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ПРЕДГОВОР

Књига окупља наша, за ову прилику, допуњена, реорганизована, 
технички уједначена истраживања, грубо подељена у четири централна 
поглавља, међусобно повезана неколиким чворним питањима. Теоријски, 
то су лексичкосемантички аспекти, методолошка апаратура учења о зна-
чењу, и практично, то су питања о лексикографским, корпусним те мето-
дичким како извориштима тако и пројекцијама. Другим речима, обрађива-
на проблематика извире из сфера лексикографије, корпусне лингвистике и 
педагошке праксе, у које би, након теоријске разраде, требало да се врати 
и нађе одговарајуће место и примену. Теоријско-методолошка утемеље-
ност истраживања предочена је у првом поглављу, у којем је, кратко, за 
ову прилику и намену, тек скициран хронолошки след учења о значењу, 
као и апаратура за семантичка истраживања која полази од компонената 
лексичког значења и њиховог фокусирања у појединим приступима (дено-
тативног, конотативног, асоцијативног, симболичког итд.).   

Као централни стуб готово свих обрађиваних проблематика издваја 
се лексичка синтагматика и приступ значењу речи у контексту, којим се 
декодирају све компоненте значења удруживих речи у датим семантич-
ким, формалним и употребним вредностима (нпр. танка кафа, из чисте 
пакости, удар грома али ударац ногом и сл.). Други аспект истраживања 
лексичке удруживости јесте ишчитавање значења апстрактних феномена, 
номинованих појава и ентитета који су чулима недоступни, чије значење, 
али и когнитивне процесе, механизме мишљења у вези с њима управо је-
зик разоткрива, пре свих – метафором и метонимијом (нпр. гасим профил, 
сеју мржњу, ситна сплеткарења итд.). Мада предочени феномени захте-
вају различиту методологију, насталу у оквирима различитих приступа 
проучавању значења – неоструктуралистичком и когнитивном, њихова је 
кровна карактеристика управо контекст. У књизи су пак ови приступи у 
насловима поглавља дефинисани као перспективе значења управо због 
немогућности потпуно јасног разграничења приступа. 

Кратак теоријски оквир у првом поглављу и истраживања која сле-
де у овој књизи настали су пре свега с намером да се студентима који 
имају предмет Лексичка семантика приближи ова, иначе, врло важна 



12

гранична дисциплина, у оквиру које постоје велике и значајне студије 
у свету, али и код нас. Oва врста мотивације условила је концепцију,  
структуру, сажету садржину и избор проблематике која се предочава у 
књизи. Истраживања, као мали портрети изабране лексике, у њиховој 
форми, садржини и употреби на позадинском мотивишућем културном 
оквиру, треба да послуже као смерница за даља истраживања, подстицај 
да се језичким феноменима приступа што обухватније, увек са семан-
тичком перспективом, применом одговарајућег и, за специфична лек-
сичка обележја, подесним методолошким поступком. 

Захвалност дугујем рецензентима који су својим саветима допри-
нели да књига буде садржински и технички боље организована. С друге 
стране, нарочито је важно што су оцене рукописа дошле од најпозвани-
јих за обрађивану проблематику, оних који су ауторитети у домаћој и 
светској србистичкој семантици, дијахроној и/или синхроној. 

Хвала посебно малом-великом талентованом уметнику Растку Ај-
џановићу, који ми је несебично уступио једну од својих слика – Град. 
Растко је сликом исказао суштину свеколике међусобне увезаности – 
зграда је део града тек у контексту других зграда, њена је боја таква тек у 
контрасту са суседнима, град постоји само са Земљом, небом и Месецом 
над њим, Месец са Сунцем, сваки скривени становник, невидљив, али 
имплициран на слици, добија особеност тек у оквирима обиља разноли-
кости других у његовом окружењу. Баш као и речи.    

   
У Новом Саду, с пролећа 2022. 
        Ј. Д.  
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1. ТЕОРИЈСКИ ОКВИРИ ПРОУЧАВАЊА  
ЗНАЧЕЊА РЕЧИ

1.1. Предмет лексичке семантике

Проблематика значења речи кореспондира с човековом спозна-
јом себе и света који га окружује и, у вези с тим, именовањем ентитета 
и појава у њему. Стога је прирoда значења врло комплексна и, у окви-
рима уже дисциплине – лексичке семантике, огледа се, најначелније, у 
одређењу елемената значења, историјском развоју разумевања природе 
значења, те приступима његовом одређењу. Истраживања значења као 
когнитивног феномена нужно су предмет психолошких, филозофских, 
антрополошких, социолошких, семиотичких, неуролошких, лингви-
стичких и других дисциплина. Упркос високом степену преклапања ове 
проблематике у наведеним дисциплинама, свака од њих има идиосин-
кратичност и засебност у приступима (Cruse 2000: 11), но семантика, као 
поље с централним питањем значења, увелико надилази дисциплинарну 
одређеност.

Сходно изложеној сложености, у лингвистичким оквирима, зна-
чење је интегрални део лексиколошких истраживања, као и морфоло-
гије, етимологије и друштвених, регионалних и дијалекатских аспеката 
лексикона, тј. свих облика раслојавања језика, у дијахроној и синхроној 
перспективи (Hanks 2007; Geeraerts 2010; Paradis 2013). Међу примење-
не дисциплине које више-мање почивају на семантици убрајају се лек-
сикографија, настава страних језика и корпусна лингистика. Многостру-
кости нивоа лингвистичке анализе, међусобно испреплетене, сагледиве 
су, најначелније из бинарних преспектива:

ниво језичког знака (семиотика): 
опште и појединачно (у ормару су хаљине : лепа ти је та нова хаљина),
опште и колективно (свекрва : она је права свекрва), 

ниво остварених значења (полисемија): 
примарно и секундарно (тежак џак : тешка реч),
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једнозначно и вишезначно (кружница : круг),
основно и изведено (крив : кривица),  

ниво упоредивости значења (устројство језика): 
исто и супротно (инфекција : упала; дуг : кратак),
надређено и подређено (цвет : лала),
селекција и комбинација (велик, обилан оброк : велик, позамашан 
износ),  

ниво контекста (ужи и шири контекст; исказано и неисказано (прагматика)): 
изоловано и контекстуализовано (језик : страни језик : језик ципе-
ле; дуг језик), 
намераванао и исказано (А: – Лепо је време. Б – Видим. (А – Хајде 
у шетњу.)),

ниво базичности (временска димензија значења): 
једноставни и сложени концепти (посебно : опште) (прасл. *rędъ, 
*čerda, *(sъ)kladъ, *ladъ, *kľudъ ‛уређеност’ материјална > ‛ред’ 
апстрактно)1,
централно и периферно (врата : двери), 
постојеће и ново (поручити пријатељу да дође : министар је пору-
чио ‛рекао’),
домаће и страно (примена : имплементација).

1.2. елементи и врсте значења

Лексиколошко одређење значења почива на Огденовој и Ричардсо-
вој (1923) тријади знака: језик (symbol) – мишљење (thought) – стварност 
(referent) (Илустрација 1), елемената који одсликавају синтезу ознаке, 
означеног и менталне репрезентације, што га најопштије дефинише као 
комплексну релацију између ванјезичког ентитетета, његове менталне 
слике и физичке (гласовне) манифестације. Ови су аутори идентифико-
вали 23 дефиниције значења (Leech 1981: 1; Ogden – Richards 1923: 186–
187). Даље, као илустрацију, износимо само део дискусије о феномену 
дефинисања значења ових аутора (Исто: 109 –130):

Проблем дефинисања, у оквирима полазишта симболизма, аутори 
заправо своде на релације унутар елемената значења предочених у семи-
отичком троуглу:

•	 дефиниција ствари или речи – за речи се узима други скуп речи, 
тј. замењује се симбол који ће се овако боље разумети, набраја-

1  Влајић-Поповић 2000; Грковић-Мејџор 2008: 55.
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ју се његова својства којима се може поредити и разликовати од 
других ствари (нпр. стварни коњ и реч ‛коњ’);

•	 симболи се скраћују нпр. реч ватра односи се на исти рефе-
рент као ‛оно што гори’ или ‛варта је оно што гори’; chien (фр.) 
значи ‛пас’ што значи да реч chien и реч ‛пас’ означавају исту 
животињу;

•	 област дискурса – дефиниције се стварају ad hoc; нпр. енергија 
је за физичара шири појам него за ученика (у исказу нпр. он је 
без енергије); речи ван области дискурса постају метафоре. 

Начине дефинисања повезују с различитим релацијама и семан-
тичким пољима, као нпр.:

1. симболизација је најједноставнији, најосновнији начин дефинисања и 
то је ово-релација: нпр. шта је наранџаста? – дефинише се на основу 
предмета који је те боје; своди се на однос имеђу симбола и референ-
ције и однос акта референције и референта (ово) и то је директно име-
новање;

2. сличност је повезивање свих ствари у погледу нпр. наранџасте боје – 
свему што је оваква ствар у погледу боје применљив је симбол наран-
џаста; замењени су наранџаста и референти који су за оба симбола 
исти;

3. просторни односи – најочигледнији примери су предлози, прилози, 
придеви: у, на, изнад, поред, десно од, близу, већи, део нечега; наранџа-
ста је тако симбол за боју у спектру између црвене и жуте;

4. временски односи – нпр. ‛јуче’ је дан пре данашњег дана; ‛крај рата’ је 
X месеци након рата итд.;

5. узрок – нпр. ‛гром’ је оно што је узроковано атмосферским пражњењем 
између облака и земљине површине (грмљавина је последица) итд.  

Семиотички троугао Огдена и Ричардса до данас је актуелан и у 
савременим когнитивним истраживањима многе теорије и класифика-
ције почивају управо на тзв. упаривањима на темељу ове тријаде, с тер-
минолошким варијацијама, као нпр. форма, знак и референца у теорији 
појмовне метонимије у радовима Г. Радена и З. Кевечеша (уп. Radden – 
Kövecses [2014: 307–337] 1999: 17–66).  На доњој илустрацију приказан 
је семиотички троугао преузет из незаобилазне књиге ових аутора The 
Meaning of the Meaning2. 

2  Књигу је на српски превео и приредио с предговором и коментарима М. Радо-
вановић: Значење значења [проучавање утицаја језика на мисао и наука о симболизму] 
(Radovanović 2001). 
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Илустрација 1: Семиотички троугао Огдена и Ричардса 
(Извор: Ogden–Richards 1923: 11)3

У даљем излагању предочиће се основни принципи на основу којих 
се нуде типологије значења двојице истакнутих семантичара – Џефри-
ја Лича и Џона Лајонса. Управо због овако сложене природе, значењу 
се у лингвистици приступало из различитих углова те постоји неколико 
диференцијација значења за које аутори имају мање или више сложене 
принципе. Тако Џ. Лич (Leech 1981: 6) гради концепт који почива на 
исказима са смислом и онима који га немају, што се заснива на двема 
врстама знања – језичка (нпр. *Мој ујак спава будан) и знања о стварном 
свету (*Мој ујак спава на једном прсту). Разликује седам врста значе-
ња: концептуално, конотативно, социјално (domicile – веома формално; 
residence – формално;  abode – поетско;  home – опште), афективно, ре-
флектујуће, колокативно, тематско. Будући да за разлику од других ауто-
ра Лич издваја колокативно као посебно значење, те да ће истраживања 
у овој књизи имати управо овај аспект значења у фокусу, треба се освр-
нути на дефиницију коју аутор даје: „Колокативно значење састоји се од 
асоцијација које реч стиче на основу значења речи с којима се обично 
заједно јавља”, што илуструје примерима “pretty” (girl, woman, flower) и 

Издвојени текст на српском на Илустрацији 1 јесте интерпретација наведеног 
дêла (Ј.Д.). 

3  https://pure.mpg.de/rest/items/item_2366948/component/file_2366947/content

https://pure.mpg.de/rest/items/item_2366948/component/file_2366947/content
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“handsome” (boy, man, car)4, као и глаголима лутати и шетати се, при 
чему краве могу лутати, али се не могу шетати; тело може дрхтати од 
страха, али треперити од узбуђења (Leech 1981: 17). Наведених седам 
типова значења Лич своди на основна три тако што конотативно, соци-
јално, афективно, рефлектујуће и колокативно подводи под асоцијатив-
но, које се састоји од „толико неодређених фактора да се може системски 
проучавати само апроксимативним статистичким техникама” (Исто: 18), 
те су основни типови значења према овом аутори концептуално (логич-
ки, когнитивни или денотативни садржај), асоцијативно и тематско 
(односи се на начин на који је порука организована у смислу редоследа 
конституената и њихове емфазе). 

Џон Лајонс у својој књизи Language and Linguistics. An Introduction 
(2002) (Језик и лингвистика. Увод) наглашава сложеност одређења зна-
чења и констатује да се у семантичком смислу дефиниција значења не 
може утврдити. Пре свега издваја дескриптивну функцију под коју под-
води пропозиционе или чињеничне информације. У том контексту ра-
зликује дескриптивно и недескриптивно значење, при чему се у прву 
групу сврставају искази који су подложни евалуацији истинитости, док 
други искази, будући непропозиционални, не подлежу овој врсти про-
цене (нпр.: Господе! или Изненађен је) (2002: 141–142), те је зато ек-
спресивно, што је Лајонсу исто што и емотивно (афективно) код Лича. 
Даље, идентификује друштвено значење које је повезано с употребом 
језика при успостављању комуникације у оквиру друштвених улога и 
односа, при чему је у овој трихотомији, друштвени аспект увек присутан 
у комуникацији. Једно од темељних питања које се прожима кроз већи-
ну радова о проблематици значења јесте однос референције и смисла, 
о чему Лајонс говори у својој књизи Semantics. Volume I (Семантика. 
Први том), а што би у Личовој терминологији било конотативно и кон-
цептуално значење. Лајонс пак не прави битну разлику између смисла и 
значења, при чему смисао разуме као дескриптивно или когнитивно зна-
чење. Уводи и разграничење између конотације и денотације у контрасту 
с референцијом и смислом (1996: 174–206).    

4  У српском не постоји ова врста дистинкције детерминисања позитивног споља-
шњег изгледа у погледу пола. У енглеском се, наиме, придев handsome везује за пријатан 
изглед мушкарца (згодан, леп), или, у градираном значењу, за женски изглед – упадљиво 
и импозантно, а не конвенционално лепа, нпр.:  „Осим тога, опасна или не, била је при-
лично згодна жена” (www.lexico.com). Придев згодан у оба рода у српском може да веже 
за себе, осим именица са значењем мушких и женских одраслих особа, и именице са 
значeњем неживих ентитета када се остварјују компоненте ‛одговарјући’, ‛складан’. 

http://www.lexico.com
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На основу Личовог и Лајонсовог одређења значења у контексту по-
лазног Огденовог и Ричардсовог семиотичког троугла, Т. Прћић (2008: 
48–49) предочава концепт значења у виду тзв. лексиколошког квадрата, 
на чијим се теменима налазе лексема и смисао као претежно језички 
ентитети (у горњем делу углова квадрата), те денотација и референци-
ја као претежно ванјезички ентитети (у доњем делу углова квадрата). 
Додатна компонента позиционирана између денотације и референције 
према овом аутору јесте асоцијација. Као опште карактеристике асоци-
јативног значења (које обједињује стилско, експресивно и конотативно 
значење) аутор наводи следеће:

субјективне је природе, пошто преноси извесно чулима других тешко 
доступно стање ствари и стога се најчешће не може непосредно про-
верити у погледу истинитости; глобално се може одредити скаларним 
контрастом више/мање; стилистички је обележено и релативно мање 
постојано, а тиме и подложно реинтепретацијама и променама унутар 
одређене језичке заједнице (Prćić 2008: 27).

Илустрација 2: Лексиколошки квадрат 
(Извор: Prćić 2008: 49)5

Р. Драгићевић (2007: 54–61), након критичког прегледа одређења 
лексичког значења, опредељује се за модел који нуди Н. Ф. Алефирен-
ко. Према овом аутору значење се састоји из језгрене и импликацио-
не, периферне зоне. Прва обухвата граматичку, предметно-појавну и 
конотативну макрокомпоненту, док друга, околојезгрена подразумева 
потенцијалне компоненте, а периферна скривене. Кључни однос између 
денотације, референције и десигнације припада предметно-појавној ма-
крокомпоненти и детаљније ће се разрадити. 

Денотација је однос између језика и стварности  и денотати се из-
ражавају у виду представе (како ауторка наводи – денотат куће је пред-

5  Доступно и на: https://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2016/978-86-6065-356-9 

https://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2016/978-86-6065-356-9
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става типичне куће). Будући да се ради о представи, денотати се разли-
кују културолошки и језички (нпр. различита представа куће у урбаним 
и руралним срединама), али и у оквирима једног језика (нпр. нејасна 
граница у примерима рођак и сродник, наређење и заповест и сл.), што 
им даје карактер фазичности, нарочито на међујезичком плану. Пред-
става се даље може тицати класе објеката и појединачног ентитета из те 
класе. Зато се уводи Лајонсова дистинкција између релације ‛лексема 
– цела класа = денотат’, који је статичан, независан од контекста и, с 
друге стране, ‛лексема – конкретан ентитет = референт’, који је варија-
билан (уп. У ормару има и хаљина : Баш ти је лепа та хаљина).  

Десигнација или сигнификација јесте однос између језика и ми-
шљења и разуме се као појам о ентитетима и појавама. Појам се састоји 
од мање обележја него представа, наводи Драгићевић и илуструје Лип-
киним примером лексеме сто:

(појам, десигнат) – релевантне особине: равна, хоризонтална површина 
на коју се могу ставити друге ствари; 
(представа, денотат) – конкретан сто одређене величине, облика, састава, 
боје и сл.

Конотација је колективни скуп информација о значењској марки-
раности  лексеме. Постоји неутрална конотација нпр. глагол јести, док је 
ждерати непожељно и негативно конотирано, конзумирати – формал-
но, технички; мрцкељати – непожељно, критички; обедовати – свечано; 
клопати – неформално, жаргонски; ручкати – еуфемизирано; заложити 
се – регионално итд. Дакле, постоје различити видови маркираности па 
се тако разликују: географска, социолектална, временска, експресивна 
маркираност, као и тематска обележеност, те она у вези с блискошћу са-
говорника или с медијумом комуникације (уп. Драгићевић 2007: 60–61).  

1.3. Хронологија ПристуПа значењу

Значење је, као и друге језичке појаве,  тумачено саобразно актуел-
ним учењима и приступима језику, што би, хронолошки гледано, имало 
мање или више различита одређења семантике, наравно не нужно с ја-
сним и оштрим методолошким разграничењима. Преглед који следи дао 
је Дирк Херартс  (Geeraerts 2009).
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1.3.1. историјско-филолошка семантика

Дијахронијски приступ лексичкој семантици који је доминирао 
од половине 19. до тридесетих година 20. века у науци је дефинисан 
као историјско-филолошка семантика. Основно интересовање  у овом 
приступу јесте промена значења, при чему су идентификовани основни 
механизми промена – метафора, метонимија, генерализација и специ-
јализација. Основне оријентације овога приступа јесу етимологија, ре-
торика и израда речника. И данас је жив и плодоносан овакав приступ 
проучавању значења јер се њиме разоткрива семантички развој „у чијој 
је основи појмовни свет, од концептуално једноставнијег, конкретног и 
физичког ка когнитивно сложенијем апстрактном појмовнику” (Грко-
вић-Мејџор 2008: 60). На релацији дијахроно-синхроно овим приступом 
долази се до значајних закључака, нпр. о централном и периферном лек-
сикону, што се види у чињеници, како савремена истраживања базичног 
лексикона потврђују, да језик има антропоцентричан карактер јер њему 
припадају лексеме које се односе „на човека, делове његовог тела, ак-
тивности које свакодневно обавља, кућу у којој живи и њене делове, као 
и на биљке и животиње [у његовом окружењу]” (Драгићевић 2018: 215).

Приступ лексикону из угла концепата јесте ономасиолошка пер-
спектива, што подразумева испитивања начина на које концепт може 
бити исказан. Обрнута перспектива, од речи ка значењу јесте семаси-
олошка перспектива. Другим речима, како истиче Херартс (2009: 30), 
разлика између ове две перспективе једнака је разлици између значења 
и именовања. Познату чињеницу да језици и културе различито сагле-
давају и парцелишу стварност овај аутор илуструје минијатуром немач-
ког именовања родбинских односа, које, очекивано, не кореспондира са 
стварношћу или људском психом, што је случај и с осталим језицима 
и културама. Другачије, ситуација би била идентична у свим језицима. 
У савременом немачком, наиме, не постоји дистинкција у номиновању 
између мајчиног и очевог брата, што није био случај у ранијим фазама 
развоја немачког језика: vetere ‘очев брат, стриц’ и ôheim ‘мајчин брат, 
ујак’.   

1.3.2. структуралистичка семантика

Настаје као реакција на претходни приступ, инспирисана је учењима 
Ф. де Сосира, у чијој је основи системски приступ језику уопште па тако и 
значењу. Приступи проучавању значења подразумевају теорију лексичких 
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поља (хијерархијска6 и линеарна: серије7 – (а) скале, рангови, гроздови и 
(б) циклуси), релациону семантику8 и компоненцијалну анализу. Лексичко 
поље јесте скуп семантички повезаних лексичких јединица с међузави-
сним значењима која су концептуалне структуре појединих домена ствар-
ности. Како наводи Т. Прћић (2008: 138–145), према поставкама Л. Липке 
(1992) и Д. Круза (1986) лексичка поља устројена су хијерархијски: таксо-
номије, нпр. сисар – животиња – пас – теријер – ирски теријер, и линеарно: 
серије, које могу бити формиране као скале и рангови, те гроздови и ци-
клуси.  Друга методологија у оквиру структуралистичке семантике јесте 
компоненцијална анализа, којом се врши детаљнија анализа значења лек-
сема унутар лексичких поља. Заснива се на идентификацији семантичких 
обележја наслоњених на теорију дистинктивних обележја у фонологији. 
Овај принцип бинарних опозиција, применљив на ограничену скупину 
ентитета, Л. Хјелмслев показује на примерима: 

ram9 as ‘he-sheep’ and ewe as ‘she-sheep’, boy as ‘he-child’ and girl as ‘she-
child’, stallion as ‘he-horse’ and mare as ‘she-horse’ 
[ован као ‘он-овца’, овца као ‘она-овца’; дечак као ‘он-дете’ и девој-
чица као ‘она-дете’; коњ/пастув као ‘он коњ’ и кобила као ‘она-коњ’] 
(Hjelmslev 1953: 70).

Пример којим Р. Драгићевић (2007: 70–71) илуструје хијерархијску ор-
ганизацију семске структуре лексеме јесте лексема зуб: архисема (ор-

6  Заснована на хиперонимско-хипонимском односу (животиња; сисар; пас; 
теријер, хрт, пудла; ирски теријер, шкотски теријер итд.). 

7  Примери из Прћић (Prćić 2008: 138–145): скала – врео, врућ, топао, млак, 
свеж, хладан, леден; ранг – одличан, врлодобар, добар, довољан, недовољан; грозд – 
пчела, оса, мува, лептир, комарац, мрав; циклус – црвен, жут, зелен, плав, љубичаст; 
лексички суп – (а) просторна, временска или др. сличност денотата (однос мероним : 
холоним): кућа, кров, зид, цреп, димњак; (б) тематска, психолошка или др. повезаност 
лексема (нпр. у средишту лептир): лептир, инсект, крила, летети итд. 

8  Дефинисање значења на основу супротности, антонима (нпр. оштар је онај 
који није туп) или сличности, синонима (нпр. мудар је онај који је паметан и искусан).

9  У енглеском постоји диференцијација у номинацији овце [sheep] према полу 
ram (мужјак овце, ован) и ewe (женка овце, овца), при чему је лексема sheep неутрална 
и има статус хиперонима, за шта се одговор може наћи у културолошкој, историјској, 
географској позадини, о чему више говори Филмор у својој теорији семантичких 
оквира, о чему ће даље бити више говора. Оваквим примерима треба посветити више 
пажње будући да се на основу њих реконструише слика света једног социјума и културе. 
Осим тога, ово је показатељ и чињенице да је семантичка структура у основи појмовна 
структура (нпр. у српском такође не постоји надређени ниво категоризације за појмове 
номиноване као баба и деда, за разлику од енглеског – grandparents).       
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ган) и семе нижега ранга (у вилици човека или животиње + превучен 
глеђу, намењен кидању хране + намењен ситњењу хране). Ауторка даље 
говори и о продуктивности сема као и о предностима и недостацима 
компоненцијалне анализе. Трећи методолошки приступ јесте релациона 
семантика која је више окренута структури језика, као централном по-
лазишту структурализма, него структури света, која је у сржи компонен-
цијалне анализе. Релациону семантику више занимају смисаони односи 
попут синонимије и антонимије, што значи да се нпр. тежак дефинише 
као онај који није лак, а лак, једноставан, прост и сл. на основу нају-
жег окружења или колокације (нпр. лак, једноставан, прост задатак, 
али лака вечера, једноставан крој, проста душа). Истраживања у овој 
књизи засниваће се, између осталих, управо на односу парадигматског 
и синтагматског плана, тј. плана селекције и комбинације, семантичког 
компатибилитета и његових ограничења.

1.3.3. генеративна семантика

Утемељена је радом Каца и Фодора The structure of a semantic 
theory (1963) (Структура семантичке теорије), који се сматра пре-
кретницом у историји проучавања лексичке семантике. У основи ово-
га приступа остаје методологија компоненцијалне анализе, проширена 
механицистичким и когнитивним аспектом. Дакле, у генеративној се-
мантици приступ значењу огледа се у комбинацији структуралистичке 
методе анализе, формалистичког система описа и менталне компоненте 
значења. Будући да је граматички опис у фокусу трансформационог при-
ступа, и значење се посматра у контексту формалне граматике, али се 
пажња усмерава и на когнитивни аспект, као у историјско-филолошкој 
семантици. У примеру за речнички чланак honest10 аутори се залажу за 
следећу целовитост дефиниције (Katz–Fodor 1963: 191): 

[...] 3. of persons: of good moral character, virtuous, upright, [...] 
of women: chaste, virtuous

при чему констатују да се овај придев може употребити само под специ-
фичним условима, који указују на следеће: (а) ако се именицом уз при-
дев поштен означава особа без спецификације пола, тада придев зна-
чи ʽдобрих моралних карактеристика, моралан, исправан’ и (б) ако се 
именицом означава особа женског пола, тада придев значи ИлИ ʽдобрих 
моралних карактеристика, моралнa, исправнa’ ИлИ ʽчестита, чедна’. Ин-

10  Више у Дражић 2014. 
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терпретација ове врсте речничке информације морала би пратити уоби-
чајену речничку процедуру што је више могуће, али би требало да иде и 
даље у реорганизацији значења, тј. требало би да обезбеди све информа-
ције неопходне за избор и ограничења значења, и то што систематичније 
и доследније (нпр. одређење типа ‛of ...’) (Katz – Fodor 1963: 191).

1.3.4. неоструктуралистичка семантика

Теорије концентрисане у оквиру овога приступа имају проширено, 
у основи, структуралистичко становиште и могу се груписати у три цели-
не. Прву чине оне које приступају значању компоненцијалном алализом. 
Модел Ане Вјежбицке заснива се на постојању универзалног скупа семан-
тичких примитива11 у оквиру теорије природног семантичког метајезика 
(Natural Semantic Metalanguage), што је декомпозициони приступ значењу 
на основу Џекендофове концептуалне семантике (Conceptual Semantics 
and Cognitive Linguistics), Бирвишовог приступа значењу на два нивоа 
(two-level approach) и генеративног лексикона Пустојевског. Природни се-
мантички метајезик Вјежбицка (1996а) описује на следећи начин:

ако можемо идентификовати заједничко језгро свих природних језика и 
из градити на тој основи природни семантички метајезик, онда можемо 
описати значења пренесена на било који језик [...] користећи реченице из 
нашег сопственог језика, које [...] нам понекад нису директно разумљи-
ве. Другачије речено, заједничко језгро свих језика може се посматрати 
као скуп изоморфних мини-језика, што је специфична верзија – природни 
семантички метајезик (Natural Semantic Metalanguage) (Wierzbicka 1996а: 
22).

Аргументи повезани с одређеним синтаксичким конституентима, као 
што је то у оствареној реченици, могу се илустровати Џекендофовим 
(Jackendoff: 1996) примером: 

11  У српском би списак експонената примитива био следећи: супстантиви: ја, 
ти, неко, нешто, људи, тело; менталне предикације: мислити, знати, желети, осећати, 
видети, чути; акције, догађаји, кретања: радити / чинити, десити се / дешавати се, кре-
тати се; постојање, егзистенција: постоји, има; живот и смрт: живети, умрети; детер-
минатори: овај, исти, други; квантификатори: један, два, много, нешто / неколико, 
све; евалуатори и дескриптори: добар лош, велик, мали; време: када, сада, пре, после, 
дуго, кратко, за неко време, моменат; простор: где / место, овде, изнад / над, испод / 
под, унутар / у, с (које) стране, близу, далеко; логички концепти: зато што, ако, не, мо-
жда, моћи; интензификатори, аугметатори: врло, више; таксонимије и партонимије: 
врста, део; сличност: као (Wierzbicka 2002; Дражић 2014: 232).
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John runs from the park to the library. 
Џон трчи од парка до библиотеке.  

[event GO ([thing John], [path FROM [place park] TO [place library]]) 
[акција ИћИ ([ствар Џон], [место од [место парк] до [место библи-
отека]])

Заједничко овим трима приступима и полазиштима А. Вјежбиц-
ке јесте то што анализи значења приступају на основу ширег когнитив-
ног контекста, али се заснивају на формалном представљању значења. 
Другу групу чине приступи који се фокусирају на лексичке односе и ту 
се уврштава пројекат WordNet и лексичке функције Игора Мељчука (о 
чему ће бити више речи у другом поглављу, у контексту синонимије). У 
односу на декомпозициони приступ, заснован на релацији лексике и са-
знања у ширем смислу, у релационом приступу оваква теоријска основа 
у сенци је психолингвистике и корпусне лингвитике, рачунарских ала-
та и електронских ресурса (WordNet) или Мељчукове теорије значење 
– текст, међу којима се као једноставне стандардне лексичке функције 
издвајају: синоним, антоним; деривацијске лексичке функције – адјекти-
визација, номинализација;  семантичке – место и простор, средство; ге-
неричке – хипероним/хипоним, мероним/холоним; фигуративност; мо-
дификатори, квантификатори. Према речима Херартса  (Geeraerts 2009: 
116) трећа особеност јесте разлика према директној вези с генеративном 
и структуралистичком семантиком, тј. питање – који су теоријски при-
ступи више развијани у једним полазиштима, а који у другим. Закључак 
је да су учења Џекендофа, Бирвишког и Пустојевског типови неогенера-
тивистичке семантике, док остали имају неоструктуралистичко одређе-
ње.  Осим тога, у контексту савремене лингвистике, релациони приступ 
јесте вероватно најраспрострањенији тип класичне структуралистичке 
семантике, док истовремено, тренутно постоји низ оквира за бављење 
лексичком семантиком који могу бити повезан с различитим облицима 
структуралистичке семантике који се на оригиналан начин надограђују 
на ову позадину.

Теорија семантичких оквира Чарлса Филмора у својој генези на-
слања се и на чисто генеративна полазишта и на теорију прототипа, да 
би на крају, деведесетих година прошлог века, нашла примену у пројек-
ту FrameNet, онлајн структурираном опису енглеског лексикона. Ова те-
орија подразумева посебан приступ значењу при чему је важан сегмент 
разумевања принципа на основу којих настају нове речи или се посто-
јећима даје ново значење. Оквир је метафора којом се упућује на то да 
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постоји скуп повезаних појмова, у којем је за разумевање појединачних 
потребно разумевање целе структуре којој припада. Филморов пут до 
ове теорије полази од чисто синтаксичких описа у оквиру трансформа-
ционе граматике Н. Чомског и депенденцијалне граматике Л. Тенијера. 
У тој фази (шездесетих година 20. века) у средишту ауторове пажње јесу 
врсте глаголских скупова и типови клауза, семантичке улоге аргумената 
и глаголска валенција, чији би крајњи циљ био израда речника глаголске 
валенције. Оперисао је терминима сцена и улога којима се могу описати 
општи начини продуковања минималних клауза, што значи да се развија 
посебан укрштен синтаксичко-семантички опис. На примеру трговин-
ски догађај издваја елементе схематске сцене: купац, продавац, роба, 
новац, што значи да треба познавати детаље сцене која чини позадину: 

купити – фокус на радњи купца у односу на робу; продавац и новац у 
другом плану; 
продати – фокус на радњи продавца у односу на робу; купац и новац у 
другом плану;
платити – фокус на радњи купца у односу и на новац и на продавца; 
роба у другом плану.

Крајем седамдесетих Ч. Филмор, прихватајући теоријске основе Е. Рош 
о теорији прототипа, почиње да приступа значењу на основу полазишта 
ове теорије, укључујући важност културолошких датости на разумеве-
ња речи. Тако закључује да „веома често оквир или позадине у односу 
на које се дефинише и разуме значење речи представљају прилично ве-
лик одсечак околне културе, а то позадинско разумевање више се схвата 
као прототип него као истински скуп претпоставки о томе какав је свет” 
(Fillmore [2014: 80] 1982: 118)12. Познати су ауторови примери којима 
илуструје потребу да се уклопе у позадину институција и обичаја: ка-
тегорија сИроче,13 категорија доручак, категорија нежења, категорија 

12  Оригинал: Fillmore Ch. (1982). “Frame semantics”, in: Linguistics in the Morning 
Calm. Seoul: Hanshin Publishing Company, 1982, 111–137; у: К. Расулић, Д. Кликовац 
(ур.), Д. Раичевић (прев.), 2014, Језик и сазнање. Хрестоматија из когнитивне 
лингвистике, Београд: Филолошки факултет, 73–105.  

13  На примеру сИроче, које значи ‛дете чији родитељи нису живи’, аутор описује 
претпостављени позадински свет: деца се ослањају на родитеље у погледу неге и 
усмеравања, а родитељи беспоговорно прихаватају те обавезе. Друштво пак препознаје 
особу без родитеља до извесног узраста управо у контексту неге и усмеравања те стога 
„у категорију сироче није уграђено било какво одређење о добу након којег није више 
релевантно говорити о некоме као о сирочету јер је то део позадинског прототипа” 
(Филмор 2014: 81).  
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вегетарИјанац итд. Важне смернице за примену ове теорије у емпириј-
ским семантичким истраживањима аутор даје у раду Семантика оквира 
(Fillmore [1982: 111–137] 2014: 73–103), при чему су неке од важнијих 
следеће (в. даље Филмор 2014: 88–95):

•	 полисемија која настаје из алтернативних уоквиравања исте јединице 
(иста лексема у два различита оквира, нпр. угао);

•	 алтернативна уоквиравања једне исте ситуације (исте чињенице уну-
тар различитих оквира, нпр. особа која невољно даје новац – шкрт 
или штедљив, из перспективе опозиције дарежљив и расипан);

•	 контраст унутар оквира према контраст између оквира (једна си-
туација може се уоквирити на различите начине: шкрт : дарежљив 
– стандард у примени скале: он није шкрт, он је дарежљив; шкрт : 
штедљив – једна скала ирелевантна, друга прикладна: он није шкрт, 
он је штедљив);

•	 стварање значења позајмљивањем оквира (преноси се језички мате-
ријал повезан с неким оквиром, уважавајући ситуацију и разумевање 
саговорника; увођење речи bachelor (досл. ‛нежења’) у терминологију 
крзнатих фока – ‛мужјак који је без женке у сезони парења’).  

Филморов комплексан приступ значењу актуелан је и у савременим ис-
траживањима нарочито у оквирима позадинских (друштвених, култур-
них и др.) датости и мотивишућих фактора за било који аспект лекси-
кона – настанак нових речи, промене значења постојећих, полисемије у 
контексту различитих уоквиравања, појмовне метафоре, метонимије, тј. 
сужавања и ширења значења, његове специјализације итд. У овој књи-
зи показаће се примена неких сегмената теорије семантичких оквира у 
истраживањима о новим колокацијама у српском језику, инспирисаним 
новим ванјезичким датостима, као и у истраживању о прототипским 
одредбама категоризовања, о којима је аутор говорио на примерима пра-
ва кафа : *праве панталоне.     

1.3.5. когнитивна семантика

Настаје осамдесетих година 20. века као део когнитивне лингви-
стике. Леoнард Талми наводи да је когнитивна лингвистика настала 
захваљујући радивима Фоконијеа (1985; 2002), Филмора (1975; 1976), 
Леjкофа (1987; 1993), Ланакера (1987; 1991) и Талмија (2000), где се 
„значење посматра једноставно, као појмовни садржај који је језик ор-
ганизовао” (Talmy [2011: 662–642] 2014: 153). У овом приступу језик се 
сагледава у контексту сазнања у целини (енциклопедијско знање), што 
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значи да се не праве границе између семантике и прагматике, те се језич-
ка знања не посматрају аутономно, независно од осталих. Значење је не-
одвојиво од човекових опажајних способности, физичких и емотивних, 
искустава. Сумирано, као главне карактеристике когнитивне семантике 
(Evans–Green 2006; Geeraerts–Cuyckens 2007) издвајају се следеће: 

•	 категоризација – најважнија функција језика и подразумева људску 
способност да свеколику стварност сведе на когнитивно разумну меру, 
што значи да уочи сличности и разлике између ентитета и да их групише 
према сличности; подразумева феномене као што су прототипичност, 
полисемија, когнитивни модели, ментално представљање и метафора; 

•	 искуствена доступност појмовне структуре последица је људског ре-
цептивног (чулног) и телесног искуства. (нпр. пао је у очај; изашао 
је из дугова – активира се просторна оријентација споља–Изнутра, у 
концепту садржатељ); 

•	 језик не корелира директно с ентитетима и појавама у ванјезичкој 
стварности, већ одражава појмове у уму, што не значи да су сви пој-
мови лексикализовани (у српском нпр. не постоји заједнички назив за 
браћу и сестре као у немачком – Geschwister, слично је у турском где 
се не спецификује пол брата односно сестре – kardeş (уп. Драгићевић 
2018: 216–217); много је таквих примера – нпр. немају сви језици за-
једнички назив за ветар, док у некима опсег речи за птицу укључује 
и скакавце (Galetić – Jelaska 2011: 39–64));

•	 значење обједињује језичке и нејезичке феномене те стога и значење 
има енциклопедијски карактер (нпр. разумевање речи доручак у нашој 
култури, према Филмору (1982: 11–137) подразумева неколико нивоа 
тзв. оквира – постојање три оброка дневно, време када се конзумира и 
прототип садржаја, намирнице; на основу тога разумећемо да је неко 
доручковао у пет сати после подне јер му је то први оброк након бу-
ђења); 

•	 семантика и прагматика су неодвојиве, што значи да знање о језику 
јесте знање о томе како се он користи, и значење се разуме тек у кон-
кретној употреби; 

 
•	 перспектива посматрања утиче на структуру значења јер својом по-

себно селектованом структуром изражава значење из одређене пер-
спективе;

•	 значење није задато, оно се конструише јер се језиком само сигнали-
зира на значења која су у појмовима, што је свакако, у другој термино-
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логији, у вези с полисемијом и оствареном семантичком реализацијом 
у датом контексту (нпр. реч озбиљан у реченици Наш посао је озбиљан 
може да значи: 1. захтева много напора, и 2. може бити опасан);

•	 појам концепта разуме се као оперативна јединица менталног лек-
сикона која одговара сазнању о објективним датостима; „овом једи-
ницом оперише човек у процесу мишљења, одражавајући сопствено 
искуство и знање о реалијама из света који га окружује [...] концепт 
обухвата и оно што човек претпоставља, размишља и уображава о тим 
датостима” (Ристић 2015: 1414).   

Обједињеност знања, нераздвојивост језика од ванјезичке стварности, 
меке границе међу категоријама могу се илустровати многим примери-
ма,15 међу којима издвајамо Личов (Leech 1981: 119–122) пример кон-
цепта богатство. На питање да ли су сви концепти једноставни, ограни-
чени, аутор каже следеће: 

Размотрите концепт повезан с речју богат. Колико неко мора да има новца 
да би се назвао богатим? Петсто хиљада долара? Осамсто хиљада? Мили-
он? Постоји ли нека цифра да можемо прецизно рећи да неко није богат 
за само пет центи мање? Изгледа да не постоји [...] док се неки људи јасно 
квалификују као богати, а други неоспорно као небогати, где припада пак 
неограничено велик број људи за које се може рећи једно или друго? Нео-
дређено је подручје на граници концепта и није могуће рећи прецизно да 
ли се они сматрају богатима или не. То је зато што појам ‛богатства’ нема 
јасне границе, што називамо нејасним, фазичним концептом.

 
Већина наведених карактеристика може се илустровати Ланакеро-

вим (Langacker 1987: 154; Paradis: 2013) примером концепта банана: 

Концепт [банана], на пример, укључује у своју матрицу – специфика-
цију облика у просторном (и/или визуелном) домену; конфигурацију 
боја која укључује координацију простора боја са овим доменом; лока-
цију у домену осећаја укуса/мириса; као и бројне спецификације које се 

14  Наведено из Речника когнитивних термина 1996: 90, тј. из руског извора: 
Кубрякова, Е. С., Демьянков В. З., Панкрац Ю. Г., Лузина Л. Г. (1996). Краткий словарь 
когнитивных терминов, под общ. ред. Е.С. Кубряковой, Москва: МГУ. 

Краћа, електронска верзија, доступна на: http://www.infolex.ru/elibrary_22633501.pdf 
15  У српској лингвистици о феномену фазичности писао је М. Радовановић у 

студијама Увод у фази лингвистику (2009) и Фази лингвистика (2015). У обема књигама 
предочен је феномен меких граница међу категоријама и концептима, у свим видовима 
језичког формалног и садржинског испољавања.  

http://www.infolex.ru/elibrary_22633501.pdf 
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односе на апстрактне домене, нпр. сазнање да се банане једу, да расту у 
гроздовима на дрвећу из тропских области, и тако даље.     

Карактеристика специфичног односа језика и ентитета у контексту 
енциклопедијског знања које је у корелацији с културним оквирима, за-
пажа се у десетинама назива за банану на афричким просторима. Тако 
постоје имена генирасана карактеристикама:

•	 облика плода (нпр. она која има мрље као змија јесте nfufula);
•	 увезане целине плодова, тзв. гроздови (нпр. кад сазре, лако се 

ломе са стабла или саме отпадају nyabwehogora (чак 12 имена за 
ову врсту));

•	 различите особености (она која даје више сока који није сладак 
јесте nyamaizi) (уп. Karamura – Karamura 2000: 6–23). 

Вредну типологију назива за воће у српском језику извео је Н. 
Јошић (2016) на основу критеријума мотивисаности номинације доми-
нантном карактеристиком датог ванјезичког ентитета јер су, како аутор 
наводи, особености типа ‛боја’, ‛укус’ итд. обично фокусирана својства 
којима се најчешће именују разнородне воћне врсте. Аутор издваја као 
једну од најдоминантнијих мотивишућих карактеристика боју покожице 
и меса плода (нпр. беловача јабука; жутара шљива, крушка; пегавица 
крушка итд.). Уз боју, како аутор закључује, релевантна својства за но-
минацију јесу: облик и величина плода, његов укус, мирис, структура 
плода, време сазревања и остала спорадична својства. 

Сегмент неодвојивости значења од прагматике, тј. разумевања на 
основу свеукупног знања које подразумева активирање људског иску-
ства, те динамизма, конструкционе карактеристике значења, конкретно 
метафоре, показују следећи примери: 

А: Како је прошло с Милицом? Б: Добио сам банану. 
Осим што се може добити, она се у спортском жаргону може и попити 
(‛блокирати шут’), као у примеру: Дурент попио банану са две руке!16. 
У овом домену развијено је и симболичко (конотативно), изузетно не-
гативно и погрдно значење концепта банана у ситуацији када се кора 
банане баца на терен да би се повредили црни играчи, те је према карак-
теристици плода који једу мајмуни, овде банана симбол расизма.   

Даље, да би се разумело значење израза банана република потреб-
но је знање о томе да постоје дражаве које су политички нестабилне 

16  https://www.vesti-online.com

https://www.vesti-online.com
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и зависе од пољопривредног извоза једне монокултуре (најпознатији је 
случај оних земаља у средњој Америци које су извозиле банане), на чи-
јем челу је корумпирана власт.17 

Из перспективе централног члана у категорији воће, у свести го-
ворника где је банана доминантно заступљена, у процесу катагоризације 
и теорије прототипа она је централни члан те категорије. У нашој култу-
ри то место ће вероватно имати јабука или шљива. 

1.3.6. меХанизми мишљења и језика у теорији и методологији 
истраживања значења

Основни механизми спознаје очитовани у језику у оквиру когни-
тивне семантике јесу категоризација, појмовна метафора и појмовна 
метонимија, које се наслањају на учења у оквирима теорије прототи-
па. Савременија пак метода заснована на полазишту енциклопедијских 
знања, контекстуализованих у културне, друштвене, историјске и друге 
оквире, јесте метода која у основи почива на вербалним асоцијацијама 
– асоцијативан метода, а која је један од поступака анализе значења у 
холистичкој дисциплини – лингвокултурологији. Надаље ће се предста-
вити основне карактеристике предочених механизама мишљења и јези-
ка, теорије прототипа, те асоцијативне методе и лингвокултурологије.    

1.3.6.1. Категоризација
Кључни процес у људској спознаји, разумевању света који омогу-

ћује да се постигне економичност у мишљењу па и у језику јесте кате-
горизација. Њен се значај препознаје још од антике, када су, у учењима 
Аристотела, чланови категорије имали исти статус, припадали су кате-
горијама на основу неопходног и довољног услова,  а границе међу кате-
горијама дефинисане су јасно. У раду Утеловљени ум, Лејкоф и Џонсон 
(Lakoff – Johnson [1999: 16–44]18 2014: 244) наводе следеће:

Живи системи морају да категоризују. Пошто смо неуронска бића, наше 
категорије се образују нашом утеловљеношћу. То значи да су категорије 
које образујемо део нашег искуства! [...] Категоризација, дакле није чи-

17  https://sr.wikipedia.org
18  У оригиналу: Lakoff, G, M. Johnson, Philosophy in the Flesh. The Embodied Mind 

and Its Challenge to Western Thought, New York: Basic Books, 1999, А. Броћић (прев.) „О 
појмовној метафори”, у: Језик и сазнање. Хрестоматија из когнитивне лингвистике, К. 
Расулић, Д. Кликовац (ур.), 2014,  Београд: Филолошки факултет, 273–307.

https://sr.wikipedia.org
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сто интелектуална ствар која настаје после искуства. Пре ће бити да се 
искуство састоји од образовања и употребе категорија. 

У когнитивној семантици инспирација за теорију категоризације 
налази се у лингвистичкој антропологији и истраживању граница поје-
диних боја, будући да је њихова номинација врло дифузна у различитим 
језицима. Истраживање Берлина и Кеја (Berlin – Kay 1969) показало је 
да говорници ипак бирају исте, фокалне боје, као најбоље представни-
ке одређене боје. Ово је подстакло Елеонору Рош да испита фокалност, 
централност, и у другим категоријама (уп. Šarić 2019: 63). 

1.3.6.2. Појмовна метафора
Овај је феномен један од централних инструмената којим се при-

ступа значењу у оквиру когнитивне семантике. Она је пре свега механи-
зам мишљења, представљен формулом а је б, којим се један апстрактан 
феномен разуме на основу конкретног. У њеној основи је једносмерно 
пресликавање структуре једног, чулно сазнатљивог и познатог појма 
(изворни домен) на други појмовни домен (циљни), чулно несазнатљив 
(Klikovac 2004: 11–12). Примери којима се ово најчешће илуструје у ли-
тератури19 јесу: 

срећа је горе (песма ми је подигла расположење),
туга је доле (пао сам у очај),
бес је врелИна (у њему се разбуктао бес),
разумевање је вИђење (сад видим о чему говориш),
време је новац (трошим сате на глупости).

Кевечеш (Kövecses 2010: 15–25) идентификује оне једноставне, 
конкретне, уобичајене ствари и радње човека на основу којих се разу-
мевају апстракције и њих сврстава у следеће изворне домене: људско 
тело, здравље и болест; животиње; биљке; зграде и грађевине; машине и 
алатке, игре и спорт; новац и посао; кување и храна; топлота и хладноћа; 
светлост и тама; силе; кретање и смер.

Темељ теорије појмовне метафоре постављен је књигом Metaphors 
We Live By (Lakoff – Johnson 1980) (Метафоре наше насушне), чији су 

19  Више у: Barselona (Barcelona 2003); Кевечеш (Kövecses 2005; 2010); Лејкоф и 
Џонсон (Lakoff – Johnson 1980/2003); Лејкоф и др. (Lakoff et al. 1991); у српском, обично 
контрастивно: Klikovac (2003; 2004; 2018); Rasulić (2003; 2004); Silaški i Đurović (2010; 
2011); Silaški и др. (2009); Stamenković (2017); Filipović Kovačević (2013; 2021).
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аутори Џорџ Лејкоф и Марк Џонсон. Полазећи од теорије утеловљено-
сти ума, аутори најпре разликују (а) примарне метафоре које су део на-
шег колективног несвесног и усвајају се несвесно, што се препознаје у 
њиховој распрострањености. С друге стране, (б) универзалне метафоре, 
будући неурођене, уче се и доприносе језичким универзалијама (нпр. 
појам времена у различитим језицима света) (Lakoff–Johnson 1999: 45–
73). Друга подела метафора заснована је на односу међу појмовима, па 
тако постоје: (а) структурне – један се појам структурира помоћу дру-
гог, нпр. расправа је рат; (б) оријентационе – просторно организују је-
дан појам у односу на други, нпр. горе–доле (цене су скочиле или динар 
пада), као и напред–назад, дубоко–плИтко итд.; (в) онтолошке – поја-
ве, акције, осећања, идеје и сл. разумеју се као ентитети, нпр. емоцИје 
су течност у човеку (преплавила га је туга; узбуркана су му осећања и 
сл.).  Постоји и подела на (а) специфичне, код којих су појмови на нижем 
нивоу општости и имају више својстава (нпр. љубав је путовање) и (б) 
генеричке, где су појмови врло општи (нпр. стварИ су људИ). И, коначно, 
постоје конвенционалне, оне према којима се организује искуство као 
љубав је путовање и неконвенционалне, не представљају уобичајен на-
чин размишљања, оне су нове и креативне (Lakoff – Turner 1989).    

Опозиција конвенционалне – неконвенционалне метафоре може 
се донекле препознати у истраживању Д. Кликовац20 (2004: 83–103) о 
метафорама дословним и фигуративним. На корпусу књижевних тексто-
ва ауторка је показала да појам мисао (забележено 40 појмовних метафо-
ра) разумемо на основу следећих изворних домена: 

појава: ентИтет, слИка, светлост; 
ентИтет: предмет, бИће, бИљка; 
бИће: човек. 

Ове дословене (уобичајене, изворне) метафоре, које су део сва-
кодневног језика, могу добити обележје фигуративности, што је домен 
стила. Један од начина постизања фигуративности јесте разрада мета-
форе, па се нпр. у случају мИсао је предмет даље развијају особености 
предмета – може се опазити (та мисао ме најпре плаши...), може бити 
целовит или у деловима (...хватала је његову мисао, некад у комадићи-

20  У србистици се као референтна истраживања појмовних метафора издвајају 
она која је спровела Душка Кликовац, а једно од свеобухватних дела ове ауторке јесте 
Метафоре у мишљењу и језику (2004), у којем је на крају дат и Индекс појмовних 
метафора (формулисаних на српском језику).
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ма, а некад сасвим целовиту), њиме се може руковати (оставићу мучну 
мисао; да понесе своју мисао о мени) итд.   

Д. Кликовац је, у складу с Лејкофовим и Џонсоновим полазиштем 
([2014: 288]21 1999: 45–73) да се појмовне метафоре не очитују само у ре-
чима него и у граматици, у гестовима, уметностима итд., ово показала у 
својим истраживањима на пољу граматике при испитивању нпр. узроч-
не конструкције у + локатИв (1997), творбе речи – значење префикса 
раз-, (2004), префикса уз- (2012), те у обједињеној студији о семантици 
предлога у српском и енглеском (2000), чиме је потврдила да се свим 
лингвистичким дисциплинама и језичким нивоима може приступити са 
становишта појмовне метафоре као једног од „општих значењских меха-
низама који оперишу у језику” (Кликовац 2004: 167). 

1.3.6.3. Појмовна метонимија
Према когнитивнолингвистичком приступу појмовна метонимија 

одређује се као (1) појмовни феномен, (2) когнитивни процес, који де-
лује (3) унутар истог идеализованог когнитивног модела (ИКМ)22. Као и 
метафора и метонимија је део нашег начина размишљања и утемељена 
је у искуству. Раден и Кевечеш (Radden–Kövecses [1999: 17–66] 2014: 
17–66)23 појмовну природу метонимије илуструју познатим Лејкофовим 
и Џонсоновим примером: Она је само лепо лице, у којој разумемо да 
основне податке о некој особи добијамо путем лица, јер је појмовна ме-
тонимија лице за особу део нашег свакодневног искуства. Ови аутори у 
раду Ка теорији метонимије након теоријског одређења и дефиниције, 
даље (а) одређују онтолошка подручја у којима се она јавља; (б) испиту-
ју типове односа који је стварају и (в) утврђују принципе који управљају 
одабиром преноса. У овим оквирима метонимију дефинишу на следећи 
начин:

21  Оригинал: Lakoff, G, M. Johnson, Philosophy in the Flesh. The Embodied Mind 
and Its Challenge to Western Thought, New York: Basic Books, 1999, А. Броћић (прев.) „О 
појмовној метафори”, у: Језик и сазнање. Хрестоматија из когнитивне лингвистике, К. 
Расулић, Д. Кликовац (ур.), 2014,  Београд: Филолошки факултет, 273–307.

22  За идеализовани когнитивни модел аутори преузимају Лејкофово разумевање 
овога феномена које се своди на то да ИКМ, осим енциклопедијских знања људи о 
одређеном домену, укључује и идеализоване културне домене којима ти људи припадају.   

23  Оригинал: Radden, G., Z. Köveczes, “Towards a theory of metonymy”, in 
Metonymy in Language and Thought (K-U. Panther, G. Radden, eds.), Amsterdam: John 
Benjamins, 1999, 17–66, М. Тасић (прев.), „Ка теорији метонимије”. у: К. Расулић, Д. 
Кликовац (ур.), Језик и сазнање. Хрестоматија из когнитивне лингвистике, Београд: 
Филолошки факултет, 307–337.
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Метонимија је когнитивни процес у којем један појмовни ентитет, пре-
носник, омогућује ментални приступ другом појмовном ентитету, циљу, 
унутар истог идеализованог појмовног модела (Исто: 309). 

Будући да се савремена истраживања у српском језику више за-
снивају на полазиштима теорије појмовне метафоре, да се метонимији 
не поклања довољно пажње, изнеће се основна становишта Радена и 
Кевечеша који су разрадили једну од теорија метонимије. 

За даљу разраду односа ентитета, аутори утврђују најпре тзв. онто-
лошка подручја – појма, форме и ствари и догађаја, која кореспондирају 
с Огденовим и Ричардсовим семиотичким троуглом, чији су елементи 
мисао, симбол и референт. На основу упаривања ових подручја, добија 
се следећа класификација метонимије:

(1) ИКМ знака и метонимија знака – уједињује једну форму и један или 
више појмова (нпр. форма динар и појам ‛новчана јединица’, ‛новац’)24

форма за појам: динар за ‛новац’.
На овом принципу речИ стоје за појмове које Изражавају почива цела 
природа језика те је он нужно метонимијски. 

(2) ИКМ референције и метонимија референције – повезује ентитете из 
стварног света са знаковима, појмовима или формама (нпр. реч крава 
за стварну краву);
форма-појам за ствар/догађај (реч крава стоји за сваку краву на свету);

(3) ИКМ појма и метонимија појма – померање од појмаА ка појмуБ, које 
може, а не мора бити праћено померањем форме. Постоје четири типа 
упаривања:
формаа–појама за формуб–појамб: аутобуси –‛аутобуси’ за возачи ау-
тобуса –‛возачи аутобуса’
формаа–појама за појамб: мајка –‛мајка’ за ‛мајку домаћицу’
формаа–појама за формуа–појамб: Бела кућа – ‛место’ за Бела кућа ‛ин-

ституција’
формаа–појама за формуб–појама: УН за Уједињене нације. 

Типови односа деле се према релацији део–целина, суштинској 
вези, у чијем је језгру појам суседности и на којој почива целокупна 
природа појмовне метонимије: (1) цео ИКМ и његов део или његови де-
лови и (2) делови ИКМ. 

24  Примери су преузети из истраживања Radden–Kövecses ([1999: 17–66] 2014: 
309), с врло малим изменама које су примереније српском језику (и култури) (нпр. 
долар и динар и сл.).
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(1)  Цео ИКМ и његов део:
ИКМ ствари и њеног дела

цела ствар за део стварИ: Америка за ‛Сједињене Америчке Државе’
део стварИ за целу ствар: Енглеска за ‛Велику Британију’ 

ИКМ скале
цела скала за горњИ део скале: Пази на брзину.
горњИ део скале за целу скалу: Колико је стар? 

ИКМ састава
предмет за матерИјал: осећам твора за ‛мирис који производи’
матерИјал за предмет: вода за ‛реку’ или ‛море’

ИКМ догађаја
цео догађај за поддогађај: Бил је пушио марихуану.25 
поддогађај за цео догађај: Она добро говори шпански.26       
садашњост за уобИчајено: Она говори шпански.
садашњост за будућност: Одлазим за ‛отићи ћу’
стварно за потенцИјално: Она је љутита особа за ‛уме да се наљути’
потенцИјално за стварно: могу да те разумем за ‛разуме те’

ИКМ категорије и члана
категорИја за члана категорИје: пилула за ‛контрацептивну пилулу’
члан категорИје за категорИју: аспирин за ‛сваку таблету против болова’

ИКМ категорије и својства
категорИја за Истакнуто својство: мозак за ‛памет’
Истакнуто својство за категорИју: црнци за ‛црнопуте људе’

ИКМ скраћивања
део форме за целу форму: мобилни за ‛мобилни телефон’ 

 
(2)  Делови ИКМ 
 ИКМ радње – издвојено је девет типова односа27, као нпр.:

вршИлац за радњу: писац, возач
радња за вршИоца: просјачити, шефовати
средство за радњу: резач, одвртач

25  Пушење је комплексна радња која укључује неколико елемената: паљење 
цигарете, приношење, увлачење дима итд. при чему је увлачење кључни део процеса. 
Пример је алузија на Клинтонову изјаву да није увлачио дим кад је пушио марихуану 
у студентским данима. 

