јединици,  њом се 
у датом примјеру потцртава и уједно наглашава општепозната карактеристика везана искључиво 
за лице означено антропонимом Мула Јусуф. У наредном примјеру: Блистави Осман, владар жи-
вота, до јуче му је могао бити само сан - властито име, уз које долази квалификатив блистави, 
супститисано је супстантивном синтагмом владар живота. Међутим, за разлику од кумулације 
у претходно наведеног примјеру, експликација коју доноси апозитивна јединица заснива се на 
личном, односно, пишчевом именовању. То је именовање увијек мотивисано, јер се додаје како 
би се у имену нагласила нека битна карактеристика лица. Тако реализована кумулација у датом 
примјеру задобија и стилогену вриједност карактеризације лика, и то на основу онеобичајене, тј. 
мотивисане употребе личног имена.  

2.2. Корекција

 Апозитивне синтагматске форме код којих лексичкосематички суоднос координираних је-
диница подразумијева значење корекције илуструју сљедећи примјери: 

(2) Нисмо оно што смо били у почетку, она господска жена лијепих очију, а ја скромни дер-
виш, вјечни сељак, већ двоје једнаких што говоре о пословима. Дервиш и смрт, (29); Јер ако оно 
необјашњивим путем извлачи из мене чак и оно што нисам хтио да кажем, што није била моја ми-
сао, или је моја непозната мисао што се скривала у мраку мене, уловљена узбуђењем, осјећањем 
које ме више не слуша, ако је све то тако, онда је писање немилосрдно исљеђење, шејтански по-
сао, и можда је најбоље било сломити тршчано перо пажљиво зарезано на врху, просути дивит на 
камену плочу пред текијом, нека ме црном мрљом подсјећа да се никад више не привати магије 
што буди зле духове. Дервиш и смрт, (5).

Апозитивне кумулације у наведеним примјерима (2) образоване су исторазинским типом 
јединица, дакле, и једном и у другом случају кумулацију чине јединице синтагматског типа – суп-
стантивне синтагме. У првом примјеру двије хомофункционалне лексеме дервиш и сељак, као до-
минанте двију супстантивних синагми, семантички се разједначавају, тако што накнадна, апони-
рана јединице семантички утаначује значење општег назива, апелатива дервиш, који је уобичајено 
име за припаднике дервишког реда. Наиме, идентификација лица коју врши апонирана лексичка 
јединица сељак у оквиру супстантивне синтагме, има функцију модификације денотата, тачније 
она спецификује општу или типску представу апелатива дервиш, стављајући тежише номина-
ције на конотативну, експресивно обиљежену компоненту, а то је пејоративно значења (сељак = 
‛прост, неук човјек’ (РМС 5 1973: 730)), као адекватније (или једино адекватно) у датом контексту. 
Тиме се омогућује да субјективно виђење датог денотата задобија статус важнијег, најкарактерис-
тичнијег за дати контекст. Дручкије речено, учешћем експресивно обиљежене језичке јединице у 
апозитивној конструкцији њена се стилематичност и стилогеност појачала. У другом примјеру из 
ове групе: (...) онда је писање немилосрдно исљеђење, шејтански посао, (...) апонирана јединица 
подударна је с фразеологизмом на структурном плану, односно фразеолошка јединица шејтански/
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ђавољи посао (v. Matešić i dr. 1982: 122) има функцију апозитивног члана. Захваљујући томе што 
у дату кумулативну конструкцију фразеологизам уноси додатну експресивност и сликовитост, 
стилска вриједност модификације реализоване апозитивном компонентом бива појачана.

2.3. Конкретизација

 Апозитивне кумулативне форме код којих семантика лексичких и/или синтагматских ком-
поненти подразумијева значење конкретизације, репрезентују наредни примјери:

(3) Мора бити да живот постоји по неком вишем начелу, а не само по бесмислу, по злу, по лу-
дилу. Тврђава, (266); Ако су богате, онда су хладне, одвојене од свега, увијек у страху од отворене 
шале и отворене радости, никад једноставно ведре. Тврђава, (263); Вољели бисмо да то буде 
одмах, сутра, јер нема разлога за чекање, хоће да каже – већ су мртви, више им у тврђави нису 
потребни, а није ни добро мртваце мртваце дуго држати непокопане, усмрде се,. Тврђава, (28).

Семантичка неподударност хомофункционалних јединица обједињених у апозитивни низ 
у првом наведеном примјеру (3) огледа се у томе што је прва јединица којом се именује денотат 
семантички општија, тј. значењски апстрактнија, у односу на постпоноване јој редуплициране 
компоненте. Иако су подударне у категорији врсте ријечи, граматичком значењу и синтаксичкој 
функцији, апониране супстантивне лексеме мање су апстрактне, семантички су индивидуализо-
ваније јер садрже више значењских компоненти у односу на главни, полазишни супстантив бе-
смисао. Будући семантички богатије, апозитивне компоненте зло и лудило у датој конструкцији, 
изражавају заједнички денотат конкретније, а захваљујући томе, истовремено се реализују и као 
емоционално-стилски маркиране. Осим тога, посљедња од хомофункционалних јединица у низу, 
лексема лудило, која с претходном у низу чини апозитивни блок, семантички је израженија у 
односу на њу, јер посједује семантичко обиљежје интензитета (квантитета), па апозитивни израз 
у цјелини дјелује као имплицитна градација (Katnić-Bakaršić 1996: 24) у функцији интензифика-
ције, односно појачавања садржаја уланчаних супстантива.

3. ЗАКЉУЧАК

Анализа  апозитивних кумулација на примјерима из романа Дервиш и смрт и Тврђава 
Меше Селимовића показала је да се семантички (под)типови апозитивних структура код којих се 
значење своди на експликацију, корекцију и конкретизацију, остварују као емоционално-стилски 
маркиране јединице. Њихова емоционално-стилска обојеност примарно произлази из семантич-
ког суодноса који успостављају редуплициране компоненте, а која често бива и додатно наглаше-
на експресивним јединицама као што су пејоративи и фразеологизми. Апозитивне форме са зна-
чењем експликације, корекције и конкретизације, у Селимовићевом дискурсу служе као суптилан 
стилистички инструмент помоћу којег се постиже сугестивност приповиједања, већа прецизност 
и јача изражајност. 
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ÜBER DIE ANSAMMLUNG SYNTAKTISCHER, APPOSITIVER EINHEITEN

Zusammenfassung

Die Analyse appositiver Ansammlungen, anhand der Beispiele  aus dem Romanen “Die Festung“ und “Der Der-
wisch und der Tod“ von Mesa Selimovic, hat ergeben, dass die semantischen Untertypen appositiver Ansammlun-
gen, bei denen sich die Bedeutung auf  Explikation und Korrektionen beschränckt, als syntaktische Stilmittel in 
den genannten Romanen realisiert werden. Der stylistische Ausdruck beruht auf den semantischen Beziehungen 
zwischen den lexischen und syntagmatischen Komponenenten, die genannten Konstruktionen darstellen. Die zu-
sätzliche Ausdruckkraft hängt oft von dem Typ sprachlicher Einheten ab ( z.B.Pejorative und Phraseologismen), 
mit denen die appositive Ansammlungen zum Ausruck gebracht werden.
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