26  Једна језичка вештина за све четири.
27  Осим наведена два односа, аутори наводе и следеће: (а) предмат на коме се 

вршИ радња за радњу (солити јело) и обрнуто (мученик, рањеник); (б) Исход за радњу 
(отелити, омацити) и обрнуто (производ, издаја); (в) начИн за радњу (догегати се, 
отетурати се); оказИонално средство за радњу (одувао је мрве са стола); (г) време 
за радњу (летовати у Паризу); (д) одредИште за кретање (сместити, патосирати); 
(ђ) средство за вршИоца (перо за ‛писца’). 
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радња за средство: скијати, косити
ИКМ опажања

опажена ствар за опажање: Ево опет мог колена за ‛бол у колену’
опажање за опажену ствар: поглед за ‛виђену ствар’

ИКМ узрочности
узрок за последИцу: здраве вежбе за вежбе које за ‛последицу 

имају добро здравље’
последИца за узрок: здрав изглед за ‛добро здравствено стање које 

за последицу има здрав изглед’
последИца за узрок је чешћи механизам и она се даље грана на 
следеће:

стање, догађај за ствар, особу, стање која га проузрокује:
Она је била моја пропаст.

осећање за узрок осећања:
Она је моја радост. 

фИзИчко, псИхИчко стање за предмет, особу која га проу-
зрокује:

Ти си давеж за ‛Ти ме давиш’
фИзИчка последИца за осећање које је проузрокује:

Она се узнемирила за ‛Осетила је немир’
ИКМ производње

проИзвођач за проИзвод: вози форд за ‛аутомобил чији је произво-
ђач Форд’

средство за проИзвод: Да ли си чуо звиждаљку? за ‛звук звиждаљке’
проИзвод за средство: Укључи светло за ‛лампу’ 
место за проИзвод којИ је тамо направљен: мока, панама

ИКМ контроле
контролор за контролИсано: Генерал Шварцкопф је победио Ирак
контролИсано за контролора: Мерцедес је стигао 

ИКМ поседовања
поседнИк за поседовано: То сам ја за ‛Звони мој телефон’
поседовано за поседнИка: Удала се за његове милионе за ‛му-

шкарца који има милионе’
ИКМ садржавања

садржатељ за садржај: конзерва се покварила за ‛рибу у конзерви’
садржај за садржатељ: млеко се преврнуло за ‛посуду са млеком’

ИКМ места
место за становнИке: Цео град је дошао за ‛људе’
становнИцИ за насељено место: Французи су били домаћини за 

‛Француску’
место за ИнстИтуцИју: Оксфорд ће објавити ту књигу за ‛Oxford 

Univerity Press’
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ИнстИтуцИја за место: Живим близу Факултета
место за догађај: Косово за ‛Косовску битку’
догађај за место: победа на Мишару за ‛Мишар’ 

ИКМ знака и референције
речИ за појам којИ Изражавају: исказ28 који противречи самом себи

ИКМ замене
Измењена форма за Изворну форму: вопи за ‛пиво’ 
замењујућа форма за Изворну форму: Да ли ћеш доћи сутра? – Хоћу. 

Како се да закључити из овог сведеног и, за потребе прегледа мето-
долошке апаратуре у истраживању значења предоченог увида, појмовна 
метонимије је врло разуђен когнитивни процес, који је готово свепрису-
тан колико и неуочљив и који надилази анализу само лексичког значења. 
Антонио Барселона (2012: 254–271) ово разрађује у раду под наловом 
Metonymy in, under and above the Lexicon (Метонија у лексикону, испод 
и изнад њега), у којем потврђује примену теорије метонимије на цело-
купан језички систем – од фонологије до прагматике. Овај аутор иде и 
корак даље истичући генеришући потенцијал метонимије за остваре-
ње појмовне метафоре, што карактерише као невидљиво, неопажљиво. 
Своје полазиште поткрепљује тврдњом да су и циљни и изворни доме-
ни код појмовне метафоре у основи метонимијски  јер припадају истом 
поддомену. Илустрација за ову тврдњу јесте пример нападне боје су 
нападнИ звуцИ (нпр. то је вриштећа боја), што је могуће разумети мето-
нимијском концептуализацијом истакнутог ефекта (поддомена) чулних 
стимулуса на перцепторе, што значи да се њима привлачи пажња. У оба 
случаја ефекат стоји за узрок унутар истог оквира, а то је перцепцИја. 

Да је природа језика метонимијска, што се превасходно тиче го-
репоменуте метонимије знака, која почива на упаривању једне форме и 
једног или више појмова, али и полазишта да је метонимија доминантан 
когнитивни процес, сматра и Л. Јанда (2011: 361) истичући метонимиј-
ску основу полисемије и деривације у енглеском, руском и чешком јези-
ку. Ауторка за ово даје, између осталих, пример садржај за садржалац: 

a. The milk tipped over. 
б. Russian saxarnica (lit. ‘sugar’-nica) ‘sugar-bowl’ [срп. посуда за шећер]

28  Под речју исказ подразумева се појмовни садржај изражен тим исказом.  
Аутори ово илуструју примером ‘реч од четири слова’ (four-letter word) за категорију 
опсцене речи.
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в. Czech květináč (lit. ‘flower’-áč ) ‘flower-pot’ [срп. посуда за цвеће, 
саксија].

Л. Јанда даље констатује да је за енглески дат пример типичне лек-
сичке метонимије, док се у руском и чешком у творбеном механизму 
суфиксације у овим примерима јасно види метонимија садржај за садр-
жалац. У српском би се на овај начин могли тумачити механизни творбе 
именица сланик, новчаник, чајник, али и кокошињац, свињац и сл. Сва-
како, оваква проблематика захтева ваљан корпус, одговарајуће речнике 
(обавезно и Обратни речник српског језика), и методологију која почи-
ва на когнитивним постулатима. Резултати који би се добили били би 
вредан допринос и лингвокултурологији јер би показали маркираност и 
значај садржатеља који је укрштен са значајем његовог садржаја у срп-
ском друштву, култури а тиме и у језику. 

Посебно питање преплитања појмовне метонимије и појмовне ме-
тафоре, тј. метафоре индуковане метонимијом, у науци је терминолошки 
одредио Хосенс  (Louis Goossens) 1990. године као метафтонимију, о 
чему пише Р. Драгићевић (2005: 185–191), износећи мишљење да је ау-
торов допринос у томе што је именовао постојећи феномен, не разра-
дивши га до краја. Ипак, скренувши пажњу на њега, у истраживањима 
когнитивних семантичара почиње да расте интересовање за ову појаву, 
скалирану према уверењу о метонимијском мотивишућем потенцијалу у 
односу на метафору. Најочигледнији примери, како запажају ови аутори 
у вези с наведеним феноменом, јесте концептуализација емоција, где се, 
према наводима Драгићевић, издвајају следећи примери:

•	 Не режи не мене – љутИто понашање је агресИвно жИвотИњско по-
нашање (Миколајчук 1999);

•	 Његово срце је стало кад ју је видео – метонимија је бар део мотивације 
за метафору срце је место за емоцИје (Барселона 2003);

•	 Тресао се од страха – метафора страх је хладноћа мотивисана је ме-
тонимијом дрхтање као фИзИолошкИ ефекат страха за страх (Кеве-
чеш 2010).

Ауторка закључује да је Д. Гортан Премк указала на појаву укр-
штености лексичке метонимије и синегдохе с лексичком метафором, као 
у примеру семантичке реализације глава: ‛памет, интелигенција’ – ме-
тонимија (глава: ‛оно што је у глави’) и метафора (према семи ‛намена, 
функција мозга’). Поједини примери обрађиване проблематике у овој 
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књизи, нарочито у колокацијама којима се исказује какво стање, став, 
унутрашња стања и физиолошке реакције, истаћи ће значај и могућност 
садејства појмовне метафоре и метонимије.           

Предоченим освртом на теоријске и методолошке основе у проуча-
вању значења издвојена су кључна упоришта учења о лексичкој семан-
тици, везана за актуелне лингвистичке правце, али и опште тенденције 
актуелних теорија у другим друштвеним и хуманистичким наукама. На-
кон кратког приказа елемената лексичког значења, издвојено је као нај-
прихватљивије полазиште синтезе централне и периферне зоне значења. 
Централне макрокомпоненте јесу граматичка, предметно-појавна и коно-
тативна, при чему је средишња сачињена од денотације и сигнификације, 
с елементом референције, везаном за денотацију. Лексиколошки квадрат 
који предлаже Т. Прћић, у основи је близак овом тумачењу, а његово благо 
померање тиче се укључивања асоцијативне компоненте значења.

1.3.6.4. Теорија прототипа29 
На основу многих експеримената, у основи психолошких, неуро-

биолошких и лингвистичких, с јасно дефинисаним параметрима њихове 
реализације и постављеним циљевима, Рошова30 и сарадници поставља-
ју темеље кључних инструмената когнитивне семантике – категоризаци-
ју, теорију прототипа и прототип. У светлу новога приступа основне су 
карактеристике категорија градијентност и фазичност, што имплицира 
да њени чланови немају исти статус, неки су, као и код боја, централни-
(ји) или прототипски, јер имају све особине дате категорије (нпр. јабука 
у категорији воће) а неки су перифернији јер не испољавају све њене ка-
рактеристике (нпр. диња или парадајз), при чему је најрепрезентативни-
ји представник категорија прототип, у центру замишљеног круга, око 
којег се даљи чланови нижу у виду концентричних кругова. Трагајући 
за основним нивоом категоризације, Е. Рош (Rosch [2014: 45–72] 1978: 

29  Преглед учења о развоју теорије прототипа налази се у: Lakoff (1987), 
Langacker (1987), Taylor (1989), Aitchison (1987), као и у монографијама: Craig (1986), 
Rudzka-Ostyn (1988), Geeraerts (1985). У србистици се издвајају поједини аспекти  
истраживања значења применом теoрије прототипа, нпр.: синхронијски Драгићевић 
(2001), из дијахронијског угла – Вучковић (2011) или контрастивно Халас (2015, 2016, 
2018, 2021), Стаменковић (2011, 2017). 

30  Више у Е. Рош. ([2014: 45–72] 1978: 27–48). Оригинал: Rosch, E. (1978). “Prin-
ciples of categorization”, in Cognition and Categorization (Rosch, E, B. Lloyd, eds.), Hills-
dale, NJ: Lawrence Erlbaum Asspciates, 27–48, у: К. Расулић, Д. Кликовац (ур.), Л. Зеј-
ниловић (прев.), Језик и сазнање. Хрестоматија из когнитивне лингвистике, Београд: 
Филолошки факултет, 45–72.
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27–48) до резултата је дошла експериментима који су имали за циљ да 
утврде број забележених атрибута за понуђене речи из девет различитих 
таксономија (нпр. намештај, дрво и сл.). Резултати су показали да надре-
ђени ниво (намештај) има најмање атрибута, средњи ниво (сто) има знат-
но већи, док је подређени ниво (кухињски сто) с бројнијим атрибутима у 
односу на оба виша од њега. Оптималан број обележја има средњи ниво 
категоризације. Он садржи атрибуте заједничке свим члановима катего-
рије: намештај : сто : кухињски сто или дрво : храст : бели храст итд. 
и зато се он сматра основним, најобухватнијим нивоом категоризовања, 
што има значајне рефлексије на прототип (уп. Исто: 52).  

Илустрација 3: столица – Прототип и периферија чланова средњег нивоа 
категоризације 

(Извор: Geeraerts 2009: 297)31

Ове ће се поставке рефлектовати на даља истраживања32 (Лајонс, 
Лејкоф, Џонсон, Кевечеш, Фимор и др.). Један од често навођених при-
мера у литератури јесте концепт нежење, који је, према Филмору, на по-

31 https://wwwling.arts.kuleuven.be/qlvl/prints/Geeraerts_2009draft_Theories_of_
Le xi cal_Semantics.

32  Једно од репрезентативних истраживања јесте оно које је извео Вилијам 
Лабов (1973) са серијом шољастих предмета (вазе, шоље, чиније и други предмети 
различитог облика, дубине, ширине и сл.). Неки од тих предмета испитаници су одмах 
сврстали у вазе, шоље или чаше, док је за неке то одређење варирало. Закључак је 
да се на основу резултата истраживања добија важна информација – избор речи не 
одређује скуп обележја, већ типичност изгледа предмета на које она упућује као и 
њихова намена.  

 https://wwwling.arts.kuleuven.be/qlvl/prints/Geeraerts_2009draft_Theories_of_Le-xi-cal_Semantics
 https://wwwling.arts.kuleuven.be/qlvl/prints/Geeraerts_2009draft_Theories_of_Le-xi-cal_Semantics
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задини категорије брак, а има обележја [+особа], [+одрасло], [+мушко], 
[-брак], на основу чега би, нпр., и Тарзан и папа и хомосексуалац били део 
тога концепта. Ипак, на основу идеализованог когнитивног модела (ИКМ) 
разумемо да наведене особе нису нежење, јер ИКМ дефинише наше знање 
о категорији коју чине карактеристике за њу најрепрезентативније. Лејкоф 
(Lakoff 1987) на примеру концепта мајка показује његову комплексност 
и повезаност са стереотипом (мајка домаћица), а све на основу традици-
оналног разумевања овог концепта (‛жена која је у браку, има дете, бри-
не о њему, није запослена’). Низ других номинација упућују на то да је 
концепт мајка разуђен (сурогат мајка, помајка, биолошка мајка и сл.), о 
чему посебно сведочи одредба категоризавања права мајка, што говори о 
постојању централних обележја која не морају бити еквивалентна с био-
лошком мајком. Исто тако, постоје поткатегорије мајке, које одступају од 
централног случаја – „стереотипни модел, што је, заправо, метонимијски 
модел у којем поткатегорија мајка домаћица стоји за целу категорију и 
служи да у датој култури одреди очекивања” (Lakoff [1987: 63–100]33 2014: 
115–119). Степен чланства у категорији језички је могуће исказати, што 
Лејкоф (1972) терминолошки одређује као ограде, илуструјући примери-
ма Црвендаћ је птица и Пингвин је птица. Користећи ограду: пингвин 
је заправо птица, именовани ентитет сврстава на периферију категорије, 
што није могуће у обрнутом случају јер је црвендаћ права птица, птица у 
правом смислу речи (Rosch [1978: 22–48] 2014: 61). Милка Ивић обрађује 
ову проблематику у контексту прототипских одредби категоризовања под 
којима подразумева прилошке и придевске изразе којима се отклањају ди-
леме: „да ли је X још нешто осим Y; да ли је X у сваком погледу Y; да ли 
је X на најпримеренији начин Y” (Ивић 1995: 225). Тако су према М. Ивић 
нпр. квалификатори којима се исказује максимална затупљеност обележја 
денотираног ентитета прави, типичан, аутентичан, нормалан, природан, 
стандардан, обичан; пуки, сушти итд.34 

У вези са стереотипима, Лејкоф (Lakoff [1987: 63–100] 2014: 105–
150) наводи низ друштвених америчких стереотипа, као нпр. стереотип-
ни политичар је прорачунат, себичан и непоштен; стереотипни Јапанац 

33  Оригинал: Lakoff, G. (1897). Cognitive models and prototype theory, in: Concepts 
and Conceptual Development Ecological and Intellectual Factors in Categorization. 
Cambridge: Cambridge University Press. M. Беланов (прев.): „О појмовној метафори”, у: 
Језик и сазнање. Хрестоматија из когнитивне лингвистике, К. Расулић, Д. Кликовац 
(ур.), 2014,  Београд: Филолошки факултет, 105–151.

34  О овоме ће више бити речи у поглављу о придеву чист као одредби катего-
ризовања.
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је вредан, учтив и паметан итд. Социјални стереотипи према Лејкофу 
јесу врста метонимијских модела. Осим социјалних стереотипа, у ове 
моделе типа ‛а стоји за б’, којима се нека категорија разумева, овај аутор 
уврштава и следеће:

•	 типични примери (усвојени несвесно, нпр. тестере и чекићи су типич-
не алатке);

•	 идеални случајеви (усвајају се преко апстрактног идеалног обрасца, 
нпр. идеални муж – добро се стара о својој породици...; стереотипни 
муж – тром, досадан, има велик стомак); 

•	 еталони (усвајају се на основу познавања чланова одређене категорије, 
нпр. десет најбољих или Гинисова књига рекорадa или научне парадигме); 

•	 генератори (нпр. једноцифрени бројеви као централни за природне 
бројеве);

•	 подмодели (нпр. основне боје, основне емоције, или културно одређени 
модели: седам смртних грехова);

•	 изразити примери (позната катастрофа за све катастрофе) (Lakoff 1987: 
34–36). 

У нашој култури, као и другима, постоје такође специфични стереотипи, 
међу којима су они о животињама35 најдоминантнији будући да припада-
ју најстаријем слоју културног значења (уп. Бартмињски 2011: 96). 

Анализирајући придеве са значењем људских особина у српском 
језику, Р. Драгићевић (2001) користи теоријска и методолошка полази-
шта теорије прототипа будући да је ова методологија најподеснија за 
анализирану врсту речи. За прототипичну особу ауторка наводи да је 
сасвим просечна, апстрактна, артифицијелна „јер се свако појединачно 
својство те особе апстрахује из низа својстава исте врсте која виђамо код 
људи што нас окружују” (2001: 167). Другим речима „када кажемо да је 
неко леп зато што је лепши од других, ми га, свакако не поредимо са све-
укупношћу тих других, већ са прототипом” (Исто: 169). Овај методоло-
шки поступак истраживања значења придева ипак више погодује онима 
којима се означавају физичке особине, док се духовним особинама ис-
казаним придевима приступа описом ситуације (према Вјежбицка 1972: 
57–71). Генерално, приступ испитивању значења одређене семантичке 
скупине придева сложенији је јер искључује могућност компоненцијал-

35   „На основу карактерних особина на које се реферише животињским називима 
за човека, можемо да типологизујемо неколико основних животињских стереотипа. 
Најчешће говоримо о стереотипима који се односе на њихов интелект, карактер, 
понашање и емотивна стања и расположења” (Новокмет 2018: 157).   
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не анализе, с једне стране, и, у зависности од степена апстрактности 
и остварене семантичке реализације, захтева другачији методолошки 
поступак. Погодна је у таквим случајевима нпр. метода вербалних асо-
цијација којом се декодирају типичне ситуације, представници у вези с 
неком особином. У истраживању асоцијација на стимулусе: искрен, па-
метан, добар, строг, храбар, веран, марљив, лукав и љубоморан, ауторка 
добија типичне носиоце ситуација путем већине добијених асоцијација: 
искрен је пријатељ, паметан је професор/ученик, добра је мајка, строги 
су отац/професор, храбар је војник, верни су муж/жена, марљив је уче-
ник, лукави су трговац и политичар, а љубоморни су муж/жена.  

1.3.6.5. Асоцијативна метода
Асоцијацијама се може допрети до менталних механизама који 

откривају релације међу концептима и тако дају обрисе менталног лек-
сикона. Истраживања се заснивају на асоцијативним тестовима, јасне 
структуре и организације, прикупљању резултата и њиховом устројству 
према фреквенцији и даљој примени за истраживачке или лексикограф-
ске потребе. Значај ове методологије препознаје се у бројним истражи-
вањима у области лингвокултурологије, испитивању језичке слике све-
та, стереотипа, ванјезичких утицаја на структуру асоцијативног поља, 
међујезичких и међукултурних релација итд. У домену лексикологије 
значајно је нпр. испитивање синтагматских и парадигматских лексичких 
односа, где једну од важних улога има, како је утврђено, врста речи сти-
мулуса. Именице чешће изазивају парадигматске асоцијације, прилози 
синтагматске, а глаголи и придеви подједнако асоцијације на оба плана. 
Даљи важни закључци добијени асоцијативним тестовима тичу се сми-
саоне повезаности асоцијације и стимулуса. Како показују истражива-
ња, најчешће асоцијације јесу антоними, што потврђује претпоставку 
о њиховој чврстој повезаности у менталном лексикону, а затим лексеме 
које су у некој врсти синонимског односа са задатом речју. Асоцијаци-
је могу да одражавају и слику полисемантичке структуре вишезначних 
речи јер су фреквентније реакције повезане с примарним значење, се-
кундарна значења имају мање одговора у асоцијативном пољу. Међутим, 
примарно није увек доминантно значење, што показује пример асоци-
јација на придев ‛љут’ – бесан 142 : паприка 88 одговора. Ово упућује 
на другачију слику од оне у речницима, где је примарно значење у вези 
с укусом (уп. Драгићевић 2010: 64). Бројна истраживања о структури, 
систему, организацији значења речи, у оквирима лингвокултурологије, 
али и лексикологије, психологије, социологије и других дисциплина које 
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се централно или маргинално баве значењем, могу бити инспирисана 
грађом у Асоцијативном речнику српског језика (2005), као и у Обрат-
ном асоцијативном речнику српског језика. Део 2 (од реакције ка сти-
мулусу) (2011).36 Велик допринос српској лингвокултурологији дала је 
Р. Драгићевић како радом на овим речницима, бројним истраживањима, 
тако и, посебно, монографијом Вербалне асоцијације кроз српски језик 
и културу (2010), где детаљно описује методологију за израду оваквог 
типа речника, сумира резултате у контексту везе вербалних асоцијација 
и лексичког значења – конотација, антонимија, полисемија, деривација 
те лексички односи. Као посебан допринос издвајају се истраживања у 
поглављу Вербалне асоцијације и концептуализација емоција, у којима 
је ауторка обрадила посебно концептуализације љутње, туге и страха. 
Само један од вредних закључака тиче се тзв. језгра језичког сазнања 
у словенским језицима, где Р. Драгићевић, позивајући се на Предговор 
Словенском асоцијативном речнику и Н. В. Уфимцеву,37 додаје тридесет 
најфреквентнијих асоцијација у српском Асоцијативном речнику, које 
би чиниле  језгро језичког знања за српски језик, а то су: 

(1) живот; (2) човек; (3) љубав; (4) ја; (5) срећа; (6) досада; (7) ништа; (8) 
страх; (9) људи; (10) глупост; (11) школа; (12) лепо; (13) лаж; (14) новац; 
(15) кућа; (16) рат; (17) смрт; (18) туга; (19) свет; (20) лепота; (21) увек; 
(22) лоше; (23) паре; (24) успех; (25) рад; (26) добро; (27) бол; (28) бело; 
(29) све; (30) секс. 

Ови подаци, нарочито у контрастивним истраживањима, могу бити 
смерница за разна истраживања, с упозорењем да треба да почивају на 
јасно дефинисаној методологији и свим параметрима о асоцијативним 
речницима (испитанци у контексту обима, социјалног и узрасног крите-
ријума и сл.) како се не би добили резултати о стереотипима о одређеној 
култури, њеним припадницима и њиховим психолошким и другим ка-
рактеристикама. 

1.3.6.6. Лингвокултурологија
Гранична дисциплина лингвистике и културологије која проуча-

ва манифестације културе народа, сагледиве и утемељене у језику јесте 
лингвокултурологија (Шарипова 2015: 993). Будући врло развијена у Ру-

36  Више о асоцијативним речницима једнојезичним и двојезичним у Драгићевић 2010.     
37  Под језгром ова ауторка подразумева 30 лексема које су најчешће асоцијације.
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сији,38 ваља пратити основне смернице истраживања тамошњих истра-
живача, а то су: вербалне асоцијације, фразеологизми, народне послови-
це, прецедентни текстови, као и савремени културни токови у уметности, 
свакодневном разговорном језику, рекламе итд. (уп. Драгићевић 2011: 
83). Јединица којом се оперише у овој дисциплини јесте културема – 
лингвистички израз реалија, формални и смислени знак, који је повезан 
с одређеним елементом стварност за изражавање и означавање предмета 
или ситуације (Кретов – Фененко 2013: 7). Један од примарних задатака 
лингвокултурологије јесте конструисање језичке слике света – свеукуп-
ног, целовитог збира представа о стварности у колективној свести (По-
повић 2008: 51). Ова слика у науци разграничава се на научну, засновану 
на енциклопедијским знањима и наивну, која је често сложенија од ем-
пирије, јер, нпр. „када користимо назив за боје у свакодневној комуника-
цији, најмање мислимо на таласну дужину која одговара одређеном делу 
спектра” (Исто 2008: 52). Иако интуитивни, до ових елемената значења 
у једном друштву и култури успешно се долази применом концептуал-
не анализе, што је С. Ристић показала анализирајући лексику из сфере 
духовности (1999), као и моралне концепте част, срамота, стид у српској 
култури и језику, естетски концепт леПота у Андрићевим приповеткама, 
те стереотипе мајка, домовина, дом у различитим дискурсима (2015). 
Контрастивни приступ у лингвокултуролошким истраживањима пружа 
увид у додатне механизме категоризовања, концептуализације и метафо-
ризације стварности који се у језику двеју или више култура и друштава 
манифестују, откривајући њихове сегменте креирања слике света, екви-
валенције или универзалије и разилажења или културне специфичности. 
Истражујући један од феномена у словенским језицима и културама, 
домен акционалних значења глаголских префикса, Љ. Поповић (2008) 
закључује да се ова значења ослањају на метафоризацију простора, при 
чему се, нпр., и поред подударања у репертоару префикаса и глагола 
(углавном са значењем кретања, премештања и сл.) српски и украјински 
разилазе у тежњи ка аспектуалном преосмишљавању просторних одно-
са. Наиме, у украјинском је ова тенденција израженија „репертоар обли-
ка за исказивање акционалних карактеристика разноврснији је, њихова 
фреквентност је већа” (Исто: 17).  Само неки од концепата којима се М. 
Стефановић бавила на релацији српски – руски језик и култура јесу По-
родица (2012), мајка (2010), своје-туђе на примерима зет, снаха, мајка 

38  Лингвокултурологијом се код нас, између осталих, баве: Д. Мршевић Радовић, 
К. Кончаревић. М. Стефановић, Р. Драгићевић, С. Ристић, И. Коњик, Г. Штрбац, Г. 
Штасни, Д. Дробњак, К. Шуловић, Д. Продановић Станкић. 



48

УВОДНА РАЗМАТРАЊА

(2010). Значајан допринос међукултурним и међујезичким релација срп-
ски-руски ауторка (Стефановић 2022) даје у истраживањима концепата 
вредност, важно и добро, при чему се, уз релевантне закључке, предочава 
методологија заснована на испитивању значења кључних лексема (нпр. 
ценность ‛вредност’ и ценить разг. ‛ценити, процењивати, одмеравати 
цену; ценити, уважавати, поштоватиʼ) у што ширем обухвату забележене 
грађе у једнојезичним речницима, као и њихових деривата (нпр. цен-), 
те анализом синонима и асоцијативног поља испитиваних лексема као 
репрезентаната датог концепта. 

У овој књизи истражују се концепти доброте и храбростИ на ма-
теријалу Асоцијативног речника српског језика и методом поновљених 
тестова вербалних асоцијација, затим концепт богатства и сИромаштва 
на корпусу Српских народних пословица, као и концепт најближег срод-
ника – брат, који се ишчитава из Караџићевог Српског рјечника. Грађа у 
Рјечнику послужила је као вредан материјал и за истраживање српске 
материјалне и духовне културе премодерног човека39, те се један сегмент 
из човекове најближе околине – биљни свет истраживао у склопу фра-
зеологизама с компонентом фитонима како би се дошло до слике света 
зановане на биљном коду.           

1.3.7. значење и корПусна истраживања на Примеру колокација

О нераскидивој вези нпр. синонимије и колокација40 сведоче рефе-
рентни речници синонима, као што је нпр. Oxford Learner’s Thesaurus 
A Dictionary of Synonyms (2008) (Оксфордски речник синонима), у којем 
се бележи преко 17.000 синонима (само за придев fast регистровано је 
37 лексема које су му у одређеном степену блискозначне). Синонимски 
низови груписани су уз носеће, кључне речи, којих има око 3.000. Раз-
граничења значења успостављена су колокатом (део чланка: ʽpatterns 
and collocationsʼ). Тако се за придев велик наводе синоними, нпр. оби-
ман, значајан, знатан, повелик, позамашан, леп (big, great, substantial, 
considerable, extensive, hefty, sizeable, bumper, handsome), али и именице 
износ, добит, област, већина, пораст, збирка, гужва, оброк, семе, вели-
чина, промена, губитак, што се види у следећем малом сегменту овог 
речничког чланка:

• a large / a big / a great / a substantial / a considerable / an extensive / a 
sizeable / a handsome amount

39  Термин преузет од З. Карановић.
40  Више у Дражић 2014.
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велик, значајан, обиман, леп износ
• a large / big / substantial meal / breakfast

велик, обилан оброк, доручак.

Обухватност, корисност и научна заснованост озбиљне лексико-
графске апаратуре при изради и речника колокација чини пре свега гра-
ђа. Истраживање колокација од самих почетака везује се за статистичке 
податке заједничког појављивња, најчешће, бинарних синтагматских 
спојева (уп. Sinclair 1991; Smadja 1993; Manning – Schütze 1999; McEnery 
– Wilson 2001; Evert 2005; Kilgarriff 2004. и др.). Данас је готово незами-
сливо спроводити било који аспект испитивања колокација без поузданог, 
репрезентативног, великог електронског корпуса41. Велике базе похрање-
них, добро функционалностилски избалансираних текстова омогућују 
увид у фреквентно, спонтано, природно удруживање речи. Будући да се 
корпусна лингвистика дефинише као „проучавање језика засновано на 
примерима употребе језика из стварног живота” (McEnery – Wilson 2001), 
она није засебна грана лингвистике, него је методологија и техника која се 
може применити у истраживању било којег језичког нивоа, или феномена 
(Anagnostou – Weir 2007). Да би се стекла што вернија слика о доступ-
ности информација у корпусима при проучавању колокација, издвајамо 
класификацију корпуса енглеског језика (Hunston 2002: 14):

•	 специјализовани корпус: корпус текстова одређене врсте нпр. новински увод-
ници, научни чланци итд.; користе се за истраживање одређене врсте језика 
(пример – Мичигенски корпус академског говорног енглеског (МICASE) који 
jе фокусиран на говорни енглески у академским круговима);

•	 општи корпус: корпус текстова многих типова (писани или говорни 
материјал), с тенденцијом да обухвати што је могуће шири спектар 
текстова; обично су много већи од специјализованих и користе се као 
референтни извори за општа проучавања језика (пример – Британски 
национални корпус (BNC), који се састоји од 100.000.000 речи); 

41  Једна од најутицајнијих класификација релевантних фактора читљивости кор-
пуса јесте следећа: (1) просечна дужина реченице према броју речи; (2) проценат тзв. 
лаких речи; (3) број речи које не познаје 90% ученика шестог разреда; (4) број тзв. ла-
ких речи; (5) број различитих тзв. тешких речи; (6) минималан број слогова у речени-
ци; (7) број типичних реченица; (8) број личних замeница у свим лицима; (9) максима-
лан број слогова у реченици; (10) просечна дужина реченице према броју слогова; (11) 
проценат једносложних речи; (12) број реченица по саставу; (13) проценат различитих 
речи непознатих ученицима шестог разреда; (14) број простих реченица; (15) проценат 
различитих речи; (16) проценат вишезначних речи; (17) број предлошких конструкција 
(DuBay 2004: 18).
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•	 упоредни или преводилачки корпуси: два корпуса или више њих на ра-
зличитим језицима или различитим варијантама истог језика; углавном 
се користе за идентификацију сличности или разлика између језика или 
варијетета који се пореде (пример – Међународни корпус енглеског јези-
ка (ICE) који садржи 1.000.000 речи из свих врста енглеског језика које 
укључује); 

•	 паралелни корпуси: два корпуса или више њих на различитим језицима, 
од којих сваки садржи материјал који је преведен с једног језика на 
други (пример – Инжењерски пројекат мањинских језика (MILLE)); 

•	 ученички корпус: састоји се од збирке текстова које су израдили неи-
зворни говорници, полазници курсева страног (енглеског) језика како 
би се идентификовале разлике између изворних и неизворних говорни-
ка (пример – Међународни корпус енглеског језика као страног (ICLE)); 

•	 корпус језичких промена: корпус устројен да прати промене у јези-
ку; стално се повећавају додавањем нових текстова (пример – корпус 
COBUILD или Bank of English). 

Специфичност корпуса за истраживање постојанијих синтагмат-
ских спојева и коначно израду речника колокација састоји се у укрштању 
различитих параметара, пре свега корисности и употребљивости, фре-
квентности и темељне научне заснованости, која обухвата разумевање 
потенцијалних потреба (нпр. не rancid butter него have a quick snack) и, у 
том смислу, разраду превасходно питања полисемије и синонимије (make 
friends : *get friends; hеavy rain : *strong rain) (O’Dell – McCarthy 2008: 4)42. 

Пример добре електронске базе у којој су умрежене лексеме 
према парадигматским смисаоним лексичким односима, хијерархиј-
ски устројеним, јесте WordNet – „мајка свих мрежа” (Fontenelle 2013: 
438), на основу које су настајали пројекти за остале европске језике 
(EuroWordNet, BalkaNet и др.). Ова је мрежа погодна за истраживање 
синонимских односа у контексту колокација43 у енглеском језику. Један 

42  За израду приручника Collocations in Use (O’Dell, McCarthy 2008) коришћени 
су корпуси Cambridge International Corpus писанога и говорнога енглеског језика; 
CANCODE корпус говорног енглеског језика; Cambridge Learner Corpus, сачињен од 
десетине хиљада записа студената који су полагали ЕSOL испите широм света, а из 
којег су од значаја биле грешке у продукцији или рецепцији колокација.

43  Пример синонима снага : моћ – WordNet: лексеме снага и моћ/потенција(л) 
(potency) стоје у синонимској вези (синонимска целина ̔ synset’) у одређеном контексту: 
{strength#7 potency#2}: ‛capacity to produce strong physiological or chemical effects’ “the 
toxin’s potency”; “the strength of the drinks”, док никако нису у вези, нпр. у контексту: 
potency, potence: ‛the state of being potent; a male’s capacity to have sexual intercourse’ 
(http://wordnetweb.princeton.edu) (уп. Дражић 2013: 75–83).

http://wordnetweb.princeton.edu
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од најсавременијих ресурса jeсте софтвер Sketch Engine44, који служи за 
различита лингвистичка истраживања45 у појединачним или паралелним 
вишемилионским корпусима за преко 90 језика, који су били уврштени 
и у израду репрезентативних речника енглеског језика (нпр. Macmillan 
English Dictionary). Грађа за српски језик инкорпорирана је у ову базу 
(Serbian Web srWaC 1.1. и 1.2) и према подацима Батановић46 и др. (2020) 
овај корпус „представља највећи јавно доступан корпус текстова општег 
типа на српском језику. У актуелној верзији 1.1, он садржи 555 милиона 
токена и преко 25 милиона реченица распоређених у око 1,3 милиона 
докумената. Корпус је изграђен прикупљањем целокупног садржаја са 
.rs домена...”. Овај ресурс омогућује једноставну екстракцију колокаци-
ја, али и увид у њихову формалну устројеност, конкорданцијске листе, 
визуелне тезаурусе, листе речи које су с њима у парадигматској вези, 
фреквенцијске листе према разним параметрима. 

Фреквеннција је показатељ базичног лексикона, што може имати 
импликације на различите закључке, као и на различита истраживања. 
Када је српски језик у питању, „за сада су доступни углавном фреквен-
цијски речници писаца...” (Драгићевић 2018: 213). Увидом у Фреквенциј-
ски речник савременог српског језика Смиљке Васић и Драгољуба Васића 
(2004), насталог на основу лексике у романима, добитницима Нинове 
награде, Драгићевић издваја, између осталих, десет најфреквентнијих 
именица: дан, година, пут, време, рука, отац, народ, Исус, живот, реч. 
У корпусу Serbian Web srWaC 1.1. у бази Sketch Engine првих десет лек-
сема према опадајућој фреквенцији јесу следеће: година (1.767.786), 
Србија (1.276.060), човек (793.165), дан (688.759), време (645.461), зе-
мља (532,939), рад (530.218), део (512.755), место (463.670), питање 
(454.594). Пресек ових најучесталијих речи из двају извора јесте тре-

44  https://www.sketchengine.eu/
45 Sketch Engine је софтвер за управљање корпусом и анализу текста. Служи 

за истраживање различитих језичких феномена, најпре у лексикографији, корпусној 
лингвистици. Добар је алат и за преводиоце или оне који уче страни језик. Омогућује 
претраживање велике збирке текстова према сложеним и лингвистичким упитима. 
Добио је име по једној од кључних карактеристика – скице речи: аутоматски добијени 
подаци о граматичким и колокативним карактеристикама речи на једној страници, 
изведеним из великих корпуса (уп. https://en.wikipedia.org/wiki/Sketch_Engine). 

46  Аутори наводе доступне податке: отворени ресурси су доступни преко сајта 
ReLDI центра за језичке податке (https://reldi.spur.uzh.ch/hr-sr/resursi-i-alati) и CLARIN.
SI (https://www.clarin.si). Веб-сервиси ReLDIanno (http://www.clarin.si/services/web) 
доступан је преко сајта CLASSLA (https://www.clarin.si/info/k-centre) и GitHub-a (https://
github.com/clarinsi/classla-stanfordnlp). 

https://www.sketchengine.eu/
https://en.wikipedia.org/wiki/Sketch_Engine
https://reldi.spur.uzh.ch/hr-sr/resursi-i-alati
https://www.clarin.si
http://www.clarin.si/services/web
https://www.clarin.si/info/k-centre
https://github.com/clarinsi/classla-stanfordnlp
https://github.com/clarinsi/classla-stanfordnlp
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ћина (три реч), што није безначајно, а још је индикативније то што ове 
лексеме денотирају временске секвенце (година, дан, време), чиме се 
упућује на значај овога концепта. Фреквенцијски подаци у контексту ис-
траживања колокација имају примарни значај када су у питању поједи-
начне лексеме, јер би се уврстиле у основни, базични вокабулар и према 
поступку KWC (‛key word in context’ [кључна реч у контексту]) претрага 
би била поуздана и олакшана. Посебан је значај корпусне претраге удру-
жених лексема, о којима се могу добити готово сви подаци о њиховој 
семантици, смисаоним односима, упоредним особинама, морфосинтак-
сичким обрасцима, везаној употреби итд. На доњој слици (Илустрација 
5) налази се снимак екрана на упит – lemma: težak и блискозначнице 
озбиљан, у оквиру претраге Word Sketch Difference. Информације о нај-
фреквентнијим синтагматским везама испитиваног придева тежак пре-
дочене су и у тзв. визуелном тезаурусу (Илустрација 6).

Илустрација 4: Подаци о односу блискозначних придева тежак и озбиљан
(Извор: Word Sketch Difference)47

47  https://app.sketchengine.eu/#sketchdiff?corpname=preloaded%2Fsrwac12_hunpo
s&tab=basic&lemma=te%C5%BEak&lemma2=ozbiljan&showresults=1

https://app.sketchengine.eu/#sketchdiff?corpname=preloaded%2Fsrwac12_hunpos&tab=basic&lemma=te%C5%BE
https://app.sketchengine.eu/#sketchdiff?corpname=preloaded%2Fsrwac12_hunpos&tab=basic&lemma=te%C5%BE
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Илустрација 5: Визуелни тезаурус за придев тежак
(Извор: Visualization by Sketch Engine)48

На следећој илустрацији издвојен је само део почетних информација 
свеукупног контекста придева тежак, његових формалних образаца, 
при чему за сваки податак постоји даља претрага и у вези с придевом, 
конкорданцијским листама, синонимима, али и у вези са свим информа-
цијама лексема уз које се јавља. 

48  https://app.sketchengine.eu/#wordsketch?corpname=preloaded%2Fsrwac12_hunp
os&tab=basic&lemma=te%C5%BEak&lpos=j&clustercolls=0&showWordSketchVis=1&s
ort_ws_columns=s&showresults=1&itemsPerPage=50

https://app.sketchengine.eu/#wordsketch?corpname=preloaded%2Fsrwac12_hunpos&tab=basic&lemma=te%C5%BE
https://app.sketchengine.eu/#wordsketch?corpname=preloaded%2Fsrwac12_hunpos&tab=basic&lemma=te%C5%BE
https://app.sketchengine.eu/#wordsketch?corpname=preloaded%2Fsrwac12_hunpos&tab=basic&lemma=te%C5%BE
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Илустрација 6: Део информација о синтагматским везама с придевом тежак
(Извор: Word Sketch: težak as adjective 33.769 x)49

У вези с конкорданцијском листом, уочава се да су примери ле-
матизовани, да се кључна реч реализује у свим облицима, да је корпус 
анотиран итд. На конкретној слици (Илустрација 8) види се да је најфре-
квентнија колокација (5.651) тешка ситуација.  

49  https://app.sketchengine.eu/#wordsketch?corpname=preloaded%2Fsrwac12_hunp
os&tab=basic&lemma=te%C5%BEak&clustercolls=0&sort_ws_columns=s&showresults=
1&itemsPerPage=50

https://app.sketchengine.eu/#wordsketch?corpname=preloaded%2Fsrwac12_hunpos&tab=basic&lemma=te%C5%BE
https://app.sketchengine.eu/#wordsketch?corpname=preloaded%2Fsrwac12_hunpos&tab=basic&lemma=te%C5%BE
https://app.sketchengine.eu/#wordsketch?corpname=preloaded%2Fsrwac12_hunpos&tab=basic&lemma=te%C5%BE
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Илустрација 7: Део конкорданцијске листе у корпусу с придевом тежак
(Извор: Concordance težak + situacija 3.872)50

Израда Електронског корпуса српског језика (СрпКорп)51 на Мате-
матичком факултету у Београду траје од 1981. године и изводи се под 
руководством проф. Душка Витаса. Пре најактуелније верзије (2013) по-
стојале су три (2003, 2011, 2012), које су надограђиване, а последња је 
резултат заједничког рада Д. Витаса и М. Утвића са сарадницима. Према 
подацима које даје М. Утвић (2014: 241–262) овај корпус у најкраћем 
одликују следеће карактеристике:  

•	 има 122,2 милиона корпусних речи52 („низ карактера корупусног текста 
између два сепаратора” (Исто: 244));

•	 укључени су текстови следећих функционалних стилова с датим карак-
теристикама о обиму: 

50  https://app.sketchengine.eu/#concordance?corpname=preloaded%2Fsrwac12_hun
pos&tab=advanced&queryselector=cql&cql=%5Bws(2%2C%20210441466999)%5D&sear
chdesc=te%C5%BEak%20%2B%20situacija&showresults=1

51 У оригиналу ова се скраћеница пише СрпКор. У књизи је доследно писано 
СрпКорп због сугласничке групе на коју се завршава, тј. до првог вокала.

52  Због вишезначности лексеме реч, у корпусној лингвистици разликују се тер-
мини токен, који обухвата нпр. и сепараторе, интерпункцију, табулаторе и корпусна реч 
која је сачињена само од словних карактера, нпр. „Ана-Марија” састоји се од три токена  
„Ана” + „-” + „Марија” и две корпусне речи „Ана” „Марија” (уп. Крстев и др. 2015). 

https://app.sketchengine.eu/#concordance?corpname=preloaded%2Fsrwac12_hunpos&tab=advanced&queryselec
https://app.sketchengine.eu/#concordance?corpname=preloaded%2Fsrwac12_hunpos&tab=advanced&queryselec
https://app.sketchengine.eu/#concordance?corpname=preloaded%2Fsrwac12_hunpos&tab=advanced&queryselec
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стилови број текстова број корпусних речи
књижевноуметнички     348 (7,12%)   13.866.767 (11,34%)
научни и  
научно-популарни    189 (3,87%)     4.216.928 (3,45%)
новински 3.954 (66,37%)   90.082.606 (73,68%)
административни    923 (18,88%)     6.874.318 (5,62%)
остало    184 (3,75%)     7.214.445 (5,90)
укупно 4.889 122.255.064

•	 Текстова написаних на српском има 4.534, а преведених на српски 355;
•	 Укључени су и текстови из говорног језика и то у облику забележених 

интервјуа нпр. у Политици или транскрибованих радијских емисија, 
нпр. Пешчаник; 

•	 Корпусни текстови су анотирани (анотација: текстуелна и лингвистич-
ка идентификација) тако што су сваком токену придружене вредности 
седам атрибута: идентификатор корпусног текста, идентификатор ау-
тора корпусног текста, година издања изворног текста, идентификатор 
функционалног стила, идентификатор статуса текста у односу на језик 
изворне верзије, врста речи и лема; 

•	 СрпКорп је доступан на званичној адреси http://korpus.matf.bg.ac.rs/ а 
да би му се приступило, потребно је да се корисник региструје, те је 
поступак следећи:  

o pretraga > lozinka > pretraga anotiranog korpusa sa izvorima (2013, 
~ 122 miliona reči);  

•	 Корпус се претражује коришћењем тзв. веб-интерфејса (енгл. web-
intrface) које нуди једноставну и напредну претрагу. Први тип претра-
ге омогућује добијање основних података постављањем једноставног 
упита. Напредна претрага подразумева могућности CQL-упитног јези-
ка53 (према Evert 2010), а ради се на томе да се обема претрагама омо-
гући филтрирање резултата према различитим критеријумима, као што 
су аутор, година издања, функционални стил итд.

•	 Коришћена је кодна схема аурора која користи карактере система у ко-
јем нема карактеристичних латиничних слова у српском језику (lj, nj, ć, 
č, đ, dž, ž), те се ова слова пишу према упутству датом у дну странице 
у табели наша слова. 

53  Structured Query Language (SQL) – стандардизовани програмски језик који се 
користи за управљање релационим базама података и обављање различитих операција 
над подацима у њима (https://www.techtarget.com). 

http://korpus.matf.bg.ac.rs/
https://www.techtarget.com
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Илустрација 8: Почетна страна за претрагу СрпКорп-а54

Илустрација 9: Део странице у СрпКорп-у на упит ‛tezxak’ (тежак)55 

Подаци из овог корпуса служили су у већини истраживања у књи-
зи као основни или контролни корпус јер је грађа у СрпКорп-у обогаћена 
и новијим примерима у односу на речнике којима се добијају неретко 

54  http://www.korpus.matf.bg.ac.rs/korpus/korpus2013adv.php
55  http://www.korpus.matf.bg.ac.rs/korpus/korpus2013adv.php?a=s&c=2013&q=tezxak

http://www.korpus.matf.bg.ac.rs/korpus/korpus2013adv.php
http://www.korpus.matf.bg.ac.rs/korpus/korpus2013adv.php?a=s&c=2013&q=tezxak
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незнатно другачији резултати од оних у речницима, а то се пре свега 
односи на фреквенцију, која доста говори, ако не о примарном, оно о 
доминантном значењу одређених речи. Дигитализована грађа је основ-
но оруђе за истраживање синтагматских лексичких односа, колокација 
нарочито јер су оне одређене фактором учесталости заједничког поја-
вљивања, који сведочи о компактности и степену затворености овакве 
везе. Сва савремена истраживања колокација и израда речника почивају 
на добрим електронским ресурсима, јасно постављеним параметрима за 
претрагу и прорачуну као индикатору постојаности колокације у односу 
на величину корпуса, броју корпусних речи, степену удаљености кон-
ституената, форми у којој су реализовани итд.   

1.4. сумарни осврт на ПристуПе Проучавању значења

У хронолошком прегледу приступу семантици, преузетом од Д. Хе-
риртса, предочене су основне теоријске поставке о значењу у оквирима 
историјско-филолошког, структуралистичког, генеративног, неострукту-
ралистичког и когнитивног усмерења. За свако од њих дата су кључна 
становишта о проучавању значења, као и узроци промена у приступима, 
које нису само пука реакција на претходно него надоградња и прошире-
ње новим упливима савремених тенденција у науци. Основна диферен-
цијација међу њима јесте присуство или одсуство когнитивног аспекта 
значења, а тиме и разграничења у смеру, с једне стране, формалистичког 
разлагања компонената значења, и, с друге стране, сагледавања значења 
у контексту ширих енциклопедијских знања, без крутих граница између 
форме – граматике и употребе, тј. прагматике. Посебно место у новијим 
истраживањима значења заузима категоризовање свеукупних знања о 
свету и месту централног члана у том процесу и производу – прототипа 
и оних који су му мање или више удаљени. С тим у вези јесте и процес 
концептуализације, тј. разумевања апстрактнијих феномена на основу 
људског физичког, емотивног, перцептивног искуства, што даље имли-
цира утврђивање когнитивних (и језичких) механизама, међу којима се 
као кључни издвајају појмовна метафора и појмовна метонимија. Ово 
су само основне смернице преузете из релевантне литературе, никако 
целовите и обухватне, јер је циљ био да се укратко предоче теоријски 
и методолошки оквири приступа значењу како би се даља истражива-
ња у овој књизи сместила у одговарајући теоријски контекст. Као што 
су меке границе међу приступима и теоријске везе више иду у правцу 



59

УВОДНА РАЗМАТРАЊА

надоградње него разилажења, тако и у истраживањима којa следе неће 
бити заступљен један одређен приступ, него се у оквирима доминантне 
методологије преплићу и други сродни приступи. На доњој илустрацији 
представљен је хронолошки след приступа лексичкој сематици, као и 
смерови утицаја једних на друге, те испреплетеност методолошких по-
ставки, при чему је на два оделита крајња приступа очигледан уплив за-
једничког генеративног, једносмерног у неоструктуралистичкој семан-
тици, двосмерног у когнитивној.   

Илустрација 10: Хронологија основних теоријских оријентација лексичке 
семантике

(Извор: Geeraerts 2009: 313)56

56  https://wwwling.arts.kuleuven.be/qlvl/prints/Geeraerts_2009draft_Theories_of_
Le xi cal_Semantics.

https://wwwling.arts.kuleuven.be/qlvl/prints/Geeraerts_2009draft_Theories_of_Le-xi-cal_Semantics
https://wwwling.arts.kuleuven.be/qlvl/prints/Geeraerts_2009draft_Theories_of_Le-xi-cal_Semantics
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2.1. основни Правци истраживања

Истраживања у књизи оквирно су распоређена у четири целине, 
одређене као перспективе јер припадају горенаведеним приступима или 
су синтеза више њихових полазишта. Тако су колокације као минимални 
контекст за разумевање семантичке реализације лексеме погодне и за 
анализе значање одређене у оквирима структуралистичког, неострукту-
ралистичког, као и когнитивног приступа. Оне се, као централна про-
блематика, протежу кроз готово сва истраживања, с већим или мањим 
фокусом на саму природу овог вида лексичких односа и обрађене су у 
одељку Колокацијска перспектива значења речи. Приступи у оквирима 
когнитивне семантике, као најактуалнији и подесни за разумевање миса-
оних процеса кроз језичке манифестације, свакако ће се протезати кроз 
већину истраживања у којима ће одређени сегменти захтевати ову апара-
туру, али је један део испитивања директније повезан овим приступима 
као централним и припада поглављу Когнитивна перспектива значења 
речи. Иако у најдиректнијој корелацији с когнитивном јесте концепату-
ална анализа културних и друштвених феномена, издвојена су истражи-
вања која наткриљује Лингвокултуролошка перспектива значења речи. 
У последњем поглављу Творба речи у културолошкој перспективи ис-
питују се новији механизми – језички, творбени и ванјезички – мотиви-
шући фактори за творбу нових речи, колокација, али и јединица виших 
од њих. Следи кратак преглед истраживања у овим трима поглављима.

2.1.1. колокацијска ПерсПектива значења речи

Заснива се на полазиштима неоструктуралистичког приступа, што 
значи да се у оквиру њега трага за значењем на основу минималног кон-
текста – колокације, најчешће у придевско-именичкој структури, да по-
чива на фертовској традицији о прожимању значења двеју фреквентно 
удруживих лексема, да се синтагматски остварена лексичка веза анали-
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зира увидом у парадигматску заменљивост, али се у овим поступцима 
укључују и савременије теорије и приступи, као што су лексичке функ-
ције И. Мељчука, теорија семантичких оквира Ч. Филмора, теорије пој-
мовне метафоре и метонимије, Апресјанове поставке о лексичкој споји-
вости итд. Електронски ресурси, осим речника, неизбежан су извор за 
претрагу колокација, фактора фреквентности, карактеристика постоја-
ности и компактности, тако да је, уз речнике, грађа за истраживања цр-
пена из дигитализоване грађе Електронског корпуса српског језика (Срп-
Корп), велике принстонске базе WordNet, као и из савремене и обимне 
грађе у корпусу Sketch Engine (о чему ће касније бити више речи). Први 
одељак обухвата четири истраживања, у којима су предочене најпре те-
оријске поставке синтагматике да би се на конкретним примерима испи-
тали синтагматски односи у контакту с парадигматским (синонимија и 
паронимија), а у контексту лексикографске и/или педагошке праксе: 

•	 лексичка солидарност испитује се на примерима соматизама у 
српском језику а подстакнута је Козерјуовом тезом о детерми-
нацији садржаја једне лексеме класом других речи, које су ре-
презентоване класемом, архилексемом или специфичном другом 
лексемом, те успостављања односа међу њима, где се разликују 
афинитет, селекцијa и импликацијa значења;

•	 придеви мали и ситан посматрају се, пре свега, из аспекта наста-
ве српског као страног језика јер се придеви са значењем димен-
зије налазе у основном вокабулару који се рефлектује на учење и 
усвајање страног/другог језика; разрађују се разграничења значе-
ња блискозначних придева у секундарним семантичким реализа-
цијама, или у контексту динамизма значења према когнитивним 
поставкама, што је нужан предуслов за стварање спонтаног иска-
за код неизворних говорника српског језика (ситне кости, ситне 
очи, ситан занатлија ≠ мале кости, мале очи, мали занатлија);

•	 исто тако, испитују се значења лексема слаб и танак као придева 
с примарним значењем интензитета, високопозиционираног кон-
цепта, али и њихових секундарних значења која, по правилу, јесу 
услов за синонимију и остварење постојаније синтагматске везе; 
Енциклопедијски речник српско-енглески Бориса Хлебеца био je 
извор за истраживање значења и један од модела за будући реч-
ник колокација; 

•	 пароними типа удар и ударац сагледавају се из угла неизворних 
говрника јер су готово непремостив проблем у учењу српског је-



63

УВОДНА РАЗМАТРАЊА

зика; на примеру неколико девербативних именица овога типа, 
применом анкете с неизворним, али и изворним говорницима, 
трага се за решењем које опет води ка најужем контексту (струј-
ни, срчани, мождани, удар, удар грома и сл. : ударац у главу, уда-
рац ногом и сл.).

2.1.2. когнитивна ПерсПектива значења речи

Подразумева испитивање значења применом достигнућа когнитив-
не семантике – концептуализације, категоризације, прототипа, појмовне 
метафоре и појмовне метонимије. Изабрана три методолошка поступка 
имају за циљ да се илуструју основни принципи когнитивне семанти-
ке као механизми мишљења рефлектовани у језику, на полазиштима (а) 
Апресјанове теорије о семантичкој деривацији на примеру метонимије 
(нпр. копати земљу [← рупу у земљи], (б) апаратуре о истраживању пој-
мовне метафоре на примеру конкретизовања виртуелне комуникације 
(друштвене мреже, нпр. Фејсбук се запалио), и (в) теорије прототипа и 
показатеља степена прототипичности, као што су ограде у Лејкофовој 
терминологији  (Lakoff 1972) или одредбе категоризовања у термино-
лошком одређењу М. Ивић. У вези с тим, у овом је одељку обрађена 
следећа проблематика:

•	 појмовна метонимија и категорија транзитивности истражује се у 
контексту  лексикографске обраде једне групе транзитивних глагола 
(копати, кувати, (за)копчати, брисати)  подложних метонимијској 
дисперзији с циљем да се утврди усаглашеност теоријских полази-
шта са стањем у речницима српског језика, те степен уједначености 
лексикографске обраде у нашим дескриптивним речницима;

•	 појава номинована као ‛друштвене мреже’ испитује се с циљем 
да се утврде основни изворни домени који генеришу појмовне 
метафоре на основу којих се разумева хипероним друштвена 
мрежа у савременом добу, и то према следећим параметрима: 
семантичка поља (агентивност, спацијалност, инструменталност 
итд.), њихова фреквентност и прототипичност одређених катего-
рија, као и граматичка формализација удруживих лексема с испи-
тиваном синтагмом као индикатором концептуализације;

•	 придев ‛чист’ као одредба категоризовања анализира се с циљем 
да се идентификују активиране семе и утврди корелација с по-
стојећим лексичким регистром на парадигматском плану (чиста 
лаж : гола лаж; чиста случајност : пука случајност; чисто при-
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јатељство : искрено пријатељство и сл.), као и да се региструје 
маркираност семантике удруживих именица и могуће имплика-
ције на формалном плану (из чисте пакости : *из чисте среће; 
чиста добит : чиста пљачка).

2.1.3. лингвокултуролошка ПерсПектива значења речи

Одељак Лингвокултуролошка перспектива лексичког значења обу-
хвата четири истраживања која се такође наслањају на полазишта кон-
цептуалне анализе, с додатном апаратуром релевантном за испитивање 
језичких феномена као одраза културних оквира: вербалне асоцијације, 
аксиолошки систем, корелација обредно-обичајне праксе и вербализа-
ције затворених исказа у традиционалној култури Срба, као и саоднос 
лексичког инвентара на једној временској оси као вида развоја друштве-
них, културних али и спознајних померања и промена на временски кра-
ћем контнууму. Сходно томе, у овом одељку, на корпусу дескриптивних 
речника српског језика као основног, Семантичко-деривационог речника 
српског језика. Свеска 2 (2006), СрпКорп-а57, интернетских извора, као 
контролних, те, у лингвокултуролошким истраживањима – на грађи Ву-
ковог Рјечника (1818, 1852) и Пословица (1836) обрађивана је следећа 
проблематика:

•	 богатство и сиромаштво у српским народним пословицама по-
сматра се из угла аксиологема и степена њихове целовитости, 
будући да задиру у различите физичке и духовне сфере људске 
егзистенције (поседовање, храна, доброта, лепота, скромност; 
путем разуђеног опозитног лексичког инвентара, као нпр. пун/
празан, скуп/јефтин, богат/сиромашан, срећан/несрећан итд.); 

•	 концепти ‛доброта’ и ‛храброст’ испитују се применом асоци-
јативне методе с циљем да се идентификује друштвена мотиви-
саност асоцијативног поља и упореди са забележеним стањем у 
Асоцијативном речнику српскога језика (2005), што доносе резул-
тати нових спроведених анкета, којима се утврђује евентуално 
померање условљено новијим друштвеним и културним токови-
ма, нарочито у политичкој сфери, тј. у контексту политичке ко-
ректности;   

•	 фразеолошке јединице у чијем су саставу лексеме флоралне се-
мантике, где језгрену симболику уноси денотирана биљка испи-

57  http://korpus.matf.bg.ac.rs/

http://korpus.matf.bg.ac.rs/
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тују се с циљем да се, имајући у виду веровања, причања, магијску 
и обредну праксу, у којима су ускладиштене различите представе 
о појединим биљкама у традиционалној култури Срба, декодира 
семантички садржај лексичких јединица из ове тематске групе 
и испита симболичка вредност појединих биљака у релацији с 
културним садржајима у њима кодираним; забележена слика у 
релацији човек – биљни свет открива људску идентификацију са 
својим најближим (биљним) окружењем, којем се приписују ма-
гијске моћи и лековита својстава;

•	 Вукова лингвокултурологија и лексикографија анализира се увидом 
у лексикографски поступак у Рјечнику, као увек отвореној књизи 
и непроцењивом ресурсу за испитивање слике српског традицио-
налног човека, кроз његов језик, обреде, паремије и многобројне 
приче које су уједно и етнографске скице и културолошко огле-
дало премодерног начина живота; идентификовани су основни 
модели уређења речничког чланка и приступ обради полисемије, 
синонима, као и беспреводне лексике, те приступ слоју страних 
речи, културно маркираним изразима, с циљем да се открију зако-
нитости системских почетака наше лексикографије.   

2.1.4. творба речи у културолошкој ПерсПективи 
Четврти је одељак и обухвата четири истраживања заснована на 

белетристичкој, интернетској, новинској и новијој речничкој грађи, при 
чему је фокусиран актуелнији лексички слој. У овом поглављу обрађена 
је следећа проблематика: 

•	 деривационо гнездо лексеме ‛брат’ у Српском рјечнику В. Караџи-
ћа испитује се из угла продуктивности семантичких реализација 
и њихове хијерархизације у семантичкој структури ове лексеме, с 
циљем да се сагледа значај и место најближег генерацијског срод-
ника у друштву с почетка 19. века (и раније), као и културолошки 
оквир за који се претпоставља да је један од генератора у процесу 
творбе и номинације особа, радњи и скупина у савременом дру-
штву и језику; основна је хипотеза да временска дистанца између 
два синхронијска пресека имплицира како постојаност одређе-
них значења тако и померање појединих семантичких компонен-
ти, што се одражава на инвентар лексичких јединица у једном 
семантичко-деривационом гнезду;
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•	 англицизми у светлу секундарне конверзије анализирају се како 
би се утврдили основни модели секундарне и терцијарне кон-
верзије, њен прототипичан модел, као и они мање учестали, али 
значајни као путоказ за ширење овог механизма у домену међу-
језичке конверзије;

•	 лексичка креативност предмет је истраживања на корпусу рома-
на Па као Владимира Табашевића, где се идентификују начини 
и мотиви настанка нових, јединствених речи, творевина једног 
писца, које показују широку лепезу могућности за игру речима 
у савременом књижевном остварењу али и инхерентни језички 
потенцијал који је основа за једну од кључних његових каракте-
ристика – кративност;

•	 нове колокације у српском језику, фреквентни синтагматски лек-
сички спојеви, условљене савременим друштвеним и културним 
токовима, проучавају се из перспективе доминантних тематсих 
група, тј. сфера ванјезичке стварности, које индукују мање или 
више неадекватне лексичке спојеве типа дигитална учионица, 
електронска клупа, паметна кућа, лажне вести итд. 
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3. КОЛОКАЦИЈЕ КАО ВИД ЛЕКСИЧКЕ 
СОЛИДАРНОСТИ

3.1. лексичка солидарност и имПликација значења

Удруживање лексема на синтагматском плану омогућено је компа-
тибилношћу њихових семантичких компоненти. Уколико је компатибил-
ност готово апсолутна, тј. ако се значење једне лексеме великим делом 
уклапа у значење друге, добијају се семантички редундантни спојеви 
речи,58 који, будући неинфромативни, имају ниску фреквенцију употре-
бе и обично су стилски обележени.59  

Посебну групу примера чине спојеви глагола с именицама које 
означавају интегрални део тела вршиоца радње „чијим се непосредним 
укључењем у акцију овај и доказује као вршилац радње (у језицима с 
флексијом оваква именица носи граматичко обележје инструментала)” 
(Ивић 2008: 259). С обзиром на то да је семантика оваквих именица ин-
тегрисана у семантички садржај глагола (нпр. лизати60 : језик), спојеви 
типа лизати језиком, као и гледати очима, слушати ушима и сл. нису 
прихватљиви због своје неинформативности. Стога, када је у питању 

58  Овакве таутолошке конструкције бележе се обично у споју деривационо ве-
заних глагола и именица, при чему је именица у функцији (унутрашњег, таутолошког) 
објекта (бринути бригу) или субјекта с глаголима нулте валенције (грми гром). Говоре-
ћи о комуникативној перспективи просте реченице, Б. Тошовић (2005: 1092) наводи: 
„Укључивање информативно редундантних елемената у исказ обично води продуже-
њу теме или реме, пре свега због понављaња и сл. Типични примери редундантности 
су двострука негација, епитети, говорне поштапалице, таутологије, где исти елементи 
могу бити распоређени и у теми и у реми.”

59  Језик права обилује таутолошким целинама услед, наизглед, сталне тежње за 
прецизним и доследним језичким тумачењем, те га одликују четири ‘маниризма’: пра-
зноречивост, нејасност, помпезност и монотоност (Кристал према Меликоф 1987: 386). 
Примери у енглеском језику којима се илуструје овај језички феномен, између осталих, 
јесу: each and every [сви и сваки], have and hold [имати и поседовати], null and void 
[неважећи и ништаван] и сл. (Исто). С друге стране, у језику поезије неке таутолошке 
конструкције убрајају се у стилске фигуре понављања и имају поетску вредност, као у 
примеру: Снове снивам, снујем снове... (Л. Костић).     

60  Лизати 1.а. додиривати, гладити језиком, прелазити језиком преко нечега (РМС). 
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одређена група глагола (нпр. поједини са значењем перцепције, крета-
ња и сл.) чија се радња реализује ангажовањем неког органа, дела тела, 
потребно је оквалификовати именицу с тим значењем како би се добио 
семантички потпун исказ. Овакви спојеви подвешће се под појам имено-
ван као лексичка солидарност, тачније једнан вид овог феномена, одре-
ђен као – импликација, и они ће бити предмет овога истраживања.

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

Термин лексичка солидарност (енгл. ‛lexical solidarity’) означава  де-
терминацију садржаја једне лексеме класом других речи, које су репрезен-
товане ‘класемом’, архилексемом’61 или специфичном другом лексемом 
(Lipka, према Козерју 1992: 164). На основу тога који од ових семантич-
ких елемената регулише однос међу лексемама, разликују се: а) афинитет 
(‛affinity’), нпр. The boy apologized,62 [Дечак се извинио], где је однос међу 
лексемама регулисан класемом [+људско]; б) селекција (‛selection’), нпр. А 
week elapsed [Недеља је прошла], релација одређена aрхилексемом [време] 
и в) импликација (‛implication’): Henry shrugged (his shoulders) [Хенри је 
слегао раменима], при чему лексичку везу детерминише лексема раме(на).63

Следећа дистинкција коју прави Козерју у оквиру лексичке соли-
дарности јесте унилатерална и мултилатерална солидарност. Прва под-
разумева једносмерну импликацију: ујести – зуби, лизати – језик, пољу-
бити – усне и сл., при чему увек прва лексема подразумева другу, али 
не и друга прву. Мултилатерална солидарност подразумева двосмерну 
импликацију: лајати64 – пас, рзати – коњ, њакати – магарац.     

61  Појмови из структуралистичке семантике, нпр. „класема је најопштија семан-
тичка црта, нпр. ± живо, ± људско, ± мушко” (Драгићевић 2007: 216).  

62  Примери преузети од наведеног аутора. 
63  У вези с овом Козерјуовом класификацијом, Кастовски (према Lipka 1992: 165) при-

мећује да класеме често функционишу као архилексеме, те да се ‘афинитет’ и ‘селекција’ су-
протстављају ‘импликацији’, која се једино односи на специфичне лексеме. Кастовски разли-
кује лексичку солидарност и селекциона ограничења, при чему констатује да ова два концеп-
та нису контрадикторна, него се допуњују, те да лексичка солидарност описује исти феномен 
из аналитичке перспективе, док се селекционим ограничењима то чини из синтетичког угла.

64  Фигуративно употребљени глаголи када је актер човек (лаје = псује), дете 
(њаче = плаче).
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У Лајонсовој (Lyons 1977: 262) терминологији појава обухватања 
семантичког садржаја једне лексеме другом означена је као инкапсула-
ција (‘encapsulation’), коју аутор, између осталих, илуструје примерима 
енглеских глагола kick65 [ударити ногом] и punch [ударити песницом], 
који се, на пример, у француском преводе колокацијом: donner un coup 
de pied и donner un coup de poing.66  

Е. В. Кузњецова наводи да је „основни закон лексичке синтагматике 
– семантичко усаглашавање речи, које се испољава у томе што речи, обра-
зујући реченични састав, имају заједничке компоненте значења” (Кузне-
цова 1982: 88). Заједничке семе понављају се код речи како би подупирале 
једна другу.67 Ауторка разликује јаку и слабу68 позицију лексема на синтаг-
матском нивоу, која је условљена контекстом. Тако, јака позиција лексема 
није контекстуално одређена јер она подразумева примарну реализацију 
лексеме (нпр. глагол узети и лексема рука могу независно од окружења 
реализовати лексичку везу јер овај глагол има у свом основном значењу 
сему ‛рука’, а лексема рука може везати за себе све предмете који се могу 
узети: књига, тањир, ташна, цигарета, камен, јабука).

Коментаришући наводе Кузњецове о понављању заједничких сема 
(редупликација семантичких садржаја) као услову за остварење лексич-
ке везе, тј. семантичке усаглашености (нпр. гристи зубима: гристи = ‛зу-
бима дробити, мрвити, раскидати, откидати; жвакати’), Д. Гортан-Премк 

65  „The sense of ‘with the foot’is encapsulated in the sense of ‘kick’, as the sense of ‘with 
the theet’is encapsulated in the sense of ‘bite’ (Lyons 1977: 262) [Значење ‘нога’ инкапсулирано 
је у значење ‘шутнути’, као што је значење ‘зуб’ инкапсулирано у значење ‘угристи’].

66  Према наводима Р. Драгићевић овај термин  није се одомаћио у српској лин-
гвистици.  Надовезујући се на поменуто становиште, ауторка констатује да би се спо-
јеви партикуларизатора-уобличавача (грудва снега, нит паучине, прамен косе, и сл.) 
могли посматрати као један вид овог феномена, будући да се „овим именицама [...] 
исказује само форма или форма и још нешто – некаква семантичка валенца, отворено 
поље која привлачи семантички садржај неке друге именице [...] која би јој могла дати 
конкретност” (Драгићевић 2007: 228).

67  Један од примера којим ауторка ово илуструје јесте: „У баштама су цветале 
јабуке, ветар је дувао с поља и чуло се њихање грана у врту пред кућом”, (В садах цвели 
яблони, ветерок дул с поля и чуть шевелил в палисадниках ветви деревьев. (цит. Н. 
Коняев)) и при томе примећује да се сема ‛биљка’ налази у значењу  речи дрво, јабука, 
грана, цветати, вртови пред кућом; сема ‛кретање’ садржана је у значењу речи ветар, 
дувати, њихати се; сема ‛део земље’ – у речима башта, врт пред кућом, поље.

68  У слабој позицији контекст не подржава све компоненте основног значења речи 
него им може противречити, те поједине семантичке компоненте „отходят на второй план 
(‘погашаются’)” (Кузнецова 1980: 89) и могу сасвим ишчезнути из семантичке структуре 
речи,  а остварују се семе које су биле потенцијалне у основном значењу речи.
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наводи да је ова појава честа, али да није услов за лексичко слагање 
(Гортан-Премк 2004: 50).

3.2. имПлицираност семантике соматизама

Предметом истраживања обухваћени су глаголско-именички споје-
ви у којима је семантика именица уклопљена у семантички садржај глаго-
ла. Посматраће се присуство / одсуство квалификатора именичког појма, 
као и природа овога, по правилу, обавезног детерминатора, с обзиром на 
то да ли одређује појам–спроводник69 као сталну или тренутну каракте-
ристику вршиоца радње, те да ли је његова функција увек атрибутска или 
се може интерпретирати и као прилошка (уп. Ивић 2008: 260). Анализи-
раће се и улога семантике глагола који учествују у овим спојевима, тј. од-
нос  ширине њиховог колокационог опсега70 и исказивања детерминатора 
(нпр. јаким предњим зубима прогризе алуминијум : шкргутала је зубима). 
Даље, испитаће се и семантика директног објекта у вези с експлицирањем 
квалификатора (нпр. хватао је [Ø]71 рукама немачке митраљезе : дохвати-
ла је моју руку в e з а н и м  рукама). Релевантно својство именованог пој-
ма може бити његова стална или тренутна карактеристика, на шта указује 
присуство тј. одсуство присвојне заменице свој, ређе придева рођени, соп-
ствени (дотаче својом мршавом руком Обрада). Ова заменица такође може 
бити индикатор идиоматизованих структура, посебно с именицама око и 
ухо, у њиховим плуралским формама (Гледао сам себе својим очима [= на 
свој начин]; Својим ушима сам чула! [= била сам присутна кад се о нечему 
говорило]).

Примери са забележеним изворима ексцерпирани су из СрпКорп-а 
и највећим делом то су текстови књижевноуметничког и научног сти-
ла, те новински чланци. Важност извора у овом случају треба истаћи с 

69  „Кроз такав појам иступа субјекат као вршилац. Стога и ми сматрамо појам–
орган заступником субјекта у извођењу вршења” (Ивић 1954: 9). И даље: „инструмент 
/ средство / оруђе којим агенс врши радњу стављајући га у акцију која је једнака из-
вођењу саме акције. Кроз такав појам агенс иступа као вршилац, тј. појам–спроводник 
успоставља однос јединства са агенсом у тренутку вршења радње” (Антонић 2005: 261). 
Ауторка разграничава наведени појам на: појам–орган, појам–предмет или материја, 
појам–предмет, превозно средство уз глаголе кретања и неки други, углавном апстрак-
тан појам.  

70  „[...] својство лексема, одн. колоката, које се састоји у њиховој способности 
да се узајамно привлаче и колоцирају с одређеним спектром других лексема, назива се 
колокационим опсегом дате лексеме” (Прћић 2008: 155). 

71  Имплицирано голим рукама.
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обзиром на то да се поједини примери могу разумети и објаснити само 
као стилски поступак, експресивна компонента исказа појединих ауто-
ра, обично белетристичких текстова.   

Анализа ексцерпиране грађе обухвата именице око, зуб, усне, рука, 
нога, прст, нокат и раме будући да су ове именице једна од репрезента-
тивних група номинованих појмова,72 у исказу експилицирани (нпр. Бо-
сим је ногама газио по маховини. Д. Киш) или подразумевани (нпр. Боси 
Мухарем гази прашину. М. Булатовић) вршиоци радње, тј. спроводници 
акције коју врши субјекат. Наведене именице посматраће се у споју с 
глаголима, који у својој семантичкој структури имају компоненте значе-
ња једног од наведених соматизама (гледати, гристи, љубити, држати, 
шутнути и сл.), пре свега у свом примарном значењу. Примери који су 
укључени у анализу, дакле, имају структуру X чини нешто [некаквим] 
Y-ом, а број ексцерпираних примера износи близу 300.  

3.2.1. ПотПуна имПлицираност

Квалификовање појма–спроводника логички је очекивана појава у 
већини случајева. Једна група примера, међутим, обухвата такве глагол-
ско-именичке спојеве у којима је глаголска лексема врло уског колокаци-
оног опсега и у споју с одређеном именицом чини колокацију везанога 
типа или се чак приближава идиоматизованој структури јер се односи на 
стање агенса. Такав је нпр. случај лексичке везе слегнути раменима, која 
реферише на једно стање које је „знак недоумице, збуњености, неснала-
жења, устезања” (рмс). Сличан је случај с групом ономатопејских гла-
гола, када означавају неко физиолошко стање или процес, цвокотати, 
шкргутати, шкљоцати, крцкати,73 шкрипати, који везују инструмен-
тал плурала лексеме зуби. Иначе се психолошко-емотивна стања (збу-
њености, затечености, љутње и сл.), када су у питању именице са значе-
њем дела тела, обично лица, именују у везама с глаголским лексемама 
врло ограниченог опсега, чија је допуна исказана у функцији директног 
објекта: нпр. напућити усне „скупити усне истуривши их (обично у љут-
њи, бесу и сл., показујући незадовољство и сл.)” (РМС), о чему сведочи 
рефлексивна форма ових глагола која јасно упућује на стање беса: на-

72  Према подацима из Семантичко-деривационог речника. Свеска 1 (2003), нпр. 
лексема рука „као једно од основних, најпримитивнијих и стога најважнијих средстава 
и омогућивача радње” има преко 300 деривата, што сведочи о полисемантичној струк-
тури ове именице, као и о значајном репрезентанту спроводнику одређене радње.

73  Једино овај глагол од наведених, будући транзитиван, захтева исказивање ди-
ректног објекта.
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пућити се. Слични су примери разрогачити, исколачити очи; искезити 
зубе; наћулити уши, све до потпуно идиоматизованих спојева типа дићи 
нос, дићи се [некоме] коса на глави и сл.74 

3.2.2. ПотПуна стилска имПлицираност

Насупрот овим чврстим лексичким везама, у којима је најчешће 
обавезно исказивање именичког појма (шкргутати зубима), постоје 
формално слични спојеви глагола с именицом без детерминатора, али 
садржајно потпуно другачији, будући да је експлицирана именица зна-
чењски уклопљена у садржај глаголске лексеме (укључујући и инфини-
тивне форме), те тиме и неочекивана у површинској реализацији исказа. 
О томе сведоче следећи, не тако чести (десетина од забележеног броја), 
али помена значајни примери:

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

ње природе и друштва)
(4) Арсен пипну прстима једну тубу. (М. Капор)
(5) Гризао је зубима стручак још влажне киселице. (Д. Киш)
(6) Тајсон је зубима одгризао Холифилду део уха у мечу за шампионску титулу. 

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

Оправданост оваквих примера може се тумачити стилским поступком75 
појачавања исказа експлицирањем неуобичајеног објекта дате радње 
(3), (5), (6), (7), тј. истицањем појма спроводника (1), (2), (4).  

Глаголи као што су нагазити, згазити, склизнути, батргати, бе-
жати имају поред обавезне семе ‛нога’ још и сему ‛начин кретања’, тј. 

74  Контрастивно проучавње соматизама у руском и српском језику путем асоци-
јативних тестова  показало је да се асоцијације испитаника могу поделити у 9 група. 
„Највише асоцијација у вези са физичким изгледом човека изазвала је лексема око; ан-
трополошки аспект – нога; естетски аспект – коса; емоције, психичко стање и располо-
жење – лице; гестикулација – рука; занимање и начин живота – шака, прст; здравстве-
но стање – трбух; негованост – тело, коса, лице; разлике у полу – тело” (Раздобудко 
према Драгићевић 2010: 52).      

75  Говорећи о стилистици и граматици стилских фигура, М. Ковачевић конста-
тује да је реторика фигуре понављања међусобно разграничила према типу језичке 
јединице која се понавља: фонетски (фонолошки) ниво, морфемски ниво, лексички и 
синтаксички ниво (Ковачевић 2000: 291). Узимајући у обзир горе наведене примере, 
могао би се укључити и семантички план, тј. понављање сема ради постизања стилски 
уверљивијег исказа.  
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‛покрет тог дела тела’, те је неочекивано именовање појма спроводника 
ових радњи. Осим навода (12), где се успоставља дистинкција између 
кретања ногама и крилима, остали примери сведоче о стилском поступ-
ку аутора којим се употпуњује и наглашава поетска слика, што би се 
могло илустровати следећим примерима: 

(8) [...] ногом сам нагазио на надгробну плочу са гвозденим крстом. (Ј. Потоцки)
(9) [...] склизнуо сам ногом у прљаву барицу. (Б. Ћосић)
(10) Ново кркљање му опет не би помогло и он би се падавичарски трзао и упразно 

батргао ногама. (Д. Михаиловић)
(11) Не смем се удаљити од те многочлане масе ни за размак једне руке, јер би ме 

могли дохватити и згазити ногама. (Д. Киш) 
(12) Велики број ловаца не зна податак да шљук, када слети после првог подизања, 

бежи ногама као најбржи фазан. (Политикин магазин, 2001)

Категорија броја може бити релевантна дистинкција између исказа-
ног / неисказаног именичког појма, посебно у примеру (9) где би без име-
нице значење могло бити померено (→ пао сам), док би се у примеру (10) 
испуштањем именице добило значење да се неко креће на неуобичајен на-
чин (помажући се рукама, вукући се по површини = батрга се целим телом).

Слична је ситуација с именицом рука, с тим што се у овом случа-
ју могу разграничити глаголи којима се: (а) именују различите радње, при 
чему се фокусира или објекат или одредба,76 и (б) они којима се означава 
гест учињен руком, a цела конструкција упућује на сигнализирање саговор-
нику у процесу преношења невербалне поруке, обично скретање пажење.

(13а) Она полако, још у полусну, опипава руком чаршаве испод мене, затим, 
нашавши локву, почиње да се смешка. (Д. Киш)
(14а) Миловао је руком готово по целом телу. (М. Савић)  
(15а) Несрећни М. Стевановић хватао се рукама за пречку и стативе на фуд-
балском игралишту. (Политика)
(16а) Топи у води и рукама вади из конзерве и трпа у изгладнела уста. (С. Бо-
жовић)
(17б) – Има и више – рече Мухарем и спонтано одмахну руком. (М. Булатовић)
(18б) Махну ми руком да скрене пажњу на себе. (С. Божовић)
(19б) Ваљар ме је погледао, тапнуо руком по рамену [...]. (А. Исаковић)

76  Поједини примери могли би да укажу на то да исказивање адвербијалне одредбе, 
која се наглашава, захтева експлицирање појма-спроводника и уз глаголе који већ носе 
информацију о том појму: Бобе ме овлаш прстима ухвати за лакат. (Р. Кузмановић); 
[...] он би се падавичарски трзао и упразно батргао ногама. (Д. Михаиловић); Ивана је 
ноктима загребала по мојим леђима. (А. Исаковић)
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3.2.3. детерминација и имПликација

Највећу групу примера, очекивано, чине лексички спојеви глаго-
ла и именице оквалификоване формом придева или, ређе, именицом у 
падежу с квалификативним значењем. Детерминација се односи на раз-
граничавање парних органа (лево / десно; једно / друго око, ухо, и сл.), 
те на неку специфичност у погледу боје, облика, здравља, и сл. Следе-
ћа дистинкција тиче се сталне особине (употребом заменице свој или 
придева који упућује на константно обележје: (20) – (25)) или тренутне 
карактеристике именованог дела тела ((26) – (28)), при чему се у послед-
ња два примера квалификатори могу интерпретирати и као адвербијална 
детерминација.77 

(20) – А што ти, синко, толико волиш Русију? – дотаче својом мршавом руком 
Обрада. (В. Драшковић)

(21) Својим великим и дугим рукама Владо га обухвати испод пазуха [...] (С. Бо-
жовић)

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

Адвербијална функција са значењем начина реализације активности 
појединих глагола којима се денотира перцепција (нпр. гледати) исказана 
је често именичким синтагмама у којима је појам–спроводник детерми-
нисан именицом у форми генитива. Цела конструкција пак удаљена је од 
примарног значења, тако да се глагол гледати остварује као контекстуални 
синоним глагола доживљавати, разумети, поимати, а именичка синтаг-
ма означава начин на који се одређени феномен субјективно перципира. 

(29) покушавам да ствари гледам очима жртава. 78 [← као што гледају жртве]
(30) [...] на науку се гледало очима рационалисте епохе просветитељства. [← као 

што су гледали (=поимали) рационалисти... ]
(31) Кад места гледа очима страсти, она види таму.79  [← страствено]
(32) [...] на човека и свет гледа очима душе. [← душевно / из душе]

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

78  Примери су преузети из СрпКорп-а.
79  Именица очи у овом случају може се интерпретирати као поглед, те се конструк-

ције поглед страсти, поглед душе, с еквативним генитивом као квалификатором примар-
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3.2.4. сПецифичности: рука, нога, око

Осим глагола чијом се лексичком семантиком јасно подразумева 
ангажовање неког дела тела, именице рука и нога у забележеном корпусу 
исказане су очекивано и као појмови-спроводници других радњи, од ко-
јих се издвајају оне којима се означава нека груба активност – ударити, 
мунути, гурнути, уз нога или гестови – показати, звати, зауставити и 
сл. уз именицу рука. 

Око је орган којим се омогућује низ ‘активности’, од оних примар-
но физиолошких трептати, жмиркати, чкиљити, укрстити до оних 
које, уз покрет имају и медијалну компоненту, исказану глаголима у ме-
тафоричном значењу, од шарати, тражити, бежати, прелетати, до 
вребати, режати, претити и сл.

3.3. стеПен имПликације и ексПликације значења

Описани глаголско-именички спојеви могу се класификовати у не-
колико група с обзиром на исказивање именице имплициране у семан-
тичком садржају глагола: 

а) обавезна експликација (слегнути раменима, шкргутати зубима, колу-
тати очима),

б) необавезна експликација (цвокотати зубима, махати руком);
в) неочекивана експликација (шутнути ногом, згазити ногом, жвакати 

зубима).

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

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

ног колоката, с глаголом гледати могу разумети као синонимне конструкције (Имала је 
страствен поглед. Била је страствена. Страствено је гледала  / доживљавала свет). 
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(2) У случајевима када се не квалификује појам–спроводник, тада се 
истиче, наглашава, сам тај именички појам или објекат, или, пак, 
одредба дате радње;

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

(4) Често су именице са значењем дела тела конституенти исказа с 
метафоричним значењем (нарочито око и рука), те се говором 
тела, гестовима или мимиком преноси ‘нема’ порука саговорнику.

Постоје посебни случајеви вредни даље пажње и семантичко-син-
таксичке анализе. Наиме, нарочит значај у контексту спроведене ана-
лизе имају два прототипична сценарија исказана глаголима гледати, из 
сфере перцепције, и ићи/ходати из домена кретања. Први су спојеви с 
именицама око/очи/поглед с глаголом гледати с обзиром на могућност 
прилошке семантизације. Када је у питању глагол гледати, готово по 
правилу је могућа трансформација придева у адвербијалну одредбу јер 
се цела конструкција може интерпретирати на следећи начин: особа – 
расположење – фацијална експересија: очи одражавају емоцију, стање, 
расположење и квалификују се на основу њих: тужне, престрављене, 
презриве, веселе и сл. очи, што се преноси и на резултат из перспективе 
саговорника: тужан итд. поглед; целокупна сцена јесте резултат појмов-
не метонимије јер је видљив резултат (најекспресивнији, најистакнутији 
у очима и погледу) као последица унутрашњег душевног или психоло-
шког стања носиоца тога стања, те је овде у питању последИца за уз-
рок, тј. експресија је резултат расположења, става, што је у оквиру истог 
ИКМ емоцИја доживљавача. 

Гледала га је тужним очима – тужно;
Гледала га преплашеним очима – преплашено.

Други је случај нешто сложенији јер постоје рестрикције које се 
тичу значења придева као квалификатора спроводиника радње у форми 
именице нога. Наиме, ако се ради о неинхерентном својству дате имени-
це, као што је случај босе, обувене ноге, оствариће се двострука квали-
фикација, тј. придеви ће имати функцију актуелног квалификатива:

Ишао је босим ногама по маховини – одређени су и радања и субје-
кат: ишао је бос и он је бос. (не може *босо).

С друге сране, ако је инхерентно својство у питању – крваве, криве, 
дебеле и сл. ова ће могућност изостати. 
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Најкомплекснији је, и уједно синтеза претходна два, случај који 
се односи на именицу рука и глаголе који се тичу контакта, дотицања. 
У једној групи примера налазе се оне семантичке компоненте придева 
које омогућују прилошку семантизацију. Као и када су у питању очи и 
рефлексија расположења њиховог носиоца чулом вида, тако је и рука, 
као експонент чула додира преносник и стања, али и намере, што није 
случај с очима јер се њима најдиректније преносе несвенса унутрашња 
расположења, стања и процеси. О томе сведоче примери:

Помиловала је нежном руком то мило дете. – нежно; али и: она је / 
рука је нежна и миловати (додир) је нежан 
Грубо је ударио руком о сто. – он је груб – грубо; али и (? свесно) 
удатити (ударац) је груб и он је груб.     

С друге стране, када се не ради о вези емоција – експонент (рука), него о 
њеном тренутном стању, форми и сл., ова ће могућност изостати:

Узимао је храну прљавим рукама. – *прљаво
Дотакла га је својом озеблом руком. – *озебло

Ова је кратка напомена само смерница за даље испитивање осталих 
придевских веза с именицама из посматране семантичке скупине, те за 
спровођење шире анализе, као и за утврђивање семантичких законито-
сти о могућностима остварења прилошке семантизације, актуелног ква-
лификатива или чисте квалификације номинованог дела тела.  
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4.1. кратак осврт на синонимију у колокацијама

Синонимија је једно од кључних питања у истраживању колокација 
будући да се смисаони однос истоветности на парадигматском плану не ре-
флектује као проста и нерестриктивна комбинаторика синонимних лексема 
на синтагматској равни (нпр. јака ‹*моћна› кафа; тешки ‹*велик› Пушач (уп. 
Mel’čuk 1998: 23–53)). Ова је појава условљена чињеницом да је лексичка 
синонимија настала у процесу полисемије као секундарни лексички систем 
(уп. Гортан-Прекм 1994: 9) и тек у секундарним значењима све лексеме могу 
ступити у однос апсолутне синонимије (нпр. велик – тешки, окорели, стра-
ствени Пушач), при чему је њихова позиција условљена постојањем обаве-
зног детерминатора. Управо је овај конституент синтагматске везе кључни 
елемент за разумевање синонима и тек у минималном контекту, као услову 
за декодирање значења, разуме се повезаност значења ових придева према 
сличности. Таква синтагматска веза двеју лексема, с мањим или већим сте-
пеном постојаности, ограниченом заменљивошћу конститената и њиховом 
значењском прозирношћу јесте колокација80 (уп. Дражић 2014), при чему се 
као прототип таквог споја узима управо придевско-именичка форма.

Синонимија у колокацијама истраживана је из различитих углова, 
при чему су теоријска испитивања нашла примену у педагошкој и лекси-
кографској пракси као и у свеприсутнијим корпусним истраживањима. 

Груписање синонимских средстава и њихову могућност комбино-
вања као и ограничења у том процесу уобличио је И. Мељчук са сарад-
ницима у „Дескриптивно-комбинаторном речнику” (Толковно-комбина-
торный словарь русского языка)81 (Мельчук, Жолковский и др. 1984). 

80  Постоји много дефиниција колокација, што је у корелацији с приступима про-
учавању лексичке спојивости (лексички, с акцентом на статистичком, неграматичком и 
кохезивном фактору; сематички, где се фокусирају значењски услови, позиције и функ-
ције лексема за реализацију датог споја; корпусни; педагошки; синтаксички итд.). Други 
разлог различитих дефиницја јесте аспект проучавања колокација (нпр. у односу на сло-
бодне спојеве и идиоме; место, значај и улога корупуса за њихову идентификацију и сл.). 

81  Eнглеска верзија речника: Explanatory Combinatorial Dictionary of Modern 
Russian. Semantico-Syntactic Studies of Russian Vocabulary (1984).
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Речник и други радови овога аутора засновани су на тзв. моделу значе-
ње–текст, који почива на идентификованим лексичким функцијама82, 
међу којима је једна од најзначајнијих управо синонимија. Тако је нпр. 
семантичка категорија интезитет у контексту лексичких функција одре-
ђена као LF Magn, што илуструју примери: аплауз {буран}, болест {те-
шка}, сан {дубок} итд. (Мељчук 1984: 186). 

Даље, синонимичност широкозначних, колокационо презасићених 
и тиме десемантизованих придева добар и леп Р. Драгићевић (2001: 242) 
посматра из угла најшире перспективизације, при чему се сужавањем 
перспективе, тј. везивањем за одређену ситуацију, перспектива сужава и 
синонимичност се губи. У истом духу је и тврдња Т. Прћића (2008: 125), 
чије се полазиште наслања на Лајонсов став о томе да је потпуна сино-
нимија релативно ретка у природним језицима и да апсолутна готово 
и не постоји. Дистинктивну семантичку функцију има управо члан ко-
локацијске везе, што аутор илуструје примерима придевских синонима 
broad и wide83 (широк), close и near (близак), где се именицом с којом ко-
лоцирају ишчитава њихово остварено значење. Горепоменута перспек-
тива се сужава, што је узроковоно, како аутор наводи, специфичним ван-
језичким и/или језичким контекстом. Ванјезички контекст повезан је са 
становиштем Мајкла Стабса (2002: 36–37) који увиђа да се у веома рет-
ким случајевима код синонимских парова подудударају денотација и ко-

82  У оквиру теорије значење-текст (‛meaninig-text theory’) И. Мељчук (1998: 23–
53) колокације посматра у контексту фразема, а све њих у оквиру педесетак лексичких 
функција (‛Lexical Functions: LFs’). Лексичка функција је семантичко-синтаксички однос 
који повезује речи или фразе са скуповима речи или фраза. Неке од њих обухватају 
семантичке односе (нпр. LF ̔ anti’ означава однос између антонима), неке од њих покривају 
деривационе односе (нпр. LF А0 упућује на однос именица и придева изведних од њих 
sun – solar), док се остале односе на ограничења у удруживању (нпр. LF ʽmagn’ упућује 
на речи којима се појачава интензитет значења дате лексеме: потреба{велика, нужна}; LF 
Oper1 репрезентује везе с глаголима непотпуног значења: анализа {вршити}).

83  У вези с овим придевима, Д. Перваз (1994) најпре констатује да на основу реч-
ничких дефиниција разлика међу њима не постоји (објашњавају се један путем другог, 
а заједнички им је антоним narrow), те, пописујући скуп именица с којима колоцирају, 
ауторка издваја њихове заједничке колокате и оне који их диференцирају. У том инвента-
ру дате су, с једне стране, именице као заједнички колокати, разграничене према обележ-
ју конкретно – апстрактно: broad/wide а) авенија, улица, пут, канал, река, море, океан, 
рамена, кукови, чело; б) разлика, уопштавање, опсег, интересовање, селекција, смисао, 
мишљење, погледи, знање, искуство, дефиниција, и, с друге стране, оне које колоцирају 
само с једним од придева: a) broad: леђа, грудни кош, прса, нос, лице, осмех, поља, рав-
нице, секира, обод, лист, колосек; б) wide: очи, уста, ноздрве, крила, постеља, врпца, 
капија, отвор, кратер, залив, јаз, рана, сукња, рукави, панталоне (Перваз 1994: 25).
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нотација, што је прагматички условљено (нпр. формалније је spectacles 
од glasses, car и automobile су варијетети, док се у табуизиранима сфе-
рама (нпр. смрт) исти ентитети номинују према домену употребе, као у 
случају /умрла особа/ – тело, покојник, леш, мртвац итд.).     

4.2. ПристуПи синонимији у настави страног језика

Из угла учења страног језика, једног од основних домена примене 
резултата истраживања колокација и синонимије,84 приступало се с ци-
љем да се олакша усвајање постојаних спојева, који се разумеју као це-
лине. У литератури су такви спојеви различито терминолошки одређе-
ни – као полуготови производи (‛half-finished products’, Bahns 1986: 94), 
фразне целине (‛the area of phrases’, Hausmann 2004: 325; ‛set phrases’, 
Mel’čuk 1988: 23–53), лексичке целине (‛lexical chunk’, Lewis 2008: 8) итд.  
У скаладу с таквим полазиштем и претпоставком да се постојани син-
тагматски спојеви – колокације рефлектују и на обједињену позицију у 
менталном лексикону, разрађивани су и приступи учењу страног језика, 
нпр. замена тзв. принципа PPP: ‛presentation – practice – production’ (пре-
зентовати – увежбавати – производити) конструктивнијим и примерени-
јим принципом OHE: ‛observation – hypothesis – experiment’ (посматрати 
– претпостављати – експериментисати / покушавати)  (Lewis 2008: 15). 

Иако излази из проблематике приступу придевима у колокацијама, 
важно је скренути пажњу на истраживања која разматрају синтагматске 
спојеве семикопулативних глагола и именица, тј. у домаћој терминологи-
ји глаголске перифразе или декомпозиције. Тако Љ. Готштајн (1986: 41) 
потврђује чињеницу семантичких ограничења у лексичкој компатибил-
ности у енглеском на примеру колокације доћи до закључка (‛to reach a 
conclusion’), идентификујући из Рожеовог тезауруса (Roget’s Thesaurus) 
шездесет и три комбинације синонима обају конституената, од којих је 
свега пет забележено у испитиваној грађи. 

У српском као страном инословенским ученицима као недовољно 
и готово несавладиво поље О. Просвирина (1983: 85) издваја синони-
мичне глаголе чинити, правити, вршити, обављати, изводити, чија је 
дистрибуција и дифузност значења руским студентима озбиљна тешко-
ћа. О глаголској перифрази на међусловенским релацијама писала је и З. 
Тополињска (1982), предочавајући као и Просвирина непредвидивост и 
неразумевање ових синтагматских веза без именице као тежишта везе, 

84  Више у Дражић 2014. 
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што добро илуструју следећи примери са српским глаголом правити ко-
јем су еквиваленти потпуно различити глаголи у руском, а све у зависно-
сти од семантике именице с којом колоцирају:      

правИтИ покрете : делать движения;
правИтИ гримасе : строИть гримасы;
правИтИ сметње : создавать препятствия;
правИтИ скандал : устраИвать скандал.

Овакве спојеве З. Тополињска (1982: 32) одређује као посебну врсту ре-
ченичних јединица и назива их уходаним фраземама, пре него тзв. отво-
реним синтагмама. Као такве, по природи непредвидљиве, као и праве 
лексеме, треба посебно изучавати јер „представљају један високо орга-
низован, граматички изграђен део речника”.  

Постојаност, компактност, те отуда и релативно висока непрозирност 
због ограничене заменљивости конституената синтагматског лексичког споја 
у превођењу као последицу може имати непостојећу или погрешну колокацију 
у циљном језику. Поступком дословног превода реч-по-реч, када су у питању 
колокације, може се изгубити из вида тзв. целовитост колокацијског значења 
(термин према Ивиру 1992/93), што резултира неадекватним преводом. Стога 
нпр. М. Радић-Дугоњић (1999) пажњу скреће посебно на превод полисеман-
тичких речи у двојезичној лексикографији (уп. спр. чело колоне и рус. голова 
колонны). В. Стојичић погрешан поступак превођења колокација илуструје 
Бејкеровим (1992: 53) примером ‛dry voice’, што би у српском дословно било 
*сув глас [глас којИ нИје влажан]. Одговарајући превод у српском јесте хладан 
глас јер се мањи степен подржавања и слагања, неемпатичности, исказује кон-
цептом (нИска) температура. В. Серетан (2008) скреће пажњу на ову појаву на 
релацији француски-енглески, примером поставити питање: према фр. poser 
question у енгл. је put down question погрешна колокација; правилан превод с 
француског на енглески је ask question. Примера у литератури је много, у прак-
си још више, а једино и право решење јесте ваљано устројен попис колокација 
у речницима, с јасно дефинисаном грађом, добро устројеном микрострукту-
ром, чија би основна особеност била лако стицање корисничке компетенције.

4.3. Парадигматски лексички односи и колокације

Једна од важних семантичких категорија у процесу учења једног је-
зика као страног јесте категорија димензије, што се може довести у везу 
и с усвајањем језика код деце, где је овај ментални концепт хијерархиј-
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ски високо постављен кад је у питању време усвајања и учесталост упо-
требе одговарајућих језичких конструкција. Што се тиче учења страног 
језика, према тзв. Заједничким нивоима компетенције у Глобалној скали 
(Заједнички европски оквир за живе језике 2003: 32) наводи се да канди-
дат почетник треба да зна да „представи себе и другога и поставља пита-
ња о некој особи (место становања, познанства, имовина)”, при чему ово 
првенствено подразумева идентификовање физичких особина личности, 
предмета и појава, што имплицира усвајање, између осталог, основних 
семантичких релација денотираних, пре свега, придевским лексемама: ве-
лик / мали, висок / низак, дугачак / кратак, дебео / мршав и сл. 

К. Расулић (2020: 137–153) испитује когнитивни потенцијал тзв. про-
тотипских придева (енгл. ‛canonical adjectives’) из перспективе динамичке 
контрукције значења. Придевску семантику у овом контексту ауторка ис-
питује на десет базичних антонима: висок/низак, дуг/кратак, широк/узан, 
дубок/плитак, дебео/танак, тежак/лак, тврд/мек, велик/мали, брз/спор, 
топлао/хладан. Анализа се заснива на поставци да приступ антонимији 
нужно укључује  полисемију, јер један члан (необележени) има богатију 
семантичку структуру (нпр. висок, дубок, брз вишезначнији су од низак, 
плитак, спор). Овај рад истражује когнитивни потенцијал антонимије, 
како је речено, из перспективе динамичке конструкције значења, што зна-
чи да се значења тумаче онлајн, у стварним ситуацијама употребе. На при-
меру придева велик/мали посебно је питање универзалности, обухватно-
сти сваке димензије, номинованих ентитета који се могу детерминисати и 
у том смислу разграничења у контексту динамичког конструктивизма, тј. 
конкретне употребе и конкрентних ентитета. У вези с тим треба сагледати 
и реализацију њихових блискозначница и дефинисати значење на основу 
семантике именица које детерминушу (нпр. мали: скроман приход; незна-
тан проблем; недовољна већина, ситан дечак, занемарљив приход итд.) 

Говорећи о антонимији придева који означавају људске особине 
с циљем да установи њихову хијерархијску структуру, Р. Драгићевић 
(2001: 191) позива се на истраживања у вези с усвајањем ових придева у 
дечјем говору.85 Један од закључака јесте да се „придев велик [...] разуме-
ва као синоним за скоро све немаркиране чланове антонимских парова 
придева који означавају димензију, док се придев мали доживљава као 
синоним за све маркиране придевске антониме са значењем димензије”. 
Овај антонимски пар, будући доминантан у свести када су у питању ква-

85  Резултати експеримента показују да четворогодишњаци наводе велико као 
супротно од мало, танко, ниско, младо, плитко, а мало као супротно од велико, високо, 
дугачко, широко, дебело и старо.
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лификације физичке димензије, има атрибуте прототипичних придева 
које А. Вјежбицка убраја у семантичке примитиве-дескрипторе. Приде-
ви овако широке семантике задиру у значења многих других придева 
овог семантичког поља, што потврђује и њихово појављивање у дефини-
цијама једне или више семантичких реализација других придева.86 

Лексичка семантика придева са значењем физичке димензије истра-
живана је из угла парадигматских и синтагматских односа, из дијахроне 
и синхроне перспективе, с контрастивним приступом, у оквиру различи-
тих лингвистичких теорија. Придевском проблематиком у домаћој лин-
гвистици бавили су се многи аутори, а придевима са значењем физичке 
димензије посебно Милка Ивић (2006) и Борис Хлебец (2002). Говорећи 
о разлици између српског и многих других језика кад је у питању придев 
‘висок’ а односи се на својство приписано човеку или предмету, М. Ивић 
истиче значај оваквих истраживања пре свега због „наставе српског је-
зика коју похађају странци“ (Ивић 2006: 64).  

Придевски парови велик/мали, висок/низак, дугачак/кратак симе-
тричношћу свога семантичког садржаја представљају праве антониме 
(Драгићевић 2001: 184), и типични су представници детерминације фи-
зичке димензије. Дескрипција извесних номинованих физичких појмо-
ва, међутим, подразумева познавање и других лексема чији се семан-
тички садржаји делимично преклапају са садржајем поменутих придева 
(conceptual overlap). Тако Б. Хлебец (2002: 213–236) испитујући лексич-
ку семантику придева са значењем једне димензије, пре свега на осно-
ву „принципа оптималног укључења”, прегледом семема установљује 
њихове делимичне и потпуне синониме и антониме (за придев кратак 
нпр. бележи као супротно дуг, као делимично супротно широк, дебео, 
дубок, као делимичне синониме узан, плитак, танак). Сем тога, каже да 
се лице нпр. може детерминисати придевима дуго и узано, или, с друге 
стране, да придев танак, насупрот свом антониму, може имати афектив-
ну вредност (танак научник, танко имовинско стање и сл.). 

У том контексту јасно је да из угла једног језика као страног посеб-
ну пажњу треба посветити лексичким везама, спојевима који на најпри-
роднији начин реферишу на смисао одређеног ентитета. Посебан значај 
тзв. лексичког приступа у процесу учења страног језика (The Lexical 
Approach)87 истражује Малгожата Мартињска у раду Do English language 

86  Инпут-анализа или анализа упутница (према Драгићевић).
87  Према M. Martyńska: Lewis (1994).
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learners know collocations? (2004) истичући да је неопходно познавати 
начин комбиновања речи у карактеристичним спојевима једног језика.  

 У светлу оваквог приступа учењу лексичког система једног јези-
ка, заниљиво је питање синонимије у колокацијама, тачније проблем 
остварености и/или остварљивости употребе једне од семантичких ре-
ализација блискозначне лексеме. Љ. Готштајн,88 наводећи Халидејеву 
констатацију да парадигматски однос речи јак (strong) према речи моћан 
(powerful) није константа већ зависи од синтагматског односа у који сту-
па свака од њих, у овом случају с аргумент (argument), аутомобил (car) 
или чај (tea), закључује да се код синонимичних колокација преплићу 
синтагматски и парадигматски ниво те да се синонимија може ваљано 
истраживати само у синтагматском контексту. 

Приликом селекције и градирања лексике у настави страних језика 
поштују се одређени језички и нејезички критеријуми и принципи (уп. 
Вучо 1999: 56). Као најзначајнији међу њима дуго се сматрао принцип 
фреквентности, изражен код традиционалних, директних и структура-
листичких метода и учења, док је у савременој комуникативној методи 
он померен у други план. Даље, једно од основних питања при изради 
фреквенцијских листа јесте питање репрезентативног корпуса одређе-
ног језика. Зато је принцип дистрибуције или дисперзије најуже везан 
за принцип фреквенције, а представља број узорака у којима се одређе-
на лексема појављује. Поред ових статистичких принципа, важним се 
сматра и искуствени принцип диспонибилности, који се у првом реду 
користи при увођењу оних лексема које су неизоставне у свакодневном 
животу.89 Принцип савладљивости своди се на усвајање најпре творбе-
но једноставнијих лексема и оних које су сродније матерњем језику, те 
правила која омогућују генерализације и лакше класификације. Један од 
важних принципа јесте обухватност и тиче се ширине семантичког са-
држаја једне лексеме. 

У вези с овим дидактичко-методичким принципима, а нарочито с 
последњим, у уџбеницима српског језика за странце треба посматрати 
заступљеност одређених лексема с обзиром на њихове семантичке реа-

88  Gotštajn (1986: 44) према Halliday (1965: 73).
89  Као илустрација за овај принцип може послужити пример одабира лексема за 

основни речник француског језика (Le français fondamental), приликом чега се пока-
зало да се у скупини од 7995 речи распоређених према опадајућој фреквенцији „нису 
нашле многе конкретне речи које су неопходне за свакодневну комуникацију. Збиља, 
многи појмови који покривају предмете са којима смо у свакодневном контакту, не 
изговарају се ([...] нпр. прибор за јело) [...]” (Точанац 1997: 26–27).
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лизације, пре свега да би се добили подаци о конкретној употреби, ва-
лидности градације нове лексике и значења, те корекцији евентуалних 
постојећих пропуста. Посебан допринос учењу језика представљало би 
истраживање које би се тицало парадигматских лексичких односа, пре 
свега синонимије и то у синтагматском контексту. Тачније, треба одго-
ворити на питања: када се уводе синоними или блискозначне речи, који 
је степен значењског преклапања,  које их тематско окружење захтева, те 
опсег њихове колокабилности.

4.4. учење значења Придева ‘ситан’ и ‘мали’

Анализираће се семантичке структуре маркираног члана двају ан-
тонимских парова, мали и ситан, за потребе наставе српског језика као 
страног. Најпре ће се на основу података у Речнику српског језика Ма-
тице српске (РСЈ) упоредити њихова полисемантичка структура и утвр-
дити значењска еквиваленција и степен семантичке блискости. Да би се 
ови подаци поткрепили примерима конкретне употребе, користиће се 
постојећи Корпус савременог српског језика на Математичком факул-
тету Универзитета у Београду (СрпКорп) како би се установиле везе 
ових придева с именицама, њихова семантика, али не и фреквенција због 
некомплетних података у корпусу.  С обзиром на то да се ова тема раз-
матра из угла учења српског језика као страног, регистроваће се прису-
ство ових придева у уџбеницима Научим српски 1 и 2, редослед њиховог 
усвајања, њихова детерминисаност тематиком и, у оквиру тога, номино-
ваним ентитетима које квалификују, те утврдити веза између одређеног 
нивоа учења језика и семантичких реализација ових придева као атрибу-
та. Очекује се да ће се примарна значења првог придевског антонимског 
пара појавити на нижим нивоима учења, а остала на високом нивоу.  

4.4.1. ‘ситан’ и ‘мали’ у рСЈ
„Речник” бележи 9 значења придева мали и 5 значења придева си-

тан.90 Утврдиће се семантичко преклапање одређених значења, тј. идво-
јиће се заједничка значења према формулацији дефиниција и упоредити 
њихове реализације. 

90  Испитујући хијерархијску структуру придева који означавају људске особине, 
Р. Драгићевић констатује између осталог да је немаркирани члан антонимског пара 
богатији значењима од маркираног. 
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мали, -а, -о   ситан, -тна, -тно
1. који је по некој димензији или по ди-
мензијама испод просечног, нормалног, 
уобичајеног или онога са чим се пореди. 
а. невеликог обима, запремине; невелике 
дужине, кратак. б. који је по димензијама 
испод нечега што се означава истим на-
зивом и што је, најчешће, у склопу исто-
га механизма, система. в. који је ниског 
раста, низак; ситан, неразвијен; који је у 
раном дечјем узрасту. г. који је ниског ни-
воа, невелике дубине, низак, плитак.
2. који по димензијама, величини не од-
говара потреби, намени, који нема одго-
варајућу потребну меру.
3. временски кратак, краткотрајан.
4.а. невелик по количини; невелик по 
броју, бројности, малобројан. б. недо-
вољан, оскудан; ограничен; ништаван, 
безвредан. в. фиг. ситничав, ситан. г. који 
нема велико богатство и утицај; који је 
нижег ранга, без утицаја и угледа; убог, 
сиромашан.
5. који је незнатне, невелике јачине, сла-
бог интензитета, који се испољава у сла-
бом степену, слаб, незнатан.
9. као стални атрибут у неким терминима.

1. који се састоји од малих, истоврсних 
делића, честица; измрвљен, самлевен, 
стучен.
2. који је по величини, обиму, испољава-
њу, интензитету, броју испод просечног.
а. мален.
б. кратак.
в. незнатан; нејак.
г. недорастао, малолетан.
д. мален, низак, неразвијен.
3.а. незнатан по вредности и значењу, не-
довољан, оскудан; ништаван, безвредан, 
никакав
б. фиг. ситничав, ускогруд; низак, неча-
стан.
в. незнатан, безначајан по друштвеном и 
економском положају и утицају; који је 
нижег ранга, без утицаја и угледа; убог, 
сиромашан.
4. фиг. ситничав, ускогруд, пакостан; ни-
штаван, нечастан, ружан, рђав.
5. бот. у називима многих биљака. 

Поредећи значења91 ових двају придева, могу се извести следећи 
закључци: (1) према томе што се подударају у извесној мери примар-
но и секундарно значење првог са другим придевом, ради се о неправој 
или контекстуалној синонимији; (2) готово сва значења, осим првог и 
фигуративног (3.в) придева ситан садржана су и неком од секундарних 
значења придева мали; (3) осим првог и другог значења придева ситан 
која упућују на објективне физичке карактеристике, те су дескриптивног 
карактера, остала су значења овог придева негативно конотирана; (4) све 
именице праћене овим придевом имају обележје [+конкретно], а даље 

91  Значења која нису релевантна за ову анализу: 6. који се упркос разлици у вели-
чини [...] подудара у нечему с оним што се описује. 7. недорастао, неспособан. 8. (у име-
ничкој служби) а. мушко дете, малишан, дечак, дечко. б. женско дете, девојчица, девојка. 
в. најмлађи (по годинама и рангу) морнар, послужитељ на броду. г. младунче животиње. 
д. оно што је незнатно по количини и вредности, мала количина; маленкост; ситница. 
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се, како показују примери који ће бити наведени касније кад је у питању 
придев ситан, развијају секундарна значења.   

4.4.2. ‘ситан’ и ‘мали’ у Српкорп-у

Да би се установио степен сличности наведених подударања, упо-
редиће се именице које ови придеви квалификују, наведене у РСЈ, а за-
тим и оне везе ових придева с именицама забележене у СрпКорп-у.

мали       ситан
(1) ~ лонац, ~ соба, ~ конопац, ~ нож
(8.а) он је мали
(1.в.) ~ коњ, ~ човек, ~ дете, ~ деца
(4.б.) мале наднице, ~ плата 
(4.г) ~ газда, ~ поседник, ~ трговац, 
~ службеник, ~ чиновник; мали људи 

((2.а.) ~ вез, ~ кораци)
(2.г) ~ деца
(2.д)  ситне грађе, ~ растом; ~ очи, ~ 
кости, ~ зуби, ~ стопе,
(3.а) продат за ситан новац, купити за 
ситне паре, ситне памети
(3.в) ~ газда, ~ племство, ~ чиновник

Како се види из приложених примера, придевом мали могу се на-
челно окарактерисати све именице наведене уз придев ситан. Специ-
фичности ипак има доста и тичу се димензија ентитета које квалифику-
ју. Прво, именице које означавају одређени део тела или конституцију 
у целини мале су у свим димензијама. Посебно се издвајају именице 
компатибилне с придевом ситан под 2.а., које треба разумети условно 
као еквивалент значењу 1. придева мали. Оне имају компоненту [интен-
зитет] при вршењу радње да би се номиновани феномени (именице из 
класе nomen actionis) добили као њен резултат (и близу, збијено бости 
иглом по платну, и резултат те радње92  → ситан вез; чинити кратке ко-
раке → ситни кораци), иако се ради о различитим значењским обележ-
јима, што потврђују њихове блискозначнице и антоними. Наиме, уз обе 
именице компатибилан је придев крупан као антоним, али ситни кораци 
су кратки (и зато мали) кораци, што је супротно с дуги (и зато велики), 
што није случај с везом и као процесом и као продуктом. Да је постојана 
колокација ситан вез мотивисана метонимијски резултат за радњу гово-
ри пример из лирске народне песме: „а девојка ситан везак везе”93. Трећа 
је карактеристика значења именица квалификованих придевом ситан 
та што имају додатно значење субјективне оцене с доминантном семом 
‛безвредан’. У том смислу ове везе су семантички обележене и као такве 

92  Нпр.: „...до зидова беху посечене брезе са чијих грана је висио сав тај ручни 
рад, сви ти ћилими, ситан вез, мараме и прегаче” (https://www.vreme.com/vreme/).

93  Стих из народне лирске посленичке песме „Наджњева се момак и девојка”.

https://www.vreme.com/vreme/
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могле би имати карактер везаних колокација. Исто тако, али с другачи-
јом семантиком, још чвршће су везани спојеви са збирним и градивним 
именицама: ситно цвеће, ситна деца, ситни шећер, ситна стока.   

4.5. тематске скуПине колоката

С обзиром на то да је ограничен број именица са значењем део 
тела одређених придевом ситан, за потребе усвајања ових веза у наста-
ви српског језика као страног треба направити њихов попис. Тим пово-
дом погледаћемо које примере из ове класе именица бележи СрпКорп. 

КОНСТИТУЦИЈА (ЧОВЕК)
ситан човек94 
ситна конституција
ситан девојчурак 
ситан младожења
ситан старац
ситна бића
ситна девојка 
ситан стас
ситна жена
ситна женица
ситно тело

КОНСТИТУЦИЈА (ЖИВОТИЊА)
ситна риба
ситан шаран
ситна птица
ситна бува
ситна икра
ситно перје
ситно паперје

ДЕО ТЕЛА
ситно око
ситно лице
ситне кости
ситни зуби
ситни прсти
ситне руке

Јасно је да ће се са овим придевом у примарном значењу реализо-
вати везе с именицама са семантиком ‛више ентитета малог облика исте 
материје’. Тако су у СрпКорп-у забележене као најфреквентније следеће 
семантичке класе именица: бИљке (плод, корен, цвеће, пасуљ, мушмуле, 
грозд, мак, и сл.), матерИја (прашина, кап, киша, снег, камен, дрво, пе-
сак и сл.), новац (износ, динар, лова, пара, трговина, улагање), прИбор 
(алат, козметика). Занимљива је, међутим, чињеница да највећи број 
примера представљају примери именица негативне семантике, било да 
је у питњу особа која обавља одређену, у највећој мери, нелегалну актив-
ност (криминалац, лопов, душа, шверцер) или сама активност (задирки-
вање, закерање, корупција, лаж, лукавство, превара, огрешење, омашка, 
пакост, поткрадање, политиканство, шићарење). Овакви примери или 
изостају или нису тако фреквентни када је у питању придев мали, што 
потврђује компоненту негативне конотације придева ситан у контексту 
с оваквим именицама, од којих је поприма. Ову чињеницу потврђује не-

94  У значењу карактеристике физичке конституције.
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колико забележених примера напоредне, везане употребе придева мали 
и ситан, чиме се поништава суптилна дистинкција између обима и (без)
вредности одређених појава (невелики и мање значајни – преступи, по-
слови, огрешења и сл.), значење придева мали разуме се као незнатан и 
онај који није вредан пажње:

Пази, дакле, да ти се не деси да за мала и ситна огрешења против тебе, лишиш 
(искључиш) себе опроштаја од Бога за претешке грехе.

Ми често пута, окупљени неком тешком мишљу од које осећамо страх, бежимо 
у мале и ситне послове, цепкамо хартију, зарезујемо оловку коју непре-
стано ломимо...

Преступи учињени против нас су мали и ситни и лако опростиви, а оно што смо 
ми учинили против Бога и те као је велико...

Занимљиво питање везане употребе придева Р. Драгићевић (2020: 208) 
објашњавa, између осталог, на следећи начин:

Понекад два или више придева представљају један другом одговарајућу 
семантичку позицију за остваривање одређеног значења. У Речнику МС, 
у примерима у којима се илуструју дефиниције придева чил и чио јављају 
се ове напоредне конструкције: чил и здрав, чил и свеж, чил и бодар, без-
брижан и чио. У оваквим семантичким позицијама прецизирају се зна-
чења оба придева. Чилост се испољава кроз здравље и здравље кроз чи-
лост, безбрижност се испољава кроз чилост и чилост кроз безбрижност 
(тј. реч је о таквој безбрижности када је човек чио, пун енергије, без 
тешких мисли и реч је о таквој чилости која је изазвана безбрижношћу).

Осим поменитих именица, увидом у Sketch Engine бележи се да оба 
придева квалификују и следеће (у плуралској форми, граматичкој или 
семантичкој): трговци, паре, побољшања, набавке, предузетништва, 
инвеститири, произвођачи, средине, медоиктитети, обећања, детаљи, 
људи, мрље (укупно 64 примера). Очигледно је да се ради махом о фе-
номенима који се односе на новац, улагања, код којих претеже квали-
фикација мање значајни, мање вредни, те се придев мали спецификује, 
сужава на саржај ‛мала вредност’.  
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Илустрација 11: Паралелни колокати с придевима мали и ситан у корпусу 
Sketch Enginе95

4.6. колокације и синонимија у уџбеницима

Поменути придеви са значењем физичке димензије, посебно њи-
хов репрезентативни антонимски пар велик/мали, као носилац ове се-
мантичке категорије, припадају основном фонду свакога језика, и као 
такви уче се на почетним нивоима96 наставе језика. Тематска целина 
тело подразумева, између осталог, инвентар лексема са значењем делова 
људског тела и њихових карактеристика. У оквиру ове целине уводе се 
и придеви крупан и ситан са значењем великих и малих димензија, што 
логично, некоме коме je српски Ј2, отвара не само питање да ли, када и у 
којој мери све што је велико и мало значи крупно и ситно, него и питање 
обрнуте еквиваленције: да ли је крупно заменљиво са велико и ситно 
са мало. Да би се расветлила ова проблематика, потребно је испитати 
семантичке структуре ових придева, установити лексичку семантику 

95 https://app.sketchengine.eu/#wordsketch?corpname=preloaded%2Fsrwac12_
hunpos&tab=basic&lemma=mali&lpos=-j&maxitems=42&clustercolls=0&sort_ws_
columns=s&filterwords=sitni-j&filterseek=136893269179&showresults=1&search_
mode=exactMatch&itemsPerPage=50

96  Почетни ниво или Ниво откривања (Breaktrough) и средњи ниво или Ниво 
преживљавања (Waystage). 

https://app.sketchengine.eu/#wordsketch?corpname=preloaded%2Fsrwac12_hunpos&tab=basic&lemma=mali&lpo
https://app.sketchengine.eu/#wordsketch?corpname=preloaded%2Fsrwac12_hunpos&tab=basic&lemma=mali&lpo
https://app.sketchengine.eu/#wordsketch?corpname=preloaded%2Fsrwac12_hunpos&tab=basic&lemma=mali&lpo
https://app.sketchengine.eu/#wordsketch?corpname=preloaded%2Fsrwac12_hunpos&tab=basic&lemma=mali&lpo
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именица које они детерминишу, те утврдити пресек значења која им се 
додирују.  

 У уџбеницима се придев мали јавља двадесет пет пута и то у две 
трећине случајева у свом основном значењу (који је по некој димензији 
или димензијама испод просечног) детерминишући именице град, сто, 
место, река, књига, соба. Једном означава појам који је недовољан, оску-
дан; ограничен; ништаван, безвредан: плата. Овај се придев појављује 
неколико пута у позицији лексичког дела предиката (мушко или женско 
дете; малишан; дечак; девојчица): кад сам био мали/мала. Забележена 
је употреба овог придева и у изразу знати се од малих ногу (одмалена, 
од детињства). Придев ситан уводи се када се квалификују одређени 
делови људског тела97: очи, зуби, кости, обрађени у уџбенику Научимо 
српски 2 (лекција број 398).

• •
Прегледом постојећих примера у уџбеницима, а у поређењу са зна-

чењима ових придева забележених у РМС и СрпКорп-у, могу се извести 
одређени закључци.

(а) Када су у питању именице које денотирају одређени део тела 
квалификоване једним од ових придева, треба их обрађивати као целине: 
велик/мали: нос, чело, уста, нога, рука, крупан/ситан: очи, кости, гра-
ђа, зуби, те обе могућности: прсти, шака, нокти. Посебна колокација у 
оквиру ове семантичке групе јесте мали прст (РСЈ 1.б. ... у склопу истог 
система) насупрот плуралске форме99 када овај придев може алтернира-
ти са ситан. 

(б) На нижим нивоима учења српског језика као релевантна целина 
према постојећим дескрипторима језичке компетенције јесте куПовина 
и у оквиру ње потцелина новац, те је важно увести колокације ситан и 
крупан новац, ситна и крупна новчаница, те ситно и крупно, као и дери-
виране глаголске лексеме уситнити и укрупнити. Посебну пажњу тре-
ба посветити облицима ситно и крупно будући да ова прилошка форма 

97  Ова је тематска целина у вези са семантичком категоријом квалификатив-
ности те синтаксичким формама генитива и инструментала, предвиђених за ниво Б1 
(Праг знања).

98  У оквиру ове лекције отвара се и питање антонимског пара густ-редак када 
детерминишу именицу коса будући да су се претходно ови придеви усвојили у свом 
основном значењу (који слабије/јаче тече, који се теже/лакше разлива (због збијености 
честица или засићености/незасићености примесама)). 

99  При обради овога придева и његовог антонима када су у питању делови тела 
напоменути да се реализују уз плуралска и збирна образовања.
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представља импликацију садржаја квантитета и квалитета новца (новац 
у одређеној форми, одређене количине, те и каквог и коликог његовог 
садржаја, као нпр.: Имаш ли ситног новца?  >  Имаш ли ситно?). О фе-
номену форме прилога у функцији атрибута говори М. Ивић (2008: 92) 
позивајући се на П. Пипера (2002: 52) кад обрађује проблематику сте-
пеновања као ненумеричког квантификовања, с прилозима много и мало 
(нпр. Одазвало се мало студената > Одазвао се мали број студената). Д. 
Кликовац истиче да прилог мало може бити у функцији директног објек-
та, такође имплицираног именичког садржаја, нпр.: Прочитао је мало > 
Прочитао је мали број страна (Кликовац 1996: 136). Будући да значења 
придева ситан и крупан примарно почивају на семантичким примитиви-
ма ‛мали’ и ‛велик’, значи да је у њихова значења имплицирана и кван-
тификација, што опет омогућује придевску транспозицију у прилошку 
форму. Ова је проблематика и те како значајна и из угла лексичкосеман-
тичке теорије и њене примене у настави. Питања која се отварају тичу се 
значењских обележја придевских речи које имају способност поменуте 
транспозиције, што је, осим њихове семантике, најдиректније повезано 
са значењем именичке јединице коју квалификују. Због овако деликатне 
условне граничности, М. Ивић закључује:

[...] треба ли у уџбенике намењене језичкој настави уносити и тај пода-
так да су придевске и прилошке речи, у ствари, само два неидентична 
језичка одсликавања истоветне категорије одредбености (Ивић 2008: 
94).  

Овај закључак сасвим је оправдан из угла матерњег језика и дескрип-
тивне граматике. Друга је перспектива када су у питању страни студенти 
који ће исказ: Имате ли ситно? чути врло рано у средини изворних го-
ворника српског језика, што имплицира да је фактор потребе кључни за 
усвајање, можда не тако једноставних структура, које се уче као целине, 
у контексту, везане за одређену ванјезичку ситуацију.          

Ове придеве на поменутом нивоу треба укључити и при обради 
целине воће и Поврће, као и у оквиру свих тема када се обрађује градивна 
материја, што значи врло рано. Попис назива биљака и материје омогу-
ћиће даље аналогије: ситан пасуљ – ситан грашак; ситан орах – ситан 
лешник; ситан плод – ситна јабука, крушка или ситан песак – ситан 
шљунак; ситна киша – ситан снег; ситна прашина – ситне честице. 

(в)   Најприближније значење придеви мали и ситан имају када је у 
питању квалификација особе ниско рангиране према положају и угледу 
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– трговац, чиновник, службеник, газда, поседник и сл. С обзиром на то да 
се ради о једном од секундарних значења ових придева, као и на лексику 
која је предвиђена за виши ниво учења језика, ове спојеве треба обрађи-
вати у оквиру категорије синонимије или, на вишим нивоима, када се, 
према принципу градације, проширује инвентар лексема које номинују 
занимања. На том нивоу знања студенти ће разумети универзалну ме-
тафору важно/добро је горе, неважно/мање вредно је доле. Исто тако је 
важно установити инвентар именичких лексема са значењем занимања 
која се квалификују као ситна или крупна (нпр. не може ситан академски 
радник, али свакако овамо долазе она занимања која се односе на при-
ватни сектор, на занате, те на зараду, имање коју поседује, на важност и 
позицију у оквиру дате професије и сл.). 

(г) Сва секундарна значења придева ситан уз именице негативне 
семантике треба уводити при њиховој обради на вишем нивоу учења, те 
предочити немогућност алтернације с блискозначним придевом мали, 
али је могуће повезати с претходном семантичком групом – професије, 
које су овога пута нелегалне, али и квалитетом  и квантитетом занемар-
љиве на скали заступљености особине и активности дате активности: 
ситан лопов јесте лопов, али је на периферији ове категорије, није про-
тотип ловова.    

(д) Лексичке спојеве типа мале богиње, мала заграда, мали фудбал, 
мала матура, мали мозак и, с друге стране, ситна зверка, ситна риба, 
ситни сати свакако треба издвојити и обрађивати као везане колокаци-
је или фразне именице у оквиру оне целине којој значењски припадају, 
с посебном пажњом о могућности постојања антонимског придевског 
пара, као и припадности одређених спојева појединим терминолошким 
системима. Овде су и везане колокације које су жаргонски маркиране, 
што је врло важна информација за стране студенте будући да изостанак 
овакве информације на прагматском плану може изазвати озбиљне не-
споразуме (нпр. ситна зверка, ситна риба и сл.).     

96
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5. СИНОНИМИЈА И КОЛОКАЦИЈЕ У 
ЕНЦИКЛОПЕДИЈСКОМ РЕЧНИКУ  

СРПСКО-ЕНГЛЕСКОМ

5.1. колокације у енциклопедиЈСком речнику

Поред тога што Енциклопедијски речник српско-енглески. Compre-
hensive Serbian-English Dictionary (ЕР) Бориса Хлебеца (2010) својом 
макро и микро структуром излази из оквира традиционалног лексико-
графског остварења код нас, он је и богат извор за различита лексичко-
семантичка, лексикографска, али и лингвокултуролошка истраживања. 
Предмет овога истраживања јесу колокације, тј. постојанији лексички 
спојеви унети у речнички чланак, чија је функција разграничење зна-
чења полисемантичких речи, с једне стране, те оних блискозначних, с 
друге стране. Анализирани су придеви слаб и танак будући да, пре све-
га, први придев, припада прмарно семантичкој категорији ИнтензИтет, 
високо позиционираној у човековој свести, што је показало истражива-
ње Р. Драгићевић (2001: 206–207) о најопштијој семантици придева са 
значењем људских особина која се ишчитала из заступљености придева 
у дефиницијама. Наиме, од анализираних 450 придева, на врху листе на-
лазе се придеви јак (40) и слаб (33), они су, дакле, централни, врло мар-
кирани и налазе се у највећем броју дефиниција (уп. Драгићевић 2001: 
212). Определили смо се за обележени придев овог антонимског пара, 
прво, да бисмо се надовезали на испитивање значења придева из ове 
категорије (мали и ситан), и, друго, будући да су необележени придеви 
јак, моћан, снажан били предмет бројних анализа, од којих се издва-
ја Халидејево истраживање (Halliday 1966: 153) о условима и ограни-
чењима спојивости ових придева с именицама доказ, аутомобил, чај и 
разграничењима према компонентама значења ʽапстрактно’, ʽконкретно 
неживо’, ʽградивно’.

На примеру придева слаб и танак у српском језику, чија се значења 
укрштају одређеним заједничким семама, што, у појединим случајевима, 
потврђују и преводни еквиваленти на енглеском, постављају се следећи 
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циљеви истраживања: (а) идентификовати заједничка и диференцијална 
семантичка обележја на основу значења примарних колоката (нпр. слаб 
≈ танак напитак, коса и сл.; али: слаб снег, извештај  ≠ танак снег, из-
вештај); (б) на основу рестрикција у удруживању наведених придева с 
именицама, издвојити семантичке скупине именица као модел за изра-
ду једнојезичног речника колокација српског језика. Истраживање лек-
сичке спојивости и рестрикција у том процесу у овом раду примарно је 
усмерено на истицање значаја овако уређеног речничког чланка, у којем 
су све нијансе значења лексеме контекстуализоване и на тај, једини тео-
ријско-методолошки ваљан начин, јасно дефинисане. Истовремено, када 
су колокације у питању, истаћи ће се значај овога модерног, структурно 
комплексног, садржајно врло обухватног речника, вишеструко окрену-
тог ка кориснику, а чије потенцијале тек треба испитати и применити 
дате закључке на израду нових речника различитих профила.

5.1.1. речник као извор за лексиколошка и семантичка 
истраживања

Када је у питању однос лексиколошких истраживања и лексико-
графске теорије и праксе, познато је и признато да лексиколошка, и, шире, 
лингвистичка испитивања великим делом почивају на лексикографским 
достигнућима. Обрнут смер утицаја теоријских лексиколошких испити-
вања на лексикографију као примењену дисциплину није задовољавајући, 
тј. „теоријске синтезе, лексиколошке и друге, понекад [се] тешко и зака-
снело враћају у лексикографску праксу из које су највећим делом настале” 
(Гортан-Премк 1994а: 203). Парадоксална је чињеница да постоји извесна 
незаинтересованост лексикографије за властиту методологију будући да 
се теоријска лексикографија не своди само на уопштене уводне напомене 
приређивача и техничке смернице о употреби речника, него је повезаност 
са свим дисциплинама које проучавају језички систем чини врло комплек-
сном дисциплином (уп. Zgusta 1991: 23; Дражић 2014: 189). Нарочито је 
важна контрастивна лексикографска перспектива, јер се њоме стиче увид 
у рефлектовање различите парцелације ванјезичке стварности, будући да 
„сегменте унутар целокупног и свеобухватног семантичког простора [...] 
језици раздељују на различите начине” (Prćić 2008: 138).

5.1.2. енциклоПедијски Подаци у речнику

Како се сазнаје из Предговора Енциклопедијском речнику (даље ЕР) 
Б. Хлебеца, аутор ово одређење користи управо с обзиром на критери-
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јум обухватности грађе, наводећи следеће: „Да би речник оправдао на-
зив ̔енциклопедијски̕, увршћени су бројни географски називи и властита 
имена, а повремено су давана објашњења лексиконског типа [...] када се 
ради о лексици везаној за српску културу и обичаје” (Хлебец 2010: 5). 
Овоме пак следи битан податак о микроструктури речника, тј. да је од-
ликује: „истанчаност у избору еквивалената, јасно разлучење значења, 
мноштво података који треба да помогну разумевању одредница и пра-
вилној употреби еквивалената, конотацији и преливима” (Хлебец 2010: 
5), што сведочи управо о савременом лексикографском методу, који 
укључује низ ванјезичких података. Овако конципиран речник, који, с 
једне стране, садржи бројне лексеме енциклопедијског карактера, с кул-
туролошким, културно специфичним речима (нпр. бадњак, кољиво; пи-
лав, пребранац; Милош100 [1. М. Обилић Miloš Obilić (‛a heroic character 
of traditional Kosovo epics’ 2. в. Обреновићи]) и сл.), те, с друге стране, 
детаљно презентовану полисемантичку структуру лексеме, разлучене 
синониме и блискозначнице у оквиру једне одреднице, различито номи-
новане:

нпр. ширити: 1. broaden, widen; 2. spread, diffuse; propagate; expаnd; bruit; 
shed; 3. widen; expand; spread; open out; spread; disseminate; expand; go 
around/round,

те јасно идентификоване семантичке реализације 
нпр. 2. spread (вести, идеју, измишљотине, јеванђеље, причу) : spread (sth 
material из нечега from sth у нешто to sth), 

осим што је двојезичан, истовремено има елементе општег речника, 
речника синонима, колокација, идиома, речника културно специфичних 
речи, а с обзиром на обиље лексичког фонда који покрива, те његову 
микроструктуру, с правом има и одређење енциклопедијског речника. 
Посебно значајно место у речнику заузимају управо празна места у 
систему, тзв. лакуне, безеквивалентне лексеме.101 Управо стога, овакав 

100  Оваква имена у литератури називају се прецедентна имена, која уз прецедент-
не текстове (нпр. народне пословице и изреке, фразеологизми и бајке, песме, општепо-
знати дијалози из филмова, рекламе, новински наслови итд.) представљају везу језика 
и културе и тиме се на вишим нивоима учења језика отварају нови видици и упознаје 
слика света говорника језика који се учи (уп. Драгићевић 2011: 86).  

101  „Безеквивалентна лексика побуђује посебну пажњу у учењу страних језика, 
нарочито ако су разлози за њено постојање културолошки, јер у тим случајевима, 
безеквивалентне лексеме представљају ознаке за културолошки специфичне појмове” 
(Драгићевић 2018: 216).  
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речник богат је извор за лингвистичка, културолошка, једнојезичка или 
контрастивна истраживања. 

5.1.3. методологија истраживања

Предмет овога истраживања јесте сегмент лексичке спојивости, 
тј. постојанијих лексичких споjeва – колокација, презентованих у ЕР 
као метод за диференцијацију и декодирање значења у полисемантичкој 
структури једне лексеме. На примерима обраде придева слаб и танак 
сагледаће се (а) сегментација значења датих придева и њихово могуће 
значењско преклапање у ЕР; (б) упоредиће се микроструктура датих 
одредница у ЕР са оном која је наведена у Речнику српскохрватскога 
књижевног језика Матице српске (даље РМС) како би се уочила дифе-
ренцијација и хијерархизација значења, те сагледале могуће смернице 
које даје ЕР што се тиче другачијег одређења појединих значења; (в) из 
контролног корпуса, који чини електронска грађа корпуса српског је-
зика (СрпКорп), на ексцерпираних првих 300 примера за оба придева, 
формираће се семантичка потпоља секундарних именичких колоката 
применом колокацијске методе, чиме ће се, укрштањем с речничким 
примерима, добити информација о учесталости појединих веза као и хи-
јерархизацији према броју лексема у одређеном потпољу. 

5.2. значење речи – место, значај и улога колокација

Фенонем колокација,102 различито дефинисан у зависности од 
аспекта проучавања лексичке спојивости (уп. Sinclair 1966; Halliday 
1966; Mel’čuk 1988; McKeown–Radev 2002; Stubbs 2002. и др.) у раду се 
дефинише као: „синтагматски лексички спој двеју или више аутосеман-
тичних лексема, устројен према морфосинтаксичким правилима неког 
језика, с већим или мањим степеном постојаности и међусобне везано-
сти елемената, условљеним језичким и ванјезичким, културно-историј-
ским и друштвеним датостима” (Дражић, 2014: 73). На значај и улогу 
колокација у декодирању сегмента значења полазног семантичког или 
граматичког садржаја у више наврата скретао је пажњу Б. Хлебец у сво-
јим истраживањима (Хлебец 1994; 2002; 2008а; 2008б), а практична се 

102  Термин колокација у српској лингвистици није се у потпуности усталио, 
афирмисан је у радовима англиста, махом у контрастивним, као и у теоријским истра-
живањима (Nejgebauer 1982; Pervaz 1982; Šević 1985; Gotštajn 1986; Prćić 19971; Хлебец 
2002, 2008; Mićić 2004; Stojičić 2010. и др.).
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примена препознаје у његовим речницима. Аутор је полазио од поставки 
колокацијске методе, у чијој је основи анализа спреге синтагматског и 
парадигматског плана, при чему се заправо „увидом у парадигматску 
заменљивост једног колоката другим лексемама осветљава део њеног 
садржаја, а како се лексеме спајају захваљујући заједничким семантич-
ким елементима, откривање семантичког елемента једног омогућава 
увид у део садржаја другог колоката” (Хлебец 2008а: 65). Овакав при-
ступ проучавању значења заступљен је у лексиколошким и лексикограф-
ским истраживањима. Тако, нпр. Фонтенел (Fontanelle 2013) констатује 
да савремена истраживања о природи синтагматских односа почивају на 
фертовској традицији, тј. поставци да се речи разумеју на основу оних с 
којима се удружују (‘words shall be known by the company they keep’), те 
да је ово један од најплодоноснијих приступа истраживању удруживања 
лексичких јединица. Као једно од значајних дела, које укључује, изме-
ђу осталог, и овај сегмент тумачења јесте Дескриптивно-комбинаторни 
речник103 (1984) И. А. Мељчука и А. К. Жолковског, који нуди револуцио-
нарни предлог описа лексикона,104 будући да, између осталог, за разлику 
од уобичајених речника, систематизује сва синонимска лексичка сред-
ства именовања одређеног појма, „што се у првом реду постиже преци-
зним описом свих лексичко-семантичких комбинација у којима се може 
наћи лексем који се описује те набрајањем синтаксичких ограничења 
којима он подлијеже” (Bratanić 1993: 359).105 Јасно је, дакле, да су основ-
на питања проучавања колокација феномени полисемије106 и, нужно, си-

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

104  „[...] активан је, универзалне природе, укључује енциклопедијску информа-
цију само онда када је то неопходно за правилно коришћење речи, поседује строг тео-
ријски оквир, претпоставља максималну експлицитност и систематичност информаци-
је” (Ристић – Радић-Дугоњић 1999: 149).

105  Његова је микроструктура строго дефинисана типовима односа у трима 
зонама: семантичка – дефиниција на посебном метајезику; синтаксичка – ‛обрасци 
управљања’; зона лексичке спојивости путем лексичких функција. Нарочито је важно  
што оваква врста речника, поред своје, у основи теоријске природе, има активни 
карактер и може наћи примену у настави како матерњег тако, посебно, страног језика. 

106  У процесу расветљавања једног од кључних лексиколошких и лексикограф-
ских проблема – полисемије, аутор као један од поступака запажа управо питање лек-
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нонимије, јер је лексичка синонимија, као секундарни лексички систем, 
настала регуларно у процесу полисемије и једног типа деривације, као 
продукт секундарне номинације, констатује Д. Гортан-Премк (1994б) 
анализарајући грађу из постојећих дескриптивних речника.107 

Испитујући синонимију у колокацијама на примерима научне аргу-
ментације у енглеском језику, Љ. Готштајн (1986) наводи да колокабил-
ност није исто што и проста комбинаторика значења конституента једне 
колокације. Ауторка закључује да као противтежа синонимији, сили ен-
тропије, делују силе колокације које теже да унесу ред. На истом корпусу, 
у студији Networks and Knowledge in Roget’s Thesaurus В. Хилен (Hüllen 
2009), указује на значај испитивања синонимије, те синтагматске лексичке 
спојивости, који су даље извор за многа истраживања и пројекте.108 Као 
пример складиштења синонимских лексема у наведеном тезаурусу може 
послужити нпр. низ блискозначница у тематско-семантичкој групи ‘чисто-
та’: чистота, пристојност, честитост, поштење, врлина, скромност, 
стид, невиност; чист, неокаљан, скроман, пристојан, уљудан и друге, те 
фразних (пословичних) конструкција типа чистима је све чисто и сл. 

Водећи се оваквим истраживањима, а полазећи од колокацијске 
методе, у чијој је методологији испитивање компатибилитета и рестрик-

сичких дефиниција у поменутом смислу (нпр. заседа: чекати у заседи, напасти из 
заседе → ‘скривање на месту’; заседе су се утишале → ‘нечије / неко’, одолео је свим 
заседама → ‘изненадан напад на некога’ – повезани делови дефиниције : мање повеза-
ни делови, као у примерима метонимијске везе: почистити сто од мрва – почистити 
мрве са стола; гулити дрво – гулити кору с дрвета; мусти краву – мусти млеко и сл.). 
Лексикографска обрада ових примера могла би се свести, према наводима овога ауто-
ра, на назнаку ‘или’ (нпр. обратИ учинити да /кајмак/ не буде на млеку или да /млеко/ 
буде без кајмака), те на употребу заграда (нпр. ‘(оно што садржи) посуда…’)) (Хлебец 
1994: 33–36).     

107  Закључци ауторке могу се свести на следеће: а) апсолутни синоними не реа-
лизују се када су у питању основна значења лексема (глава, нога, језик), једнореферент-
ни деривати (зубић, професорка), двореферентни деривати (извиђач, гладан, сестрин); 
б) у секундарним семантичким реализацијама готово све лексеме могу ступити у апсо-
лутне синонимске односе (мутити – ковати, сновати, роварити), при чему су иден-
тични и семантички садржаји датих лексема и експресивна маркираност, а њихова је 
позиција условљена постојањем обавезног детерминатора (...главно је да нам више 
разни Павловићи не муте по вароши.) (уп. Гортан-Премк 1994б: 9). Ова је врста се-
мантичке (и синтаксичке) везаности индикативна за постојаније лексичке спојеве као 
што су колокације. 

108  Дифур (N. Dufuor 1998), у оквиру пројекта DÉFI, (CEPL – University of 
Liège), описује три методе за утврђивање семантичке везе међу колокатима, користећи 
лексичко семантичку базу WordNet: категоризацију у Roget’s Thesaurus of English Words 
and Phrases; интуитивни метод – поређење текстуелне грађе и речника колокација.  
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ција у удруживању лексема на синтагматском и парадигматском плану, 
циљ нам је да сагледамо укрштања и разилажења у значењу придева слаб 
и танак, којима се, начелно исказује интензитет каквог ентитета или по-
јаве, а на основу њихових речничких дефиниција, те степена подударно-
сти семантичких реализација са енглеским еквивалентима, забележеним 
у ЕР. Најпре ће се анализирати речнички чланци, једног једнојезичног 
српског дескриптивног речника и другог двојезичног енциклопедијског, 
да би се на основу речничких дефиниција, разлучених значења и подзна-
чења, идентификовањем синонимних заједничких придева у дефиници-
јама, установиле семантичке скупине именица с којим колоцирају, које 
су показатељ дела значења самог придева. Контрастивни аспект указаће 
на потребу лексикализовања одређених значења у енглеском језику, што 
је користан податак за диференцијацију значења у српском језику, као и 
за могуће безеквивалентне, културно специфичне речи, лакуне.   

5.3. анализа и лексикографска обрада Придева ‘слаб’ и ‘танак’

У семантичком садржају придева са значењем интензитета или 
какве димензије, па тако и код придева слаб и танак, налази се, као се-
мантички примитив дескриптор – мали, те се као примарно значење у 
РМС  бележи следеће: слаб – који је мале физичке снаге; танак – који 
је мале дебљине. Компоненте ‛физичка снага’ и ‛дебљина’ имају богат 
значењски потенцијал, што резултира широком семантичком дисперзи-
јом: први развија осам значења, други девет. Значајан закључак у вези 
с централним члановима категорије људских особина (ЉО) изводи Р. 
Драгићевић применом инпут-анализе (анализе упутница), која се са-
стоји у претрази ових придева у дефиницијама РМС, с претпоставком 
да фреквентнији придеви „имају најопштију семантику, њихово значе-
ње повезује највећи број придева ЉО [...] такви придеви морају заузети 
централно место у систему ових придева” (Драгићевић 2001: 206–207). 
Како је показало ово истраживање, придеви са значењем интензитета у 
самом су врху фреквенцијске листе: најучесталији је придев јак (40), а 
одмах затим слаб (33), што значи да ове особине, различито номиноване, 
доминирају у нашој перцепцији и доживљају човека. Примарно значење 
придева слаб везује се за физичку способност човека, тј. њено одсуство 
и последично нездраво, болесно стање. Ово се значење налази и у Вуко-
вом Српском рјечнику (1852) у виду синонима: слабомоћан, болешљив. 
Скок (1971) пак бележи богат деривациони потенцијал овога придева 
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(слабина (несвест), слабост, слабота, слаботиња, слабуштина, гла-
гола слабити, раслабити итд.) и наводи да је прасловенско-германског 
порекла109 те доводи у везу корен *leb-  и  laborirati с глаголом боловати.    

5.3.1. дефиниције у речнику матице СрпСке

Као и већина придева који се дефинишу уз помоћ других, а често 
и ови други путем првих (circulus definiendo), и ови придеви дефини-
сани су и на овај начин. Даље ће се издвајити део дефиниције у РСЈ, с 
посебним фокусом на синонимима у њима, а контекстуализација се даје 
издвојеним колокатима (уколико постоје илустративни примери) из ши-
рег, реченичног контекста. 

слаб, а, о 1. болешљив, слабуњав. 2. који није јаке воље. 3. који не распо-
лаже јаком влашћу ~ краљ. 4. а. мале снаге, енергије, незнатан, безнача-
јан: ~ почетак, ~ свршетак, ~ стихови. б. који није довољно јак, засићен 
чиме: ~ јуха, ~ дуван. 5. мален по интензитету, по снази испољавања: ~ 
пламичак. 6. а. мален, незнатан, недовољан, оскудан: ~ надница. б. који 
нема праве вредности, недовољно добар, лош, рђав: ~ оцене, ~ плот. в. 
који изражава непотпуну количину: ~ мера 7. који нешто слабо познаје, 
неискусан: ~ латиниста, ~ музичар. 8. који има склоност према чему не-
гативном: ~ на вину.110

Како се види, блискозначни придеви којима се тумаче одређена значења 
јесу следећи: болешљив, слабуњав; незнатан, безначајан; мален, незна-
тан; недовољан, оскудан, лош, рђав; неискусан. Низак интензитет, недо-
статак примарно физичке снаге, везује се за именице на скали – (а) човек 
(физички, карактерно, психолошки, интелектуално, према вештини); (б) 
ентитет [+конкретно] (храна, пиће, новац, творевине); (в) ентитет [-кон-
кретно] (когнитивни судови, интелектуалне радње).  

танак 1. а. који је мале дебљине, који се јавља у плитком слоју ~ конац, ~ 
платно, ~ превлака, ~ млаз, ~ зид, ~ дрво. б. узак: ~ стаза. 2. витак, проте-
гљаст: ~ стас. 3. а. прозиран, провидан, разређен: ~ магла. б. једва приме-
109  „Самогласник α настао је од ie. ō у придјевском и глаголском коријену *(s)

lob-, *(s)lob-, који се појављује у пријевоју *leb-, *lab-, *hb- > lat. labor, labi, lapsus 
(одатле изречица lapsus linguae), labilan, labes (одатле интернационално lavina), labor, 
ген. -oris (одатле laborirati »боловати«)” (Skok 1971: 674).

110  Као изрази с конституентом слаб, у РМС наведени су следећи примери: на 
слабим ногама стајати; ~ (најслабија) страна, тачка; слабих живаца; слабим путем 
поћи; слабиjи пол; слаб на језику. За придев танак дат је низ архаичних израза, од 
којих је данас актуелан ударати у танке жице. 
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тан, само наговештен: ~ смијешак. 4. танан, префињен: ~ слух. ~ ћуд. 5. 
звонак, висок; пискав: ~ глас. 6. фиг. а. мали (по количини и вредности), 
сиромашан (у битним квалитетима), незнатан, оскудан, сиромашки: ~ 
плата, ~ зарада, ~ ручак. б. који садржи мало хранљивих састојака, не-
плодан, постан (о земљи), ~ земља, ~ хљеб в. који је слабе густине, раз-
водњен, разређен: ~ вино, ~ ракија, ~ млеко, ~ чорба. 7. фиг. који је слабог 
имовног стања, ситан, мали, ~ трговац. 8. фиг. а. слаб, нежан; истрошен, 
истанчао: ~ вјера, ~ здравље, ~ крв. б. који пружа мало сигурности и 
утехе, који мало охрабрује: ~ срећа, ~ нада. 9. мање непријатан, мање 
неповољан; неважан, споредан: тањи крај. 

Значење придева танак, осим дескриптивним дефиницијама, предоче-
но је и следећим синонимима: витак, протегљат, прозиран, провидан 
разређен, (једва) приметан, наговештен; танан, префињен; звонак, ви-
сок, пискав; мали, сиромашан, незнатан, оскудан, сиромашки; неплодан, 
постан; разводњен, разређен; ситан, мали; слаб, нежан; истрошен, ис-
танчао; неважан, споредан. За разлику од придева слаб, њиме се детер-
минишу именице којима се означавају (а) ентитетети [+конкретно] (тво-
ревине, делови екстеријера, биљке, неке атмосферске појаве и процеси; 
храна и пиће; новац); (б) човек (домен перцепције и чула, карактер; фи-
зичка својства); (в) појаве [-конкретно] (емоције, душевна стања). 

Као пресек стања, када су у питању синоними у дефиницијама, 
издвајају се следећи придеви: незнатан, мален/мали, оскудан, док се 
у семантичкој структири придева танак остварује и значење придева 
слаб, што се не бележи у обрнутом случају. При томе, придев мали је 
очекиван као семантички примитив обележених придева у антонимском 
пару, док се незнатан и оскудан везују за ентитете којима се номину-
је новац: зарада, плата, надница; ручак (6.в), али и вера, здравље, крв 
(8.а. фиг.). На основу ових података у РСЈ, обама придевима означава 
се низак интензитет каквог ентитета или појаве, с тим што се придевом 
слаб, будући да се примарно односи на човека, уноси компонента лич-
ног учешћа (свесног или не) које резултира стањем слабости. Придевом 
танак пак исказана је превасходно датост физичких, махом неживих 
ентитета, чиме је искључена могућност самоактивности. Преклапања у 
значењу ових придева, како показује РМС, остварују се у секундарним 
значењима, где су активиране компоненте [мали], [недовољан]. Детаљ-
нији подаци добиће се из СрпКорп-а, који нуди бројнију грађу и бележи 
савременије стање.  
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5.3.2. ‘слаб’ и ‘танак’ у енциклопедиЈСком речнику

За разлику од овог дескриптивног речника српског језика, ЕР Б. Хле-
беца умногоме има другачије уређену микроструктуру, што је очекивано 
с обзиром на профил речника и окренутост ка другачијем профилу кори-
сника – неизворном говорнику. У одредници слаб налази се девет семан-
тичких скупина означених бројевима, с тим што се поједини еквиваленти 
понављају (нпр. poor), што је условљено диференцијацијом према значе-
њу именица с којима колоцира. Општи назив скупине (нпр. /део тела/) дат 
је у загради, а даље се у оквиру једне скупине могу наћи и други еквива-
ленти који нису означени бројем нити типографски издвојени. У својим 
теоријским радовима Б. Хлебец наводи да у придевско-именичким111 ко-
локацијама дефиниције садрже директиву (означену ##), којом се исказује 
садржај везивне именице, спојни елементи, чворна места за разне врсте 
речи, вероватно ограниченог броја,112 и анализу – исказује се садржај при-
дева у ужем смислу (нпр. дубока жалост = ‘#психичка појава# која има 
велики интензитет’ – искључују *дубок плес, *дубоко слушање → ‘#по-
јава# ...; дебела лаж ‘#вербална појава# која има превелико одступање од 
норме за пристојно’ – искључују дебела шала јер „не нарушава правила 
пристојности”). Узимајући у обзир полисемантичку структуру лексеме, 
ауторова је намера да дође до дефиниције сваке семантичке реализације 
(семеме) принципом оптималног укључења којим би дефиниција обухва-
тала минималан и довољан скуп елемената, довољан да значење одвоји на 
парадигматском плану, те покривала максималан број јављања дате лек-
семе. Полазећи од ових поставки, као практично решење добија се нпр. 
оваква одредница, у раду минимално сведена на фокус истраживања: 

слаб 1. weak (физички113); bаd (део тела); ~ији пол gentle sex; ~их жива-
ца of a nervous disposition form 2. flimsy (предмет нпр. кутија) 3. weak 

111  Ове су дефиниције дате у оквиру истраживања лексичкосемантичке анализе 
придева са значењем једне димензије (Хлебец 2002: 213–235). 

112  „Постоји могућност, и на њеној провери свакако треба порадити, да су дирек-
тиве садржајем истоветне са класемама, управним деловима именичких дефиниција, а 
даље истоветне с почетним категоријама из когнитивне лингвистике (unique beginners), 
попут ‘биљка’, ‘намештај’, ‘животиња’, ‘воће’, ‘одећа’, ‘возило’, ‘супстанца’ (‘твар’), 
‘место’, ‘алатка’. Треба очекивати да овај кључни појам има свој препознатљив корелат 
у живчаним путевима у мозгу” (Хлебец 2008а: 70–71). 

113  Уз назив скупине у загради даје се и енглески превод (нпр. физички physi-
cally), што у раду не наводимо, осим у подзначењима, нпр: ~о знање smattering know-
ladge; с. пулс slow pulse. Граматичке информације такође нису навођене у илустрацији 
одреднице.
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(појава, енергија; здравље); poor (особа у погледу неке способности; 
стрелац); бити ~ог здравља be in poor health; имати ~о памћење have a 
bаd memory; ~а коса thin hair; ~а страна w. point; ~ тачка (наклоност) 
a blind spot; ~а циркулација poor circulation; ~е воље (ген.) weak-willed; 
~ија страна (која ће вероватно изгубити) underdog; ~о здравље low 
health; ~о знање smattering knowlеdge; с. пулс slow pulse 4. poor (успех); 
weak (незадовољавајући у нечему) ~а оцена [...] 5. weak (неубедљив); 
flimsy, lame, poor (изговор); ~а утеха little/small comfort/consolation 6. 
weak (без ауторитета); useless (неспособан) 7. weak (течност; чај); ~а 
храна spare diet; ~о пиво thin beer; с. снег light snow 8. slim (нада, могућ-
ност, изгледи); remote (шанса, веза) 9. slack (пословање, продаја); ~а 
валута weak currency; ~и глагол weak verb 

Кључни параметар за диференцијацију значења, како се може за-
кључити из одреднице, јесте семантичко поље којем припадају именице 
или проширене директиве, те ће се, нпр. weak појавити чак пет пута, као 
хипероним који примарно одређује физичке ентитете, да би се гранао, као 
у примеру 7 (течност; чај): spare diet; thin beer; light snow на различито 
лексикализоване особине с компонентом [слаб] у зависности од семанти-
ке именице (храна, пиво, снег). Тако ће нпр. придев bad везивати за себе 
именице са значењем део тела, али ће се поједине физичке особености 
исказати другачијом номинацијом: gentle sex (нежнији пол) или психоло-
шки: ~их живаца of a nervous disposition form (слабих/танких живаца). С 
друге стране, за значење придева weak болдом су истакнути синоними, као 
у значењу наведеном под 5 (неубедљив) flimsy, lame, poor [јадан, неубе-
дљив, сиромашан] изговор, што нпр. није компатибилно с именицом уте-
ха, те аутор у наставку даје и овај пример little/small comfort/consolation.

Придев thin, како се види, налази се у значењу weak, али у различи-
тим семантичким скупинама, потпољима –  3. појава, енергија; здравље: 
~а коса thin hair и 7. течност; чај: ~о пиво thin beer. Заједничко овим 
ентитетима (коса, пиво) јесте компонента [-интензитет] у домену ква-
литета – засићености, густине, те би у српском еквиваленти били слаба 
коса, слабо пиво, ретка коса, али благо пиво. 

У одредници thin бележи се седам семантичких скупина или зна-
чења и исто толико блискозначница, али и других лексичких варијанти 
у зависности од граматичког устројства споја (врло танак, танак као 
папир и сл.). Како се у српском језику, према подацима које бележи РСЈ, 
семантика квалитета означеног придевом танак може номиновати ве-
ћим низом блискозначних придева него придевом слаб и у односу на 
стање које бележи ЕР, предочиће се и одредница thin у ЕР. 
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танак 1. thin (ствар thing); sheer (тканина textile); врло т. wafer-t.; т. 
као папир paper-t.; т. слој земљишта shallow layer of soil; танко црево 
small intestine, spec. јejunum 2. lean (и крепак особа); т. струк slim waist 
3. thin (извештај, доказ); bare (већина) 4. mingy (оскудан); spare (оброк); 
weak (напитак) 5. high-pitched (глас, звук) 6. танка крв (наслеђе) distaff 
side 7. танки консонант voiceless consonant 

 
Будући да се значење ових придева примарно начелно диференцира пре-
ма томе да ли квалификују ентитете према интензитету физичко /човек/ 
: /ствар/, очекивано је да ће се преклапања у номинацији реализовати у 
секундарним, удаљеним значењима weak ≈ thin: течност, чај : напитак; 
коса, пиво : ствар, док се само за thin везују именице из групе извештај, 
доказ и сл. У српском би све ове ове именице биле компатибилне и са 
слаб и са танак, с тим што би се њима уносила конотативна компонента 
значења (уп. неуверљив : слаб : танак (колоквијално) извештај, доказ).

5.3.3. ‘слаб’ и ‘танак’ у Српкорп-у

На основу речничких података, превасходно информација које 
нуди ЕР, мноштва лексичких решења у семантичкој структури анали-
зираних придева, синонима, блискозначних придева, разграничених се-
мантичким скупинама именица с којима колоцирају, сумираће се прика-
зана решења одредницама које би могле чинити окосницу колокацијског 
речника српског језика, када су у питању придевско-именички спојеви. 
Примери су ексцерпирани из електронског корпуса српског језика и 
биће устројени према фреквенцији појављивања значењског потпоља, 
чије ће се најсажетије значење дати у загради. 

слаб 1. [физички, тело онемоћао, нејак; мршав] девојка, деца, жена, 
људи, мати; 2. [физички/псих.; део тела болестан] здравље, зуби, кости, 
крв, леђа, нерви, око, плућа, руке, срце; 2.1. редак брада, коса; 3. [душев-
но лош, крхак] вера, воља, духом, душа, интелигенција, мотивација, моћ 
запажања, пажња, памет, разумевање, снага; слаба тачка; слабо место 
3.1. блед, неуверљив вајда, верзија, замена, изгледи, молитва, нада, опи-
рање, памћење, покушај, потреба, представа (о нечему), утеха, утисак, 
шанса; математичар, сликар; стихови; 4. [перцепција пригушен; мутан] 
глас, звук, крик, режање, тон, узвици; лампа, светлост, сијалица; мирис; 
вид; танак, неприметан, благ огањ, осмех, румен (на образу); 5. лош, 
мали вредност, квалитет, оцена; плата; недовољан исхрана, одећа; редак, 
неконцентрисан; оскудан, танак, редак кафа, супа, чај; зоб, принос; 6. 
[предмет танак, неиздржљив] зид, кеса, прозор, скела, стуб; 7. [управа, 



109

КОЛОКАЦИЈСКА ПЕРСПЕКТИВА ЗНАЧЕЊА РЕЧИ

енергија неделотворан, неефикасан] држава; зрачење, сила, талас, удар; 
8. [природа (једва) приметан, наговештен] ветар, измаглица, магла, 
светлост, снег; 9. [однос некарактеран] слаб према: алкохолу, дувану, 
женама.  

танак 1. [физички, тело витак] дама, госпођа, тело; 2. [део тела, стање 
издужен, танан] боре, бркови, врат, залисци, језик, коса, кости, листови, 
ноге, нос, обрве, пас, прсти, реп, руке, струк, ткиво, уста; огреботина, 
ожиљак; прозиран кожа; истрошен здравље, нерви, стрпљење; 3. [оде-
ћа, обућа, предмет слаб, танушан, истанчао] блуза, каиш, капут, кеса, 
кошуља, машна, одело, спаваћица; потпетице, штикле; 4. [материјал/ма-
терија; ткање  узак, прозиран] венац, душек, завеса, јорган, материјал, 
платно, ткање, ћебе; игла, конац, паучина; редак, слаб кафа, пиво, супа, 
чај; 5. [творевина узан] бедем, зид, преграда; бич, дршка, лопата, жица, 
палица; рам, срп, труба, цев; необиман књига, свеска; прозиран маркер, 
хартија; 6. [глас звонак, висок, пискав] глас, јецај, шиштање; 7. [биљка 
слаб] грана, дрво, жилице, стабљика; 8. [форма узан, мали] ивица, ли-
нија, млаз, нанос (чега), парче, слој, трака, црта;  пљоснат лепиња, те-
лефон; 9. [природа (једва) приметан, наговештен] измаглица, магла, 
облаци, обрис, плаветнило, светлост, сенке.

Овако уређени речнички чланци, у којима се полисемантичка структура 
диференцира према лексикализованој архисеми, а значење дефинише 
блискозначницом, при чему су примери фреквентни колокати, више-
струко су окренути кориснику, који је, пре свега, неизворни говорник 
српског језика. На примерима ових двају придева јасно ће се уочити 
диференцијација између слаб ≈ танак, али са семантичко-синтаксичким 
разликама:

•	 слаб осмех – ради се о форми осмеха који није широк, усиљен је, 
што се може разумети као појмовна метафора расположење је 
здравље/болест, а што је индуковано метонимијским механизмом 
фацИјална експресИја за расположење, тј. резултат за узрок јер 
их повезује један идеализивани когнитивни домен – емоцИје; 

•	 слаба одећа  – ради се о прилошкој семантизацији придева слаб 
(← слабо обучен човек, с мало одеће на себи), што у претходном 
примеру није случај: *слабо се смеје. 

Али, с друге стране, заједнички ће колокати бити из сегмента нпр. теч-
ност: слаба ≈ танка кафа или биљке слаба ≈ танка грана, стабљика и сл.
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5.4. енциклопедиЈСки речник и даља истраживања

Енциклопедијски речник српско-енглески Б. Хлебеца дело је у којем 
се лексичком систему приступа готово свеобухватно, када су у питању 
синтагматски и парадигматски план и зато је вишеструко корисно како за 
кориснике којима је српски страни језик тако и изворним говорницима. 
У овом раду је приказан само један сегмент – место и улога колокација у 
разумевању значења придева слаб и танак. Упоређујући значења наве-
дена у РСЈ и допуњујући грађу примерима из СрпКорп-а, може се закљу-
чити да је аутор навео готово сва значења која постоје у српском језику, 
додајући и она која су специфична за енглески језик (нпр. ~ија страна 
(која ће вероватно изгубити) underdog). Овакво богатство информација 
шири културолошке видике и богати речник онима који се, пре свега 
професионално баве контрастивним српско-енглеским везама. Примери 
који илуструју значења, колокати, бирани су пажљиво, то су фреквентне 
и постојане везе, углавном неспецификованог, општег лексичког фонда 
(слаба циркулација, танак струк и сл.), мада не изостају термини (тан-
ко црево) или изрази (танак као папир). Специфичност је овога речника 
и то што су детаљно наведени синоними или лексеме које уносе коно-
тативно значење, што је врло важно за кориснике на високим нивоима 
учења језика, будући да се оваквим нијансама лексикализованог значења 
постиже прецизност и јасност исказа (глас нпр. јесте танак (колоквијал-
но), али је у том значењу и звонак, висок, пискав). Овако умрежене лек-
сичке и семантичке информације у речничкој одредници послужиле су 
нам да начинимо огледну одредницу за једнојезични речник колокација 
српског језика, при чему су као примери послужили делимично блиско-
значни придеви, како би се сегментом именичких колоката једног семан-
тичког потпоља осветлио део значења једног придева и уочила њихова 
заједничка и диференцијална обележја. Посао на склапању лексичког 
мозаика по принципима колокацијске методе, како наводи аутор овога 
речиника „биће завршен тек када буду добијене ваљане дефиниције за 
бар двадесетак хиљада чешћих лексема [...] што представља замашан, 
али не и неостварљив подухват” (Хлебец 2008а: 77).

110
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6. ПАРОНИМИ У НАСТАВИ И РЕЧНИКУ114

6.1. Пароними – изазов и Потреба у настави

У процесу учења (српског као) страног језика један од крупних 
проблема за студенте представља разумевање и употреба формално бли-
ских, а значењски мање или више различитих лексема (уп. Lipka 1992: 
167)115, у литератури терминолошки одређених као пароними. Будући да 
овај термин обухвата различите феномене, те је и приступ њиховом ис-
траживању разуђен (Cruse 1991: 131; Šipka 1991: 130–135; Драгићевић 
1996б: 456–463; Радић 2008: 459–469), у раду се неће проблематизовати 
његова различита схватања. Важно је, међутим, истаћи да, осим неуса-
глашености у вези са степеном формалне блискости који би одликовао 
парониме, додатну недоумицу уноси и приступ  паронимији као међу-
језичкој и унутарјезичкој појави. У овоме истраживању посматра се је-
дан сегмент унутарјезичке паронимије – парови девербативних именица 
изведених од истог глагола процесом суфиксације, при чему се бележи 
однос нулте морфеме (суфикса) према суфиксу -ац или -ак (нпр. удар и 
ударац, излаз и излазак).

6.2. циљеви, задаци и методологија истраживања

Основни циљ истраживања јесте утврђивање семантичке блиско-
сти односно удаљености ових парова, што подразумева:  (а) увид у забе-

114  Истраживање је изворно спроведено у коауторству с колегиницом проф. др 
Јеленом Ајџановић, као другим коаутором. Потпуна референца налази се у Библио-
графској белешци. Захваљујем колегиници Ј. Ајџановић на сарадњи и сагласности да 
заједнички рад буде део ове књиге.

115  Л. Липка не користи овај термин, као ни Палмер, Лич и други семантичари. У 
својој књизи Кратак преглед лексикологије енглеског језика (ориг. An Outline of English 
Lexicology), Липка, у одељку о колокацијама, скреће пажњу на потешкоће за ученике у 
процесу учења језика како уобичајених и фиксних колокација (нарочито када конститу-
ент има синониме или блискозначнице – large, big, great / male, masculine), тако и фор-
мално сличних лексема (electric, electrical / optic nerve, optical illusion) (Lipka 1992: 167).
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лежену полисемантичку структуру дате лексеме у Речнику српског језика 
(РСЈ) и утврђивање могућег преплитања значења понуђених пароним-
ских парова; (б) претрагу електронског корпуса с упитом у основном 
облику ових именица, на основу чега би се добиле информације о срод-
ности/разлици значења и утврдио минимални леви и десни контекст да-
тих лексема, чиме би се декодирало значење и добио попис најфреквент-
нијих колоката; (в) сумирање резултата и давање смерница за усвајање 
формално сличних именица, као и предлога за лексикографску обраду 
паронима за потребе наставе српског језика као страног. 

Међу примарне задатке истраживања улази:
(а) испитивање познавања значења именица: улаз : улазак; пролаз : 

пролазак; прилаз : прилазак; удар : ударац; на основу захтева у анкети да 
се упише компатибилан леви и десни најужи контекст;

(б) верификовање постојећих понуђених девербативних именица у 
савременом српском језику (нпр. удисај, *удис, дрхтај, *дрхат, залазак, 
*залаз, силазак, *силаз); 

(в) провера познавања могућности творбе именица од мотивног 
глагола (долазити, одлазити, полазити, стизати, силазити, промаши-
ти, пролазити, обилазити).

Како би се стекао увид у разумевање диференцијације значења из-
међу паронимских парова, као и у коректност њихове употребе, кори-
шћено је неколико методолошких поступака: 

(1) анкета коју су попуњавали неизворни говорници српског језика 
(НГ), 

(2) анкета коју су попуњавали изворни говорници српског језика 
(ИГ) и 

(3) претрага паронимских парова у РМС и у електронски забеле-
женој грађи корпуса савременог српског језика.  

Подстицај за ову врсту истраживања проистекао је из наставне 
праксе, када је студент захтевао од наставника да му предочи разлику 
између именица удар и ударац, при чему је уследио спонтани и очеки-
вани одговор предавача – давање најужег контекста, тј. постојаних веза 
похрањених у менталном лексикону изворног говорника: срчани, мо-
ждани, топлотни удар; удар грома, ветра, струје, али слободни ударац, 
ударац песницом, у главу, лоптом, задати (тежак) ударац.

Први закључак који се намеће из ових спојева јесте то да именица 
удар задржава значење полазног глагола ударити којe се реализује изван 
воље субјекта (што је формализовано субјекатским генитивим именице 
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у функцији комплемента: удар грома), те компоненту изненадности, не-
очекиваности. Суфиксом -ац пак уноси се значење субјектове свесне и 
намерне акције (ударац руком о сто). Ова, само полазна и интуитивна 
објашњења, била су полазиште за даље истраживање које подразуме-
ва увид у значења дата у речнику српског језика, стање у електронском 
корпусу и испитивање разумевања ових парова код страних и домаћих 
студената.

Истовремено, отворила су се нова питања, која се, сведено, односе 
на следеће: које се то глаголске именице у српском језику реализују у 
овим формама (нулта морфема : суфикс -ац или -ак, -ај), на који начин 
проверити постојање оваквих именица, којa су то творбена и семантич-
ка ограничења за изостанак једне од ових форми, по правилу с нултом 
морфемом (*полаз; *залаз и сл.). Будући да би идентификација оваквих 
именица захтевала велик корпус и дуготрајну претрагу, предмет овога 
рада ограничили смо на један број именица при чијем усвајању је де-
тектован проблем. Полази се од претпоставке да различита семантичка 
поља којима припада мотивни глагол не омета методолошку исправност 
истраживања, него напротив – указује на то да даљим испитивањима 
треба утврдити могућу правилност кад је у питању овај вид творбе гла-
голских именица. 

Стога смо се за обим и потребе овога истраживања определили за 
наведене форме јер би опширнији попис именица излазио из оквира и 
опсега рада. Испитивање значењског и творбеног саодноса датих гла-
голских именица врши се с циљем предочавања проблема у усвајању 
паронима и служи као илустрација како превазићи те тешкоће. 

У првом делу рада предочиће се резулати анкета како би се уо-
чили основни проблеми у вези с наведеним паронимским паровима и 
њиховом творбом. Регистроване тешкоће покушаћемо да објаснимо у 
другом делу рада – увидом у значења именица датих у РМС, анализом 
добијених резултата из електронског корпуса, те одговорима домаћих 
студената, који су очекивано спонтани и представљају резултат прве 
асоцијације на задату реч.  

6.2.1. анкета 1: неизворни говорници 
(1) Упишите речи које могу да се комбинују с датом речју. Можете уписати 

речи с обе стране или само с једне. 

Пример:_________________________ улаз _________________________
             леви контекст         десни контекст
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Одговори су дати према фреквенцији; изостанак левог или десног кон-
текста у анкети означен је знаком [/]; број истих одговора дат је у загра-
ди; следе уазбучени одговори који су се једном појавили. Граматички не-
коректне форме дате су курзивом, док је семантичка некомпатибилност 
означена знаком [?].

1.1. улаз : улазак 
улаз: левИ контекст: 
главни (6), забрањен (3), слободан (3), велик(и) (2), бесплатан, други, 
задњи, мали, на[?], први, црвен, / улаз
улаз: деснИ контекст:
улаз у кућу (5), у продавницу (2), бесплатан, слободан, за раднике, у 
колу, на концерт, на фестивал, преко врата, са леве стране, са десне стра-
не, са улице, се наплаћује, у рај, у самопослугу, у школу, /

улазак: левИ контекст:
/ (3); брз(и) (2), касни (2), добар, добровољни, дозвољен, лак, пред, први, 
платим много за, срећан [?] улазак
улазак: деснИ контекст:
улазак у ЕУ (2), у НАТО (2),  на филм (2), на концерт (2), Луне, раднике, 
кроз границе,  на послу, на факултет, на црвени тепих, на шетњу[?], преко 
врата, у земљу, у кућу, у међународне организације, у систем 

1.2. пролаз : пролазак
пролаз: левИ контекст:
мали (2), подземни (2), велик (2), / (2), брз[?], дуги, пешачки[?], првен-
ство пролаза, уски, фраза за..., царина је..., широки пролаз
пролаз: деснИ контекст:
пролаз кроз шуму (2), затворен, између државама, између куће, између 
наше куће, је забрањен, кроз врата, кроз парк; међу кућама, на улици, на 
реци, отворен, о(не)могућен, прозором, Срђана Алексића, у собу, улицом, / 

пролазак: левИ контекст:
/ (3), сигуран (2), брзи, глатки, казна за пролазак на црвено, људи морају 
имају[?], опасан[?], отворен, скупи[?], страшан, таман, тешки прола-
зак
пролазак: деснИ контекст:
пролазак улицом (2), кроз улицу (2), аутомобила, болести, из једног ме-
ста у друго, из журке, колоне аутомобила, кроз зебре, кроз контроле, 
кроз реке[?], кроз шуме, на другу страну[?], преко пута[?], преко трга, 
реком,  у градовима, у финале, /
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1.3. прилаз : прилазак
прилаз: левИ контекст:
/ (4), брзи[?] (2), опасан (2), градски, затворен, затрпан, не касни[?], 
пронаћи, сигуран, стрми, тешки  прилаз
прилаз: деснИ контекст:
прилаз / (3), на факултет (2), до града, кући, коловозом, на купање[?], 
на плажу, на посла, на кућу, у кућу, у ресторан, уз куће, онемогућен 

прилазак: левИ контекст:
/ (5), брз, занимљив, касни, полаки[?], први, одгођен, рани[?], целу годи-
ну чекам на[?] прилазак
прилазак: деснИ контекст:
прилазак/ (2), Божића[?], деци, код куће, код пријатеља, месту о(не)
могућен, на аутобус, на посао, на станици, на хотел, на час, спаситеља, 
у кућу

1.4.  удар : ударац
удар: левИ контекст:
срчани (2), брз, војни, гласни, државни, емоционални, изненадни, јак, 
мождани, нанети, опасан,  слаб, смрт рођака је..., снажни, сунчани[?], 
тежак, / удар
удар: деснИ контекст:
удар/ (3), ветра (2), врата, за породице, иза леђа, лопова[?]; на главу, не-
што некога, срца, стола[?]

ударац: левИ контекст:
/ (3), моћни, агресиван, јак, коначни, почетни, слободан ударац
ударац: деснИ контекст:
ударац / (2), за председника, некога; песницом, по глави, снажан, у бок-
су, у главу, у лице, у празно, у стомак, у фудбалу, шаком  

На основу добијених одговора, може се закључити следеће: 

•	 Већина одговора је граматички и семантички коректна, при чему се под-
једнак број огрешења бележи и на формалном и на значењском плану. 

•	 Уочен је већи број грешака када је у питању десни контекст, што је и 
очекивано будући да је лева страна резервисана углавном за конгру-
ентне атрибуте а десна подразумева и познавање граматичког облика 
допуне. 
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•	 Запажа се да је један број грешака условљен недовољним разумевањем 
понуђених именица – именице изведене суфиксом -ак које подразуме-
вају процес (нпр. прилазак) било да се њихова семантика повезује са 
семантички необележеним глаголом доћи (и именицом долазак) било 
да се не препознају нијансе које уносе префикси при-, пре-, про-. 

(2) Ставите знак /+/ код речи за које мислите да постоје у српском језику и /-/ 
за оне које не постоје.

удисај /+/ 8; /-/ 7 + 53,33%
-46,6%

залазак  /+/ 10; /-/ 5 +66,67%
-33,33%

удис   /+/ 2; /-/ 13 + 13,33%
-86,6%

залаз      /+/ 7; /-/ 8 +46,67%
-53,33%

дрхтај /+/ 10; /-/ 5 +66,66%
-33,34 %

силазак /+/ 10; /-/ 5 +66,67%
-33,33%

дрхат  /+/ 4; /-/ 11 +26,26%
-73,74%

силаз /+/ 6; /-/ 9 +40%
-60%

Табела 1: Статистички подаци о препознавању постојеће форме творбено 
различитих именица

(3) Наведите именице од следећих глагола (уколико постоје):

долазИтИ:  долазак (14), долаз 
одлазИтИ:  одлазак (12), одлаз (3) 
полазИтИ:  полазак (14), полаз
стИзатИ:  / (9), стизак, стиз (2), стижење (2), стизај 
сИлазИтИ:  / (5), силаз (4), силазак (4), силажење 
промашИтИ:  / (7), промах, промашење, промашица, промашај 
пролазИтИ:  пролазак (8), пролаз (7)
обИлазИтИ:  обилазак (8), обилаз (5), обилазница

6.2.2. резултати анкете 1
Када је реч о проблемима на плану творбе, на основу добијених 

одговора могу се издвојити следећи закључци: 

•	 Основно запажање јесте да неизворним говорницима српског је-
зика творба ових именица задаје веће тешкоће него разумевање 
готових изведеница. Резултати добијени у другом задатку пока-
зују да код највећег броја понуђених парова именица постоји ко-
лебање у вези с тим која је форма валидна. У просеку је (пре)-
познавање постојећих именица тек нешто мало више изнад 50%. 
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Изузетак представљају именице удис и дрхат које су у високом 
проценту, око 80%, идентификоване као непостојеће. Разлози за 
проблеме у вези с творбом јасније се уочавају у одговорима да-
тим у трећем задатку.

•	 Уочава се да испитаници од различитих глагола кретања, осим 
регуларног творбеног модела (залазак, одлазак, полазак, које су 
доминантије), творе именице и нултим суфиксом (долаз, одлаз, 
полаз, обилаз). Ово би се могло објаснити аналогијом према по-
стојећим именицама излазак – излаз, улазак – улаз и сл. 

•	 Исти модел примењује се и на глагол стизати, од којег се не 
изводи девербативна именица, што би се могло објаснити прет-
поставком да глаголи из исте семантичке групе (глаголи кретања) 
имају исти творбени модел. Ово потврђује претпоставку да се ко-
лебање у вези с формом реализује у више лексичких образовања: 
стизак, стиз, стижење, стизај. Ипак је половина испитаника 
претпоставила да се од овог глагола не твори именица.  

6.2.3. анкета 2: изворни говорници

Анкетирано је око педесет студената са Одсека за српску књи-
жевност и језик Филозофског факултета у Новом Саду. Одговори ИГ, 
очекивано, показују добро познавање значења лексема које чине паро-
нимски пар – испитаници су уз задате именице (чланове паронимских 
парова) уписивали углавном лексеме са компатибилним семантичким 
садржајем; у свега неколико примера анализиране именице удружују 
се с придевима, именицама или глаголима чија је реализација уз задату 
реч упитна или необична  (нпр. последња битка одиграла се на речном 
приласку; потребно је попунити увид о присуству студената; славили 
смо проласке година; удар камионом; удар лоптом). Нарочито се исти-
че проблем рекције именице увид где се као допуна доминантно јавља 
форма беспредлошког генитива уместо форме у + акузатив (13:7). Прет-
поставља се да је разлог остваривања овакве форме ширење генитива 
као најчешћег облика за исказивање објекта уз девербативне именице.116

6.2.4. резултати Aнкете 2
На основу одговора добијених у првом задатку анкете, може се за-

кључити да се чланови паронимских парова, упркос семантичком пре-
116  увид успеха, оцена, докумената, стања, ситуације, знања, способности, у 

књиге, у стање, у рачуне, докумената, рада, случаја, оцена, стања, папирологије, у 
случај, у знање, у евиденцију, у катастар, политички, дуготрајни.
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клапању, по правилу међусобно ипак диференцирају на основу одређе-
них значењских компоненти. Тако се, на пример, именице улаз и улазак 
диференцирају на основу обележја агентивности, динамичности и спа-
цијалности. Именица улаз удружује се махом с придевима или имени-
цама којима се реферише на његове димензије, његов изглед, намену и 
припадност (велики, мали, простран, скучен, тајни, стари, први, според-
ни, главни, кућни, школски, за глумце, за професоре, куће, зграде, у учио-
ницу, у аутобус и сл.). Наведено говори о томе да семантичку структуру 
именице улаз чине компоненте [-агентивност], [-динамичност], [+спа-
цијалност], што даље имплицира да се њено примарно значење може 
дефинисати као ‘место на које се улази’, ‘врата’, како се и наводи у РМС. 
С друге стране, уз именицу улазак везују се придеви са семантичком 
компонентом ‘оцене’ или именице у облику беспредлошког генитива са 
обележјем [+живо] (изненадни, театрални, свечани, нагли, неочекива-
ни улазак новинара, гостију, професора, миграната, краља, младенаца). 
На основу овакве комбинаторике, јасно је да су у семантичком садржају 
именице улазак присутне значењске компоненте [+агентивност] и [+ди-
намичност], те се њено значење може дефинисати као ‘улажење, дола-
зак, приступ унутра, ступање’ (РМС). 

Суфикс -ак учествује у творби девербативних именица разнород-
ног значења мотивног глагола, који се у овом контексту диференицирају 
према обележју конкретно : апстрактно. Преобликовања која настају у 
процесу творбе додавањем овога суфикса на глаголске основе С. Бабић 
сврстава у три групе: конкретно (а) изрезак → оно што се изреже; (б) 
ваљак → оно чиме се ваља; апстрактно: дело које је резултат радње: 
боравак, повратак, састанак... (Бабић 1991: 98–99). Ову проблематику 
И. Клајн презентује обележјем трајања радње мотивног глагола: мање 
се творе именице које означавају дужу радњу (боравак, опстанак, опо-
равак и сл.), а чешће оне које означавају завршни чин (улазак, излазак, 
пљусак, састанак и сл.) и закључује: „захваљујући тој свршености мно-
ге од ових именица и не значе толико радњу колико њено остварење, 
резултат или последицу (‛nomen rei actae’), што значи да добијају мање 
или више предметно значење, као трошак, издатак, добитак... и сл.” 
(Клајн 2003: 25). Могуће да се овом карактеристиком резултативности 
омогућује удруживање именице улазак с придевима нагли, изненадни, 
неочекивани, које региструје корпус.     
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6.3. обједињени резултати

На примеру речничке дефиниције именица удар и ударац, као и 
увидом у одговоре изворних говорника у вези с контекстуализацијом 
овог пара именица, те верификације података у електронској грађи, са-
гледаће се значења и њихова хијерархизација, што би послужило као 
смерница за обраду паронимских парова и путоказ за израду огледног 
речника паронима (бар једне семантичке групе обрађиваних именица). 

ударац, ударца м (инстр. ударцем; ген. мн. 
удараца) 1. јак притиcaк замахнутом ру-
ком, ногом или замахнутим, одн. баченим 
предметом; звук којим је обично праћен 
кaкaв пpитиcaк.
2. в. yдap (2, 3, 7, 8).
3. спорт. у фудбалу шутирање лопте под 
oдређеним условима; уопште шутирање 
лопте, шут: слободан ~, ~ са угла, инди-
ректан ~; јак ~.

удар м 1. в. ударац (1). 
2. звучнИ ефекат Изазван замахом,
покретањем каквог механизма, изазива-
њем вибрација еластичног тела, ритмич-
ним осцилацијама чега и дp.: ~ звона, уда-
ри лире. 
3. замах, налет вeтpa, мећаве И сл.
4. пpoдop електричне стpyje кроз тело, за-
хват тела њоме. 
5. померање тла, пoтpec (при земљотресу). 
6. војни напад, навала: подносити ударе 
непријатеља. 
7. фИг. напад речИма. 
8. тежак душевнИ потpec, удec, несрећа. 
9. мед. наглa, обично опасна по живот про-
мена у организму изазвана прскањем или 
зачепљењем крвних судова, деловањем 
јаке топлоте и сл.: срчани ~, мождани ~, 
топлотни ~. 
10. пол. насилна промена власти: државни 
~, војни ~.
од једног удара дуб не пада не треба рачу-
нати на брзе успехе.
на удару (ударцу) (бити, наћи се, налазити 
се и сл.) 
1) налазити се на прометном, истакнутом 
месту; 
2) бити изложен нападима. под удар доћи, 
пасти и сл. бити захваћен неповољним ме-
рама. 
~ среће изненaдан срећан догађај.
~ судбине несрећа, трагедија.

Табела 2: Речнички чланци лексема удар и ударац у РМС
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Како се види из речничких дефиниција, далеко разгранатију семантичку 
структуру има именица с нултим суфиксом (удар). Њено пак примарно 
значење наведено је упућивањем на примарно значење именице ударац 
(‘јак притиcaк замахнутом руком, ногом или замахнутим, одн. баченим 
предметом; звук којим је обично праћен кaкaв пpитиcaк’). Примери пак 
из корпуса и анкета показују другачије стање: 

(а) Значење именица удар и ударац јасније се декодира на осно-
ву десног контекста. Именице на позицији допуне диференцирају се на 
основу обележја конкретно : апстрактно. Уз именицу ударац везују се 
махом именице с обележјем [+конкретно], које денотирају притом или 
конкретног, појединачног вршиоца радње (ударац боксера, ударац про-
тивника) или инструмент за њену реализацију (ударац ногом, песницом, 
лоптом и сл.), која може бити локализована (ударац у главу и сл.). С дру-
ге стране, именица удар удружује се већином с именицама с обележјем 
[+апстрактно], по изузетку с именицама маркираним обележјем [+кон-
кретно], при чему су све агентивне природе и денотирају појмове који 
се концептуализују као сИла, стИхИја (нпр. удар грома, живота, ветра, 
муње, времена, војске, славе). 

(б) Јаснија је ситуација када је у питању именица ударац – она 
се најчешће остварује у примарном значењу (‘јак притиcaк замахнутом 
руком, ногом или замахнутим, одн. баченим предметом’). Ово потврђују 
примери из електронског корпуса: 

туп, звучни, топовски, контра, јавни, струјни, мождани, срчани, снажан, 
слаб, гласан, јак, неочекивани, државни, опозициони, смртоносни, на-
мерни, лак, удар
удар војске, времена, грома (високофреквентно), ветра, копита, песнице, 
чекића, муње, живота, славе, аута, 
снажан, директан, контра, неспортски, болан, јак, спортски, прљави, 
слаб, последњи, туп, противнички, смртоносни, спор, низак, завршни, 
неочекивани, ударац
ударац боксера, песницом, противника времена, живота, главом, руком, 
ногом, палицом, у главу, аутомобила, чекића, копита, каменом, вратима, 
бола, силе, песнице, у ногу

6.4. закључне наПомене

Сумирајући резултате анкете НГ, те испитујући лексички компати-
билитет остварен у спојевима са посматраним именицама, навођеним у 
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анкети ИГ и узимајући у обзир податке добијене из електронског корпу-
са савременог српског језика, дошло се до следећих закључака: 

•	 Разумевање и употреба паронима – формално блиских, а значењски 
мање или више различитих лексема, јесте проблем у процесу учења 
српског језика као страног.

•	 Огрешења се бележе и на формалном и на семантичком плану.
•	 Граматички некоректне форме често су последица недовољног разу-

мевања значења понуђених именица. С једне стране, показује се не-
могућност уочавања разлике између значењски, у великој мери, јасно 
диференцираних именица долазак и прилазак (прилазак на аутобус / 
на хотел / на станици, прилазак код куће / код пријатеља), изведених 
од блискозначних глагола долазити и прилазити, при чему је усвојена 
форма изведена од необележене глаголске лексеме долазити. С друге 
стране, огрешења настају и због непознавања семантичке мреже пре-
фикса про-, при- и пре-, те непрепознавања диференцијалних семантич-
ких компоненти сваког од њих (пролазак из једног места у друго и сл.). 

•	 Семантичка некомпатибилност, тј. навођење речи лексички неудружи-
вих с посматраним именицама условљена је недовољним познавањем 
и препознавањем диференцирања значења паронимских парова (нпр. 
удар лопова; удар стола и сл.). 

•	 Подаци из електронског корпуса и они добијени на основу резултата 
анкете ИГ показују извесна неслагања са речничким дефиницијама у 
погледу семантичке структуре посматраних именица – на основу ре-
зултата овог истраживања може се закључити да се, по правилу, издва-
ја семантичка компонента која, без обзира на међусобна семантичка 
преклапања, ипак диференцира значења чланова паронимских парова. 

•	 Чини се да би постојање речника унутарјезичких паронима у знатној 
мери олакшало усвајање, разумевање и употребу формално блиских, а 
значењски ипак различитих лексема. Као добар водич за похрањивање 
унутарјезичких паронима у речник, као и модел за уређење речничког 
чланка, може послужити речник паронима руског језика (Словарь паро-
нимов русскога языка, 2004) аутора Јулија Бељчикова и Марије Пању-
шеве, који садржи 340 паронимских парова (или низова речи повезаних 
истим кореном). Даља истраживања глаголских именица у пароним-
ском односу могу се кретати у правцу испитивања детаљног пописа и 
описа форми с нултим суфиксом према онима с конкретним суфиксом; 
установљавања диференцијације значења међу оваквим именицама; 
приступања проблематици из угла појмовне метонимије у оквиру ИКМ 
радње и њеног типа последИца за узрок (добит и добитак) или одре-
дИште за кретање (улаз, пролаз и сл.).
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7. ПОЈМОВНА МЕТОНИМИЈА И КАТЕГОРИЈА 
ТРАНЗИТИВНОСТИ 

7.1. метонимија глагола

Предмет овога истраживања јесте семантичка и лексикограф-
ска анализа једне групе транзитивних глагола подложних метони-
мијској дисперзији,117 који, начелно, означавају радње трансфор-
мисања и модификовања каквог објекта (уп. нпр. ушити чарапе : 
 ушити рупу; цедити лимун : цедити сок и сл.). Ова проблематика, тзв. 
ʻметонимијске замене објектаʼ (ʻmetonymical object changesʼ, уп. Sweep 
2010: 1428–1435) посматраће се превасходно у контексту доследности 
њихове речничке обраде, при чему ће се најпре сагледати семантичке 
одлике датих глагола, јер су за могућност развијања метонимијске по-
лисемије и њене обраде „потребна и теоријска објашњења и практична 
решења” (Гортан-Премк 2004: 75). 

Метонимија глагола разуме се и као померање фокуса пажње с 
једног централног учесника ситуације на други периферни, при чему 
„објекат није именован сопственим именом већ називом објекта који је 
повезан с њим на основу когнитивне блискости” (Paducheva 1988: 362). 

Истраживање се спроводи с циљем да се анализира само један од 
сегмената дате проблематике који се односи на бележење ове појаве у 
речницима српског језика и то на ограниченом броју примера глаголских 
лексема, издвојених на основу класификације Ј. Д. Апресјана (1995), чији 
је фокус био на узрочној метонимији118. Анализа се спроводи на грађи 
Речника српскохрватског књижевног и народног језика (РСАНУ) и Реч-

117  Према Р. Драгићевић, глаголској метонимији посвећивана је много мања па-
жња него именичкој будући да семантичка класификација глагола није једноставна, те 
да се, како ауторка наводи, позивајући се на Апресјана: „многи типови регуларне поли-
семије глагола разликују од регуларне полисемије именица по томе што се семантичке 
разлике међу значењима заснивају на сигнификативној, а не на денотативној равни” 
(Драгићевић 2007: 171).

118  Осим узрочне, у литератури се говори и о месној и временској метонимији 
глагола (уп. Драгићевић 2007: 171).
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ника српскoхрватскога књижевног језика Матице српске (РМС). Осим 
тога, шира контекстуализација, тј. употреба ових глагола, посматраће се 
у СрпКорп-у, како би се видела конкретна реализација и фреквенција ек-
сплицираног лексикализованог објекта. За сваки глагол ексцерпираће се 
првих сто примера појављивања с упитом форме основе119. 

7.2. теоријски оквир истраживања

Разумевање било којег метонимијског односа, па и овог у оквиру 
једне лексичко-семантичке групе транзитивних глагола, објашњава се 
чињеницом да је метонимија појмовни феномен, „део нашег свакоднев-
ног начина размишљања, да је утемељена у нашем искуству, да подле-
же општим и системским принципима, те да структурира наше мисли и 
дела” (Radden – Köveczes [2014: 307] 1999: 17–66). Јасно је, стога, да ће 
се лако успоставити значењска еквиваленција нпр. у исказима: закопчао 
сам кошуљу : закопчао сам дугме, будући да се кошуља и дугме налазе 
у истом идеализованом когнитивном моделу, који почива на принципу 
суседности – „читав низ појмовних асоцијација обично повезаних с не-
ким исказом” (Исто 1999: 309). Према томе, како Кевечеш наводи „ме-
тонимија се може дефинисати путем ʻповезивања̕ према којем постоји 
елемент у домену или оквиру, који пружа ментални приступ другом еле-
менту унутар истог домена, или оквира” (Kövecses 2014: 23). Механизам 
метонимијске дисперзије Д. Гортан-Премк (2004: 75) тумачи као транс-
формацију архисеме полазног семантичког садржаја тако што се мења 
ранг основног и пратећег елемента. На примеру глагола који су предмет 
овога истраживања ово се може илустровати глаголом копати, чија је 
примарна дефиниција у РМС: 

копати, -ам несврш. 1. а. уклањајући лопатом или чим другим земљу, 
правити у њој удубину, дупсти у земљи.

У грађи из СрпКорп-а налазимо примере:

(1) [...] јер сада је телесни рад придружио верским обредима и копао земљу 
обучен у монашку хаљину;

(2) [...] као што је и до сада без речи копао ровове. 

119  Узеће се у обзир и инфинитивна и презентска основа код глагола с гласовном 
алтернацијом у презенту (нпр. брисати-бришем). 
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Док је у првом примеру акценат на акцији уклањајући лопатом или 
другим алатом, земљу, у другом је активиран семантички елемент  
̔формирати/правити’: правити у њој удубину , дупсти у земљи. 

На основу обрађиваних примера овога типа глагола у рецентној 
литератури, те њиховој класификацији, али и полазећи од примера њи-
хове конкретне употребе, забележене у електронској грађи, полазна је 
хипотеза да се семантички модел датих глагола може представити сле-
дећом прототипском формулом:

А чини [(тиме) узрокује] да Б1 мења облик/стање у Б2.

Ово су, дакле, двочлане субјекатско-објекатске структуре, при чему сле-
дећа битна семантичка обележја одређују коначну формализацију: 

А: [+живо]; Б1: [-живо], ретко [+живо]; Б2: интегрални део Б1, обликована 
форма Б1. 

Прототипични глагол-вербализатор чинити у овим примерима сужава 
денотацију на прототипични узроковати, што је у основи метонимиј-
ско померање, при чему други објекатски аргумент (Б2) има обележје 
[+резултативност], а полазни, објекат (Б1), чији је Б2 интегрални део, у 
трансформацији има компоненту [+спацијалност].120 

7.2.1. теоријски ПристуПи глаголској метонимији

У одељку деривација и полисемија, уже – вишезначност (семан-
тичка деривација), те вишезначност глагола, Ј. Апресјан (Апресян 1995: 
203–207) класификује ове глаголе на основу типова секундарних значе-
ња, илуструјући сваку групу репрезентативним примерима:

1. узроковање ʻдеформисати одређеним начиномʼ – ʻузроковати шта на 
тај начинʼ

копати земљу – јаму

120  Као репрезентативна група глагола којом се ово може илустровати јесте она 
коју Апресјан (Апресян 1995: 205) дефинише на следећи начин: ʻдеформисати одређе-
ним начиномʼ – ʻузроковати шта на тај начинʼ: пробијати земљу – тунел  [пробијати 
тунел у земљи], дубити дрво – кошницу [дубити кошницу у дрвету], бушити даску – 
рупу [бушити рупу у дасци]. Арсенијевић (2012: 49) скреће пажњу на уграђени семан-
тички објекат, „који се локализује у односу на синтаксички објекат (прекрстити своју 
сенку [← направити крст изнад своје сенке]), или се објекат локализације имплицира 
(залевати леје [← залевати земљу око леја]).” 
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бушити (пробијати) земљу – тунел 
дубити дрво – кошницу

2. извлачење: ʻобрађивати на одређени начинʼ – ʻизвлачити на тај начинʼ
мусти –  краву – млеко 
цедити – лимун – сок 
[сисати – дојку – млеко]121 

3. елиминисање: ʻобрађивати на одређени начинʼ – ʻликвидирати/
елиминисатиʼ 

отирати/брисати – очи – сузе 
лечити – болесника – туберкулозу 
ушивати – чарапе – рупу

4. удаљавање: ʻобрађивати на одређени начинʼ – ʻудаљити/отклонити на 
тај начинʼ

бријати – браду – длаке 
шишати – главу – косу 
трести – мрве – џеп 
черупати – кокошку – перје

5. обрада: ʻобрађивати на одређени начинʼ – ʻузроковати шта на тај 
начинʼ

кувати – пасуљ – чорбу  
ушити – јастук – рупу 
осликати – стакло – орнамент
закопчати – капут – дугме

6. деформација/промена: ʻобрађивати на одређени начинʼ – ʻузроковати 
да настану промене стања таквом обрадомʼ 

разбарушити –  главу – косу 
погладити – дете – главу (детета) 
загрејати – пећ – собу.

Д. Гортан-Премк ову метонимијску дисперзију везује за групу 
„транзитивних глагола који означавају трансформисати, модификова-
ти какав објекат” (Гортан-Премк 2004: 75), индуковану пратилачким 
елементима архисема основног значења (копати земљу, бунар, руду; 
закључати собу и неког у соби; закопчати дугме, блузу, дете; лечити 
болест и болесника). Детаљну класификацију овог типа транзитивних 
глагола даје Н. Арсенијевић у студији Падежи правог објекта у стан-

121  Пример је донекле упитан у српском језику будући да се у исказу дете сиса 
објекат не експлицира, (у трансформу – нити онај спацијалног значења – из дојке нити 
директни – млеко) и исказ реферише на врсту и начин исхране: ‛дете се храни природ-
но, мајчиним млеком’. 
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дардном српском језику (Арсенијевић 2012), у одељку Објекатске син-
тагме модификационог односа (2012: 49). У основи, за ово истраживање 
битна је ауторкина диференцијација трансформативног односа на де-
структивне и креативне процесе, при чему се у оквиру деструктивних 
разликују две групе када је манипулација објектом у питању: дезинте-
грација објекта и елиминација објекта.122 Феномен трансформационе 
природе деструктивних глагола огледа се у нарушавању или уништава-
њу суштинске природе објекта, те се „као објекти третирају и појмови 
обухваћени процесом трансформације, а при томе задржавају своју пр-
вобитну суштинску природу, док је други потпуно губе” (Арсенијевић 
2012: 57). Оваква удвојеност објекта условљена је свакако семантиком 
глагола у којем се активира примарни или пратилачки елемент архисе-
ме, те се, како ауторка наводи, код дезинтеграције објекта (дезинтегра-
тиви) налазе примери типа: плевити зубачу123, сећи крила гускама, кре-
сати вртове124 и сл., док се елимитативима сматрају објекти удружени 
с мањом групом125 глагола подложних метонимијској дисперзији, нпр. 
полупати (прозоре ← окна, стакла), погорети, спалити (хартије ← ру-
кописе, књиге) и сл. 

Ј. Свип (Sweep 2011) испитује семантичке услове за развој тзв. ло-
гичке метонимије (ʻlogical metonymyʼ)126, те закључује да овај тип замене 

122  Примери које ауторка наводи могу послужити као водич за даља испитивања 
метонимије глагола у речницима српског језика: затворити дућан – врата дућана; 
палити кандило – фитиљ –  пламен; угасити жижак – пламен и сл. 

123  Пример плевити зубачу добро илуструје активирање обрнутог смера акције 
денотиране глаголом. Наиме, глаголом плевити означава се радња „чупати коров или 
траву око биљке; чистити (башту, земљу или др.) од корова”. У датом примеру фокуси-
ран је управо објекат, прави пацијенс акције – чинити да нестане, с ужом денотацијом 
– ʻчупатиʼ, а секундарна је компонента ʻкултивисатиʼ.

124  Примери дати ван ширег контекста, сведени на основни облик. Детаљније в. 
у Арсенијевић, 2012. 

125  Будући да се овим глаголима у највећем броју случајева денотира акција пот-
пуног уништења објекта – скалирана од случајне, пратеће, преко планиране и свесне, 
до екстремне, с прототипом убити (погазити, згазити, стрељати, обесити, отрова-
ти) и сл., искључује се могућност обухватања објеката јер ови глаголи немају могућ-
ност метонимијске дисперзије.

126  Термин је донекле таутолошки будући да се метонимијска веза између два-
ју ентитета унутар истог идеализованог когнитивног модела темељи на блискости и 
логичкој повезаности. Но, ауторка се позива на полазишта Пустејовског: „Пустејов-
ски описује разлику између ових примера логичке метонимије (ЛМ) и других при-
мера метонимије: ʻподдео сродног дела објекта означава сам објекатʼ док у случају 
ЛМ ʻлогички аргумент семантичког типа (изабран на основу функције) означава сам 
семантички типʼ” (Sweep 2011).
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почива на повезаности објекта и акције у коју је објекат укључен (обје-
кат–акцИја), али да постоје и други типови који захтевају догађај, који 
корелира са супраагенсом (агенс–акцИја) (Марија је прекинула преда-
вање – Марија је прекинула Марка док је предавао). Ауторка проблема-
тизује и примере с тзв. локационо-објекатским алтернацијама: Посадила 
је врт (ружама) – посадила је руже (у врту); Просуо127 је воду (из флаше) 
– Просуо је флашу (с водом) и сл. Другом приликом, ова ауторка управо 
анализира обраду оваквих глагола у данским речницима (Sweep 2010: 
1428–1435), а тај је регистар следећи: склонити тањире – сто, чистити 
песак – кућу, одштампати текст – страницу, упалити дрво – ватру – ка-
мин, цедити наранџу – сок, излећи јаја – пилиће, плести пруће – корпу, 
пробушити рупу – чарапе, прекинути презентацију – говорника.

У литератури се ова врста метонимије често повезује с променом 
фокуса (Lakoff – Johnson 1980: 36–37), те је квалификована као исти-
цање одређених семантичких аспеката концептуалне структуре или је 
описана као другачија перспективизација на истој когнитивној равни 
(Taylor 1989: 125–126). У светлу семантичких улога128, када је у питању 
метонимија као семантичка деривација, Е. В. Падучева истиче да аргу-
менти мењају ранг, док су семантичке улоге непромењене (нпр. фокус 
и периферија: (а) намазати џем на хлеб : (б) намазати хлеб џемом) (уп. 
Paducheva 1988: 357). У том смислу, избор лексичких (и граматичких) 
средстава иницира целокупан догађај, реална слика деловања, пропо-
зиција, што подразумева да проблематику глаголске метонимије треба 

127  Глагол просути дефинисан је у РСЈ (2007) низом блискозначних глагола 
(изручити, истрести, изасути; излити, пролити), а контекстуализиван је објектима 
праћеним семантичким детерминаторима – садржатељ: ~ семе из вреће, или локализа-
тором: ~ вино на столњак. Не бележи се метонимија објекта: просути врећу, флашу, 
шољу и сл. а тиме ни ограничења *просути столњак. Пример оваквог трансформаци-
оног односа антонимског типа пунити бележи Арсенијевић (она му је... пунила чашу 
[← она је пунила пиће у чашу], „где садржатељ има улогу локализатора” (Арсенијевић 
2012: 54). У дефиницији глагола посадити запажа се да се та акција обавља искључиво 
с експлицираним објектом ~ паприку, ~орах, а нe и башту, врт, њиву и сл., док се у елек-
тронској грађи могу наћи примери типа: „Али усред узаврелог града, неко је раскрчио 
огроман простор, опасао га зидинама и посадио башту, тако романтично природну”. 

128  Диференцирајући термин семантичка улога и дубински падеж, ауторка 
наводи следеће: „Семантичке улоге карактеришу учеснике ситуације на денотативном 
нивоу – са становишта онога што се дешава овом или оном ентитету током догађаја 
описаног глаголом. Дубински падежи аргумента не могу се идентификовати са 
семантичком улогом учесника. Они комбинују информације од најмање три различите 
врсте, а семантичка улога је само једна од њих. Преостала два су комуникациони ранг 
аргумента и таксономијске (тј. онтолошке) класе” (Paducheva 1988: 357).
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посматрати и с прагматичког аспекта: „Метонимија је мапирање концеп-
туалног домена, извора, на други домен, циљ. Извор и циљ су у истом 
функционалном домену и повезани су прагматичном функцијом, тако да 
је циљ ментално активиран” (Barcelona 2002: 246). С тим у вези, реле-
вантна је природа ентитета којим се манипулише129 (уп. обрисати руке : 
обрисати зној са чела и сл.). 

Посебан аспект метонимије и других семантичких трансформаци-
ја, И. Грицкат посматра из угла лингвистичке стилистике, те традицио-
нално дефинисане стилске фигуре тумачи из аспекта језичких феноме-
на, чинећи класификацију према језичким нивоима. При томе, ауторка 
посебно издваја граматикалну полисемију, а као подгрупу (в) промене 
које су условљене рекцијским моментима (нпр. решити да : решити за-
датак), или „детаљније од тога али принципски исто: 

закључати браву на вратима = ‛окренути, наместити браву’; 
закључати врата = ‛извршити одређену радњу око браве, блокирати 
врата’; 
закључати собу = ‛извршити ту исту радњу, учинити да се у собу или из 
собе не може пролазити’; 
закључати човека иза врата = ‛извршити исту радњу, онемогућити чове-
ку излазак’” (Грицкат 1967: 226–227). 

7.2.2. лексикографски асПект глаголске метонимије

Како примећује Апресјан (1995: 204), у двама речницима руског 
језика значења појединих транзитивних глагола подложних метонимији 
нису уједначено обрађена. То илуструје примерима у речницима МАС 
(Словарь русскога языка, 1956–1961. године) и СО (Словарь русскога 
языка, 1972): МАС: нпр. пробијати, истиснути имају само једно зна-
чење, кувати, трести имају нијансе значења, низати, истрести имају 
различита значења. Разлике аутор уочава у примеру глагола одвезати 
коња, пса, поводац, што је у СО подведено под једно значење, док су у 
МАС, на основу тих примера, наведене нијансе значења. Насупрот томе, 
антониму овога глагола привезати, СО даје два значења, а МАС једно 
без нијанси.

129  Природа ентитета подразумева присуство, тј. одсуство инхерентног својства 
ентитета (нпр. бришу се само влажне, прљаве, масне руке, што није интегрално својство 
руку и пропозицијом је обуваћен слој који се уклања, док је зној резултат физиолошког 
процеса у одређеним условима и стога се фокусира у исказу обрисати зној).
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Ови се примери могу илустровати следећом семантичком форму-
лом једног типа глагола: 

ʻизбијати Б из В Г-омʼ и 
ʻизбијати В Г-омʼ, 

при чему структура првога типа може бити интерпретирана на следе-
ћи начин: ʻузроковати да Б престаје да се налази у В, ударајући Г-омʼ 
(нпр. истресати/избијати прашину из тепиха прахером; избијати циглу 
из зида чекићем). Други модел у извесној мери је другачији: ʻударати 
по В Г-ом узрокујући да Б престаје да се налази у Вʼ (нпр. истресати 
/ избијати тепих прахером; избијати зид чекићем), где је објекат који 
се избацује, удаљује, имплицитно подразумеван, иначе би се, посебно у 
руском, модификовало значење, сводиво на ʻтући, ударати по Бʼ (коло-
тить = јако тући, ударати). Слично томе је ʻлечити А од Бʼ и ʻлечити Бʼ 
(лечити дечака од богиња : лечити богиње), где је имплициран носилац 
стања болести јер сама по себи болест не постоји.

Различита лексикографска решења када је у питању метонимијска 
дисперзија, како износи Апресјан, увиђа и Д. Гортан-Премк (2007: 77–
79), наводећи да ова проблематика нема једноставно решење и да треба 
да почива на лексиколошким поставкама и анализи лексичке реалности: 
(а) анализа семантичких односа полисемантичке структуре дате лексе-
ме; (б) систем асоцијативних веза међу њима; (в) семантичка анализа 
деривационог система и творбеног модела; (г) анализа лексичко-семан-
тичке групе којој припадају; (д) анализа граматичких карактеристика 
сваког значења. Ауторка на основу ових параметара предочава неколико 
општих лексикографских правила: 

•	 да се значења са истом архисемом дају под истом тачком (раздвојена 
тачком и запетом или различитим словима (нпр. град: насељени пункт 
– људи из њега)); 

•	 да се у оквиру исте тачке не региструју значења која одговарају разли-
читим граматичким категоријама (кашика: прибор за јело – количина, 
око 25 грама)); 

•	 да се идентификује лексичка реалност у датом времену, а не лексички 
потенцијал (заштитник: онај који пружа заштиту – оно чиме се пру-
жа заштита).
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Универзалност датог проблема и нејасност семантичких граница 
потврђује и један од закључака Ј. Свип (2010: 1431) о лексикографској 
обради глаголске метонимије у данским речницима: 

Постоје, оквирно, три могућности [...] Као прво, објекат може бити наве-
ден само као пример испод датог значења, међу осталим примерима без 
промене објекта. Друго, објекат се може додати као подзначење (озна-
чено латиничним или грчким словом), повезано са основним значењем 
без промена објекта. Трећи начин, када се укључује промена објекта у 
речничке чланке, јесте бележење одвојеног глаголског значења са новим 
бројем и аутономним описом значења (Sweep 2010: 1431).

7.3. лексикографска обрада глаголске метонимије

Иако је очекивана незнатна разлика у обради посматраних глаго-
ла у двама посматраним речницима српског језика130 када је у питању 
бележење метонимијске дисперзије (брисати, закопчати, кувати, копа-
ти)131, намера је да се утврди уплив лексиколошких и других семантич-
ко-синтаксичких истраживања у практичну, речничку обраду, нарочито 
с обзиром на извесну временску дистанцу њиховог настанка. 

Говорећи о лексикографском поступку у речницима САНУ и ЈАЗУ, 
И. Грицкат, наш, између осталог, истакнути лексикограф, теоретичар и 
практичар, истиче да се 

на примеру глаголских речи могу показати две значајне чињенице: [...] 
обрада глагола добро илуструје концепцијске разлике међу речницима 
[и] пажљиво обрађени глаголи показују до каквих скривених слојева 
мора обрађивач речника дупсти по језику да би извукао на површину 
све оно што је семантички битно (Грицкат 1981: 11). 

130  Уз временску разлику када је у питању настанак РСАНУ и РМС, треба 
узети у обзир и концепцију обраде у најширем смислу, у датом случају и нормативни 
карактер речника. Док је први речник „савременог српскохрватског књижевног језика 
и знатнијег броја дијалеката, приближно од половине XIX века, уз малобројне старије 
примере” (Грицкат 1981: 3), други је речник књижевнога језика, средњег обима (око 
150.000 речи), те је у њему очекиван и другачији лексикографски поступак.

131  Ови глаголи изабрани су као репрезентативни примери поједних група у 
Апресјановој класификацији. С обзиром на обим и циљ истраживања, није обухва-
ћено свих шест група. Методолошка оправданост оваквог поступка јесте у томе што 
ће се на изабраним примерима уочити одређене правилности, а додатне информације 
из електронског корпуса, употпуниће анализу и дати нову перспективу посматраној 
проблематици. 
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Ауторка компарира лексикографски поступак обраде глагола с пре-
фиксом за- у поменутим речницима, с циљем да утврди заступљеност 
свих лингвистичких аспеката – творбених, граматичких и семантичких 
у речничком чланку. Посебан сегмент који детаљно испитује тиче се ка-
тегорије транзитивности, што донекле корелира с нашим испитивањем. 
Констатује, нпр., да се у РСАНУ могу уочити омашке, више техничке, 
мање значењске, када се ради о навођењу објекта. Ово илуструје приме-
ром глагола завити: „I.3.б. увити око боце, чаше [...] део тела („део тела” 
би требалo да стоји у загради)” (Исто 1981: 20).

Надаље ће се најпре навести и упоредити дефиниције издвојених 
глагола132 у светлу бележења објеката – перспективе фокуса, да би усле-
дила фреквенцијска листа лексема у функцији објекта, добијена на осно-
ву увида у електронску грађу. Посматраће се семантика објекта према 
критеријумима (а) обухватности – шири објекат (АО) и ужи, интегрални 
објекат (БО) (брисати чело : брисати зној); (б) облигатност експликаци-
је објекта и адвербијалних допуна (копај! : копам јарак : копа ашовом); 
(в) диференцијација објеката према семантичким обележјима глагола 
(нпр. [+/-људско]: брисати чело; зној; прашину).

7.3.1. глагол ‛брисати’133

РСАНУ  I. 1. а. Чистити, трљати, скидајући с површине прљавшти-
ну, прашину, влагу и сл.; утирати, отирати столове и столице, прозоре; 
кљун о кору, сузе.134

РМС 1. Уклањати са површине нечега течност, текућину или нечисто-
ћу, утирати; одстрањивати ~ руке, лице; посуђе, прозор, под, очи и др.; 
~ зној, сузе, прашину.
СрпКорп: А: очи (12), чело (7), лице (5), руке (5), бркове (3), нос (2), прсте 
(2), главу, зубе, косу, уста, усне;
Б: зној (15) (с лица, чела; марамицом), сузе (13), крв (2) (на носу);
прашину (8), судове (2), прозоре (2), врата, дурбин, екран, кармин, клупу, 
мач, наочари, нож, панталоне, под, рафове, споменик, стакла, тацне, сто, 
чаше.

132  Не наводе се значења с другим семантичким трансформацијама, као ни она с 
квалификаторима фиг. и осталима. 

133  Упит: brisa[a-z], brisx[a-z]. Изостали су примери метафоре: смрт брише, 
заборав брише и сл. као и велик број примера из административног стила: брише се 
тачка закона и сл.

134  Примери су дати без ширег контекста. 
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У оба речника метонимијски други објекат (ОБ) дат је на крају, у 
дефиницијама одвојен тачком и запетом, с поддефиницијом у РСАНУ 
– утирати, отирати (сузе), док је у РМС дефинисан глаголом одстра-
њивати (~ зној, сузе, прашину). Подаци из електронске грађе, на малом 
узорку (100) показују да је управо ОБ најфреквентнији – зној (15), затим 
очи (12), те прашину (8). 

7.3.2. глагол ‛закоПчати’
РСАНУ 1. а. Спојити дугметима, копчама и сл. (обично из два дела одеће 
и обуће); склопити, саставити на такав начин одећу и обућу на њеним 
растављеним крајевима: врскапут; ...рубље ...закопчано разнобојним 
дугметима. б. проденути дугме одн. копчу кроз рупицу или кроз одгова-
рајући део друге копче: извади монокл између закопчаних дугмади; за-
копчавши добро све копче на краткој бунди, хода... в. (некога) спојити 
дугметима одећу на некоме: док се ја спремим, ти закопчај дете.135

РМС 1. Везати, причврстити копчама, дугметима или чим сличним: 
...рубље ...закопчано разнобојним дугметима. 2. саставити, запети (jед-
но за друго). — Са рукама закопчаним остраг, са раздрљеним вратом ...
СрпКорп: А: капут (8), панталоне (3), сако (2), блузу (2), чакшире (2), 
врећу, капутић, кошуљу, мантију, мундир, оковратник, појас, прслук, пр-
сник, регенгот, рукав, сурдут, упрте, хаљину, шињел; каиш (2), брош, ре-
мен, наруквицу;
Б: дугме/дугмад/дугмета (11) (бакарно, на зимском капуту, последње, на 
сакоу; низ ситних); закопчан до грла (10); рајсфершлус, шлиц.

Из дефиниција се види да РСАНУ бележи разуђенију семантику 
овога глагола: осим првог, датог под а. ~ одећу, обућу, издвојена су и 
значења илустрована примерима датим под б. закопчати дугмад и в. за-
копчати дете, што изостаје у РМС, где су дата значења обједињена под 
1, док је друго значење илустровано примером закопчати руке остраг. 
Електронска грађа показује да је чешће експлициран ОБ (дугме у свим 
својим морфолошким облицима, најчешће, очекивано, праћено квали-
фикатором: бакарно, последње, ситно итд.), али да су више заступљени 
примери у којима се овај глагол везује за именице којима се денотира 
одећа, њени делови или ентитети с копчом. У електронском копрусу бе-
лежи се доста примера метафоричког значења придева закопчан – ʻкрут, 
ригидан, конвенционаланʼ (професор, младић, човек). 

135  Претрагoм упита zakopcya[a-z] добијено је 90 примера, међу којима није 
регистрован ниједан типа закопчати кога (нпр. дете). 
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7.3.3. глагол ‛коПати’
РСАНУ I. 1. Одговарајућом алатком, оруђем (мотиком, будаком и сл.) 
разривати, обрађивати земљу; ситнити већ раније обрађену земљу (у 
пољу, винограду и сл.) око каквог усева, биљке, воћке, окопавати: са ве-
селом браћом оро сам и копо; дрвеном мотиком копао; копати виноград; 
копа кукуруз; 2. одбацивањем, уклањањем земље, правити удубљење 
(јаму, гроб, бунар, ров и сл.): јаме, шанац, гроб, бунар. 3. отклањањем 
слоја, наноса вадити, извлачити што (из земље, песка и сл.), ископава-
ти; добивати, експлоатисати што (обично руду) вађењем из унутра-
шњости земље: мртваца, руду.
РМС 1. а. Уклањајући лопатом или другим, земљу правити у њој удубину, 
дупсти у земљи: ~ јаму, ~ бунар, ~ гроб, ~ ров. б. уклањајући земљу вади-
ти, извлачити што из ње, ископавати: ~ руде, ~ кромпир. 2. а. ситнити, 
разривати земљу мотиком или чим другим, рити, прекопавати: ~ башту, 
~ виноград. б. чепркати.
СрпКорп: А: земљу (6), снег, песак; травњак;
Б: угаљ (4), злато (2) (по рудницима), метал (2) (скупоцен, за градњу), 
(лековито) корење, опале; 
Б1: јаму (5), рупу (5), (камом, ашовом; малу), гробове (4), јарак (3), бу-
наре (2), ровове (2), темељ (2), јендек, канал, леје (у башти), пукотину, 
чанке, шпиљу; 
Б2: јабуке из земље, кромпир, кукуруз; штир;
примери без експлицираног објекта: [копао, копај, копао (у дво-
ришту), копао коњ (ногом), копао (око бедема, на погрешном месту, на 
њиви, на пољопривредном добру, под дрвећем, мало даље, испод смокве, 
поред места где је копао, читаву ноћ, копач копао зидар зидао, копам с 
надничарима, копам, у башти)].

У обама речницима разграничена су иста значења, али другачи-
је хијерархизована: РСАНУ полази од значења ʻкултивисати површину 
земљиштаʼ, док РМС као прво наводи ʻформирати удубинуʼ, што је дру-
го значење овога глагола наведено у РСАНУ. Фреквентност примера у 
електронској грађи потврђује да се најчешће појављују управо примери 
примарног значења у РСАНУ и то наведени без експлицираног објекта, 
али с обавезном, по правилу, спацијалном адвербијалном одредбом – на 
њиви, испод смокве, у башти и сл. По бројности следе примери са зна-
чењем ʻформирати удубинуʼ, док су најређи они који денотирају објекат 
који се култивише, обрађује: кромпир, кукуруз (окопавати), али и штир 
(ископавати, уништавати). Дакле, значења сводива на ʻобрађиватиʼ, 
ʻископаватиʼ, ʻформиратиʼ, различито су обрађена у посматраним реч-
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ницима: у РСАНУ то су три посебна значења означења арапским броје-
вима, док су у РМС то два значења с подзначењима. 

7.3.4. глагол ‛кувати’
РСАНУ I. 1. а. Припремати храну за јело, какав напитак и сл., загрева-
јући је с водом и другим додацима, доводити је до кључања, готовити: 
жито, качамак, пиринач, кафу. б. Варити, барити: хранљиви плодови једу 
се пресни, кувани, печени: коријен од гавеза кувају у млијеку и пију.
РМС 1. а. Излагати ватри што текуће, течно или помешано с текући-
ном (ради спремања за јело или за др. употребу), варити, барити; иску-
вавати: ~ кромпир, ~ јаје, ~ сапун, ~ туткало. б. припремати јело уз по-
моћ ватре, готовити уопште (варити, пећи, пржити). — На веригама 
виси бакраче у коме стари чича-Маринко кува качамака. 
СрпКорп: А: кромпир (6) купус (3), парадајз (3), кукуруз (2), пасуљ, пири-
нач (2), дуње, јаја, кестен, раштан (у млеку), рибу, телетину, траву уступ-
ник (у млеку), црни лук, цвет од мака, цимет (у црном вину);
Б1: супу (3), паприкаш (2), ручак (2), храну (2), гулаш, качамак, кисели 
купус са ананасом, кромпир-паприкаш, рибљи паприкаш, сарму, суфле, 
чорбу, чорбе од поврћа; 
Б3: кафу (8), чај (2); 
Б3: вино, ракију; 
Б4: катран, сапун;
примери без експлицираног објекта: кувао (унук, за нас, на чему, 
мајору, шта ћу да кувам (2), где могу да кувам, данас, кувам да бих..., ко 
би, ко би ми, у бакрачу, сам (2), ја, превише, када стигну, за милосрдне 
сестре, на шпиритусном апарату, у самовару, дивно, у води, не умем да 
кувам, ја само кувам и чистим, за друге, за Тита, уз сарадњу, добро и ре-
довно, волим да, перем, пеглам, кувам).

Како се види из дефиниција, речници на различите начине дифе-
ренцирају примарно значење: РСАНУ сведено – ‛припремати храну’ и 
‛барити плодове’, РМС – ‛излагати ватри текуће’ и ‛припремати на ва-
три’. Нијансе значења нису одвојене тачком и запетом, нпр. јаја; купус; 
кафу; катран и сл. У електронској грађи најзаступљенији су примери без 
експлицираног објекта, дакле наводи се сама акција припремања хране, 
при чему је обавезно експлициран један од партиципаната акције или 
њен адвербијал (нпр. кувам мајору; шта ћу данас кувати; кувам за дру-
ге; кува у самовару и сл.).
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7.4. закључци: од теорије ка Пракси

Различита лексикографска решења обраде глагола с метонимиј-
ском дисперзијом, предочена у доњој табели, омогућују јаснију слику 
о неуједначеном теоријском приступу датој проблематици. На приме-
ру ова четири глагола дата у табели, с подацима о броју забележених 
значења, нијансама значења, подзначењима, илустровано примерима из 
РСАНУ и РМС, с информацијом о најфреквентнијим именицама у функ-
цији објекта у електронској грађи, могу се извести релевантни закључци 
о досадашњем приступу обради метонимије појединих транзитивних 
глагола и дати смернице за могуће уједначенију њихову презентацију у 
речницима.

РСАНУ пример РМС пример СрпКорп
брИсатИ једно значење

нијансе 
тачка зарез

столове;
сузе

једно значење
нијансе 
тачка зарез

руке;
зној

зној (15)
очи (12)

закопчатИ једно значење
подзначења
а. б. в. 

а. врскапут;
б. дугмад;
в. дете

два значења

1. 2. 

1. рубље.
2. руке остраг

[ОД] дугме (11)
капут (8)
каиш (2)

копатИ три значења
1. 2. 3. 

1.са браћом; 
мотиком, 
виноград, 
кукуруз.
2. јаме.
3. руду. 

два значења
два подзначења
1.а. 1.б.; 
2.а. 2.б. 

1. а.јаму, бунар;
б.руде, кромпир.
2.а.башту
б.торбу

без ЕО
земљу (6)
јаму (5)

куватИ једно значење
два подзначења
1.а.; 1.б.

1.а.жито, 
качамак, 
кафу;
б.корен 
гавеза

једно значење
два подзначења
1.а.; 1.б

1.а.кромпир, јаје:
б. качамак

без ЕО
кафу (8)
кромпир (6)

Табела 3: Глаголи брисати, закопчати, копати и кувати у РСАНУ и РМС с 
фреквенцијским подацима у СрпКорп-у

Како се види на примеру лексикографске и лексичкосемантичке 
анализе ова четири глагола (брисати, закопчати, копати и кувати) у 
двама речницима српског језика, постоји извесно несагласје и неујед-
наченост у разграничавању значења датих глагола, о чему сведоче како 
саме дефиниције тако и примери који их илуструју. Фреквентност пода-
така из електронске грађе или се поклапа с утврђеном хијерархизацијом 
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значења у речницима (копати, кувати) или указује на то да су бројнији 
примери експлицираног семантички имплицитног објекта (брисати зној 
са чела; закопчати дугме на капуту). Будући да је анализа била усмерена 
на транзитивне глаголе који имају могућност метонимијске дисперзије, 
у даљем предочавању могућих смерница требало би поћи од природе ове 
семантичке трансформације – мутација архисеме и, у вези с тим, општим 
правилом на које Д. Гортан-Премк скреће пажњу: значења с истом архи-
семом треба давати под истом тачком, раздвојена тачком и запетом или 
различитим словима (нпр. брисати сто, очи, чело; прашину, сузе, зној). 
Други је пак случај оних глагола којима се денотирају акције са широм 
дисперзијом форме, резултата и других обележја предмета обухваћеног 
радњом. Као пример може послужити глагол копати, којим се означа-
вају различити поступци модификације објекта акције – површина тла, 
земљиште. На основу параметара: (1) смер акције (а) хоризонтално, по 
површини; (б) вертикално, испод површине; (в) кружно, по површини, 
око каквог ентитета; (2) природа материје која се модификује; (3) циљ с 
којим се реализује акција, а узимајући у обзир досадашња лексикограф-
ска решења у посматраним речницима, те чинећи минималан осврт на 
енглеске лексичке еквиваленте136 који имају компоненту ʻмодификација 
земљиштаʼ (Хлебец 2010), као закључак овога истраживања, даје се пре-
длог обраде значења глагола копати:

копати 1. ситнити земљу по површини; уклањати коров ради култиви-
сања биљке; ситнити земљу око биљке [окопавати]: ~ башту, виноград; 
~ траву, штир; ~ кукуруз, кромпир. 2.а. одстрањивати земљу по хори-
зонтали; [ископавати шта]: ~ јаму, рупу, ров; б. формирати обликовано 
удубљење: ~ темељ, гроб, бунар. 3. одстрањивати земљу ради експлоата-
ције чега у унутрашњости [ископавати ради чега]:  ~ угаљ, руде, злато. 4. 
дробити земљу (о животињи) [рити]: ~ копитом, њушком.  

При уређењу речничког чланка глагола са ширим рекцијским и 
валенцијским потенцијалом, треба критички уврстити досадашња лек-
сикографска решења, укључити информације о фреквенцији из великог 
електронског корпуса, досадашња лексиколошка, семантичко-синтак-
сичка и прагматичка истраживања, али осврнути се и на једнојезичне 

136  У Енциклопедијском речнику српско-енглеском, Б. Хлебец (2010: 544), за 
глагол копати наводи следеће информације (издвајамо само она значења релевантна 
за ово истраживање): 1. dig (рупу да се нађе нешто); excavate (рупу, ров, темеље); sink 
(бунар, окно, тунел); scoop (лопатицом); к. земљу [копитом] (horse) paw the ground  [...] 
2. mine (руду); drag up, rake up (нешто по површини) [...] 



КОГНИТИВНА ПЕРСПЕКТИВА ЗНАЧЕЊА РЕЧИ

стране речнике, у којима се рефлектује различита парцелација ванјезич-
ке стварности, јер  се сегменти у семантичком простору међујезички ра-
зличито раздељују. 

Различита лексикографска решења у речницима истог језика нису 
мањкавост него показатељ тога да се исти задатак може различито осми-
слити, како наводи И. Грицкат (1981: 23), и у вези с тим, додаје: 

лексикограф мора врло добро да познаје механизме који управљају јези-
ком, да запажа последице које проистичу из различитих лексичких ин-
теракција [...] Добар лексикограф је онај научни радник који је истовре-
мено добар познавалац свих, па и најскривенијих граматичких поједино-
сти [...] неко ко ће решити понеки језички проблем који до тог момента 
можда уопште није био проучен, а ни примећен (Грицкат 1981: 23).

140
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8. ПОЈМОВНА МЕТАФОРА И ВИРТУЕЛНА 
КОМУНИКАЦИЈА137

8.1. друштвене мреже као изазов за истраживања

Проблематика концептуализације виртуелне комуникације инспи-
ративна је бар из три разлога: (1) номиновани феномен друштвене мре-
же једна је минијатура која данас може да егземплификује нераскидиву 
тријадну везу мисао – појам – референт, а фреквентност појављивања 
овако номинованог ентитета инспирисала је истраживање с циљем са-
гледавања концептуализације, тј. идентификације изворних домена који 
генеришу појмовне метафоре; (2) актуелни когнитивнолингистичи при-
ступ испитивању значења, како показују савремена истраживања, нуди 
више од формалних и ускосемантичких тумачења, будићи да се заснива 
на енциклопидијском знању, као резултату свеобухватног људског ис-
куства и способности категоризације; (3) корелација језик : друштво : 
култура има динамичан карактер јер културни обрасци утичу и на начин 
на који концептуализујемо стварност (Кövecses 2006: 109–110), те је је-
дан од задатака испитати значењско померање испитиваног примера у 
временски дистанцираним друштвеним и културним контекстима (Дра-
гићевић 2008: 81–95). 

Интересовање за сферу виртуелног феномена комуникације потвр-
ђују истраживања концептуализације како самих мрежа тако и поједи-
них феномена о којима се дискутује на њима. Није свакако искључен 
ни лингвистички, стилски и прагматички аспект анализе садржаја овог 
новог вида исказа, тзв. нетспика138 (Crystal 2004: 92). Будући да се ради 

137  Истраживање је изворно спроведено у коауторству с колегиницом проф. др 
Јеленом Ајџановић, као другим коаутором. Потпуна референца налази се у Библио-
графској белешци. Захваљујем колегиници Ј. Ајџановић на сарадњи и сагласности да 
заједнички рад буде део ове књиге. 

138  Он тежи једноставности и брзини, не поштује граматичка правила и орто-
графске норме те, као својеврсни сурогат комуникације лицем у лице, егзистира на гра-
ници између говорног и писаног језика (Бугарски 2005: 23–24). „Ове особине нетспика 
утицале су на појаву данас све чешћих и тврђих ставова о негативном утицају интерне-
та на језик, који за последицу има сиромашење језика, непоштовање или непознавање 
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о појмовној перспективи и дефинисању метафоре према Лејкофу и Џон-
сону (Lakoff–Jonson [2014: 289] 1999: 45–73) као „пресликавања изме-
ђу домена, из изворног (чулно-моторног) у циљни (домен субјективног 
искуства), при чему се задржава структура закључивања, а понекад и 
лексичко представљањеˮ, јасно је да ће се поставити питање степена 
међујезичке и међукултурне универзалности139 овог процеса поимања 
апстрактних феномена. 

Тако Елена Галичкина (Galichkina 2016: 470–480), испитујући кон-
цептуализацију феномена интернет на корпусу руског и енглеског јези-
ка долази до једног од закључака – заједничке појмовне метафоре јесу 
просторне: Интернет је контејнер, Интернет је место, Интернет је по-
вршИна, Интернет је океан, Интернет је ауто-пут. 

Да су друштвене мреже, глобална (интернет) или појединачне, иза-
зов данашњице у разним дисциплинама, што је последица саме природе 
ове комуникацијске платформе, те да се њихова улога може анализира-
ти и интердисциплинарно, али пре свега у домену семиотичких систе-
ма, показује и истраживање Analysis of Visual Metaphors in Social Media 
(Анализа визуелних метафора на друштвеним мрежама) К. М. Ферна-
деза (Fernández 2017: 1–17), у којем, вршећи анализу сликовних метафо-
ра на друштвеним медијима на корпусу од шест фотографија, показује 
како оне условљавају наше разумевање света у овом сегменту. На основу 
издвојених слика, аутор екстрахује следећих шест појмовних метафора: 

(1) ТвИтер је наша ИнфузИја, 
(2) Фејсбук је наша вероИсповест, 
(3) ЛајковИ на Фејсбуку су храна (хране наш его), 

језичких правила и кршење стандарда. С друге стране, има и оних који његов утицај не 
сматрају нужно негативним, већ у њему виде потенцијал за увођење иновација и нових 
начина изражавањаˮ (Редли 2018: 173 ).

139  „Енглески, кинески и мађарски су три типолошки потпуно неповезана језика 
и представљају врло различите културе света. Поставља се питање: Како је могуће да 
такви различити језици и културе метафорички концептуализирају срећу на тако слич-
не начине? Три одговора на то питање сугерирају: (1) догодило се случајно; (2) један 
је језик позајмио метафоре од другог; и (3) постоји нека универзална мотивација за 
настајање метафора у овим културама. Одлучићу се за трећу могућност, мада ни други 
фактори не могу у потпуности да се искључе. Да бисмо видели зашто је ово разумна 
опција, усредсредимо се на варијанте једне концептуалне метафоре које су интензив-
но проучаване последњих година. Прво, показујем да су неке метафоре барем скоро 
универзалне. Друго, предлажем да ове скоро универзалне метафоре деле структуру 
на генеричком нивоу. Треће, тврдим да њихова (скоро) универзалност произилази из 
универзалних аспеката људског телаˮ (Кövecses 2010: 197).
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(4) ТехнологИја је мучење,
(5) ТехнологИја је једИно средство прИступа спољној стварностИ, 
(6) Наша глава је паметнИ телефон. 

Будући да се ради о глобалном феномену, претпоставка је да међујезич-
ких разлика нема кад је у питању концептуализација глобалне мреже, о 
чему је говорила Галичкина, као и да је подударност у сликовним мета-
форама потпуна када су у питању различите културе. 

Мetaphor: FACEBOOK LIKES 
ARE FOOD
Source domain: Food 
Target domain: Facebook likes  

[лајковИ на Фејсбуку су 
храна]
[изворни домен: храна]
[циљни домен: лајкови на 
Фејсбуку]

Metaphor: OUR HEAD IS A 
SMARTPHONE
Source domain: Head 
Target domain: Smartphone 

[глава је паметнИ телефон]
[изворни домен: глава]
[циљни домен: паметни те-
лефон]

Илустрација 12: Визуелне појмовне метафоре (3) и (6) 
(Извор: Fernández 2017)140

8.1.1. Померања у лексичком систему

Према Р. Драгићевић (2008: 81–95), лексички се систем у друштве-
ном контексту нужно мења: (а) позајмљују се нове речи (менаџер, селфи, 
климатизација и сл.), (б) иновира се твореницама (вишестраначје, пре-
дузетништво и сл.), (в) неке речи добијају нова значења, семантичким 
трансформацијама, ширењем или сужавањем значења (миш : компјутер-
ски миш), (г) поједине лексеме или нека њихова значења губе се из систе-
ма (друг, другарица : пријатељ, пријатељица; господин, госпођа; турци-
зми). Т. Прћић (2016: 439–452) говори о трима типовима неологизације: 
морфосинтаксичка, семантичка или стилистичка и екстерна, при чему се 
друга развија унутарсистемским и вансистемским механизмима (генера-
лизација: одрадити посао, специјализација: мењаће га његов помоћник; 
метафорички пренос: цимнућу те вечерас; метонимијски пренос: окрену-
ћу маму да чујем како је; стварање новог дескриптивног значњења: следи 

140  http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/174413/TFG_2017_Martos_
Fernandez_Carlos.pdf?sequence=1&isAllowed=y

http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/174413/TFG_2017_Martos_Fernandez_Carlos.pdf?se
http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/174413/TFG_2017_Martos_Fernandez_Carlos.pdf?se
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маркетинг – рекламе; пресађивање новог значења на одомаћену страну 
реч: повећајте волумен ваше косе – бујност, дебљина, густина; пресађи-
вање новог значења на домаћу реч: носимо лепа искуства – доживљаје). 

Посебна је ситуација када су у питању „измене само неких сегмената 
лексичког значења, на пример денотације, конотације, десигнације. Те про-
мене нису лако уочљиве и често их ни речници не региструјуˮ (Драгићевић 
2008: 86). Ауторка ову појаву илуструје неколиким примерима, поредећи де-
финиције у дескриптивним речницима, с једне стране, и асоцијативно поље 
ових лексема у Асоцијативном речнику српског језика (2005), у којем се бе-
леже управо ове неухватљиве културеме, као одраз разумевања одређених 
ентитета у савременом друштву и култури. Ауторка констатује да је доскора 
денотат лексеме телефон био искључиво жични, фиксни телефон, док асо-
цијације показују да је тада (2005) најфреквентнији респонс мобилни (106 
од 800 испитаника). А и сада је другачије, додали бисмо: у Асоцијативном 
речнику асоцијативно поље ове лексеме не обухвата лексему паматан, нити 
телефон улази у асоцијативно поље стимулуса паметан (од апарата бележи 
се – телевизор с ф. 1), што значи да су се за десетак година десиле рапидне 
промене у домену телекомуникација, које резултирају и новим лексемама 
/ лексичким спојевима. Подаци добијени из СрпКорп-a и претраживача на 
интернету иду у прилог поменутој диспропорцији – паметни телефон: ин-
тернет око 468.000 појављивања: СрпКорп 7 појављивања.141

8.1.2. методологија и корПус

На темељу изнетих истраживања посматраће се трансформација значе-
ња синтагматског споја друштвене мреже, пре свега увидом у речнике, срп-
ски једнојезични (РСЈ) и специјализовани Оксфордски речник колокација ен-
глеског језика (OCD), те увидом у релевантне податке о значењу ове лексичке 
везе. Савремено стање у светлу концептуалне анализе, тј. утврђивањем пој-
мовних метафора, сагледаће се прегледом доступних електронских примера, 
забележених у текстовима на интернету и у СрпКорп-у. Добијени подаци из 
наведених извора груписаће се према појмовним доменима од најфреквент-
нијих према онима који су спорадични, а разуђеност одређених домена пре-
ма принципу гранања генеричке метафоре на специфичне припадаће једној 
примарној, генеричкој метафори. Осим тога, у обзир ће се узети и формална 
структура полазног примера, будући да су предлошко-падежне конструкци-
је такође показатељ метафоризације, пре свега, просторног изворног домена 
(по / на друштвеним мрежама, са друштвених мрежа и сл.).  

141  Више примера новонасталих колокација в. у Дражић 2018.
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Што се корпуса тиче, приметна је велика диспропорција забеле-
жених примера на интернету и у СрпКорп-у у корист првих. Наиме, на 
упит “društvene mreže”, на интернету је забележено око 8 милиона резул-
тата (7.930.000 за 0,41 секунду)142, док СрпКорп на упит drusxtven[a-z] 
mrezx[a-z] (обухвата све облике), има свега 152 примера. Пажљивим 
увидом пак у изворе у СрпКорп-у, уочава се да су коришћени само По-
литика и искази с РТС-а, а грађа је датирана до 2010. године, што је по-
тврда основне хипотезе да се експанзија испитиваног примера бележи у 
последњих неколико година. За анализу пак важни су и подаци из овога 
корпуса те је обједињено ексцерпирано 1000 примера с фреквенцијом 
изнад 3 појављивања.

8.2. друштвене мреже некад и сад

Наговештај идеја о друштвеним мрежама налази се у теоријама о 
истраживању друштвених група још крајем 19. века у радовима Емила 
Диркема и Фердинанда Тениса, те је анализа друштвених мрежа постала 
кључни алат у модерној социологији, антропологији, социолингвисти-
ци, географији, социјалној психологији, студијама о комуникацији, ин-
форматичким наукама, организационим наукама, економији, биологији. 
Тако се друштвена мрежа дефинише путем чворова (појединци или ор-
ганизације), повезаних различитим видовима међузависности – вредно-
сти, визије, идеје, финансијски интереси, пријатељство, сродство, зајед-
нички интерес, финансијска размена и сл.143 На страници Википедије144 
на енглеском језику  налазимо следеће информације: 

Услуга друштвеног умрежавања (и страница друштвеног умрежавања или дру-
штвени медији) интернетска је платформа коју људи користе за изградњу дру-
штвених мрежа или друштвених односа с другим људима који имају сличне лич-
не или пословне интересе, активности, позадину или везе у стварном животу. 
Веб-странице друштвених мрежа омогућавају корисницима да размењују иде-
је, дигиталне фотографије и видео-записе, постове и обавештавају друге о ак-
тивностима и догађајима на мрежи или у стварном свету с људима из њихове 
мреже […] Лично умрежавање особа – попут окупљања на сеоској  пијаци 
како би се разговарало о догађајима – постоји од најранијег развоја градова, 
интернет омогућава људима да се повежу с другима који живе на различитим 
локацијама, у распону ширем од града, по целом свету.

142  Приступљено 3. 11. 2019.
143  https://sr.wikipedia.org/sr
144  https://en.wikipedia.org/wiki/Social_networking_service

https://sr.wikipedia.org/sr
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_networking_service
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Речник српскога језика не контекстуализују значење друштвени 
именицом мрежа145 нити обрнуто. Конституенти дате везе нису, нажа-
лост, дати као стимулуси у Асоцијативном речнику, што би упућивало на 
то да у даља истраживања дате проблематике треба укључити и асоци-
јативну методу. Ова празнина, када је у питању спој друштвена мрежа, 
указује на то да у актуелном времену постојаност, фреквентност и упо-
треба испитиваног споја није била део културног и друштвеног миљеа. 
Oxford Collocation Dictionary (2008) пак бележи колокат social уз именицу 
network али не и обрнуто, што значи да ова врста празнине није постојала 
у енглеској култури и језику, што имплицира да је сам феномен већ био 
проширен и актуелан. У бази Sketch Engine на упит друштвен први и нај-
фреквентнији (14.708) минимални контекст јесте мрежа, што се види на 
доњој илустацији с почетним конкорданцама. Далеко нижу фреквенцију 
имају синтагматски спојеви друштвени живот (око четири хиљаде),  дру-
штвене науке (око три хиљаде), друштвена својина (око хиљаду) итд. 

Илустрација 13: Део конкорданцијске листе на упит друштвен у корпусу 
Sketch Engine146

145  Једино значење 5.а у РМС гласи: систем међусобно повезаних уређаја, ин-
сталација, односно комуникационих, саобраћајних и других веза разгранатих у разним, 
обично изукрштаним правцима: водоводна ~, друмска ~,  електрична ~, железничка ~, 
компјутерска ~ и сл. 

146  https://app.sketchengine.eu/#concordance?corpname=preloaded%2Fsrwac12_hu
npos&tab=advanced&queryselector=cql&cql=%5Bws(2%2C%2035113067188)%5D&sear
chdesc=dru%C5%A1tven%20%2B%20mre%C5%BEa&showresults=1

https://app.sketchengine.eu/#concordance?corpname=preloaded%2Fsrwac12_hunpos&tab=advanced&queryselec
https://app.sketchengine.eu/#concordance?corpname=preloaded%2Fsrwac12_hunpos&tab=advanced&queryselec
https://app.sketchengine.eu/#concordance?corpname=preloaded%2Fsrwac12_hunpos&tab=advanced&queryselec


147

КОГНИТИВНА ПЕРСПЕКТИВА ЗНАЧЕЊА РЕЧИ

8.3. концеПтуализација друштвениХ мрежа

Анализа грађе показала је да генерисања појмовних метафора де-
нотираног појма друштвене мреже почива на изворним доменима: ме-
сто, предмет, изазивач, човек/људи, физичка сила, запаљива материја, 
спроводник, што значи да их разумемо у оквирима следећих семантич-
ких поља: спацијалност, пацијативност, каузативност, агентивност и ин-
струменталност. 

8.3.1. друштвенe мрежe су место

Како показује анализирана грађа, у највећем броју забележених при-
мера појам друштвене мреже јесте место, при чему је могуће издвојити не-
колико подтипова спацијалне концептуализације анализираног феномена. 

Обележје динамичности, односно статичности (Пипер 1997: 64) 
појављује се као дистинктивно. Прво намеће концептуализацију дру-
штвене мреже су одредИште, тј. постизање циља или друштвене мре-
же су полазИште, тј. место које се напушта кретањем. Обележје ста-
тичности пак диктира интерпретацију друштвене мреже су огранИчен 
простор. Динамички, кинетички аспект просторних односа и његов ста-
тички, позициони аспект подразумевају и другачије концептуализације 
феномена: друштвене мреже су огласна табла, друштвене мреже су 
сцена, друштвене мреже су прИчаонИца. 

8.3.1.1. Друштвенe мрежe су одредиште
Уз глаголе кретања, доминантно ићи, ређе ући, мигрирати и спо-

радично уз девербативне именице (приступање), маркиране обележјем 
[+динамичност] и [+директивност], друштвене мреже концептуализу-
ју се као тродимензионално место, локализатор. Акузатив праћен пре-
длогом на, чиме је формализован појам друштвене мреже, упућује на 
адлативну концепцију просторних односа – оне су одредиште кретања, 
а циљ је површина локализатора (Антонић 2005: 213). Предочено илу-
струју наредни примери: 

На Фејс више не идем само из разлога што претерују са глупости-
ма (форум);
ФБ имам али не користим. Знам да не уђем на њега по недељу дана 
(форум); 
Мада лагано крећу да мигрирају и на инстаграм147 (форум); 
На фб при приступању дајете дозволу за коришћење свега (форум).
147  Примери пренети у оригиналу, без лекторских интервенција. 
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8.3.1.2. Друштвенe мрежe су полазиште
Глаголи кретања бежати, склонити, маркирани као директивни 

глаголи с обележјем [+динамичност], који упућују на удаљавање с ка-
квог места, условљавају аблативну концепцију просторних односа, што 
је формализовано употребом генитива блокираног предлогом са: 

Бежим ја са Инстаграма (форум);
Неприкладна игра убрзо је склоњена с најпознатије друштвене 
мреже (СрпКор). 

8.3.1.3. Друштвенe мрежe су ограничени простор
Глаголи мировања (налазити се, бити у значењу ‘налазити се’, за-

тећи се, појављивати се, боравити, и жаргонизми висити и блејати у 
значењу ‘проводити време на неком месту’, постојати, преовладавати, 
наћи се и сл., маркирани обележјем [-динамичност] и [-директивност], 
упућују на следећу ситуацију – друштвене мреже разумемо као место 
на којем се остварује радња денотирана датим глаголима. Овакав сцена-
рио, с обзиром на то да се ради о непосредној просторној локализацији 
(Антонић 2005: 282), намеће употребу типичне конструкције за позици-
они аспект простора (Павловић 2009: 142) – локатива блокираног пре-
длогом на или по. Наведено илуструју следећи примери: 

Ако не желиш да твоје слике буду на друштвеним мрежама, скло-
ни их (форум);
често се поjављује на друштвеним мрежама (форум);
нервирам саму себе када се затекнем на некој од друштвених мре-
жа (форум);
Углавном све врви од залудног света, који по цео дан виси на фо-
руму (форум).

8.3.1.4. Друштвенe мрежe су огласна табла
директивни глаголи објавити, избацивати, качити, поставити, 

стављати, шибати у значењу ‘поставити’ и сл. (Павловић 2009: 142) 
и именице изведене из њих у чијем је семантичком садржају укључена 
сема која би се могла дефинисати као ‘учинити нешто јавним’ омогућују 
да се феномен друштвене мреже концептуализује као простор где ће 
какав садржај бити постављен, те на тај начин постати доступан јавно-
сти. Обележје директивности, садржано у семантичкој структури датих 
глагола, диктира и средства формализације посматраног феномена – то 
је превасходно акузатив блокиран предлогом на и ређе, неочекивано и 
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супротно норми стандардног српског језика, локативне конструкције 
праћене предлозима на и по. Наведено се може видети у наредним при-
мерима: 

Да се дотерам најлепше што могу бих објавила на друштвеним 
мрежама (форум);
Чим се нека породи, одмах је сликају и стављају на нет (форум);
Шта је Фејс да на њему простиремо свакодневно емоције као те-
пих (форум);
Опаљују телефоном онако у празно и само шибају на фб (форум);
Разлози зашто неко качи слике на фб су јасни (форум);
Поклон се увек слика и поставља на Фејс (форум).

8.3.1.5. Друштвенe мрежe су сцена
Када се феномен друштвене мреже реализује уз глаголе типа по-

нашати се, приказати се, представити се и сл. и именице у дериваци-
оној и/или семантичкој  вези с њима, маркираним семантичком компо-
нентом ‘представљање неке особе на какав начин’, он се концептуализу-
је као сцена, позорница на којој људи реализују различите активности, 
са жељом да се јавности прикажу у каквом (најчешће најбољем) светлу. 
Будући да се синтагматски спој удружује са индирективним глаголима 
(Павловић 2009: 142), он је по правилу формализован локативом са пре-
длогом на:  

Старији људи не знају да се понашају на друштвеним мрежама. 
(форум);
људи се представљају савршеним на друштвеним мрежама (фо-
рум);
на друштвеним мрежама се приказујеш у најбољем светлу (фо-
рум); 
Пар који рекламира своју љубав на Инстаграму (форум); 
Реалан живот у ком људи пројектују дешавања на друштвеним 
мрежама (форум). 

8.3.1.6. Друштвенe мрежe су причаоница
Уз комуникативне глаголе феномен друштвене мреже концепту-

ализује се као виртуелни простор у којем се остварује комуникативна 
активност „која подразумева произвођење одређеног садржаја односно 
саопштавање и преношење информација саговорнику” (Штрбац 2011: 
37). Како показује анализирана грађа, у мањем броју примера налазе се 
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квалификативни глаголи говорења (Исто 2011: 47) (ругати се, малтре-
тирати, пљувати) и именице изведене из таквих глагола (обраћање) 
који захтевају објекат а синтагматски спој друштвене мреже заступљен  
је локативом са предлогом на или по – друштвене мреже су само простор 
у којем се одвија комуникативна активност. С друге стране, у већем броју 
примера бележе се перформативни глаголи говорења „са диференцијал-
ном значењском компонентом којом се у први план истиче говорно лице 
и његове индивидуалне карактеристике, а пре свега намера да својом 
активношћу код саговорника произведе одређени учинак”: обавестити, 
саопштити, најавити и сл. У овом случају феномен друштвене мреже 
представља простор у којем се одвија говорна актиност, али и медијум 
који преноси поруку, те се стога формализује генитивом с предлогом 
преко. О предоченом сценарију сведоче следећи примери:  

Руга се некоме на фејсу а на Инстаграму бајке о људској доброти 
(форум); 
На фб обраћање покојницима, који су тек напустили овај свет (фо-
рум); 
Мене нервирају ови што пљују по друштвеним мрежама (форум);
На такозваном зиду на њеном профилу остављена је порука (Срп-
Кор); 
Бритни Спирс је преко Твитера најавила нови, седми студијски ал-
бум (СрпКор); 
одлуку о продужењу уговора саопштио је преко Твитера (Срп-
Кор); 
претње су упућиване преко Фејсбука (СрпКор).

8.3.2. друштвенe мрежe су Предмет

У значајном броју примера феномен друштвене мреже концеп-
туализује се као Предмет, везујући се за глаголе различите семантике и 
остварујући специфичне семантичке улоге. 

8.3.2.1. Друштвенe мрежe су предмет манипулације
Појам друштвене мреже (Фејсбук, Твитер и сл.) појављује се као 

објекат уз глаголе (и именице у деривационој и/или семантичкој вези с 
њима) општег манипулативног значења, при чему је успостављен ко-
некциони однос вршиоца радње с објектом (Арсенијевић 2012: 43). У 
терминологији и типологији Ч. Филмора и Всеволодове овај би се тип 
објекта назива објектив и одређује се као предмет на који утиче радња 
или стање денотирано глаголом (Fillmore 1968: 25; Всеволодова 2000: 
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144).148 У примерима доминира глагол користити (и деривати корисник, 
коришћење), спорадично се појављује и глагол употребљавати – дакле, 
уз синтагматски спој друштвене мреже везују се прототипичне лексеме 
којима је денотиран манипулативни концепт схваћен као „општи субор-
динирани објекатски однос” (Арсенијевић 2012: 32), а он је формализо-
ван беспредлошким акузативом или беспредлошким генитивом: 

Већ дуго не користим друштвене мреже (форум); 
Не допада ми се што клинци употребљавају друштвене мреже 
(форум);
Сви смо корисници дурштвених мрежа и сви смо помало воајери 
(СрпКорп); 
Број корисника друштвене мреже Фејсбук достигао је 250 милио-
на (СрпКорп);
Представили су пројекат коришћења друштвене мреже Фејсбук у 
настави (СрпКорп).

8.3.2.2. Друштвенe мрежe су предмет модификације
Феномен друштвене мреже јесте, како показује анализирана гра-

ђа, и предмет модификације, при чему је подвргнут различитим видо-
вима манипулације – трансформационе, креативне и деструктивне при-
роде (Арсенијевић 2012: 31). 

 • дм су предмет креацИје. Најбројнији  су примери у којима анализирани 
појам иступа као објекат креативних глагола и именица деривираних из 
њих. Денотирана је, дакле, ситуација која подразумева процес стварања, 
тј. појам друштвене мреже јесте објекат који настаје као резултат кре-
ативних процеса и остварује семантичку улогу креатива (Всеволодова 
2000: 144; Арсенијевић 2012: 59–60). Бележе се следећи глаголи и се-
мантичко-деривационо саодносне именице за које се везује синтагмат-
ски спој друштвене мреже: направити, основати (оснивач), настати 
(настанак), изумети (изумитељ), створити, правити, креирати. Син-
тагматски спој друштвене мреже формализован је беспредлошким аку-

148  Филмор на следећи начин дефинише семантичку улогу објектива: „Objective, 
the semantically most neutral case, the case of anything representable by a noun whose 
role in the action or state identified by the verb by the semantic interpretation of the 
verb itself; conceivably the concept should be limited to things which are affected by the 
action or state identified by the verb” (Fillmore 1968: 25). Всеволодова на сличан начин 
одређује улогу објектива: „объектив – предмет, существовавший до начала ситуации и 
подвергающийся воздействию агенса” (Всеволодова 2000: 144).  
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зативом уз глаголске лексеме, односно беспредлошким генитивом уз 
именице nomina agentis:
Откад направих фб и Инстаграм (форум);
Најмасовнија друштвена мрежа на интернету је основана 2004. 
(СрпКорп);
Читам о настанку и оснивачима друштвене мреже Фејсбук (Срп-
Корп); 
Студенти са Харварда су креирали друштвену мрежу Фејсбук 
(СрпКорп). 

 • дм су предмет трансформацИје. Појам друштвене мреже јесте и пред-
мет трансформативног односа – објекат је обухваћен реализованом рад-
њом, при чему се датим процесом он квалитативно или квантитативно 
мења (Арсенијевић 2012: 51). У забележеним примерима појављују се 
глагол претворити, унапредити и проширити, при чему први упућује на 
квалитативну промену, други на квантитативну промену149 објекта фор-
мализованог беспредлошким акузативом, или, у пасивним реченицама, 
очекивано, обликом номинатива: 
нервира ме што су друштвене мреже претворене у дневнике (фо-
рум);  
циљ је да се унапреди друштвена мрежа (СрпКорп);
Друш. мрежу проширују корисници увођењем својих пријатеља 
(СрпКорп).

 • дм су предмет деструкцИје. Појам друштвене мреже разуме се као обје-
кат деструкције/елиминације када се удружује с глаголима деструкције 
(у)гасити, обрисати, деактивирати, избрисати. Денотирани су процеси 
којима се уништава објекат, а будући да се резултат радње може схватити 
као „потпуна елиминација објекта” (Арсенијевић 2012: 58), овај објекат 
има улогу елиминатива (Всеволодова 2000: 144) и формализован је бес-
предлошким акузативом. Наведено илуструју следећи примери: 
Милиони гасе своје фејсбук профиле (ЕИ);
Деактивирати или заувек обрисати профил на Фејсбуку? (ЕИ); 
Како да трајно избришем Фејсбук? (ЕИ).

 • дм су спроводнИк. Уз социјативне глаголе и глаголе типа организова-
ти феномен друштвене мреже разуме се као инструмент, спроводник 
– означавају посредника који омогућује реализацију денотираних радњи 

149  Јасно је, међутим, да граница између квалитативне и квантитативне транс-
формације није оштра јер свака промена квантитета донекле укључује и квалитативну 
промену. 



153

КОГНИТИВНА ПЕРСПЕКТИВА ЗНАЧЕЊА РЕЧИ

(Антонић 2005: 164). Синтагматски спој друштвене мреже доминантно 
формализује инструментални генитив праћен предлогом преко и, у ма-
њем броју примера, генитив блокиран предлогом путем: 

Нервирају ме они који траже авантуру преко фејсбука. (форум);
То су девојке које упознајем преко интернета (форум); 
Грађани се опет организују преко Фејсбука да чисте обалу реке 
(Јužne vesti.com); 
Новосађанин путем Фејсбука покренуо акцију за Дечју болницу 
(Радио 021).

8.3.3. друштвене мреже су изазивач

Појам друштвене мреже концептуализује се као изазивач емоци-
оналних реакција уз глаголе емотивних стања типа нервирати, волети, 
иритирати, досадити, ужасавати, допадати се и сл.150 

8.3.3.1. Друштвене мреже су индиректни изазивач
Анализирани појам може да иступа као индиректни каузатор де-

нотираних емоција – реактивно емотивно стање настало је као резултат 
доживљаја појава, радњи или догађаја (Поповић 2007: 482) присутних 
на друштвеним мрежама. Описана ситуација диктира и језичка средства 
која се реализују. У забележеним примерима остварују се глаголи нерви-
рати, иритирати, досадити, ужасавати, допадати се и сл., док су иза-
зивачи њима означених стања, будући да имају вредност пропозитивног 
садржаја (Исто 2002: 485), формализовани најчешће реченичном фор-
мом или пак језичким јединицама (нпр. девербативним или деадјектив-
ним именицама) у функцији кондензатора реченичног садржаја. Појам 
друштвена мрежа (Фејсбук, Твитер и сл.) формализован је спацијалним 
локативом блокираним предлогом на јер денотира простор где се оства-
рују изазивачи означеног стања – различите појаве и догађаји.    

150  Граница између глагола емотивних стања и емотивних односа нејасна је и 
није лако разграничити ова два разнолика вида психолошких стања јер „эмоциона-
льное состояние возникает на основе эмоционального отношения” [емоционално ста-
ње настаје на основу емоционалног става] (Казарина 2002: 62). Забележене глаголе 
нервирати, волети, досадити и сл. одређујемо као глаголе емотивних стања будући 
да је реч о „континуалним, статалним глаголима, који одсликавају трајно емотивно 
стање” (Поповић 2007: 482), тј. стање које се активира сваки пут када субјекат дође 
„у контакт са објектом који изазива одређену емоцију или када помислимо на њега” 
(Исто: 482). Више о семантичкој типологији афективних глагола и њиховој аргумент-
ној структури в. у Поповић 2007, Штрбац 2006. и Штрбац 2012.  
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Нервира ме много тога на друштвеним мрежама (форум);
На Твитеру ме иритира твитовање о политици (форум);
Досадило ми је што на друштвеним мрежама може само да се 
лајкује (ЕИ);
Ужасава ме то што се сваки део живота на Фејсу ставља на 
изволте (форум);
Није ми се допао онај концепт распродаје приватности на Фејсу 
(форум). 

8.3.3.2. Друштвене мреже су директни изазивач
друштвене мреже (Фејсбук, Твитер и сл.) појављују се и као ди-

ректни каузатор. Тада је на функционалносинтаксичком плану ова дено-
тативна улога заступљена беспредлошким акузативом у функцији објек-
та мотиватора (Арсенијевић 2012: 105).151 При томе, у највећем броју 
забележених примера следи и додатна експликација околности којe 
иницирају какво негативно или позитивно, стање, осећање, заступљено 
најчешће глаголима (не) волети, (не) допадати се као прототипичним 
глаголским лексемама овог значењског поља. О предоченом сведоче сле-
дећи примери:

Не волим Фејсбук јер је постао свима стална адреса (форум);
Волим и Инстаграм због фотки (форум);
Твитер ми се много више допада (форум). 

8.3.4. друштвене мреже су људи

Метонимијским померањем институција за заПослене у тој инсти-
туцији, те Производ за кориснике тога места, феномен друштвене мреже 
концептуализује се агентивно, тј. разуме се као човек који остварује рад-
њу денотирану глаголима с њима удруживих. Примери показују да је у 
описаном сценарију овај синтагматски спој, будући да има агентивну 
улогу, формализован номинативом а удружује се с глаголима комуника-
тивно-интелектуалних радњи: 

Фејсбук најавио да ће поједноставити параметре приватности 
(СрпКорп);
Фејсбук саопштава да има 250 милиона корисника (СрпКорп); 

151  Всеволодова овај тип објекта означава термином стимул и под њиме подра-
зумева предмет или догађај који изазива стање у којем се налази субјекат: „Стимул-2 
– Предмет, событие, субстанция, вызывающие то или иное отношение к себе или со-
стояние протагониста, воздействующие (непроизвольно) на протагониста в ситуации 
отношение-2” (Всеволодова 2000: 145). 
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О разговору ове две даме брује друштвене мреже (Курир, 3. 10. 
2019);
Слушају ли издавачи оно што им друштвене мреже говоре (Данас, 
1. 11. 2019).

8.3.5. друштвене мреже су физичка сила

У једном броју забележeних примера феномен друштвене мреже 
концептуализују се агентивно – синтагматском споју придружују се гла-
голи с обележјем [+самоактивност] (уништити, угрозити, разороти, 
појести итд.), а оне се разумеју као физичка сила која поседује деструк-
тивну моћ, разарајући или мењајући човека и утичући, по правилу нега-
тивно, на односе у које ступа. Оваква концептуализација датог феномена 
условљава његову формализацију номинативном формом, док је објекат 
деструкције формализован беспредлошким акузативом:

Тај фб као да је уништио људима разум (форум);
Друштвене мреже угрожавају везе и бракове (Нови магазин);
Да ли друштвене мреже разарају односе међу људима (Галерија 
73).

8.3.6. друштвене мреже су заПаљива материја 
Препознаје се у примерима:

Због основца из Србије горе друштвене мреже (ЕИ);
Друштвене мреже се запалиле овом фотком (ЕИ). 

8.4. закључци: оПредмећеност виртуелне комуникације

Како је показала анализирана грађа, једна од основних метафора 
за концептуализацију друштвених мрежа као виртуелног феномена је-
сте место, дакле примарна категорија људског позиционирања, која им-
плицира могућност овладавања окружењем – кретањем, које има своје 
структурне елементе: полазиште, одредиште и пређени пут. На ово ре-
ферише семантика акције лексикализована глаголима кретања: прото-
тип ићи и они који уносе семантичке компоненте адлативности (ући), 
брзине (бежати, склањати се), аблативноти (мигрирати), те они с ком-
понентом [-динамичност], с прототипом бити (налазити се), и специ-
фикацијом времена боравити, затећи се. Месне димензије површине 
– хоризонтално или вертикално постављене – окидач су да се овај фе-
номен концептуализују као огласна табла на коју се нешто качи, оста-
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вља, објављује, или сцена на којој се ко представља, показује или некако 
понаша. Ограничено, омеђено одредиште, у основи, не нужно – троди-
мензионално – метафора је за друштвене мреже као Причаоницу, у којој 
се размењују различити садржаји корисника, где се једни другима обра-
ћају, наводе, саопштавају, своје мишљење, те се ко пљује, руга се коме, 
намеће своје мишљење.     

Према фреквентности примера, после места, друштвене мреже 
концептуализују се као предмет унутар тог простора, којим се најначел-
није манипулише или, уже, који се конзумира, што се денотира глаголом 
хиперонимом користити и његовим дериватима. Овај се предмет може 
модификовати – од креације, трансформације до деструкције, на шта 
реферишу нпр. глаголи створити, претворити, проширити, угасити и 
други. Осим тога, метафоризује се и као спроводнИк, предмет-конектор 
којим се успоставља веза међу корисницима – упознају се, зближују се, 
заљубљују, покрећу акцију и сл., што се опредмећује предлозима преко 
и путем. 

Метонимијска пак трансформација човек/људИ за вИртуелна ко-
мунИкацИја тј. сегментом способност комуницирања (говорити, наја-
вити, саопштити, брујати и сл.) даје овој појави вештину преношења 
информација, од неутралног саопштења, до интензивног, алармантног 
упозорења и ширења вести. Осим тога, екстрахује се и елемент емотив-
ности, емпатије, па оне могу да жале, пружају сигурност, подршку и 
ургентну помоћ. 

Даље се ова метонимија развија – издваја се особина провокације, 
те су мреже ИзазИвач који може да делује у два смера (а) директно узро-
кује емотивно-психолошке реакције код конзумената (мреже их нервира-
ју, они их воле, допадају им се) или (б) индиректно изазива реакције због 
садржаја које презентују (иритира ме твитовање о политици; ужасава 
ме што се живот на фејсу ставља на изволте...), што се различито и 
формализује кад је у питању исказивање и форма субјекта.   

Махом негативни садржаји или изазване последице корисника 
мрежа надаље их метафоризују као физичку силу, и то, како примери 
показују, деструктивну, рушилачку (фб уништава разум; мењају психу, 
угрожавају везе, разарају односе и сл.). И, коначно, као такве, мреже, тј. 
њихови садржаји могу до те мере да се интензификују да добијају осо-
бину високe топлоте и метафоризују се као запаљива материја, те горе, 
букте, запаљују се и сл. 
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Након опредмећивања, конкретизације једног од феномена вирту-
елне комуникативне димензије, путем идентификације површинских ре-
ализација на лексичком плану, и увида у мноштво примера с чвориштем 
претраге, уочава се комплексност како самог појма тако и дисциплина 
чији предмет истраживања могу бити, али и даља лингвистичка, превас-
ходно, когнитивистичка истраживања. У раду је осветљен само сегмент 
метафоризације феномена друштвене мреже, али на жанровски неутрал-
ном терену. Дакле, даље анализе могле би обухватити диференцијаци-
ју метафоризације мрежа у сферама писаних текстова, усмених иска-
за, дигитализоване грађе у њиховим различитим видовима (Инстаграм, 
Фејсбук, Твитер итд.), те тематској одређености и критеријуму става. 
Овде се само начелно може уочити да преовладава негативно одређење 
овог феномена, али недостаје више података о изворима, њиховом од-
носу, корисницима итд. Граматика у светлу когнитивне семантике (нпр. 
предлошко-падежне конструкције), доминантна категоријална обележја 
површинских реализација, конкретизатора, као и семантичка обележја и 
семантичке реализације били би занимљиви аспекти даљих истражива-
ња.   
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9. КАТЕГОРИЗАЦИЈА И ОГРАДЕ НА ПРИМЕРУ 
ПРИДЕВА ‛ЧИСТ’

9.1. одредбе категоризовања

У истраживању се на примеру придева чист, као одредбе катего-
ризовања, спроводи вишеслојна анализа, која полази од лексикографске 
обраде у постојећим дескриптивним речницима српског језика, да би се, 
увидом у електронски корпус екстраховали примери циљане употребе, 
који се даље класификују према параметрима садржинске и формалне 
сродности и степену постојаности синтагматског споја. Циљеви подра-
зумевају: (а) идентификацију потенцијалних активираних сема и, у вези 
с тим, значењску корелацију с постојећим лексичким регистром на па-
радигматском плану (чиста лаж : гола лаж; чиста случајност : пука 
случајност; чисто пријатељство : искрено пријатељство и сл.); (б) ре-
гистровање позитивне и негативне семантике удруживих именица и мо-
гуће импликације на формалном плану (... из чисте пакости : * ... из чи-
сте среће); (в) диференцијацију значења одредбе чист кад се удружује с 
именицама из исте семантичке подгрупе, те уочавање нејасних граница 
између поларитета – позитивно : негативно, као последице неједнаког 
ефекта који се постиже квалификацијом ентитета овим обележјем (уп. 
чиста добит : чиста пљачка).

Полазећи од поставке теорије прототипа да је степен припадно-
сти ентитета категоријама одређен степеном њихове сличности с про-
тотипом, јасно је да ће ова, пре свега когнитивна представа, у језику 
имати репрезентанте дате скаларности. Како пак разумевање категорија 
корелира с друштвеним и културним оквирима, тј. улогама које одређе-
ни ентитети имају за човека (уп. Fillmore [2014: 98] 1982: права кафа : 
*праве панталоне), очекивана су и међујезичка непоклапања у погледу 
лексичког регистра одредаба категоризовања152. Под термином прото-
типске одредбе категоризовања Милка Ивић (1995: 225) подразумева 

152  Позивањући се на Д. Круза, М. Ивић (1995: 243) ово илуструје примером real 
и regular, при чему се првим придевом квалификује тачност (X јесте Y), док се другим 
то не истиче („Неко за кога се може рећи Y is a regular X очигледно није X”).
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прилошке и придевске изразе којима се отклањају дилеме: „да ли је X 
још нешто осим Y; да ли је X у сваком погледу Y; да ли је X на најпри-
меренији начин Y”, наводећи да je овај феномен близак Лејкофовом тер-
мину ограде [‘hedges’]153 и Дамероновом одређењу фази придеви [‘fuzzy 
adjectives’].

Разумевање категорија комплексно је и генерисано различитим 
свесним или аутоматским механизмима спознаје, што Лејкоф (Lakoff 
1987154/2014: 120–126) уврштава у метонимијске моделе.155 Квалифика-
тори којима се исказује максимална затупљеност обележја денотираног 
ентитета (прави, типичан, аутентичан, нормалан, природан, стандардан, 
обичан; пуки, сушти; овејан, пресан итд.) диференцирани су, с једне стра-
не, семантички – према дистрибуцији, тј. значењској компатибилности 
с именицом, те прагматички – према говорној ситуацији и илокуционој 
снази исказа, и, с друге стране, конотативном маркираношћу. Исто тако, 
како наводи М. Ивић (1995: 230–231), у зависности од семантике имени-
це, поједини квалификатор у реализованим колокацијама с различитим 
именицама може имати неједнак ефекат у погледу истакнутог квалитета 
(уп. нпр. прави мађионичар, прави лекар, прави мушкарац и сл.).

9.2. теоријско-методолошки оквир истраживања

Испитујемо значење придева чист када означава квалитет енти-
тета или појаве остварене у пуној мери, што имплицира одмеравање на 
скали необележено (неутрално) – обележено (апсолутно) (уп. нпр. То је 

153  Примери које даје Е. Рош ([1978] 2014: 61), позивајући се на Лејкофа, јесу: 
готово, практично, заправо (пингвин је заправо птица : *црвендаћ је заправо птица). Ис-
питујући ограде у научним радовима на енглеском и српском језику, Д. Ђорђевић наводи 
да ограде представљају „лексичке јединице које умањују или ублажавају снагу исказа 
било непотпуним опредељењем аутора научног рада према истинитости пропозиције 
или уношењем нејасности у саму пропозицију” (https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get).

154  Оригинал: Lakoff, G. (1897). Cognitive models and prototype theory, in: Concepts 
and Conceptual Development Ecological and intellectual Factors in Categorization. 
Cambridge: Cambridge University Press. M. Беланов (прев.): „О појмовној метафори”, 
у: К. Расулић, Д. Кликовац (ур.), Језик и сазнање. Хрестоматија из когнитивне 
лингвистике, 2014,  Београд: Филолошки факултет, 105–151.

155  Аутор разликује следеће врсте метонимијских модела: друштвени стереотипи 
(права мајка: домаћица), типични примери (јабуке и поморанџе су типично воће), 
идеални случајеви (идеални брак: успешан, добар, јак), еталони (нпр. узорни људи), 
генератори (једноцифрени бројеви – природни бројеви), подмодели (нпр. основне боје), 
изразити примери (велике катастрофе – изразити примери природних непогода).

https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get
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глупост. Чиста глупост!), те је стога важно терминолошки разликовати 
градуелност од интензивности, при чему се потоњим одређењем фоку-
сира субјективни став говорника, тако да исказ има експресивно-стилски 
карактер (уп. Николић 2014: 28). Будући субјективан, тај је став свакако 
скалиран, одређен оком посматрача (Van Der Wouden – Foolen 2017: 101), 
што имплицира постојање лексичког регистра с одређењем експресивни 
интезификатори, којима се преносе ставови говорника који не припадају 
дескриптивном садржају дате реченице (Gutzmann –Turgay 2012: 150).

Будући да идентификација и дескрипција прототипских одредаба 
категоризовања, како је наговештено, обједињује значењски, употребни 
и когнитивни аспект, нужно је осветлити њихова семантичка обележ-
ја у ужем и ширем контексту, примењујући полазишта концептуалне  и 
колокацијске методе (уп. Хлебец 2008: 65–79; Дражић 2014). У раду се 
на примеру придева чист, као одредбе категоризовања, спроводи више-
слојна анализа која полази од речничких дефиниција, да би се, увидом 
у електронски корпус екстраховали примери циљане употребе, који се 
даље класификују према параметрима садржинске и формалне сродно-
сти и степену постојаности синтагматског споја. 

Компаративни приступ датој проблематици подразумева уочавање 
пропорције забележених значења датог придева у електронском Корпусу 
савременог српског језика (СрпКорп), у којем су дигитализовани текстови 
из различитих функционалних стилова, и у Речнику српскохрватског књи-
жевног језика Матице српске (РМС), и то из угла хијерархизације значења 
с обзиром на временску дистанцу и, у вези с тим, коришћене изворе.

9.2.1. лексикографско-лексиколошки План Придева ‛чист’
Богата полисемантичка структура придева чист забележена у 

(РМС, том VI) генерисана је, јасно, примарним значењем 1.а. ‘који је 
без прљавштине, без мрља, који није упрљан, уредан’, што је уједно и 
доминантно значење будући да твори разгранато семантичко-дериваци-
оно гнездо. Даље, сема [-примесе/прљавштина] активира се у значењу 
8.б. ‘потпун, несумњив, прави, типичан, сушти’, које је у једнотомном 
Речнику српског језика Матице српске (РСЈ) контекстуализовано имени-
цама: ~ лаж, ~ измишљотина, ~ глупост, ~ будалаштина, ~ злоба. Рјеч-
ник хрватскога или српскога језика Југославенске академије знаности и 
умјетности (РЈАЗУ) доноси две важне информације. Прва се тиче ети-
мологије јер се дати придев доводи у везу с глаголима лучити, сијати, 
циједити, што П. Скок (1971: 328–329) потврђује, наводећи да  је „чист, 
чиста (Вук, 13. в.) »purus rein«, ие., балтославенски и свеславенски при-
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дјев из праславенског доба”, те да се „Семантички развитак у придјеву 
[...] према циједити, који значи »чинити чистим«, тумачи по закону ре-
зултата (синегдохе)”.156 И овај етимолошки податак потврда је претпо-
ставке да су „данашња апстрактна значења неких лексема постала од 
некадашњих конкретних” (Драгићевић 2018: 198), при чему се примар-
на значења везују за конкретну сферу, а секундарна за апстрактну (уп. 
нпр. чиста кошуља, чиста соба : чиста савест, чиста злоба). Друга 
битна потврда регистрована у РЈАЗУ тиче се управо природе апстрактне 
семантике, што је дефинисано на следећи начин: „у умном смислу, када 
је што без чега умна, што би било зазорно, што би требало кудити, или 
кад је без чега такога, што би било друго или друкчије”, а најуже контек-
стуализовано именицама157:  човек, срце, девојка, жена, крв; рај, време, 
недеља, среда; дух, душа, живот, памет; свест, мисао; пријатељство; 
љубав, доброта, девство, вера; истина, наука, беседа, исповест, моли-
тва, глас и сл. Примери именица негативне семантике уз овај придев 
нису забележени у РЈАЗУ. Прилог пак чисто, између осталих, има и се-
мантизацију ‘у потпуности’, формулисану на следећи начин: ‘као сасма, 
по свијем, по све; као скоро, готово’, и, иако квалификује предикацију 
махом позитивне семантике, постоје, ретко, и овакви примери:

Али му чисто жао буде што јој нема оних двеју тални (нар. прип. Вук); 
Девојка из великога страха чисто се обезнани кад види у господским 
хаљинама прекрасног младића.

У РМС регистровано је девет значења овога прилога, од чега се чак 
пет односи на својеврсну интензификацију158 акције означене глаголом 
(нпр. чисто се веселим кад дође недјеља; чисто се преслишавају; чисто 
се плашим јавно признати и сл.).  

156  Оправдану примедбу у вези с развојем значења овога придева даје Р. Драги-
ћевић (2018: 199) истичући да би се семантички процес описан у овом примеру могао 
„са становишта модерне лексикологије искључиво повезати са метонимијом заснова-
ном на логичкој вези радња – особИна као резултат те радње (поступак цеђења који 
доводи до чистог – чист)”.

157  Наведене именице екстраховане су из реченица које су потврде значења и 
подзначења и дате су у облику савременог српског јзеика. Регистар није потпун, али је 
предочена скупина именица сродне семантике.   

158  С обзиром на то да се ради о значењима којима се квалификује радња на 
основу степена испуњености, ова скаларност предочена је следећим дефиницијама 
значења: 5. ‘баш, управо (за појачавање онога што се у реченици казује)’; 6. ‘готово, 
скоро, малоне, замало’; 7. ‘сасвим, потпуно, посве’; 8. покр. ‘доиста, зацело’; 9. покр. 
‘једино, само’.
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9.2.2. Придев ‛чист’ у електронској грађи

Када су у питању значења и употребе придева чист и прилога чи-
сто у СрпКорп-у, а у вези с наведеним циљевима истраживања, начел-
но су важне две напомене: (а) претрага је вршена упитом: cyst[a-z], на 
основу којег су идентификована 9.203 сегментирана извода, махом из 
књижевноуметничког стила, и нужно укључује поједине форме глаго-
ла чистити, које нису предмет анализе; (б) узорак су чинили примери 
забележени у хиљаду континуирано навединих извода159, што се сматра 
малим, али репрезентативним одабиром за анализу и постављене ци-
љеве рада. Како квантитавном анализом није предвиђено и утврђивање 
заступљености броја појављивања фреквентних удружених спојева, не 
бележи се понављање истих примера, те се у коначном збиру не очекује 
сума полазног броја испитиваних сегмената. 

Утврђивањем пропорције квалификованих ентитета номинованих 
именицама према параметру [+/- конкретно]160 те даљом класификаци-
јом оних апстрактних према критеријуму [+/- позитивно], добиће се 
оквирна слика о превази значењских поларитета у савременом српском 
језику, као и представа о томе која значења имају тенденцију ширења, 
тј. сужавања, када је у питању семантика детерминисане именице. Под-
једнако важан податак добијен из СрпКорп-a јесте идентификација ап-
страктних ентитета који се концептуализују као ‘огољени, без наслага 
/ без прљавштине, чисти’, тј. оних које наша перцепција фокусира као 
јасне и недвосмислене појаве из духовне сфере, појмовном метафором 
опредмећене квалификатором чист. Кретање на скали конкретно – ап-
страктно, те позитивно – негативно, посматрано из перспективе стања 
забележеног у РЈАЗУ и оног у савременом СрпКорп, може се објаснити 

159  Нешто мање од петине (140) ових примера садрже придевско-именичке везе. 
У великом броју сегментираних извода забележена је прилошко-глаголска или придев-
ско-прилошка веза. Фреквентне идиоматизоване везе типа из чиста мира, нису чиста 
посла, чинити шта чиста срца, немати три чисте нису предмет ове анализе.

160  Класификација именица према овом обележју почива на критеријуму припад-
ности ентитета домену материјалних реалија, с једне стране, тј. духовној, нематеријал-
ној сфери, с друге стране. Категорија [бројивост] и могућност реализације плуралских 
форми један су од индикатора разграничења конкретних од апстрактних именица, мада 
има примера који су у колизији с овом тврдњом (нпр. [+конкретно, +бројиво]: књига, 
сто, прозор и сл.; [+конкретно, - бројиво]: брашно, кафа, намештај; [+апстрактно, 
+бројиво]: идеја, поглед, концепт; [+апстрактно, - бројиво]: љубав, страх, савест). У 
контексту диференцијације конкретно : апстрактно, када су у питању својства исказана 
придевима, Р. Драгићевић (2001: 263) наводи да се „Уобичајеним сматра да су конкрет-
ни они придеви ЉО који означавају физичку особину, а апстракни су они придеви ЉО 
који означавају духовну особину”.
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развојем људског појмовног света и, у складу с тим, потребом за разгра-
ничавањем концептуалних датости, што се свакако рефлектује на језич-
ки план (уп. Ивић 2008: 99–105).161 

Како је у природи конкретних ентитета имплицирано својство 
‘присуство / одсуство наслага, прљавштине’, инвентар лексема с овим 
обележјем не наводи се с циљем истицања одређених или репрезента-
тивних примера из ове класе, него управо као референтна тачка у односу 
на чији збир се посматра жељено значење – ‘у потпуности, недвосми-
слено присуство својства без наслага, без прљавштине’ у споју с ап-
страктним ентитетима, чији је инвентар битан с обзиром на могућност, 
тј. ограничења у селекцији. Класификација апстрактних именица врши 
се на основу њихове примарне семантике, иако ће тек у споју с придевом 
чист реализовати конотативну нијансу, која може бити и потпуно су-
протна од полазне, тј. степеноваће се номиновани ентитет на скали ин-
тензификовања према намери говорника, који овом одредбом, начелно, 
или фокусира суштину ентитета или га таквим фокусирањем спушта на 
најнижу лествицу када су у питању његова својства  (уп. нпр. желим да 
играмо игру : желим да играмо чисту игру; дошао је ради забаве : дошао 
је ради чисте забаве; била је то срећа : била је то чиста срећа и сл.). 
Даље, одређене именице којима се денотирају особе и соматизми, иако 
с обележјем [+ конкретно], удружени с овим придевом припадају доме-
ну духовности, а њихов регистар је релевантан с обзиром на могућност 
именовања особине онога који је моралан.  

[+ конкретно]
1.162 фасада, гаће, хаљина, кабина, колиба, коса, кошуља, крпа, кућа, 

лице, марамица, нокат, одећа, одело, огледало, острво, пресвлака, 

161  Анализирајући колокациони опсег придева тврд и прилога тврдо, имајући у 
виду кратак дијахрони пресек генезе значења, М. Ивић (2008: 99–105) закључује да је 
употреба ових детерминатора ишла у правцу позитивне или негативне семантизовано-
сти. Наиме, док је некад осим негативне имао и позитивну или пожељну семантизацију 
(контрастивна двозначност, енгл. ‘contrastive ambiguity’), данас се придевом тврд ре-
ферише, ако не баш на негативно, а оно бар на не баш сасвим пожељно својство енти-
тета. С друге стране, у првој половини 19. века овим се придевом (и прилогом тврдо) 
могао оквалификовати много богатији инвентар лексема које се не односе на конкретан 
предмет: тврда нада, тврдо надање, тврд мир; тврдо чувати, тврдо се држати, твр-
до налагати, тврђе не може бити.

162  Значења су нумерисана континуирано, редоследом од 1 до 4, с тим што се 
значење под 1 (конкретно) грана на подзначења према семантици различитих темат-
скиг група (1. опште конкретно, супр. прљав; 1.1. материја, супр. с примесама; 1.2. чо-
век; супр. мешаног порекла; друге врсте физички; 1.3. хартија, супр. исписана; 1.4. боја, 
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постеља, постељина, простирка, рубље, салвета, соба, спаваћица, 
стакло, шољица, улица, зграда; 

1.1. алкохол, брашно, буковина, дијамант, гвожђе, лактоза, ракија, са-
хароза, састојак (кокаин), свила, шећери, твар, уље, ваздух, вино, 
вода / воде, вуна, злато; 

1.2.  Грк, крв, мелез, порекло, раса;
1.3.  хартија;
1.4.  боја.

[- конкретно]
2.а. апстракција, енергија, фантастика, формалност, идеологија, игра, 

коинциденција, констатација, мисао, мистерија, нагађање, намера, 
надлежност, осећање, радозналост, слика (представа), сентимен-
талност, случајност, супротност, таутологија, жеља; 

2.б. бесмислица, бол, фрустрација, глупост, губљење времена, илузи-
ја, измишљотина, лудост, љутња, мржња, неистина, неверица, ни-
штавило, обест, пакост, параноја, поза, празна форма, себичност, 
страст амбиције, засићеност, завист, зло, злоба, жртва; 

2.в. добит, човечност, истина, лепота, мудрост, наклоност, невиност, 
одушевљење, позитивност, пријатељство, савест, срећа, сређеност, 
уживање, вера, врлина, забава, задовољство;

3. девојка, људи, образ, прсти, руке (правде), срце, свет, уста, жена;
4. филозофија, хемија, историја, књиговодство, књижевност, логика, 

математика, музика, наука.

Класификовани примери најпре наводе на два закључка: (1) беле-
жи се готово двоструко више примера именица апстрактне семантике 
(конк. 53 : апстр. 89), укључујући и оне које се у спрези с придевом 
чист односе на сферу духовности (примери дати под 3); (2) највећи број 
апстрактних именица чине оне из класе nomen attributiva, а којима се 
номинује каква појава или особина својствена човеку, о чему сведочи 
доминантан творбени формант -ост, прототипичан суфикс за уобличава-
ње именица које означавају људску особину. Ове су именице пописане 
под бројем 2 и диференциране на основу семантичког обележја [+/- по-
зитвино], при чему се полази од неутралних у том погледу. Међу њима 
највише је оних с негативном семантиком (2.б.), што је потврда човекове 
потребе да се, у комбинацији с придевом чист као одредбом категори-
зације, истакне фокусирана лоша особина и градира њено присуство у 
највишем, тј. најтипичнијем облику.

супр. мутна, нејасна, с примесама других боја; 2. апстрактно разграничено на целине 
означене а. опште б. негативно в. позитивно; 3. човек (духовно); 4. наука.  
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9.3. семантичке варијације Придева ‛чист’ у колокацијама

Да нема јасне границе између диференцираних скупина именица 
према критеријуму позитивне и негативне обојености када је у питању 
њихова референцијална употреба, сведоче поједини примери потврђени 
у ширем контексту, који, иако примарно с позитивним значењем, грави-
тирају ка супротном, негативном значењу. Тако се из ширег контекста 
ишчитава конкретизовано значење овога споја, при чему су у реченич-
ном контексту присутни и други индикатори удаљавања од примарног 
значења. Такве су нпр. именице добит, задовољство или забава, о чему 
сведоче следећи примери:   

[...] да се директорима друштвених фирми, углавном, не жури нарочито. 
Сваки дан оклевања за њих је чиста добит, па зато и гледају да одуго-
влаче.
Колико пута су недужне путнике после пљачке из чистог задовољства 
излагали најгрознијим понижењима. 
Он нема етику, давно је лишен саосећања и других емоција, убијао је из 
чистог задовољства. 
Нашу библиотеку познајем исувише добро да бих се служила њоме ма у 
ком циљу осим ради чисте забаве.

Свођењем одређеног појма на ‘само то и ништа више од тога’, 
чиме се границе појаве или појма потпуно сужавају, уноси се негатив-
на нијанса значења појединих именица с одредбом чист, што се може 
видети у интерпретацији: из чистог задовољства : само да бИ бИлИ за-
довољнИ; то је чиста добит за њих : то чИне само да бИ добИлИ / 
остварИлИ свој цИљ. Како се може закључити, добијене реченице имају 
финално значење, а пропозициони садржај модификован је партикулом 
само, која, у овом случају, „указује на то да постоји сазнање о уобичаје-
ном начину вршења радње [...] али да се у датој ситуацији та радња врши 
на недовољно типичан начин” (Ристић–Радић-Дугоњић 1999: 135). 

Занимљиво је да кондензована структура с предлогом из реферише 
на намеру експеријенсера, али само кад су у питању именице које озна-
чавају циљна стања (задовољство, забава, добит, уживање), што је ре-
стрикција за реализацију очекиваног узрочног значења у форми Из+Ген 
(ради то из задовољства : да бИ бИо задовољан; *зато што је задово-
љан). Предлогом из концептуализује се прелазак ентитета из интрало-
кативног у екстралокативно стање (уп. Ајџановић 2019), те се побуда за 
реализацију какве радње може исказати овим средством, било да је она 
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подстицајног, узрочног типа, било да је то жеља или намера доживљава-
ча, као садржатеља. Доследно каузално значење пак оствариваће имени-
це негативне семантике, будући да је иницијатор акције управо својство 
означено именицом, а градирано до максимума (из чисте пакости, из 
чисте љубоморе и сл.), што је ограничење за трансформацију типа: из 
чисте пакости : *само да бИ бИо пакостан. 

Поједини спојеви показују виши степен везаности и постојаности, 
а тиме и фреквентности, што им даје карактер везане колокације. Син-
тагматска веза чиста савест163 у корпусу се јавља 77 пута, од укупно 
1.115 примера с именицом савест, што сведочи о релативно високој по-
стојаности споја, а могућност реализовања антонима – нечиста164 уз ову 
именицу, јединствена је појава у датој скупини именица. С тим у вези, 
како показују подаци у СрпКорп-у, овим се придевом, осим фреквентног 
споја који је наслов романа – Нечиста крв, најчешће квалификују име-
нице наведене под бројем 3: жена, девојка, образ, срце итд., што је опет 
показатељ нејасних граница међу идентификованим групама именица, 
те би савест, као и чисто срце, пре припадало овој скупини.

Одредба чист у вези с именицама срећа и случајност донекле по-
везује ове две именице, примарно семантички врло удаљене, будући да 
у споју с датим придевом реферишу на неочекиван исход, с тим што је 
он увек позитиван кад је у питању именица срећа. РМС не бележи овај 
спој као идиоматизован (фигуративан), али се значењски може довести 
у везу с постојаним спојевима луда, слепа, пука срећа, о чему сведоче 
следећи примери:       

Само 19 путника је преживело и то чистом срећом.
Штавише, ту је увек и удео чисте среће, а она, обично радије прати људе. 
Чудо, или чиста срећа хтели су да паклена направа не експлодира све те 
силне године. 

163  Ова цифра се односи на све облике и добијена је упитом cyist[a-z]* savest[a-z]*.
164  С обзиром на то да се придевом нечист не одређује степен припадности ка-

тегорији те нема обележје одредбе категоризовања, он није био предмет истражива-
ња. У прилог томе иде и чињеница да се придев нечист не реализује као антоним 
анализираних именица, осим именице савест. Но, и поред тога, пажње вредно било 
би истраживање које би обухватило однос антонима чист – нечист у колокацијама с 
именицама које немају примарно обележје [+конкретно]. Речник српскохрватског књи-
жевног и народног језика САНУ (РСАНУ) бележи десет значења придева нечист, од 
којих је готово половина везана за духовну сферу и односе се на домене морала, вере, 
обичаја и традиције.  
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У овим је примерима, чини се, одређени појам сведен на централна 
обележја, те се одредбом чист упућује на најјаснију представу датог пој-
ма и могуће га је разумети као перифразу ‘само срећа и ништа више од 
тога’, на граници нестварног (чудо), при чему се под срећом подразуме-
ва скуп позитивних, донекле необјашњивих, околности. Ове се крајње 
позитивне датости концептуализују као агенс који се отелотворава и има 
физичка (креће се) и духовна својства (хтења). 

Одредбом чист именице позитивне семантике своде се на најужи 
збир компонената, при чему је именица срећа на тај начин најудаљенија 
од свог примарног значења, те се још експресивније ово обележје може 
исказати придевом го, пуки, прави, истински, с тим што се придевом 
чист, у највећем броју случајева, уноси додатна компонента степено-
вања у позитивном смеру (чиста лепота, чиста мудрост, чисто прија-
тељство). С друге пак стране, именице негативне семантике одредбом 
чист добијају на интензитету и њихово се својство креће у правцу кван-
титета, те је, нпр. чиста обест, чиста пакост, у ствари, велика, а тиме и 
потпуна, тешка, док се чиста љубав налази у центру ове емоције, чиме 
се придевом чист одређује квалитет ентитета. Концептуализација ових 
појмова може се разумети појмовном метафором: добро је горе – чиста 
– узвишена мудрост, љубав и лоше је доле – чиста – тешка себичност, 
злоба. Гранични случајеви, како је напоменуто (добит, забава, задовољ-
ство) потврђују свој фази карактер управо могућношћу формализације 
Из+генИтИв, што потврђује негативну нијансу њиховог значења – напу-
штање садржатеља, а циљ је остварење личних намера. 

Конкретни ентитети с одредбом чист јасно се могу квалификовати 
и у супротном смеру (чиста хаљина – прљава; чиста крв – мешана крв; 
чист алкохол – алкохол с примесама...; чиста боја – мутна, нејасна боја; 
чиста хартија – исписана хартија), при чему је синонимија везана за 
секундарна значења (прави, аутентичан Грк; прави, немешани алкохол; 
јасна боја; празна хартија). Овај придев уз апстрактне именице, с изу-
зетком именице савест, нема антоним. Будући да се издваја само компо-
нента интензитета (до крајње границе без примеса), те тиме и јасности и 
транспарентности, једино је, у некондензованим реченичним структура-
ма могуће исказати намеравано значење партикулама појачане мере. С. 
Ристић (1999: 113) сврстава ове партикуле у тринаесту парадигму (пот-
пуно, сасвим, апсолутно...) и наводи да, одређујући меру „границу обу-
хватности неког појма, неке категорије, ове јединице се у површинској 
структури могу наћи у позицији одредбе категоризовања”.
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9.4. завршна разматрања

Истраживање категоријалних одредаба, као језичких средстава ко-
јима се утврђује позиција номинованог ентитета у односу на прототип, 
важан је сегмент когнитивне семантике будући да добијени резултати 
доприносе расветљавању значења самог прототипа и дифузности семан-
тике лексеме која га одређује. На примеру придева чист као одредбе ка-
тегоризовања, може се закључити да је његово значење у најдиректнијој 
вези са семантичким обележјима именице, најпре у погледу диференци-
јације [+/- конкретно], те у оквиру скупине апстрактних именица [+/-по-
зитивно]. Фокус истраживања био је на апстрактним именицама како би 
се утврдио један део регистра који је одраз људске потребе да именују 
баш те појаве као оне које немају наслаге и прљавштину, које су у фигу-
ративном значењу чисте. Утврђено је да су то махом именице из класе 
nomen attributiva, деривиране суфиксом -ост (глупост, лудост, пакост, 
охолост, лењост; радозналост, сентименталност, човечност, сређе-
ност, радост итд.), међу којима превагу имају оне са негативним значе-
њем. Имајући у виду чињеницу да се овакви спојеви не бележе у РЈАЗУ, 
савремено стање показетељ је тенденције ширења, пре свега, потребе да 
се фокусира и идентификује недвосмислен случај негативне појаве, што 
је на језичком плану очитовано везом дате именице с придевом чист. 
Анализом примера датих у ширем контексту, утврђено је да се о јасним 
поларитетима позитивно : негативно не може говорити без ограде, што 
сведоче примери који, примарно позитивни, у комбинацији с датим при-
девом, гравитирају ка именовању негативне појаве (чиста добит, чиста 
забава, чисто задовољство). И пример чиста срећа сведочи о нетипич-
ној појави максимално (нереално) оствареног позитивног осећања или 
пре стања (срећа), јер се одредбом фокусира сплет околности, чиме се 
овај спој приближава значењу везе с агентивним значењем – чиста слу-
чајност. 

Истраживања ових феномена, осим што расветљавају значењски, 
формални и употребни план одредаба категоризовања, пружају и увид у 
људску спознају одређених појава, концептуализованих најчешће меха-
низмима метафоре и метонимије, као и у сагледавање релевантних фе-
номена које око посматрача фокусира, скалира и складишти. Дијахрона 
перспектива приступа овом феномену, овде само споменута, омогућује 
додатна сазнања о томе како су се одређене спознаје мењале и у којем 
правцу се креће њихова важност, тј. шта остаје на маргини или се пот-
пуно потискује.
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10. ‛БОГАТСТВО’ У СРПСКОЈ ТРАДИЦИОНАЛНОЈ 
КУЛТУРИ И ЈЕЗИКУ 

10.1. асПекти анализе Пословица

Формална једноставност пословица никако није у корелацији с 
њиховим садржинским обележјима. Према Пермјакову, оне су блиске 
фразеологизмима,165 али су и логичке јединице, уметничке минијатуре, 
фино брушене форме, рефлексија свакодневних животних ситуација 
(Permyakov 1979: 9). Сходно томе, осим лингвистичког аспекта анализе, 
који обухвата формална средства за конституисање пословица, издвајају 
се два основна аспекта која су жанровски дистинктивна у односу на дру-
ге паремије: предметно-тематски и логичко-семиотички (Жолковский 
1978: 138; Permyakov 1979: 17–20).

Први аспект обухвата ограничен број опозитно устројених конце-
пата, који су, нпр., у „Аксиолошком фразеолошком речнику руског јези-
ка: речник вредности и антивредности” (2011) сведени на следеће би-
нарне контрасте: (1) живот – смрт; (2) здравље – болест; (3) срећа – не-
срећа; (4) своје – туђе: домовина – туђина; (5) рад – одмор; (6) богатство 
– сиромаштво; (7) памет – глупост; (8) истина – лаж; (9) смех – плач; (10) 
рај – пакао (Bayramova 2014: 10). Други аспект одређује пословице као 
„знаке ситуација или одређеног типа односа између објеката”, при чему 
се логичка структура гради употребом метафоре, док реалија166 (дено-
тат) служи као средство за њихову реализацију (Permyakov 1979: 20).

165  Поредећи фразеолошке јединице и пословице, Пермјаков издваја као разли-
ковна обележја то што су први лексички скупови еквивалентни речима (или смислу) и 
подразумевају одсуство логичког контекста, који је неопходан када су у питању посло-
вице. Под логичким контекстом подразумева се рационалан суд о одређеним појавама 
(нпр. у Вуковој збирци: Гледи као маче у тиче. бр. 698 – птица је незаштићен плен у 
близини мачке; свака слична ситуацију може се описати у оквирима овог логичког кон-
текста) (уп. Permyakov 1979: 35).

166  Иста порука (логички оквир) може да се гради посредством различитих де-
нотата. Уп. нпр. логички оквир Однос према новцу оцењен као високо позитиван јесте 
штедња исказан у следећим пословицама: Ако чоек не штеди сврх вреће и саврх пила, 
залуду штеди кад је у дну. бр. 123; Бијеле новце ваља остављати за црне дане. бр. 176; 
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Веза између природног језика и вредности, како истиче Бартмињ-
ски (2011: 74), унутрашња је и целовита. Пословице су репрезентативне 
форме оцене различитих феномена релевантних за човекову егзистен-
цију.167 Значај и вредност пословица у свом народу препознао је В. Ка-
раџић и њих је „схватао као најсуштаственији израз народног духа [...]” 
(Пантић 1965: 573), а чињеница да им је, како аутор Поговора наводи, 
посветио пуну пажњу од самих почетака свога рада, сублимирана је у 
Вуковим речима:168 „[...] оне показују и народни разум и карактер, а мло-
ге ударају и у народне обичаје” (Пантић 1965: 355).  

10.2. методологија истраживања

Предмет овога истраживања јесу пословице у српском језику које 
се односе на богатство и сиромаштво, прикупљене из Караџићеве збирке 
„Српске народне пословице и друге различне као и оне у обичај узе-
те ријечи” (1849/1965), с циљем да се идентификују основне вредности 
– аксиологеме,169 као одраз народне свести о материјалном и духовном 
иметку. Даље, на логичо-семиотичком плану посматрају се денотати 
којима се преноси слика о одређеним судовима, тј. лексеме којима се 
денотирају одређени ентитети релевантни за овај концепт. Најфреквент-
није лексеме у пословицама пут су ка разоткривању њиховог смисла 
јер: „До одговора на питање шта је у центру интересовања народних 
твораца српских народних пословица може се доћи комбиновањем две 
методе: анализом тематске структуре пословица и утврђивањем најфре-

Вересија гола шија. бр. 531; Ко је дужан тај је тужан. бр. 2335; Ко не чува мало, не 
може ни доста имати. бр. 2491; Печеница се не тражи уочи божића. бр. 4214; Штед-
ња је прво течење. бр. 6220. Лексеме (и лексички спојеви) врећа, пило (ковчег), бијели 
новци, печеница упућују на вредност стеченог имања и потребу да се чува, док парови 
вересија – шија, дужан – тужан квалификују човека који је имао немаран однос према 
свом иметку.

167  Откривајући однос према датим феноменима у пословицама, разоткривају 
се ставови заједнице јер су „вредности повезане са тачком гледишта и перспективом 
опажања света. Оне су [вредности] фактор који управља конструисањем визије [...] и 
концептуализације од стране појединца или заједнице носилаца језика, а затим и фак-
тор који интегрише елементе важеће слике света устаљене у традицији” (Бартмињски 
2011: 75).

168  В. Ст. Караџић у: „Објављеније о народним српским пословицама” (1849). 
169  Бајрамова преузима Жуковљеву дефиницију аксиологеме као аксиолошког 

идеала или „карактеристику изабрану из парадигматске серије, коју узимамо у својству 
оцене, остварену у великом броју пословица” (Байрамова 2014: 10) 
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квентнијих лексема у њима” (Драгићевић 2013: 82). И коначно, испитује 
се јединственост концепта из перспективе доследности аксиологеме, тј. 
његова амбивалентност, односно питање „да ли смисаони раскол посло-
вица [...] говори и о расколу унутар концепта”170 (Драгићевић 2013: 76). 
Да је концепт богатство – сиромаштво високо позициониран у народ-
ној свести потврђује чињеница да пословице које се односе на народно 
вредновање поседовања / непоседовања (у најширем смислу) заузимају 
готово пет процената (274) од укупног броја (6379) пословица, колико 
садржи Вукова објављена збирка (1849).

10.3. тематске груПе концеПта богатство

Целокупан спектар човековог опажања, кад је у питању дата тема, 
исказан у форми пословица у српском језику, може се ограничити у три 
велике тематске групе: стицање материјалних добара, располагање имо-
вином и однос према њој, и поседовање / непоседовање материјалних 
вредности (богатство и сиромаштво).

10.3.1. богатство/сиромаштво и стицање

У процесу стварања добара, улога и степен човековог ангажмана 
варирају, те се његов труд оцењује из аспекта реализованог постигнућа. 
Велики број пословица упућује на однос према стеченом иметку, при 
чему се као вредносни суд поставља (заједнички за све њих) – правилан 
је искључиво чуваран однос према имовини. 

Аксиологема: Само правовремени труд и рад имају резултате 
(јединствено, неамбивалентно вредновање). Лексеме које упућују на 
процес и резултат стварања: посејати : пожњети; радити : хранити; 
удробити : кусати; хранити (стоку) : не бојати се, не радити (лети) : 
гладовати; знати : немати : имати (кућа); имати : немати; жњети : 
јести; сермија171 : памет.

170  Како ауторка наводи, истраживања пословица о брату и деци у руском и срп-
ском језику показују да се очитује поларизован однос – Брат није мала ријеч. : Ако 
злотвора немаш, мајка ти га је родила. Р. Драгићевић сматра да је ипак у питању један 
концепт, негативно и позитивно квалификован и додаје да је „могуће да позитиван и 
негативан афективни набој који истовременим деловањем обликују концепт омогућа-
вају његову најобјективнију слику” (Драгићевић 2013: 76). У погледу имовине може се 
додати да се у српском народу, према забележеној пословици Ако смо ми браћа, нијесу 
кесе сестре – јасно разграничава посед независно и од најближе крвне везе.

171  Сермија – иметак; стока.



176

ЛИНГВОКУЛТУРОЛОШКА ПЕРСПЕКТИВА ЗНАЧЕЊА РЕЧИ

Како посијеш, онако ћеш и пожњети. бр. 2076; Како радила, тако се хранила. 
бр. 2080. Како удробиш онако ћеш и кусати. бр. 2097; Ко купус сади и крмачу 
храни, не боји се глади. бр. 2382. Ко се мотиком не набуса, тај се круха не на-
куса. бр. 2569. Ко у љето не ради, у зиму гладује. бр. 2647; Ко што посије то и 
пожње. бр. 2679; Ко до двадесет година не зна, до тридесет нема, тешко кући 
која га има. бр. 2265; Боље се повратити а имати него чекати а немати. бр. 
412; Добра овца много не блеји али много вуне даје. бр. 956; Докле жњела, дотле 
јела. 1022; Друг ти зрцало, а сермија памет. 1130; Ђе си пјевао љетос пјевај и 
зимус (казале челе бумбару кад је био дошао да презими). бр. 1245; Занат је у не-
вољи храна. бр. 1362; Ја умио а не имао, ја имао а не умио (свеједно је). бр. 1810.

Аксиологема: Правилан је искључиво чуваран однос према имови-
ни (јединствено, неамбивалентно вредновање). У овој групи пословица 
примећује се да се штедња оцењује као дуготрајан и тежак процес, чак 
напорнији и од самог стицања (нпр. Лакше је стећи него сачувати. бр. 
2801; Лакше је чувати овце него новце. бр. 2802; Мучније је сачувати 
него стећи. бр. 3234; Боља је добра штедња него рђаво течење. бр. 322). 
У осталим пословицама из ове групе логички однос услов – резултат, 
осим наведених (стећи : сачувати) постиже се следећим лексемама: 
имати : чувати; (старо) крпити : (ново) носити; крпеж / трпеж : др-
жати (свет); (добра) штедња : (лоше) течење; (бијели) новци : (црни) 
дани; (саврх) вреће / пила : (дно) вреће; добијати : не куповати; зрно : 
гомила; длака : бјелача; капља : Морача; мрав / пчела : стицати.

Док имаш, донде и чуваш. бр. 1003; Ко не чува мало, не може ни доста имати. 
бр. 2491; Ко старо не крпи, ни ново не носи. бр. 2614; Ко шта има нек чува. бр. 
2574; Крпеж и трпеж по свијета држе. бр. 2705; Крпеж кућу тече. бр. 2709; 
Више је дана него кобасица. (Не ваља потрошити све за један дан). бр. 579; Би-
јеле новце ваља остављати за црне дане. бр. 176; Ако чоек не штеди сврх вреће 
и саврх пила, залуду штеди кад је у дну. бр. 123; Ако не начува, не натече. бр. 69; 
Много добија онај који свашта не купује. бр. 3057; Много зрна гомилу начине. бр. 
3060; Мрав и чела уче како се тече. бр. 3087; Длака по длака, ето бјелача: зрно 
по зрно ето погача (капља по капља, ето Морача)! бр. 940.

10.3.2. стечена имовина

Пословице из тематске групе стечена имовина обухватају улоге 
поседника, поседа и околине, те се њима вреднују односи међу овим 
улогама. Најбројније су пословице којима се износи суд о односу пре-
ма имовини, а вредност која доминира јесте скромност у задовољавању 
потреба. Овај је суд релативизован ретким опозитним ставовима и вред-
ност је амбивалентна.
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Аксиологема: Треба бити задовољан оним што се има. Квантитет 
задовољавајућег иметка креће се у границама довољно је како јесте, а 
све што прелази ову границу ризично је и непожељно. Концепт довољно 
/ недовољно исказан је лексичким паровима: јаје : кокошка; ишта : ни-
шта; (црн) колач : празна торба; (хтети) веће : изгубити; орах : товар.

Боље је данас јаје него сутра кокош. бр. 337; Боље је и шта него ништа. бр. 366; 
Бољи је и црн колач него празна торба. бр. 431; Ко хоће веће, изгуби (и оно) из 
вреће. бр. 2656; Коме није у ораху, није ни у товару (доста). бр. 2445.

Супротан став запажа се у занемарљиво малом броју пословица 
које немаран однос према имовини преносе описом ситуације у којој је 
човек представљен у односу према храни (и куповини), чиме се ослика-
ва, неретка, потреба да се испуне актуелне жеље и то лексемама: печена 
шева : кокош; јести / пући : гладовати / крепати; хлеб : погача / овсени-
ца; куповати : продавати. Разликују се оне пословице у којима је ова 
потреба исказана као актуелна (употребом презента и првог лица једни-
не; прилозима данас / сутра) и оне у којима је узрочно-последична веза 
исказана релативном субјекатском реченицом (ко тражи, ко купује...).

Волим данас печену шеву него сутра кокош. бр. 618; Данас ће ти јести, јести / 
докле не пукне. / А сјутра ће гладовати, / докле не крепа. бр. 842; Ко тржи преко 
хљеба погаче, жели и овсенице. 2635; Ко купује што не треба, продаваће и оно 
што треба. 2381.

Аксиологема: Добро је помагати другима, делити са другима. Овај 
је вредносни суд у народним пословицама потпуно релативизован, те се 
овај сегмент концепта може сматрати најамбивалентнијим. Као прото-
тип дате аксиологеме може се навести пословица: Ко дијелио а плакао, 
не веселио се. бр. 2259, а као њена супротност: Даровна рука сиромашка 
мајка. бр. 873. У прву групу долазе и пословице: Ђе могу двојица може 
и трећи (н.п. јести) бр. 1210; Ђе се хиљада добије, стотина се може 
поклонити. бр. 1241, док ће се као опозит поставити процена: Ко много 
дијели, скоро ће пропасти. бр. 2453; Једном руком даје, а двијема узима. 
бр. 1857. Разликују се и перспективе онога који даје и онога који прима, 
па се неутралне констатације могу тумачити као подстрек даваоцу: Бла-
го оном ко дава, тешко оном ко изгледа. бр. 228; Боље је дијелити него 
просити. бр. 338. С друге стране, ономе који прима саветује се опрез: Ђе 
ти кажу много, мали кош носи. бр. 1251; Ко ти велики дар даде, он гле-
да и велико уздарје. бр. 2624. Ако је и амбар, варићак је мјера. (Не ваља 
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преко мјере узимати ако има и доста онога што се узима.) бр. 26. Ова се 
тематска група исказује следећим паровима лексема: делити / плакати : 
не веселити се; рука : (сиромашка) мајка; двојица : (и) трећи; добити : 
поклонити; давати : изгледати; (боље) делити : просити; много : мали 
кош; дар : уздарје. 

10.3.3. иметак и однос Према другима

У оквиру ове тематске групе – иметак и однос према другима, на-
лазе се и пословице које упућују на релацију давалац – блиска околина, 
родбина и пријатељи, те се издваја јасан вредносни суд: Треба разграни-
чити (материјалну) својину, свој интерес од интереса свих других (па и 
блиских) људи, што се може илустровати следећим примерима: И оца 
би за новце продао. бр. 1706; Ако смо ми браћа, нијесу нам кесе сестре. 
бр. 56; Два ата на једним јаслама не могу бити. 899. А статус пријате-
ља, у овом концепту, није реципрочан уколико није и материјални статус 
узајаман: Кад се једе и пије, онда је доста пријатеља. бр. 1966; Како 
чоек дође на просјачки штап, свак га се клони. бр. 2099; Ђе се не једе и 
не пије, ту љубави нема. бр. 1237. Став да је новац сигурност и стабил-
ност у животу забележен је нпр. у пословици која рефлектује (и) статус 
жене у премодерном друштву: Боље је са старим папати него с младим 
плакати. (Боље се удати за стара који има него за млада који нема ни-
шта). бр. 389, или, с друге стане, о предуслову иметка за удају говори 
пословица: Мираз ђевојку удаје. бр. 3022.

Аксиологема: Памет се не може купити172 – неамбивалентан вред-
носни суд, али подразумева и однос: памети има – новца нема: 

Док памет дође, благо прође. бр. 1036; Да ти капа фали, купио бих ти је, али 
памет не могу. бр. 895; Беговац је беговац, ако неће имати ни новац; а магарац 
је магарац, ако ће имати и златан покровац. бр. 148.

172  Ово је само један сегмент велике тематске групе који се налази у Вуковој 
збирци пословица, посматран из перспективе новца. Могуће је да би се уврштавањем 
оних пословица које припадају тематској групи памет – глупост забележила и дру-
гачија вредновања памети у светлу иметка. У руским се пословицама у оквиру теме 
Присуство / одсуство новца зависи / не зависи од ума уочава амбивалентност. Најпре 
се издвајају оне које износе идеју: Вредности ума / рационалности / оштрине у односу 
на богатство и новац: Богатство – грязь, ум – золото. Золото без разума – болото. 
На деньги  ума не купишь. Нет ума – не поможет и сума. Не штука деньги, штука – 
выдумка. Смётка дороже  богатства. Ум золота дороже. Умный и без денег богат. 
Даље се пословице разврставају према односу: постоји новац : постоји памет; не по-
стоји новац : не постоји памет; постоји новац : не постоји памет; памет постоји : новац 
не постоји, и обрнутим редоследом (Bayramova 2014: 11–12). 
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10.3.4. сиромаштво

Велик број пословица односи се на сиромаштво и сиромашне.173 
„Будући свеприсутни у историји људског рода, сиромаштво и сирома-
шни утврдили су се као стална фолклорна тема и носиоци различитих 
фиктивних светова у склопу система фолклорних жанрова” (Петровић 
2014: 403). Износећи Потебњино разматрање о преласку басне у посло-
вицу, а све у вези са жанровском испреплетеношћу, Толстој (1955: 66–67) 
наводи: „релативно дугачка прича непрестано се скраћује и скраћује, за-
хваљујући томе што је све остало, неопходно за објашњење израза који 
је постао пословица, садржано у нашим мислима и лако може да буде 
васпостављено”.

У Вуковој збирци издвајају се две веће групе које реферишу на по-
јединце и стање у којем се налазе – сиромаштво и храна и, сиромаштво 
и моралне вредности.

10.3.4.1. Храна
У оквиру теме храна, диференцирају се уопштене констатације 

о недовољности хране од оних пословица које говоре о глади. У првој 
су групи у форми иреалних кондиционалних реченица исказане жеље-
не ситуације и готово све ове пословице варијација су једног логичког 
оквира: Нема основних намирница (дата у форми да има...). Лексеме 
које су језгрене у овим пословицама нису у односу супротности, него су 
део једног лексичког поља: масло, брашно, тепсија, пита; сир, гибани-
ца; каша, млеко.

Да имам масла, како немам брашна, па бисмо посудили у селу тепсију, те бисмо 
питу начинили. бр. 782; Да има овса, била би му жена госпа. бр. 784; Да има сира 
и масла, и моја би мати знала гибати гибаницу. бр. 784; Кад има хљеба, нема 
соли, а кад има соли нема хљеба (Кад се хоће за кога да каже да је сиромах). 
бр. 1916; Кад је каше, није млијека; а кад је млијека, није каше. бр. 1918; Кад је 
масла, није брашна; а кад је брашна, није масла. бр. 1911.

173  С. Петорвић у својој књизи „Сиромаштво у фолклорној традицији Срба од 
XIII до XIX века. Прилог проучавању народне културе” (2014), након опсежне анализе 
сиромаштва у жанровски различитим формама народне поезије и прозе, на крају даје и 
готово свеобухватан (с обзиром на изворе) регистар пословица и изрека о сиромаштву 
у српском народу, класификујући их на следећи начин: Сиромаси и немаштина, Сиро-
маштво и богатство; Сиромаштво и рад; Глад; Ситост; Голи и боси; Слепци и гуслари; 
Просјаци и прошња; Дужници; Сироти и маћехе (в. Петровић 2014: 409–428).
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10.3.4.2. Глад
О томе да је глад, као крајња тачка и честа последица сиромаштва, 

била елемент човекове свакодневице,174 сведочи велики број послови-
ца забележених у Вуковој збирци. Из њих се, између осталог, износи 
(а) квалификација оскудице, човеков однос према храни и понашање у 
екстремно тешким ситуацијама, и (б) веровања и став према оскудици 
и немаштини. Осим тога, у релацији надређени : подређени, бележи се 
перспектива супериорнијег када је у питању посао: Гладни хрти боље 
лове. бр. 681. Занимљива је и шаљива нота у пословици: Ако си гладан, 
поглади се по трбуху. бр. 98.

(а) У тематској групи Глад је велика мука (већа од куге и смрти) 
издвајају се лексеме које у немаштини и глади имају нарочиту вредност: 
кукурузна проја, подгрејана чорба, вода, дивљака, смрекиња, хлеб.

Грђа је глад од куге. бр. 756; Грђа је глад од смрти. бр. 757; Ђе је гладно, ту је и 
хладно. бр. 1175; Жива жељо, кукурузна пројо! бр. 1297; Жива жељо, подгријана 
чорбо! бр. 1298; Жедан коњ воде не пробира. бр. 1275; Глад очију нема. (Глад чо-
ека може натерати на свако зло.) бр. 688; Гладном чоеку слатке су и дивљаке. 
бр. 686; Гладно око не спава. бр. 683; И смрекиње вријеме продаје.175 бр. 1722; 
Гладан и патријар љеба ће украсти. бр. 674.

(б) Упркос томе (или управо због тога) што је страх од глади у 
средњем веку био веома изражен услед слабе производње, пољопривре-
де, климатских промена и сл. (уп. Петровић 2014: 76), нужна је била 
нада, тј. нека врста утехе (а исказана лексемама сита година, топло, 
сунце), о чему говоре пословице:

174  С. Петровић констатује да је проблем глади економски и социјални, али и 
универзални цивилизацијски, те да су њена очигледност и искуствена проверљивост 
имале важну улогу у стварању представа о глади. „У античкој митологији персони-
фикација глади је Фамес, демон `на зло што гони` (Вергилије). Глад стоји у предворју 
Подземља заједно са Жалошћу, Грижом савести, Болестима, Старости, Нуждом, Смр-
ћу, Муком и Сном” (Петровић 2014: 75).

175  У свом раду „О развоју и променама значења пословица” М. Лалевић издваја, 
између осталих, пословицу И смрекиње вријеме продаје и коментарише њено значење у 
контексту времена када је настала. За разлику од савременог доба када се смрекиње (кле-
ка) скупљају и продају, некада је „њена вредност била слаба, готово никаква. Смрекиње 
се не једу него се од њих гради воденица (врста туршије), која се особито зими пије и има 
пријатан укус. Како се не једу, од њих се ништа дуго и не спрема. И такве, дакле, смреки-
ње имају вредност у одређено време. У зле дане и године и оне имају већу цену. Дакле, 
време, прилике, згода, оскудица, диже цену и самим смрекињама” (Лалевић: 2009).
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Иза гладне године дође и сита. бр. 1587; Иза зиме топло, иза кише сунце. бр. 
1589; Више је људи помрло од јела и пића него од глади и жеђи. бр. 581. За муку 
смо саздани. (Кад се ко тјеши што се мучи). бр. 1361; Без здравља нема богат-
ства. бр. 153.

Аксиологема: Сиромаштво је пожељно стање / сиромаштво је 
предуслов за моралан живот. Вредност одрицања од материјалног света 
постоји свакако још код стоика, који проповедају још и уздржаност и 
строгост „што ће потом преузети аскетске хришћанске традиције” (Пе-
тровић 2014: 31). Хришћански морал уздиже сиромаштво као једну од 
битних вредности па се и само постојање условљава оваквим подвигом, 
што је у пословицама денотирано сунцем које сија, греје. Исто тако, до-
бар однос према сиромашном поставља се као предуслов за спокојан 
живот, јер је суза сиромаха погубна.

Да није сирота, не би ни сунце гријало. Или: Да није сиротиње, не би ни сунце 
гријало. бр. 852; Због сирота сунце сјаје. бр. 1434; Боље да те смрт пријека 
дигне / Него суза сиромашка стигне. бр. 336. 

С друге стране, када се посматра однос поштења и иметка / стицања, 
у складу са моралним свевременим начелима долазе и пословице које 
реферишу на ову моралну категорију, те се може поставити као аксио-
логема: Вредно је само поштено стечено имање. Ово се пак не сматра 
јединственим судом, и овај се сегмент концепта парцелише на полари-
зоване крајности: (а) Боље је поштење у сиромаштву него богатство 
без поштења. бр. 384; Ако човек не може бити лијеп и богат као што 
би ћео, може бити добар и поштен. бр. 122; Боље је о свој астал и лош 
него о туђ богат нож отирати. бр. 379; Боље је у појату фукати но у 
полачу хукати. бр. 401; (б) Ко зна поштено, њему један, а ко не зна њему 
два. Гледај: ко има образа, добро живи, а ко нема, још боље. бр. 2296; Ко 
јачи, онај и кобачи (граби себи и присваја). бр. 2356. 

У духу хришћанске етике „богатство је са становишта морала 
спорно и тешко се може оправдати [...]” (Петровић 2014: 36). У складу 
с тим, и богат човек у пословицама незасит је, непоуздан, превртљив, 
тврдица, што се од прототипа: Ко више има, више му се и хоће. бр. 2237, 
даље шири на следеће исказе: Мртав да је а за новце да чује, скочио би. 
бр. 3095; Господскоме смијеху и ведру небу не ваља вјеровати, јер се за 
час промијене! бр. 738; а понашање, физичке карактеристике наводе се 
из визуре његове супротности: Богати чоху носе, (а ја блато газим, или 
ти газиш). бр. 242; Богати на мазгу сједе, сиромаси иду на ноге. бр. 241.
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10.3.5. богатство/сиромаштво и бог

Да би се добио одговор на питање односа Бога176 и богатог и/или 
сиромашног човека у народним пословицама, посматране су предочене 
ситуације у којима су забележени глаголи који се могу довести у везу са 
стицањем, имањем, новцем и стањем у којем се човек налази у вези с 
овим детерминантама: дати, помагати, бринути (се). Из ових се посло-
вица сазнаје да је Бог у народној свести, када је у питању овај сегмент, 
праведно онострано биће, с родитељским атрибутима:

Бог не да сваком чоеку сва добра. бр. 270; Бог помаже лежаку као и тежаку. 
бр. 276; Бог се брине сиротима. бр. 280; Кад бог даје (срећу, он) не пита чији си 
син. 1892; Ако је Бог дао, није записао. (да ће тако до вијека остати него може 
ласно и натраг узети нпр. власт, богатство). бр. 19.

10.4. аксиолошки судови о иметку у срПској култури

Анализом народних пословица о богатству и сиромаштву може се 
закључити да је садржај овога концепта комплексан јер су у њега уткани 
логичко-тематским оквири који извиру из инхерентних својстава посе-
довања / непоседовања, те је прожет темама хране, морала, Бога, живота 
/ смрти, пријатеља, родбине, брака итд. Судећи према анализираним сег-
ментима, могу се идентификовати следеће вредности оквалификоване 
на следеће начине: (а) констатација стања: добро је; (б) савет: требало 
би; (в) препорука: пожељно је.

У прву групу долазе оне пословице које се односе на процес сти-
цања и чувања имовине, на основу којих се може разумети да је у народ-
ној свести високо вреднован правовремени труд и чуваран однос према 
иметку. Целовитост овог дела концепта истиче веровање у поштен, упо-
ран и непрестан труд, док се савет требало би, управо због релативи-
зовања вредносних судова, односи на задовољност актуелним стањем 
и пружању (помоћи) другима. Мали број опозитних ставова ипак ис-
тиче вредност скромности и великодушности у народној свести, док су 
халапљивост, грамзивост, хедонизам и тврдичлук готово занемарљиве 
особине које се тек спорадично истичу као вредности. Зато су бројни 

176  На основу ранијих истраживања (Јовановић 2006; Милићевић 2011) Р. Драги-
ћевић износи закључке у свом раду „Концепт Бога у српским народним пословицама” 
да је Бог најфреквентнија именица, а да се човек налази на другом месту и констатује 
да је овај податак важан јер „анализа пословица пружа могућност реконструкције сли-
ке света говорника српског језика” (Драгићевић 2013: 83).  
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опозитни односи, лексички разнолики у исказивању антонима мало – 
много: јаје : кокошка; ишта : ништа; (црн) колач : празна торба; (хтети) 
веће : изгубити; орах : товар; делити / плакати : не веселити се; док се 
за великодушност везују лексички парови: двојица : (и) трећи; добити : 
поклонити; давати : изгледати; (боље) делити : просити. 

Кад је у питању однос имаоца према другима, открива се потреба 
да би требало разграничити своје и туђе (браћа : кесе; два ата : једне 
јасле), а реципрочност у имању је предуслов за стабилан међуљудски 
однос (јести / пити : доста пријатеља; просјачки штап : клонити се). 
Оно пак што се издваја као пожељно у корелацији је с полазиштима о 
хришћанским ставовима, према којима се сиромаштво оцењује и као оп-
ште егзистенцијални услов (сиромах → сунце греје), а отуда и монолитна 
перцепција Бога као онога који даје, помаже, брине се.

Увид у вредносне судове изнете у пословицама као сажетим ис-
казима на основу искуства народа омогућује постепено разоткривање 
менталне и језичке слике света, тј. вредности на којима почива читава 
једна култура, чега је В. Караџић био свестан од самих почетака свога 
рада. Тако је слика човека онога времена, у испитиваном сегменту, по-
зитивна, где је он предан своме раду, опрезан према својој имовини, али 
и у односу с околином, дарежљив и емпатичан, без обзира на то да ли 
ће бити награђен или не. А вредност која је надасве непроцењива јесте 
разборитост, мудрост и памет, позиционирана изнад сваког блага.
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11.1. методологија истраживања на релацији језик – култура

Полазећи од постулата да је асоцијативни портрет саткан од колек-
тивних представа (Поповић 2008: 98),178 као и од чињенице да се промене 
у културној сфери одражавају на „ментални свет њених представника” 
(Драгићевић 2008: 81), асоцијативним експериментима могу се устано-
вити сегменти језичке слике света националне културе. У истраживању 
се концепт доброте и Храбрости испитује на основу кључних речи добар 
и храбар, као репрезентантима примарно179 и спецификовано вреднују-
ћих језичких средстава (Бартмињски 2011: 79–80). Стална потреба за 
испитивањем односа језика и (дате) културе, најјасније je истакнута у 
Сапировим и Ворфовим истраживањима, што је Ветрјук (Ветрюк 2010: 
215) сажео на следећи начина: 

Сваки језик постоји у одређеној средини и посредник је између човека и реално-
сти, те га је стога неопходно изучавати у широком контексту културе, која га је 
створила, као што и речи треба проучавати у аутентичним контекстима из којих 
произлазе, тј. у оном окружењу у којем се редовно употребљавају.

Критичким освртом на литературу која се бави везама између кул-
туре и језика, Р. Драгићевић констатује да „треба осмислити научно за-
сновану методологију испитивања и закључивања” (Драгићевић 2008: 
84) о овој врсти веза, те сугерише да је најподеснија и најпоузданија 
асоцијативна метода која подразумева „истраживачки поступак који се 

177  Истраживање је изворно спроведено у коауторству с колегиницом Јеленом 
Ајџановић, као другим коаутором. Потпуна референца налази се у Библиографској бе-
лешци. Захваљујем колегиници Ј. Ајџановић на сарадњи и сагласности да заједнички 
рад буде део ове књиге. 

178  Термин ‛асоцијативни портрет’ преузет од Љ. Поповић, која се бави естетским 
стереотипима (Поповић 2008). 

179  А. Вјежбицка у оквиру своје теорије о семантичким примитивима придеве 
добар и лош уврштава у групу евалуатора (Goddard–Wierzbicka 2007). 
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примењује у анализи различитих лексиколошких и лингвокултуроло-
шких, когнитивистичких и психолингвистичких проблема” (Драгићевић 
2010: 23). Уз асоцијативну методу, пут ка дешифровању културолошке 
позадине у истраживањима махом опозитних концепата јесте анализа 
лексичког значења у фразеологизмима и паремијама. Испитивањем фра-
зеологизама, пословица и других фолклорних жанрова могуће је утвр-
дити разумевање и вредновање стварности премодерног човека, те су 
ове форме, својом постојаношћу, како показатељ једне националне ви-
зуре стварности, тако и извор за савремене асоцијације, које не морају 
бити у корелацији са стварним стањем у савременој култури (за добрим 
коњем прашина се диже; у добру је лако добар бити, на муци се познају 
јунаци; добар и луд су браћа).  

11.2. ХиПотезе о доброти и Храбрости

Придеви добар и храбар денотирају позитивне особине, при чему 
први карактерише широкозначност180 и десемантизованост, док је други 
спецификован и има усмерено значење, што значи да се због своје се-
мантике удружује с ограниченом тематском скупином именица марки-
раним обележјима [+конкретно], [+живо], али ретко и [+апстрактно], на-
стало као резултат метонимијске дисперзије резултат за носиоца особине 
у оквиру истог ИКМ – сПособност (храбар јунак : храбра одлука, храбар 
потез и сл.). Како се види на доњем изводу из електронске базе Sketch 
Engine, у првих десет резултата само је именица потез апстрактна, док 
се остале махом везују за одлучност и одважност у борби, што показују 
и прва два придева која се с придевом храбар јављају у везаној употреби, 
с циљем истицања овог сегмента значења концепта Храброст (храбар и 
одлучан, храбар и одважан). 

180  „Широкозначност одређених придева у корелацији је са могућностима њихо-
ве формализације, тј. њиховом разноликошћу. Тако, на пример, придеви који се убра-
јају у семантичке примитиве (евалуаторе и дескрипторе) – добар – лош / велик – мали, 
или они којима се денотира каква димензија, могу имати различите формализације. У 
већини случајева један од семантичких критеријума може бити аниматност / неанимат-
ност” (Дражић 2014: 159).
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Илустрација 15: Најфреквентније лексеме на синтагматском и 
парадигматском плану с придевом храбар у корпусу Sketch Engine181

Будући да придев добар, као општи евалуатор, нема рестрикција у 
погледу ентитета који се могу позитивно квалификовати (добар човек, до-
бра музика, добар залогај, добра ствар и сл.), у раду се поље истраживања 
сужава на људску особину. Стога се полази од хипотезе да ће код приде-
ва добар доминирати асоцијације на парадигматском плану док ће се за 
придев храбар везивати асоцијације синтагматског типа.182 У вези с тим, 
испитује се (1) корелација ванјезичког и психолошког искуства с језич-
ком сфером и (2) у оквиру језичке сфере сагледава се семантичка струк-
тура датих придева и пореди се са забележеним стањем у дескриптивним 
једнојезичним речницима српског језика, како би се утврдило у којој се 
мери подудара хијерархизација значења са фреквентним асоцијацијама. 
Ови се придеви анализирају с обзиром на ситуацију у којој се квалифи-
кује човек, тј. сагледава се неутралност и обележеност датости у којима 

181 https://app.sketchengine.eu/#wordsketch?corpname=preloaded%2Fsrwac12_rft1
&tab=advanced&lemma=hrabar&clustercolls=0&sort_ws_columns=s&showresults=1&ite
msPerPage=50

182  „Асоцијације се са становишта типа реакције на реч-драж деле на синтаг-
матске и парадигматске. Синтагматске асоцијације су непресушни извор за испи-
тивање синтаксичких, дистрибутивних, фразеолошких могућности речи-дражи, док 
парадигматске реакције представљају запањујуће употпуњену слику највећег броја 
семантичких односа у које тај стимулус ступа” (Драгићевић 2005: 59). 

https://app.sketchengine.eu/#wordsketch?corpname=preloaded%2Fsrwac12_rft1&tab=advanced&lemma=hrabar&
https://app.sketchengine.eu/#wordsketch?corpname=preloaded%2Fsrwac12_rft1&tab=advanced&lemma=hrabar&
https://app.sketchengine.eu/#wordsketch?corpname=preloaded%2Fsrwac12_rft1&tab=advanced&lemma=hrabar&
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се неко одређује као добар или храбар, што ће асоцијације јасно показати. 
С друге стране, асоцијације ће бити индикатор специфичности значења, 
тј. активирања његове одређене компоненте (уп. нпр. добар човек : добар 
уметник : добра мајка; храбар витез : храбар родитељ : храбар новинар). 
Ово су супконцепти у терминологији Љ. Поповић, која је асоцијативним 
тестом вршила упоредну анализу српских и украјинских испитаника на 
стимулусе леп, добар, гарний, добрий (Поповић 2008: 98–102). Посматрају 
се и периферне, нефреквентне асоцијације, будући да су, иако наизглед 
занемарљиве и идиосинкратичне, показатељ експонирања појединих дру-
штвених, психолошких и сл. вредности (нпр. добар папа; добар – жртва 
фрекв.1). Како показује доња илустрација, међу првих десет именица с 
придевом добар у корпусу Sketch Engine девет има апстрактно значење, 
како у функцији атрибута тако у служби лексичког језгра предиката, а кон-
кретну сематику имају само именице човек, играч и текст.

Илустрација 16: Најфреквентније лексеме на синтагматском и 
парадигматском плану с придевом добар у корпусу Sketch Engine183

11.2.1. асоцијације на временској скали

Корпус за истраживање обухвата асоцијације забележене на ре-
чи-дражи добар и храбар у Асоцијативном речнику српскога језика (2005) 
(даље АР), као и грађи прикупљеној анкетирањем студената Филозоф-

183 https://app.sketchengine.eu/#wordsketch?corpname=preloaded%2Fsrwac12_rft1
&tab=advanced&lemma=dobar&clustercolls=0&sort_ws_columns=s&showresults=1&ite
msPerPage=50

https://app.sketchengine.eu/#wordsketch?corpname=preloaded%2Fsrwac12_rft1&tab=advanced&lemma=dobar&c
https://app.sketchengine.eu/#wordsketch?corpname=preloaded%2Fsrwac12_rft1&tab=advanced&lemma=dobar&c
https://app.sketchengine.eu/#wordsketch?corpname=preloaded%2Fsrwac12_rft1&tab=advanced&lemma=dobar&c
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ског факултет у Новом Саду (даље АФФ). Анкету је радило 248 студе-
ната филолошких усмерања с циљем да се установи степен поклапања 
са резултатима добијеним у АР. Иако временска дистанца није велика, 
претпоставили смо да се новија дешавања на друштвеној и политичкој 
сцени у Србији и шире могу одразити у одређеној мери на концептуа-
лизацију испитиваних особина. Важно је истаћи да се карактеристике 
испитаника – узраст, стручно усмерење, генерацијска интересовања – 
могу одразити на резултате анкете (добар професор, добар – неправилна 
компарација; добар провод, добра журка). 

Наведени речник вредан је извор за истраживање значењске струк-
туре речи, семантичких односа, хијерархизације значења у полисеман-
тичкој структури речи, као и културних оквира, позадинских информа-
ција у Филморовој терминологији.184 

Уз прикупљање података о наведеним културним компонентама 
једног социјума у датом синхронијском пресеку асоцијативном мето-
дом, значај оваквих истраживања огледа се и у томе што се могу вршити 
компаративне анализе двају језика (тј. култура) у домену учења језика, 
када су њихови лексикони бар делимично предочени путем одговора на 
дати стимулус. О томе, како истиче Р. Драгићевић, Брагина констатује: 
„Ако хоћеш да владаш руским језиком као Рус, проучавај асоцијативне 
везе руских лексема” (Брагина и др. 2008: 186 у Драгићевић 2011: 84). 
Тако ауторка рада Лингвокултуролошки приступ настави српског јези-
ка као страног препоручује употребу руског и српског асоцијативног 
речника како би се увиделе значајне диференцијалне нијансе у концеп-
туализацији доброте, истичући да се ова особина, осим као врхунска 
врлина, доживљава код испитаника српског језика, за разлику од руских, 
као вредност која има компоненте наивности и лудости и тако „може да 
штети ономе ко је поседује, јер је околина спремна да је злоупотреби” 
(придев добар у српском језику у асоцијативној је вези са придевима 
глуп и наиван (чак 11 пута), док је у руском ова асоцијација (добар – глуп) 
забележена једанпут” (Драгићевић 2011: 84).

184  У низу истраживања заснованих на грађи из овога речника у контексту наше 
теме издваја се истраживање Р. Драгићевић Придеви стар, глуп и леп у асоцијативним 
речницима српског, руског и бугарског језика у којем ауторка закључује да се типична 
храброст у језичкој слици света српског народа огледа у храбрости која се испољава у 
рату, „типична верност се везује за ситуацију брака, типична лукавост се, према нашем 
поимању, односи на трговину и политику” (Драгићевић 2010: 125). 
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11.3. Придев ‛добар’ у асоцијацијама

Најпре ће се упоредити фреквенција асоцијација у спроведеним 
анкетама у АР (2005) и у нашој анкети (АФФ) с циљем да се сагледају 
најучесталије реакције на стимулус добар (до фреквенције 2), а потом 
оне оказионалне, значајне као показатељ спорадичне, али могуће посто-
јане слике једног временског одсечка, тј. одраза актуелних социокултур-
них збивања. 

Ако се занемари очекивана асоцијација – антоним лош (АР), нај-
фреквентнија реакција у обе анкете јесте именица човек. Даље се на син-
тагматском плану именица човек спецификује према социјалним, уже, 
родбинским, и професионалним улогама – АР: друг, пријатељ, студент, 
дечко, дечак, дете, мама, момак, особа; АФФ: пријатељ, дете, мајка, 
професор, друг, родитељ, жена, отац, сестра, дечак, особа, писац, син, 
фрајер, бака, брат, другарица, ђак, наставник, ћерка, говорник, деч-
ко, комшија, момак, радник, уметник, учитељ (примери су дати према 
фреквенцији). На основу предочених резултата могу се извести следећи 
закључци: (1) доброта се везује најчешће за пријатељство; (2) висока 
позиционираност именица којима се означавају родбински односи ука-
зује на изузетно значајну улогу породице у нашем друштву; (3) у АФФ 
бележи се значајан број асоцијација везаних за једну нехомогену групу 
професија. Занимљиво је да се међу именицама са значењем родбинских 
односа уочава диференцијација према полу на тај начин што превагу 
углавном имају оне којима се денотирају особе [+женско] (изузимајући 
однос ћерка : син) – АФФ: мајка (11) : отац (6); сестра (5) : брат (3); 
ћерка (3) : син (4); бака (3) : /. Ова минијатурна скица може да скрене 
пажњу на то да се поимање оног сегмента који се тиче родбинских од-
носа у нашем друштву или донекле мења или се у овом сегменту исти-
че компонента ‛блискост’, ‛топлина’, као инхерентна особама женског 
пола. Придев добар у синтагматском споју с именицом дете (АФФ  ф. 
16, АР ф. 3), која би могла припадати овој тематској групи, реферише на 
понашање, љубазност, пристојност.

У тематској групи професије именице квалификоване придевом 
добар разграничавају се најначелније на две скупине: (а) професије чија 
реализација обавезно подразумева интеракцију са другима (професор, 
наставник, сарадник, лекар, доктор, психолог, предавач, управник, ва-
спитач, васпитачица, учитељ) и (б) она занимања у чијем је извођењу 
у првом плану стваралачка компонента, а интеракција је секундарна (пи-
сац, говорник, радник, уметник, глумац, математичар, музичар, кувар, 
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песник). У првом случају у синтагматском споју са придевом добар про-
фесионалним квалификацијама придружене су и вештине у извођењу 
тог посла, као и карактерне особине носиоца занимања, док је у другом 
у фокусу таленат, вештина у извођењу активности (уп. нпр. добар про-
фесор : добар музичар). Иако се остварење сваког занимања може оква-
лификовати као добро и успешно и његов реализатор као добар, асоци-
јације осветљавају једну групу професија која је у свести говорника срп-
ског језика издвојена у први план вероватно због израженог позитивног 
ефекта и утиска које остављају на експеријента. 

Како је и очекивано, у коначном збиру већи број асоцијација забе-
лежен је на парадигматском плану, што је последица широкозначности, 
тј. десемантизованости придева добар. Највећи број асоцијација пози-
тивно је конотиран и најчешће је врло ниске фреквенције, што је такође 
у корелацији са испражњеном семантиком овог придева и индивидуал-
ним доживљајем доброте (великодушан, даровит, доброћудан, кротак, 
марљив, милосрдан, милостив, мио, мудар, насмејан, нежан, позити-
ван, пристојан, стрпљив, фин, частан, чист, честит и др.). Премда је 
у литератури с правом констатовано да се придев добар своди на „из-
разити плус” (Драгићевић 2001: 203), резултати анкете показују да се 
немали број лексема са негативном конотацијом везује за њега (будала, 
зашто би био, идиот, исмевање, лажно, лош, лудост, мана, наиван, не-
одлучан, неуспех, узалудност). Ови примери, чини се, одсликавају до-
живљај доброте у нашем савременом друштву, у којем су материјалне 
вредности наметнуле другачији однос према овој карактерној особини, 
што не значи да ова асоцијативна компоненета значења добар није била 
присутна и раније, о чему сведоче народне умотворине у којима је добар 
луд, предобар недобар, а нпр. симбол наивости је незаштићено, умиљато 
младунче – јагње.

Полазећи од претпоставке да су асоцијације у корелацији са по-
зицијом лексема у менталном лексикону, тј. њиховом просторном бли-
зином или логичком везом са речју-дражи, њихова реализација и уче-
сталост појављивања требало би да буде и један од важних показатеља 
устројства семантичке структуре полазне лексеме – стимулуса. Како смо 
се у истраживању ограничили само на сегмент квалификације човека185 

185  Примарно значење придева добар (и низ првих подзначења) у РМС везује 
се, очекивано, за материјалне ентитете, тј. за ентитете с обележјем [-живо ]: 1.а. који је 
високог квалитета, ваљано служи, квалитетан; супр. лош, рђав: ~ материјал, ~ хлеб, 
~ земљиште, ~ пушка, ~ друм, ~ ваздух; б. (са допуном: за нешто, за некога) 1) који за-
довољава одређену намену, сврху, подесан, погодан: вода ~ за прање, бања ~ за стомачне 
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придевом добар предочену асоцијацијама, упоредиће се добијени резул-
тати анализе са забележеном хијерархизацијом значења овога придева 
у Речнику српскога језика Матице српске (2007). Осим тога, пошто су 
асоцијације вероватно једним делом условљене фреквентним појављи-
вањем синтагматских спојева (добар дан, добар као хлеб, добар човек), 
важна информација о њиховом изворишту може се добити на основу 
података у СрпКорп-у186. Ово се свакако односи само на синтагматски 
тип лексичких односа, али може бити и значајан показатељ устројства 
семантичке структуре, што би требало имати у виду приликом лексико-
графске обраде. Тако ће се на узорку од свега сто примера у СрпКорп-у 
јасно видети да, када је у питању придев добар, доминацију имају спо-
јеви са именицама маркираним обележјем [+живо] (укупно осамдесет), 
при чему је најзаступљенија именица човек (фрекв. 28). Извориште ви-
соке фреквенције асоцијације дан (АР фрекв. 15, АФФ фрекв. 21) јесте 
устаљени спој добар дан који корпус на овом узорку бележи осам пута, и 
најфреквентнији је међу именицама с обележјем [-живо]. На основу само 
ова два податка препознаје се значај везе између једног типа асоцијација 
и електронски забележене грађе, те обједињено њихова улога у устрој-
ству речничке миркоструктуре. Иако лексикографска пракса има јасно 
одређене принципе организације микроструктуре, значајно је осврнути 
се на редослед значења имајући у виду предочене податке добијене из 
тестова асоцијација, као и мали сегмент у фреквенцији у СрпКорп-у. 

У очекивано великом броју значења, сегментираних на бројна под-
значења придева добар (нпр. прво се значење грана на девет подзначе-
ња), семантичка реализација која би била у саодносу са високом фре-
квенцијом у тематској групи социјални односи (пријатељство), позици-
онирана је тек као четврта у значењској структури придева добар (4.а. с 
којим постоје тесне, блиске везе, близак, пријатељски). Тематска група 
родбински односи, чији се централни чланови (најближе сродство) по 
учесталости високо рангирају као асоцијација на придев добар, у Реч-
нику је дата под значењем 2.б. (с речима које значе одређени породич-
ни или лични однос) који пожртвовано, предано и с љубављу испуњава 

болести, храна ~ за псе, материјал ~ за одело итд. Ослањајући се на фреквенцију у 
АФФ и АР, као и у СрпКорп-у, али и на потребу да се бар делимично допре до савреме-
не слике ових духовних особина,  определили смо се за лексеме маркиране обележјем 
[+живо], [+људско]. 

186  Потенцијал који има један овако добро устројен корпус може послужити 
као ваљан ресурс за унапређење лексикографских послова јер постоји могућност да 
речници не одражавају у потпуности савремено стање у језику и култури. 
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своје дужности према некоме: ~ отац, ~ мајка, ~ родитељ, ~ син, ~ кћи. 
У оквиру пак првог значења (1.ђ.) наводе се именице вршилаца каквог 
занимања, које су уз придев добар оквалификоване на следећи начин – 
који савесно и успешно обавља свој посао, односно извршава одређену 
радњу, дужност, вешт и успешан у свом послу, ваљан, врстан. Само 
ово мало поређење указује на то да би требало узети у обзир значајне 
резултате добијене асоцијативним тестовима приликом разраде значе-
ња лексеме, будући да се позиција значења очигледно временом помера, 
мења услед разних ванјезичких фактора. Значајан број асоцијација на 
придев добар с негативном конотацијом, који је, како показује новија 
анкета (АФФ) у порасту, није стекао статус значења. „Овај двоструки 
однос према доброти рефлектује се и на значење и употребу придева 
добар, а ни у једном речнику српског језика, осим у асоцијативном, овај 
податак се не бележи” (Драгићевић 2011: 85). Увидом у значења приде-
ва добар у РМС откривају се, из перспективе асоцијација, најдоминант-
није реализације овог семантички празног (колокативно презасићеног) 
придева, када је у питању квалификација човека: близак, пријатељски, 
пожртвован, вешт, ваљан, врстан.

11.4. Придев ‛Храбар’ у асоцијацијама

У АР међу најфреквентније асоцијације на придев храбар убрајају 
се следеће: јунак (96), јак (67), човек (45), смео (38), војник (26), снажан, 
срце (25), витез (22), одважан (20), луд, неустрашив (13), кукавица (11), 
херој, Мел Гибсон, срчан (10), добар, лав (8), ратник, врлина (7). Наша 
анкета (АФФ), спроведена на сразмерно мањем броју испитаника, пока-
зује сличне резултате: јунак (38), човек (33), војник (28), жена (13), смео 
(11), борба (10), неустрашив, ратник (9), лав, мајка, срце (8), јак, Краље-
вић Марко, одлука, потез (6). 

Будући да је семантика овога придева далеко ужа од семантике 
придева добар, очекивано је да ће се асоцијативно поље ограничити 
на конкретнија, хомогенија лексичка поља, тј. ситуације у ванјезичкој 
стварности. У том смислу, јасно је да ће се одговори везивати за синтаг-
матску раван и разоткривати особину храбрости везану за човека у одре-
ђеној ситуацији. Тако ће се храбар човек, трећа по реду асоцијација у АР 
(ф. 45) и друга у АФФ (ф. 33) спецификовати најчешће као храбар човек 
у борби (јунак, војник, витез, ратник), што сведочи о томе да се храброст 
у свести нашег народа доживљава пре свега као особина која се истиче у 
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сукобима, борбама, ратовима, те отуда и пожељне особине таквог борца: 
смео, снажан, одважан, пожртвован, али и луд. 

Савремено друштво пак намеће и другачију визуру ове особине. 
Прво, асоцијације жена и мајка упућују на другачију улогу жене у од-
носу на традиционално друштво с обзиром на то да указују на тескобне 
ситуације у којима се савремена жена налази. Друго, снажан утицај ме-
дија истиче у први план јунаке филмова и филмове (Мел Гибсон, Храбро 
срце), потискујући прототип националног јунака Марка Краљевића (па 
и Милоша Обилића у АР) у други план. Треће, храброст као инхерентна 
особина јунака, ратника, војника, јасно је истакнута у најучесталијим 
асоцијацијама, али оне асоцијације с нижом фреквенцијом, као одраз 
личног доживљаја дате карактеристике, које никако не треба занемари-
ти, јасно показују нову димензију храбрости везану за занимања која, 
претпостављамо, подразумевају ризичну ситуацију у савремном дру-
штву. Донедавно вероватно неочекиване реакције на придев храбар када 
су професије у питању, а данас разумљиве и оправдане, забележене су 
у нашој анкети: учитељ, наставник, професор, лекар (3); медицинска 
сестра/техничар, хирург, новинар, политичар (2); научник, ученик (1). 
Храброст као пожељна особина код новинара нпр. може се разумети 
само у контексту савремених друштвено-политичких збивања, која ја-
сно и отворено описује једна дескриптивна асоцијација на храбар: онај 
који остаје у Србији.

Све наведене нијансе савременог разумевања храбрости забележе-
не у Асоцијативном речнику не могу се, јасно, наћи у другим речницима 
јер се у њима даје описна дефиниција прототипичне храбрости: који се 
не плаши опасности, који остаје прибран у опасности, смео, одважан, 
неустрашив: ~ борац (РМС). Чини се да се наши примери асоцијација 
могу најначелније подвести под ову дефиницију, али да се диференцира-
ју према типу и степену опасности, те њеном узроку, у којој је храброст 
пожељна особина (уп. нпр. храбра жена : храбар лекар : храбар новинар). 

11.5. вербалне асоцијације и језички План анализе

У испитивању лексичког значења не сме се занемарити асоцијатив-
на компонента187 и поред тога што није једноставно, а можда ни могуће 

187  Позивајући се на Лича (Leech 1981), Прћић издваја асоцијативно значење у 
које уврштава стилско, експресивно и конотативно значење. Као опште карактеристике 
асоцијативног значења наводи следеће: „субјективне је природе, пошто преноси извесно 
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у потпуности верно утврдити њену вредност. Асоцијативни тестови, ме-
ђутим, методолошки добро утемељени, могу осветлити један временски 
сегмент ванјезичког контекста и принципом градације утврдити доми-
нантније и фреквентније, с једне стране, и мање фреквентне феномене 
који улазе у ову сферу значења. 

На основу испитивања вербалних асоцијација на придеве добар 
и храбар може се извети неколико закључака на различитим нивоима 
анализе. Први ниво јесте језички и на том плану уочавају се јасне тен-
денције упаривања лексема на синтагматском или на парадигматском 
плану. С једне стране, колокациона презасићеност придева добар довела 
је до његовог семантичког пражњења и зато су очекиване реакције на 
ову реч-драж лексеме махом на парадигматском плану, тачније, све оне 
придевске лексеме које имају компоненту позитивно (у нашем случају 
и људско) /+/, чиме се заправо конкретизује ово ‛апсолутно +’. С друге 
стране, значење придева храбар отвараће место углавном синтагматским 
везама, јер је његово значење усмерено у погледу ситуације. Ова очеки-
вања показале су лексеме које су се везивале за дате придеве у тестовима 
асоцијација. Други ниво тиче се степена учесталости асоцијација чиме се 
открива и њихова повезаност у менталном лексикону али доминација у 
колективном доживљају ових особина. Придев добар везује се најчешће 
за антоним лош и именицу човек, док је храбар повезан са именицом 
јунак. Доброта се, даље, како показују асоцијације, најчешће везује за 
социјалне односе (пријатељство), док је за храброст типичан сценарио 
‛борба’. Доминантније асоцијације могу се сматрати сведочанством ра-
зумевања савременог друштва, док су оне спорадичне, периферне пока-
затељ индивидуалног опажаја и у збиру могу такође бити репрезентант 
појмовне (лексичке) слике окружења. И, коначно, фокусирање тематских 
група у асоцијацијама указујe на превагу одређених сегмената ванјезичке 
стварности у свести испитаника. Одређени родбински односи, поједине 
социјалне релације и она занимања која се дубоко рефлектују на експе-
ријента, валоризују се као добра, док се уз храбар отварају асоцијације 
јунака (са још увек у свести активним и високофреквентним примером 
– витез), селективних (ризичних) професија. Нарочито су занимљиве ви-
сокофреквентне асоцијације на придев храбар које истичу жену и мајку 
које су очито борбеније и самосвесније од оних које носимо у свести као 

чулима других тешко доступно стање ствари и стога се најчешће не може непосредно 
проверити у погледу истинитости; глобално се може одредити скаларним контрастом 
више/мање; стилистички је обележено и релативно мање постојано, а тиме и подложно 
реинтерпретацијама и променама унутар одређене језичке заједнице” (Prćić 2008: 27).   
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стереотип. И на крају, асоцијације душа за добар, што би се подвело, пре-
ма С. Ристић, у сценариј благост, мирољубивост (нпр. добар у души) и 
срце за храбар (што се подводи у оквир гешталта ‛човек карактер’ добро, 
зло, ватрено и камено, лавље/храбро и зечје) (Ристић–Радић-Дугоњић 
1999: 187; 207) разоткривају концептуализацију просторног смештања 
ових особина у свести нашег човека. 

Асоцијативни речник српскога језика драгоцен је извор за истражи-
вања не само когнитивних процеса него и културно-историјске позадине 
и промена у друштву које се рефлектују на значење, а које није регистро-
вано у дескриптивним речницима. Како су промене на друштвеној сцени 
правило, нови асоцијативни тестови и колекција нових асоцијација сва-
како је задатак не само лингвиста, него и социолога, психолога и других 
чије се поље интересовања креће на релацији човек – култура. 
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12. ‛БИЉЕ’ У СРПСКОЈ ТРАДИЦИОНАЛНОЈ 
КУЛТУРИ И ВУКОВОМ РЈЕЧНИКУ188

12.1. рЈечник као огледало културе

„Српски рјечник” (1852) Вука Ст. Караџића обухвата језичку грађу 
с великог дела штокавског говорног простора, за разлику од првог изда-
ња (1818), чију је територијалну базу чинила лексика тршићког краја. С 
тим у вези, сразмерно готово удвострученом броју речи189 у односу на 
„Рјечник” из 1818. године, у којем је регистровано око четиристо речи 
са значењем биљног света, у потоњем се издању налази преко девет сто-
тина лексема из ове лексичко-семантичке скупине190. „Рјечник” из 1852. 
године, осим општег и енциклопедијског карактера има и елементе реч-
ника синонима, дијалекатског и фразеолошког речника, представљајући 
тако огледало културе и обичаја српског народа, што је била ауторова 

188  Рад је настао у коаутроству с проф. др Зојом Карановић, првим аутором и 
супервизором. Изворно је објављен под насловом: „Биљни свет у фразеологизмима у 
Српском рјечнику (1852) Вука Ст. Караџића” у зборнику Странстващи идеи по пъти-
щата на хуманитаристиката. Изследвания по фолклористика, културна антрополо-
гия и славистика в чест на доц. д-р Катя Михайлова / Wandering Ideas on the Paths 
of Humanities. Studies in Folkloristics, Cultural Anthropology and Slavistics in Honour of 
Assoc. Prof. Dr Katya Mihaylova, (еds. S. Stanoev, V. Baeva, V. Penchev, V. Toncheva, I. 
Kolarska), Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, 2020, 348–369.

Захваљујем проф. др З. Карановић на допуштењу да овај рад интегришем у књи-
гу, као и на стручном усмеравању при истраживању традиционалне културе Срба, на-
рочито у домену семантике и симболике биљног света. Овај рад се преноси без измена, 
с унетим техничким оквиром у складу с концепцијом књиге (наслови и поднаслови 
одељака и њихова нумерација). 

189  Коначан број лексема у „Рјечнику” нигде није прецизно наведен  (оквирно 
47000 речи). Увећање лексичког фонда у односу на „Рјечник” из 1818. последица је 
присуства регионалних дублета, а умножавању фонда доприноси у увођење тзв. ва-
рошких речи (Кашић 1987: 67). Између ова два издања (у периоду 1818–1852) нема 
речничких публикација на домаћем терену, што увећава значај и вредност Вуковог рада 
на овом пољу. 

190  Убројана сва лексика која упућује на биљку, регионалне варијанте,  као и 
речи које излазе из ове семантичке групе, али за које је у илустративном објашњењу 
наведена каква биљка.    
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замисао и у претходном издању: „У рјечнику треба да се истолкује и 
опише што се боље може све што народ о ријечи једној зна и припо-
виједа” (Караџић 1818: 8)191. Зато је лексема често само повод за слику 
живота, веровања, искустава, изнетих у стиховима, фразеологизмима, 
краћим прозним белешкама, које представљају „понекад целе мале сту-
дије из историје, социологије, фолклора и сл.” (Вукомановић 1976: 714), 
односно слику живота традиционалног човека пренету преко језика који 
је „најизразитије обележје и показатељ етноса” (Толстој 1995: 9). 

Грађа у „Рјечнику”, дата у коментарима као илустрација значења 
и употребе лексеме, богат је извор за филолошка и митолошка истра-
живања и уопште културе српског народа. Драгоцен податак о значењу 
понекад непрозирних и кондензованих исказа везаних за одређено време 
представљају ауторова објашњења192 (нпр. „коров, а: Нема га ни од коро-
ва (кад кога не могу да нађу. Ни од корова, ваља да као псето кад се ваби 
па наиђе откуд из корова”)). 

12.2. методологија истраживања

Предмет овога истраживања јесте утврђивање регистра флоралног 
лексичког слоја, места, улоге и функције биља у постојаним вишелек-
семским спојевима193 у „Рјечнику”, који представљају језички уобличе-

191  О овоме сам аутор каже следеће: „ја сам оне ријечи што су наштампане прије 
донио амо у глави, пак сам их послије писао како сам се могао опомињати; ове пак 
што се сада додају купио сам  по различнијем крајевима народа нашега а овога посла 
ради путовао сам [...] у Хрватску, Далмацију, Дубровник, Боку и Црну гору” (Караџић, 
Предговор 1852: 1). 

192  У вези с тумачењем значења појединих пословица у „Народним српским по-
словицама и другим различним, као и оним у обичај узетим ријечима” Караџић каже 
следеће: „Да би се пословице лакше резумјети могле, ја сам код многијех додавао по-
коју ријеч” (Караџић 1965: 18).

193  Термином фразеологизам обухвата се широк спектар устаљених језичких 
јединица које се састоје од најмање две речи и имају јединствено опште значење, бу-
дући да збир значења њихових конституената не одговара значењу фразе. Готово сви 
регистровани фразеологизми публиковани су у Вуковим „Српским пословицама”, где 
у Предговору аутор отвара питање терминолошког одређења ових постојаних спојева, 
констатујући: „Колико је мени до сад познато, у народу нашему нема имена за посло-
вице, него се [...] говoри: Штоно (има) ријеч; или Штоно стари веле” (Караџић 1836: 
17). Недостатак адекватног термина, тј. нејасне границе међу постојаним вишелексем-
ским спојевима, сугерисан је у самом наслову овога дела: „Народне српске пословице 
и друге различне, као и оне у обичај узете ријечи”, будући да збирка обухвата и „речи, 
изреке, заклетве, па чак и поздраве” (Пантић 1988: 419). 
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не трагове старог начина живота и веровања.  Фразеологизми о којима 
ће овде бити речи и иначе имају живу унутрашњу структуру значења и 
садрже, како дословну семантику, тако и сликовиту представу која им 
одговара (уп. Мршевић 2008: V). Како биљке припадају живом свету – 
рађају се, расту, доносе плод и умиру, те се тако доводе у везу с људским 
светом – њима се може исказати вишеструка симболика. Тако се, с једне 
стране, објективне особине биљака преносе на особине и понашање чо-
века и лексикализију се као устаљена поређења у „Рјечнику” (нпр. мек 
као памук; поуздан као врбов клин; као да се бунике најио), док се иску-
ство у вези с општим истинама представља широм сликом, као у приме-
ру из „Рјечника”: у сваком житу има кукоља, што представља концепту-
ализацију опозитног односа добро – лоше / зло. У том смислу, циљ је да 
се побележе и симболичка обележја биљака, на основу којих се исказује 
„модел света на ‘биљном коду’” (Раденковић 1996: 193). 

У другом издању Караџићевог „Рјечника” једну скупину фразних 
јединица чине оне клишеиране формулације којима се вербализују уве-
рења, тврдње, опште истине везане за профану сферу живота, при чему 
се целокупним исказом реферише на кинетички, акциони аспект поруке 
(нпр. тјера мак на конац) или о статичком виду какве појаве (нпр. у 
сваком житу има кукоља). Сигнификатори једног или другог могу бити 
језичка средства, тј. њихова формална и садржинска својства (уп. нпр. 
терати : имати → диференцијално семантичко обележје ‛процесуал-
ност’, при чему је први израз лично употребљен /неко тера.../, док је 
други општа констатација и нема ово обележје), као и парадигматски 
однос антонимије, супротни синтаксички односи (трње боде, а коприве 
жаре), те компарација предметног света (нпр. Боља је и бобова слама, 
него празне јасли). Симболичка вредност номиноване биљке у целокуп-
ној вербализованој слици фразеологизма долази од њених појединих се-
мантичких обележја, тј. појединих особености биљке као реалије, па се 
у примеру тјера мак на конац,  именицом мак, у једној од интерпрета-
ција, активирају семе ‛ситно’, ‛мало’, ‛много’194. 

194  Ове су семе активиране и у обредно-митолошкој радњи коју наводи Чајкано-
вић: „Кад се отели крава, посипа се мак око штале ‛да вештице не однесу млеко, док 
мак не покупе’” (1985: 171). Према другој интерпретацији именицом мак денотиране 
су његове латице: „ради тога што су латице (перје, лишће на цвијету) у мака врло танке 
и глатке, у народнијем пјесмама зове се мак најтање ткање [...] Може бити да се [...] 
схваћа мак као ткање, те се истиче да је тежак посао тражити у њему жицу (конац)” 
(РЈАЗУ VI: 396). Ј. Матешић дешифрује овај фразеологизам као процес који значи ићи 
до краја, не попуштати (Matešić 1982: 187); у Вуковој збирци пословица дато је слич-
но објашњење: Истраживати што до најпошљедње ситнице (1965: 177).
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12.3. основни модели Паремија

Други аспект анализе забележене грађе Вуковог „Рјечнику” у ску-
пини која је прелазна – има елементе и профаног и сакралног, јесте де-
шифровање сажете поруке у фразеолошком исказу која кодира разли-
чита семантичка поља – темпоралност (Кад врба грожђем роди; Баба 
старца звала у врбопуц, а он јој се одазвао уз винобер195; И смрекиње 
вријеме продаје → кад ко не одговара одмах на питање, него тек посли-
је), исто и у „Пословицама” (бр. 1722); квантификацију (Доста је купуса 
појео. → доста му је година; Све купус и дијете; То је на врби свирала. → 
То је ништа; Од једнога удара дуб не пада), каузалност и консекутивност 
(Неће гром у коприве, исто и „Пословице” бр. 4103;  Како ради, обраће 
зелен бостан. → пропашће”) и сл. 

12.3.1. временски асПект

Најдоминантнији структурно-семантички модели фразеологизама 
са лексемом која номинује биљку у Вуковом „Рјечнику” јесу они који-
ма се временски идентификује, одмерава или квантификује одређена 
појава, при чему није експлициран временски оријентир196, него је он 
кодиран у целом исказу са тежиштем на биљци. Тако је са врбом, дрве-
том које носи вишеструку реалну и митско-обредну симболику. У првом 
примеру издваја се стварно обележје бесплодности које се свакако везује 
за чињеницу да је врба дрво које нема рода,  што је у митском кључу 
кодирано  предањима о томе зашто је тако. У једном ју је проклела Бо-
городица зато што су од ње били направљени клинови којима је  Исус 
прикован за крст (Агапкина 2001: 99), а у другом је врбина неплодност 
узрокована казном коју је добила зато што је једном ђаволу, којег је гонио 

195  Границе међу семантичким пољима нису јасне, као што то није случај ни у 
ванјезичкој стварности. С друге стране, симболички и обредно-митолошки елементи 
уткани су у семантику исказа и номиноване биљке. Тако фразеологизам Баба старца 
звала уз врбопуц, а старац јој се одазвао уз винобер сведочи и о еротској симболици 
ове биљке, а своди се на веровање да чим оживи врба (врбопуц), код жена порасте 
полни нагон (уп. Чајкановић 1985: 74). Да у старој српској религији врба има веома 
угледно место и да су њене гранчице апотропајон (Чајкановић 1985: 69), потврђује и 
одредница врбица у „Рјечнику” уз коју стоји коментар: „врбове гранчице које свеште-
ник на Цвијети ујутру послије миросања раздаје”. 

196  Бавећи се фразеологизмима са значењем никад у оквиру календарског моде-
ла, Д. Мршевић констатује да се „као оријентир појављује народни/црквени празник 
(догађај) према којем се одмерава време [...] тај дан [...] или не може доћи, или се у тај 
дан не може испунити оно што се у фразеолошком окружењу означава и сл.” (Мршевић 
2008: 70).  
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Исус, показала пут којим може да се спасе (Чајкановић 1985: 70). Идеја 
о врбиној неплодности: „‛Врба која грожђем роди’ која спада у типична 
άδύνατα ‹= што не може бити› парафразирана је и у народним песмама 
и пословицама (нпр.: „Да Бог даде те се не удала, Док не вид’ла три на 
небу сунца, Док не чула како риба пјева; Док не роди јавор јабукама, 
Жута врба грожђем бијелијем”; Вук, Посл., 2187; Софрић, 74)” (према 
Чајкановић 1985: 74), чиме се успоставља веза врбе и винове лозе197, што 
за разумевање следеће фразе у којој се она такође помиње, у сложеници 
врбопуц,  може бити од користи. Јер врба, будући да је биљка која брзо 
расте, цвета и листа рано у пролеће, у народној култури добила је и пред-
знак дрвета које кодира животворну снагу, па и плодност, и у вези с тим 
се код Срба и Словена обилато користила у пролећним календарским 
обредима у којима учествују деца и младе девојке (Врбица, Ђурђевдан, 
лазарице, краљице, додоле)198, при чему је требало да утиче на раст и 
плодност у сваком погледу. А како се активирање процеса вегетације и 
цветање врбе и, сходно томе, буђења природе и њених плодоносних сна-
га, које се доводе у везу с младошћу и људским еротским потенцијали-
ма, зове се врбопуц (в. РМС: време, доба када врба пупи, листа и цвета, 
обично месец март) – „чим врба оживи (врбопуц), народ верује да код 
жена порасте полни нагон (СЕЗ 14, 8)”, (према Чајкановић 1985: 74)199. 
Управо на поменуте потенцијале алудира се фразом из „Рјечника” која 
садржи ову реч, која кореспондира и са изразом: „Који јој (му) је ђаво? 
Ухватио је (га) врбопуц” (Пантелић 1998: 114). У њима се, у складу са 
смеховним схватањем света да у прелазним временским интервалима 
долази до сусрета старог и новог поретка (које маркира обредно време и 

197  O чему је с великом обавештеношћу проницљиво писала Д. Мршевић 
(Мршевић 2008: 67–69).

198  Код банатских Хера су жене ударајући децу врбом на Ђурђевдан говориле: 
„да расту као врбица и да се гоје као свињица” (Филиповић 1958: 310);  а на Врбицу 
се у Шајкашкој такође ударало врбом и певало: „Порасти ко врба,/ Дебела ко свиња” 
(баба Јованка, Госпођинци 1988, Теренска грађа Карановић и Катић, Ркп. вл. аутора), 
исто песмица коју су певале лазарице: „Порасти ко врбица,/ Дебела ко гица” (Љ. Степа-
нов, Госпођинци 1988, Теренска грађа Карановић и Катић, Ркп.). О оваквим формулама 
види више: Чајкановић 1985: 72). Исто тако, приликом крштења у Лесковачкој Морави 
кум је говорио: Да вираје као врба (Толостой–Усачёва 1995: 334).

199  Врбопуц је иначе календарски маркирано време од Младенаца до Благове-
сти, кад врба почиње да пупи и цвета. У селима око Рудника и у Качеру удате жене су 
играле раскалашно коло, са еротским покретима звано кобиле, пошто су као кобиле 
поскакивале, при чему су у једној руци држале гранчицу врбе. Оваква кола иначе су се 
изводила у кризним календарским тренуцима (Пантелић 1998: 113–114).

https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%81&action=edit&redlink=1


202

ЛИНГВОКУЛТУРОЛОШКА ПЕРСПЕКТИВА ЗНАЧЕЊА РЕЧИ

одговарајућа животна доба – детињство, младост (Bahtin 1978: 35)), а у 
првој фрази и старост, алудира на позну сексуалност оних чији је репро-
дуктивни период иначе завршен, у складу с одговарајућим погледом на 
свет, негира се и смрт (Bahtin 1978: 35). То се даље потврђује одгођеном 
старчевом реакцијом, у винобер, што се може читати као закаснело дело-
вање, али, ако се има у виду да је винобер, односно време брања грожђа 
и справљање вина, у народној култури кодирано као време пијанства и 
опијености (Bahtin 1978: 11), која појачава еротски нагон, старац заправо 
реагује у право време, које је уједно и празнично карневалско време пу-
ноће и слободе, у којем се све жеље испуњавају (Bahtin 1978: 364), рајско 
време у којем ће „свако дрво (па и врба) бити плодно” (Мршевић  2008: 
68). Ова димензија значења свакако је присутна у исказу из „Рјечника”, 
што цео комплекс обреда асоцираних врбом, као и ову фразу, доводи у 
везу, без обзира на то да ли је врба плодно или неплодно дрво, а такође 
и без обзира на то што је Вук, вероватно притиснут критикама које су 
уследиле након првог издања „Рјечника” (Карановић 2018) тумачи у са-
свим другом, потпуно реалистичком кључу. Разграната симболика врбе 
препознаје се у другим многобројним веровањима, ритуалним радњама, 
обредно-магијским процесима, као и у фразеологизмима200. 

12.3.2. тактилни асПект

Обележје непријатности при додиру коприве у народној култури 
дало јој је симболичку и магијску функцију, тако да она у веровањима 
онемогућује одређене појаве и активности. Тако фраза Неће гром у ко-
приве асоцира на Громовника201, односно словенског Перуна, преко ње-
говог основног атрибута грома (који све пред собом жари и пали, што 
је присутно и у клетви Гром те спалио), којег је у хришћанству сменио 
пророк Илија (Иванов – Топоров 1965: 12–14). Да су Громовник и Све-

200  У „Фразеолошком рјечнику хрватског или српског језика” Ј. Матешића на-
лазе се овакви примери: чекати крушке на врби; кад  на  врби  грожђе  роди  (никада); 
расти као  врба  из  воде  (расти  брзо); [то  је]  на  врби  свирала  то  ништа  не  врије-
ди, (то  је)  нешто  што  се  неће  остварити,  нешто посве  несигурно,  пуко  обећање; 
вјенчање око врбе (под врбом); вјенчати  се  око врбе (под  врбом); женити  се  импф.  
(вјенчати  се  пф.) око  врбе (Matešić 1982: 762). 

201  Караџић уз глагол грмљети у свом „Рјечнику” износи следеће веровање: „У 
народу се нашему мисли и вјерује да свети Илија грми; за то се он зове у народнијем 
пјесмама громовник Илија. Кад год удара, онда кажу да свети Илија, по заповијести 
Божијој, гађа ђаволе (‛узврдао се као ђаво испред грома’); за то говоре да се не ваља 
крстити кад гром пуца, да не би ђаво у невољи побјегао под крст, у који гром не ће 
ударити”. 
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ти Илија две фазе истог лика потврђује аналоган фразеологизам: Неће 
свети Илија у коприве. Овај исказ илуструју веровања и обредне радње 
у којима се коприва користи као утук од града и од грома:  њоме се, кад 
загрми, како би се заштитили, ките људи и вериге, или се у коприви 
ваљају за плодност, кад у пролеће загрми (СЕЗ, 14, 1909, 332; 17; 1911, 
169 и 194; према Чајкановић 1985: 138). Заштитна и излечитељска моћ 
коприве према веровањима протеже се и на друге различите сфере жи-
вота (Чајкановић 1985: 137–140; Усачёва 1999а: 643–647). А будући да 
гром не удара у коприве, може се претпоставити да је она један од ње-
гових атрибута, пошто и коприва има особину да жари и пали, што је 
асоцирано  њеним именом (крап-ива = врела вода) и жара (жарити = 
палити, ватра), етимолошки везано за глагол жећu, исто као што гром/
муња пали/жари. А одговор на питање зашто Громовник то чини на-
лази се у прасловенском миту о борби Громовника и змаја, у каснијим 
трансформацијама, ђавола. Према том миту, Громовник / словенски Пе-
рун просторно је позициониран горе, на гори (планини), на врху дрвета 
света (чију функцију могу преузимати различите врсте, најчешће храст), 
док је његов противник, доле, у корену тог дрвета, где се скрива. Да би 
га уништио (згромио), Перун удара по њему, спаљује дрво, или га ломи 
и расцепљује, побеђује змаја и ослобађа воду, односно изазива плодо-
творну кишу (Иванов – Топоров 1974: 5–6)202. Све ово, чак и везу копри-
ва с плодношћу (коју иначе омогућује киша коју даје Перун), потврђује 
обичај да се у семе намењено за сетву меће корен од коприве који се код 
сејања закопа усред њиве (СЕЗ, 19, 1914, 361, према Чајкановић 1985: 
137), а кад оне бујно расту, сматрало се да ће бити родна година (ЗНЖО, 
16, 1911, 154, према Чајкановић 1985: 139). Уосталом, везу коприве с 
плодношћу подразумева и иницијална фраза, која говори о томе да у њу 
неће гром, али се њоме подразумева и да Громовник не удара у коприву 
зато што се змај у њу не сакрива, пошто он од ње бежи, јер коприва, као 
и гром жари и пали.

12.3.3. асПект аниматно/неаниматно

Исто тако, и плодови биљака који се користе у људској исхрани 
улазе у свет симболике и магије, па је тако уз купус, у фразеологизму 
Доста је купуса појео садржана информација о коришћењу купуса у ис-
храни широм словенског света, што говори и о социјалном статусу ве-

202  Божанство, у чијем је домену стварање – плодност и деструкција – олуја, 
гром (Мелетински 1986: 188),  штити домен биљке о којој је реч.
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ликог броја људи у датом времену.203 Купус је, како наводи Чајкановић, 
једна од најглавнијих намирница нашег народа204, и стога је део многих 
фразеологизама205. Занимљива народна перцепција да се проток време-
на мери количином хране (време се концептуализује као квантитет јед-
не конзумиране намирнице) вербализована је наведеним исказом. Исто 
тако, у фразеологизму из „Рјечника” Све купус и дијете уочава се пара-
лелизам између бројности породице, односно рађања, и родности ове 
биљке, тј. могућности да се сваке године изнова сади, успешно рађа и 
доноси плод, као што се сваке године потенцијално рађа и дете. У непо-
средној вези са тим је веровање да се деца могу наћи под листом купуса, 
где их оставља зец, за шта у руском језику постоји израз  капустичник 
што значи дете рођено изван брака (Усачёва 1999б: 461). А све је заправо 
повезано с еротском и брачном симболиком купуса, односно са култом 
плодности, што је у основи ове фразе, пошто једење и ломљење купуса 
које чини зец, кодира коитус (према Гура 2005: 135). А зец се и жали на 
своју лошу срећу, односно да није јео купуса, алудирајући на сексуални 
неуспех у једној песми из Подољске губерније –  која је певана у свад-
беном обреду „перезви”, у којем учествују само удате жене: „А всі ж бо 
я города обшустав,/ Нигде же бо я капусти не кушав” (‛Све сам градове 
прошао / А нигде купуса нисам окушао’), при чему, што је евидентно, 
зец представља мушко, а купус женско начело (Гура 2005: 135)206. То 
даље потврђује некадашњи обичај код Руса, да главицу купуса после 
свадбе стављају на сто родитељима младе, за коју се испоставило да није 
била невина, што алудира на вагину/роднцу. У вези с тим је и обичај да, 

203  Многа су веровања у нашем народу, како наводи Чајкановић, везана за сетву и 
култивисање купуса, што сведочи о значају ове биљке у исхрани човека, али и о његовој 
магијској моћи, што аутор према релевантним изворима илуструје примерима: добро је 
да се купус сади на Цвети, јер ће најбоље успевати, као и на Ђурђевдан или Марковдан; 
негде у Далмацији се семе за расад сеје на Св. Трифуна, па купус неће изести бувач; на 
Усековање не меће се у кацу, јер ће се покварити (према Чајкановићу 1985: 155). Али 
купус је и обредно посно јело свих Словена, купусним јелом завршавала се свадба 
(Усачёва  1999б: 457 и 460–461).

204  В. нпр. Караџић „Пословице” (бр. 5696) Турци веле: тарана је храна, А каури: 
купус и сланина (према Чајкановић 1985: 155).

205  Уп. „Пословице” Ко купус сади и крмачу храни, не боји се глади (бр. 2382); 
Много је купуса изио (има му много година). (бр. 3061); Сади купус (каже се у подсмијеху 
ономе који храмје); (бр. 4691); Све купус и дијете (кад која жена сваке године рађа) (бр. 
4838).

206  В. Чајкановић чак на основу табуа да се купус ставља у кацу средом и петком, 
као и веровања да се Госпа мучи кад се купус сади коцем, претпоставља да би се купус 
могао довести у везу са неким женским божанством (Чајкановић 1985:155).

https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%81&action=edit&redlink=1
https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%81&action=edit&redlink=1
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ако девојка  превари момка, он јој посече купус из баште (Усачёва 1999б: 
461). Дакле, у фрази коју доноси Караџић преко кода купус укрштају се 
живи и неживи ентитет – жена и земља и то преко обележја плодности 
и родности. Вредност се ове биљке као реалије уочава и у радњама које 
се предузимају у функцији њене заштите и богате родности, те се у кул-
тивисању купуса обављају и разне магијске радње (ставља се коњска 
главуџа, натакнута на ражањ од божићне печенице; против бувача меће 
се тополова гранчица или метла којом се на Благовести помело гумно, 
па онда соба и сл.) (уп. Чајкановић 1985: 155). Како се види, вредност 
и цену појединим биљкама даје одређени временски оквир – друштве-
но-историјске прилике, тј. социокултурни услови, који су истовремено и 
кључ за декодирање њиховог значења, често недовољно јасног из савре-
мене перспективе.207 

12.4. реч и обред

Посебну групу фразеологизама чине они које Н. Толстој увршта-
ва у полуфразеологизме208 и који улазе у сакралну сферу, чинећи тако, 
како аутор наводи, полуобред209 (добре жеље, проклетства, ритуалне 

207  Тако нпр. фразу И смрекиње вријеме продаје С. Лалевић (1955: 207–213) по-
везује с претпоставком да ова биљка није имала посебну вредност у људској исхрани; 
од ње се спремала само врста туршије. На тај начин симболизује безвредан ентитет, 
који пак у тешка и оскудна времена добија своје место, вредност и цену „Данас пак 
оне се купе, суше, продају, па их имамо и у трговинским радњама. Тако већ данас та 
пословица не би имала готово никаква стварног значења. Смрека је никаква воћка, па 
се у пословици каже да и никаква воћка у оскудици има цену, те само време одређује 
цену свему, па и ономе што иначе нема цене, не вреди, као што ни смрекиње не вреде 
много” (Лалевић 1955: 209). Неки од њих су са синхронијског аспекта непрозирни, за-
кључани због семантичког померања неких лексема, њихове припадности архаизмима 
или историцизмима, што Ј. Кашић, говорећи о пословицама, објашњава на следећи 
начин: „многе се пословице данас више не употребљавају јер нашим савременицима 
није потпуно јасно буквално значење, па је стога не могу употребити ни фигуративно” 
(Кашић 1955: 68). 

208  Н. Толстој под овим термином подразумева „особен, постојан и клиширан 
вид текста, којим се изражавају добре жеље, проклетства, ритуалне констатације и сво-
јеврсни императивни подстицаји [...] или забране и сл. [...] Тако се полуфразеологизам 
укључује у микрообред” (Толстој 1995: 59).

209  Ово терминолошко одређење (полуобред) вероватно творбено (и формално) 
кореспондира с термином полуфразеологизам, што не би требало да се доводи у ди-
ректну везу, будући да садржински (семантички) не постоји еквивалентан денотат – 
прелазни облик обреда, што је овде сигнификовано првим делом сложенице полу-.   

https://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%81&action=edit&redlink=1
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констатације и својеврсни императивни подстицаји или забране и сл.) 
(Толстој 1995: 59), за шта се налазе потврде у Караџићевом „Рјечнику” 
(1852). Овакве изразе210, у којима је нарочито важна спрега лингвистич-
ког и фолклорног материјала, могуће је, како Толстој сматра, сагледати у 
два процеса – трансформација обреда или обредног текста у реч (израз, 
реченицу) и обрнуто, претварање речи у обред (ритуал, веровање, пред-
ставу) (уп. Толстој 1995: 66). С обзиром на слојевиту структуру обре-
да – акциона (делатна), реална (предметна) и вербална (усмена) страна 
обреда211, и сам текст ритуалног фразеологизма је, како аутор даље наво-
ди, материјално и структурно трокомпонентан.212 Трећину грађе која се 
односи на фразеологизме у „Рјечнику” чине управо овакве формуле за 
које је карактеристичан паралелизам изговореног текста (одређене рад-
ње) и очекиваног резултата.

12.4.1. магијске формуле терања

Магијска формула која се изговара у одбрани од злих сила наведена 
је у одредници броћ: На путу му броћ и глогово трње!, за коју Вук у „По-
словицама” (бр. 3239) даје следеће објашњење: „Ваљда да се то најприје 

210  Према Б. Сикимић мале обредне форме осим комуникативне функције имају 
и обредно-магијску улогу. „Осим те екстралингвистичке, ритуалне функције, њихове 
основне карактеристике су стабилност (рус. ‛клишированность’), зависност од других, 
невербалних елемената ритуала и семантичка вишеслојност. Захваљујући својим 
културолошким функцијама и клишетираној форми, мали текстови су се показали 
временски стабилни и способни да очувају језичке, митолошке и обредне елементе 
дубоке старине” (Sikimić 1996: 7). 

211  Дефинишући традиционални обред као комплекс ових елемената који при-
падају различитим кодовима, Толстој додаје и следеће компоненте: персонални, лока-
тивни, темпорални, музички, ликовни итд. (Толстој 1995: 141). И Бајбурин поменутим 
кодовима, које он иначе назива систем знакова, додаје такође музику, гестове, певање, 
играње (Байбурин 1993: 201).

212  Важност и тачност поделе коју нуди Н. Толстој препознаје се у добро уте-
мељеном полазишту заснованом на корелацији лингвистичког и етнографског плана. 
Према наводима аутора (1995: 66–67) потврда за овакву диференцијацију фразеологи-
зама налази се још у истраживањима Потебње (Потебня 1914), који говори о преласку 
басне у пословицу и Крачковског (1873), који је препознао вишеслојност у формули 
буди здрав као вода / а расти као врба. Овде се јасно уочава опис радње који указује 
на ритуалност, (буди), сакрално време (Ускрс), сакралну реалију (врба), те циљ, функ-
ционалну усмереност (буди здрав, расти). Разумљиво је да међу процесима од обреда 
ка тексту и од текста ка обреду не постоји оштра граница, тј. да се не манифестују увек 
све компоненте ритуалног фразеологизма, те тако постоји „низ прелазних стадијума, 
ситуација и појава, који су несумњиво интересантни и за лингвистику у целини, и за 
фразеологију пре свега” (Толстој 1995: 66).  
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говорило вампиру, јер за њега кажу да се боји глогова трња; а сада се го-
вори за свакога кога нису ради да дође”. Ово сада у објашњењу упућује 
на динамичност и отвореност тумачења – из употребе где је реципијент 
у сфери духовног/оностраног, формулаички исказ користи се и у домену 
реалности (нежељени посетиоци). Како је броћ између осталог црвена 
боја (уп. Skok 1971: 215; РЈАЗУ: 665), о чему сведочи и његово семан-
тичко-деривационо гнездо које наводи Караџић у „Рјечнику” (броћаст, 
броћење, броћити), чини се да обележје боје преузима кодираност јед-
ног дела формуле. Наиме, велик је број обреда и обичаја везан за ову боју 
– симболичка улога у обредима свадбе, сахране, за родност и плодност 
земље и стоке, као и у заштити од злих сила (уп. Раденковић 1996: 294). 
Потврда о заштитној функцији црвене боје налази се и код Чајкановића, 
који каже: „Броћ је, на целом Истоку, још од врло старих времена [...] и 
у прасловенској заједници употребљаван за справљање црвене боје; сва-
како с обзиром на јаку магичну снагу [...] постао је врло јак апотропајон 
[...]”213 (Чајкановић 1985: 55). Порука која се шаље овом формулом јесте 
терање зле силе и лексикализована је кондензованом структуром која 
слика пут и на њему биљке, а структурирана је дубинским императивом 
(да му / нека му буде), а површинском беспредикатском формулацијом 
чији су агенси броћ и глогово трње. Исти је фразеологизам наведен у 
„Рјечнику” и уз одредницу глогов, а, о, будући да је глог познат као најја-
чи заштитник од вампира, чијим се и само једним трном може отерати: 
„Довољно је да се испред вампира стави или макар да му се само покаже 
глогов трн, па ће бити онеспособљен или отеран” (Чајкановић 1985: 76). 
Ипак, како наведена фраза показује, није увек тако, већ су понекад по-
требне и две биљке снажног заштитног дејства (броћ и глог) како би се 
вампир осујетио, толико је његова моћ велика.

12.4.2. магијске формуле Призивања

Супротно терању, формулаички исказ На љубицу, мајко! / У свој 
домак, мајко! (говори се роју)214 има функцију императивног призивања 

213  Аналогну функцију у различитим етничким и културним срединама имају 
и друге биљке, што се види у примеру летонског обичаја да се пут кроз село и поље 
којим ће се кретати спровод посипа отровним тисовим грањем ‛да би се духу отежао 
повратак’ (уп. Чајкановић 1985: 55).

214  Љубица, љубичица 3) (у Боци) трава маца, којом се кошнице мажу, melissa 
officinalis, c.f. матичњак. У „Пословицама” (бр. 3203) Вук даје пуну верзију ове обредне 
формуле: 

„На љубицу мајко!
У свој домак мајко!
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како би се реализовала конкретна активност (у овом случају окупљање 
пчела). Наведен је уз одреднице домак и љубица, при чему се за потоњу 
наводи регионални квалификатор (у Боци) и даље се упућује на матич-
њак215 (трава маца, којом се кошнице мажу, melissa officinalis, c.f. матич-
њак). Скупљање пчела уз вербалну активност пратe и покрети (куцање 
каким штапом по улишту), чиме се употпуњује поменута трокомпо-
нентна структура обреда. 

12.4.3. од речи ка тексту

У грађи „Рјечника” бележи се и кратка форма заклињања уз лексе-
му бор: „У заклињању говори се мјесто Бог: Бора ми! Не умри, синко, за 
бора! / Теби, бору, дите Николица! / Ој, бора ти, драги господару!”. Према 
наводима В. Чајкановића, једно од објашњења овакве употребе доводи се 
у везу с веровањем да не треба име Божје помињати узалуд (Чајкановић 
1986: 40).216 Оваква интерпретација, којом се на вербалном плану заме-
њују денотати према блискости звучног склопа (сузвучност, хомофонија 
према П. Скоку) ишла би у ред другог процеса који описује Н. Толстој – од 
речи ка вербалном тексту, при чему је „Народна етимологија или проста 
етимологија, скоро увек главни стимуланс за развијање речи у фразеоло-
гизам, представу, обред и чак сиже” (Толстој 1995: 72). Али будући да је 
место боравка врховног словенског бога Громовника била гора, а руска 
реч бор, управо значи сува борова или јелова шума на узвишењу, док је 
Бора назив планине у Македонији (Иванов – Топоров 1974: 13–17), а и 

Сједи, мати медена!
Смири домак мајко!
Смири мати медена (куцајући каким штапом по улишту). 
Ево домак, мајко! Говори онај који челе зове у кошницу. У Грбљу.”
215  „Изузев назива као што су лимун-трава или лимунада, потеклих од мириса 

биљке, сви други називи за матичњак упућују на то да је ова биљка одувек привлачила 
пчеле и да је медоносна: матерњак, матичја трава, маточина, медени лист, меденка, 
медопер, мелиса, пчеларица, пчелина љубица, пчелињак, пчелиња метвица, пчелиња 
трава. Ниједна мирисна биљка не привлачи толико пчеле, а особито матицу, као матич-
њак. Пчеларима је ово познато, па га радо саде око сваке кошнице, као и око стабала 
воћа” (Шаровић 2013) http://www.nutricia.rs/.

216  „Извесну религијску позадину има можда и клетва бора ми, и борме, м. бога 
ми и богме [...] По једном објашњењу, тако људи говоре као да имена Божијега не по-
мињу узалуд (упор. и старогрчки χήνα ‹= гуске ми› м. Ζήνα ‹= Зевса ми› [...]). Могућно 
је, међутим, да ми овде имамо старинску клетву самим бором, односно нуменом који је 
у њему, упор. сличну клетву са другим једним магичним дрветом, глога ми. Код старих 
Грка упор. клетву ναί  μά τήν  κράμβην ‹= тако ми купуса› која је такође ίερά ‹= света›” 
(Чајкановић 1985: 40).

http://www.nutricia.rs/
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једно митолошко биће код Руса, које живи у шуми, зове се боровик (Ива-
нов – Топоров 1965: 173), све о чему Вук и Чајкановић говоре, немајући 
наравно ништа од овога у виду, али добро осећајући природу проблема, 
враћа ове приче у време пре хришћанства. Тежиште вербалног нивоа у на-
веденој форми заклињања носи лексема бор, по фонетском склопу блиска 
именици Бог, а сакралну димензију уноси могуће веровање да се ово дрво 
сматрало божанством, и сада у новом светлу, место на којем је боравио 
бог (Громовник?), о чему Чајкановић и каже: „Такав карактер обично има-
ју поједини борови који су табуирани и за које је везан читав култ, а за које 
се прича да су их посадиле извесне велике личности из далеке прошло-
сти” (1985: 39). Тако се од једне лексеме, због њене форме и симболике, 
конструише клише чија је функција, у овом случају, уверавање у говорном 
акту призивањем више свевидеће силе.217     

Звучно подударање без замене денотата налази се у фразеологизму 
„Ја кад виђех зелен дријен, предадох му вас мој дријем и лијен”, који 
прати одредницу лијен. Тумачење  значења ове фразе Караџић даје у сво-
јим „Пословицама”: „Који хоће да му се љети не дријема, рече оно кад 
угледа у прољеће први дријен с цвијетом” (бр. 1769). Према наводима В. 
Чајкановића, дрен има изванредну спасоносну снагу, он је инкарнација 
здравља, а његова је карактеристика да најраније цвета и касно сазре-
ва, што му даје карактер темпоралне граничности, уз особине да има 
ободно станиште, расте у облику грма, има црвен плод (Чајкановић 1986: 
90–93;  уп. и Раденковић 1996: 203).

12.5. биљка у ПерцеПцији света

Анализа одабраних фразеологизама, забележених у другом издању 
Караџићевог „Рјечника”, чије је семантичко и симболичко тежиште лек-

217  Примери које наводи Н. Толстој везани су за народну номинацију светите-
ља, трансформацијом значења која настаје гласовном пермутацијом, из чега се ствара 
другачији материјал, који отвара нове интерпретације и тумачења веровања и обреда 
(Св. Вартоломеј – Вратоломеј → не сме се нико пењати на дрво јер ће сломити врат); 
у Срему: Видовдан је повезан са обредом умивања росом, а његов вербални део гласи: 
О, Видове, Видовдан, што очима ја видео, то рукама створио... (уп. Толстој 1995: 
729). Релевантне временске тачке у календару српског народа управо су дани посвеће-
ни одређеним светитељима, на основу којих се равнају догађаји у животу појединца и 
колектива, што се запажа у бројним фразама. Називи светаца (хришћански или народ-
ни) послужили су за креирање слике чијој стилској вредности доприноси римовање: 
Свети Лука у нокте ука; Свети Мрата снијег за врата; Свети Тома ћера планинке 
дома; и сл., које Караџић доноси у својим „Пословицама” (1965; бр. 4852; 4853; 4857). 
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сема којом се номинује одређена биљка, сведочи о високо рангираној по-
зицији флоре у перцепцији света. Биљка је истовремено слика схватања 
премодерног човека, његове спољашњости и унутрашњег бића, симбол 
оностраних, невидљивих сила као и реалија у обредним радњама. Спе-
цифично место, улога и функција биљака региструје се у фразеологи-
змима, сликовитим народним представама које су, језгровито структуру-
ране, клишеиране, времененом опстале захваљујући живој унутрашњој 
садржини. Начелна подела фразеологизама који су маркирани светом 
флоре на оне који су неутрални и оне који су сакрално обележени узи-
ма се условно јер је готово немогуће са синхронијског становишта по-
вући јасну границу између ове две димензије. У случајевима где се не 
ради о јасним поређењима и сликовитим изрекама које преносе опште 
поруке, није једноставно дешифровати и дати коначну интерпретаци-
ју фразеологизма јер долази од заборављеног обреда или је у његовој 
функцији. То, уосталом, данас више и није могуће. Овакви се примери 
дају декодирати само у спрези формално-језичког и обредно-ритуалног 
нивоа анализе, која је спроведена на неколико примера забележених као 
додатни коментар, део објашњења уз поједине одреднице које номину-
ју биљке у Караџићевом другом издању „Рјечника”. Установљено је да 
од двадесетак ових кратких клишеизираних форми у „Рјечнику” трећи-
ну чине управо формуле, тј. полуфразеологизми према типологији Н. 
Толстоја. Анализирани примери с лексемама које денотирају флорални 
свет потврдили су ваљаности ауторове теоријско-методолошке постав-
ке и добра су смерница за даљу анализу фразеологизама у чији састав 
улазе и други лексички слојеви. Полазна претпоставка да је Караџићев 
„Рјечник” богат и драгоцен извор за опис симболичке функције биљака, 
превесходно као вербалне компоненте у обредно-ритуалним радњама, 
показала се као потпуно оправдана и тачна јер се на основу додатних 
информација уз значење дате биљке налазе информације о њеном функ-
ционалном аспекту, како као реалије тако и као инструмента и садржаја 
у поменутим активностима. Додатна вредност Караџићевог „Рјечника”, 
кад су у питању испитиване фразне јединице, јесте то што су овакви 
подаци често регионално одређени, а постојаност појединих фразеоло-
гизама потврђује њихова савремена употреба.
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13. ВУКОВА ЛИНГВОКУЛТУРОЛОГИЈА И 
ЛЕКСИКОГРАФИЈА 

13.1. значај рЈечника за срПску културу

Говорити о Вуковом Рјечнику данас, с дистанцом од равно 200 го-
дина, подједнако је част, изазов и одговорност, јер се ради о делу које Р. 
Константиновић карактерише као мајсторију која је „превазишла и у, из-
весном смислу, надживела” аутора  (Константиновић 1964: 7). Ова, пре-
васходно, лексикографска, мајсторија с правом у литератури носи ква-
лификатор револуционарне. Издвајамо из релевантне литературе само 
неке потврде о томе, као и о садржајној и тематској комплексности која 
се крије иза наслова Српски рјечник: 

Нема сумње, од свих појединачних Вукових списа прво издање Рјечника 
је најзначајније. Чак се не може навести ниједно друго дело у историји 
српске културе које би одиграло већу улогу као прекретница, као полага-
ње темеља (Ивић П. 1966: 19).

Рјечник је велика инспирација. Можда је он једина увек отворена књига на-
шег 19. века. Отворена за сваког, за све епохе [...] (Константиновић 1964: 7).

[...] Вукова дела служе као непосредни извор за речник Словенске стари-
не (Славянские древности: 1995–2012, ур. Н. Толстој), а то је, пре свега, 
његов Рјечник из 1818. године (Плотњикова 2015: 87).

[...] тада – 1818 – Вук још описује обичаје само из лексикографских по-
треба. Али тих описа је толико и таквог су квалитета да далеко превази-
лазе значај који им је тада придавао: Вук је тиме поставио основе српској 
етнологији (Филиповић 1972: 523).

Корени српскохрватске дијалекатске лексикографије су доста дубоки и 
разгранати [...] Већ је Вуков Српски рјечник био речник новог неизграђе-
ног књижевног и истовремено, народног, некњижевног језика [...] Његов 
се однос према дијалекатској и етнографској грађи и данас оцењује као 
позитиван, па чак и модеран, у оквиру новијих струјања словенске и чи-
таве европске лингвистике (Толстој 1984: 181). 
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Српски рјечник, дакле, на известан начин, надилази границе тра-
диционалне речничке организације и обраде грађе – он „није само једна 
драгоцена збирка речи, већ је у великој мери и једна мала енциклопедија 
народног живота, обичаја и веровања” (Вукомановић 1976: 713). Потвр-
ду о овоме налазимо у Предговору Рјечнику, када Вук каже: 

У Рјечнику треба да се истолкује и опише што се боље може све, што на-
род о ријечи којој мисли и приповједа: зато сам код ђекоји ријечи описао, 
што се краће могло, ђекоје народне обичаје и додао приповјетке (и овде 
може бити да је ђешто изостало, али додато и измишљено није заиста 
ништа) (СР: VIII).

13.2. вуков лексикографски ПостуПак

Вуков лексикографски рад не може се одвојити од комплексног ко-
респондирајућег друштвено-историјског контекста и замршених питања 
језичке реформе. Зато је ова књига огледало једног нимало једноставног 
синхронијског пресека, али и менталног лексикона појединца руралне 
средине, о чему сведочи лексичка грађа, њен тематски, дијалекатски, 
социо-психолошки профил, као и обичајно-обредна пракса описана уз 
одређене лексеме. 

Користећи пак алате савремене лексикографије, сагледаћемо 
основне принципе селекције лексичке грађе и њене организације у Рјеч-
нику, проблеме на које је наилазио интуитивни, али и те како, праксом 
обучени лексикограф. 

13.2.1. организација књиге

О свему овоме аутор информише корисника у делу који претходи 
Рjечнику, а који је, што није занемарљив податак, Вук назвао Предговор 
(не Предсловлье / Предисловије, као у Писменици из 1814). Овај „први 
Вуков систематски манифест о језику” (Ивић П. 1966: 49), изнет је на 
17 страна (IV–XX) и у њему налазимо информације о проблему српског 
књижевног језика, које обухватају питања од прозодијског, ортографског 
до лексичког нивоа. У контексту лексикона који ће бити изложен у реч-
ничком делу, издваја се неколико битних података: 

(а) Вукова обавештења о ђекојим ријечима, између осталог, обухва-
тају и информације о наречјима којима припадају (ерцеговачко, ресав-
ско, сремачко), што је индикатор недефинисаног стања књижевнојезич-
ке норме, те се одражава на укупну речничку лексичку масу, нпр.:
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лен, на, но (Рес. и Срем.) vide лијен. cf. лењ.
лењ, ња, њо (у Сријему и Бачк.) vide лен.
лијен, на, но (Ерц.)  träge, piger. Кад се лијен накани, сав свијет попали.
љењив, ва, во (Ерц.) vide лијен.

(б) Будући да је већину речи Вук, како сам каже „донио амо [у Беч] 
у глави”, очекивано је да ће многе остати незабележене у Рјечнику. Оно 
пак што је аутору било важно јесте то да су све оне народне, и изговором и 
обликом и значењем, о чему нас на следећи начим у Предговору обавештава:    

Ја могу слободно казати за ове ријечи, што су овдје скупљене, да су све 
у народу познате, и да се овако изговарају као што су овђе записане; а у 
народу је остало још млого ријечи, које ја, или нијесам никад чуо, или 
ми нијесу сад могле пасти на ум. Може бити да ће се и у овој књизи наћи 
ријечи у описивању обичаја и други ријечи, којије нема на своме мјесту. 
Од како се ова књига почела штампати, и мени је ево неколико ријечи на 
ново пало на ум, које ево овђе додајем (СР: VII—VIII).

Попис садржи педесетак речи, нпр.: вјеверичица, испреплетати, којека-
ко, крадом, неколицина, околни, повлачење, породица, Студеница, тако-
ђер и др. 

(в) Јасна је онда импликација да се у Рјечнику неће наћи термини 
и речи из специфичнијих стручних и апстрактних сфера поменутих у 
Предговору. Тако да, уз речи рјечник и предговор у самом Рјечнику не 
бележе се ни следеће речи: диплома, граматика, списатељ, својство, 
смисао, драговољно, библија, књижество, објавленије, наречије, глагол, 
азбучни, управитељ, гимназија итд.  

13.2.2. макроструктура рЈечника

Централни део књиге чини речник: прикупљена лексичка грађа 
– 26.270 азбучно устројених лексема (без речи које почињу словом х), 
распоређених двостубачно на 928 страна (стубачних целина). У првој је 
фази рада прикупљао и бележио, уазбучавао грађу, да би у другој фази 
Копитар, вођен Вуковим објашњењима, преводио речи на немачки и ла-
тински – језике тадашње аустријске администрације.

Што се тиче овђе Латинских и Њемачких ријечи, о том сам радио с г. 
Копитаром, ћ. к. дворским библиотекаром; али опет, ако се ђе нађе да 
су које ријечи рђаво преведене, томе сам ја крив, што му нијесам знао 
право значење казати, а не он што га није знао Латински или Њемачки 
истолковати (СР: VIII).
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13.2.2.1. Прикупљање и селекција грађе: општи лексички фонд
Избор речи био је препуштен Вуку, дакле, требало је забележити 

све речи које зна, којих се сетио, оне које је чуо у свакодневном контакту 
с околином, али и оне које су му биле блиске, а већ записане у неком од 
речника „трудољубивих фратара, [у којима се описује језик] „илирски”, 
„далматински” или „словински”, у његовој чакавској, штокавској и кај-
кавској варијанти”, те из тзв. „шокачких речника” (Ивић П. 1966: 34). Из 
преписке с Копитаром сазнаје се да се Вук довијао на различите начине 
како би допунио грађу – путовао је трагајући за подацима о дијалектима; 
значајан број песама записао је од једне бабе из околине Крушевца, а 
„овђе у једном намастиру” близу Шишатовца, (где је боравио), из једног 
поменика старог 200 година „извадио [је] више од 1000 српских име-
на, које мушких, које женских” (Ивић П. 1966: 39). Употпуњавање грађе 
речима уз текстова народних песама које је већ имао, с једне стране, 
те, с друге стране, конструисаним изведеним формама – аугментатива, 
деминутива, глаголских именица, које је имао у свом језичком осећању 
– „са гледишта потпуности обухваћеног фонда речи, Рјечнику се мало 
шта може замерити” (Ивић П. 1966: 79–80). Будући пак да је ово књига 
једног човека, дело својом природом захтевно и комплексно – од кон-
ципирања до самог остварења, очекивани су невелики поропусти: нема 
нпр. речи звоно иако се јасно упућује на њу код њеног деминутива звон-
це; тако су изостале и речи бавити се, убити, умље, свето и још понеке.  

Уз општи лексички фонд, Вук бележи и већ поменута лична име-
на (из рачанског поменика), као и тзв. стајаће речи које живе само у 
фолклорним умотворинама, означене квалификаторм ст. или информа-
цијом – „само се у пјесмама припијева” (ладо, љељо, лале и сл.). Власти-
та имена велик су допринос почецима српске ономастике, мада је Вук 
бележио и она лична имена из старих докумената, чије је постојање у 
19. веку упитно (нпр. Ламенка, Вечерин), док је нпр. изоставио имена 
својих родитеља – Јегда и Стеван (Стефан). Своје име даје у речничком 
чланку заједно са зоонимом – lupus,218 као друго значење, додајући део 
народног веровања:

вук, m. 1) der Wolf, lupus. 2) Mannsname, nomen viri. Кад се каквој жени 
не даду ђеца, онда нађене ђетету име вук (да га не могу вјештице изјести: 
зато су и мени овако име нађели) (СР: 88).

218  Не прибегава увек истом поступку; нпр. одвојене су одреднице душица (дем. 
душа) и Душица (име). 
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13.2.2.2. Стране речи
Подаци о пореклу речи уз стране речи, често недоследно давани, 

заслуга су Ј. Копитара и значајне су информације, између осталог, о пра-
знинама у систему, као и о тематским областим којима припадају. Тако 
се међу грецизмима бележе: друм, јевтиноћа, камила, комад, метанија, 
панагија итд., италијанизми су: капара, пијаца, пршута, германизми (из 
немачког дијалекта у Аустрији): амрел, вунцут, нокшир, патљика, плај-
ваз, шалукатре и сл., нпр.:

друм*, m. (δρόμος) die Heerstraße, via regia, велики пут.
пијаца, f. (у Сријему, у Бачк. и у Бан.) der (Markt-) Platz, forum (ital. 
piazza). cf. чаршија. 

Када су у питању речи страног порекла, очекивано, најзаступљенији 
слој чине турцизми, речи које је Вук означио звездицом.219 Говорећи о 
турцизмима у Предговору Рјечнику, сазнајемо и ауторов компромисан и 
нимало искључив став према страним речима: 

Турске ријечи (које сам од прилике знао да су јамачно Турске) назначио 
сам звјездицом (*), и ђе ми је одма могло пасти на ум, замјењивао сам и 
Српским ријечима [...] а има и неколико такови ријечи Турски, које ћемо 
морати задржати и посвојити, н. п. боја (бојити, бојење), аманет, тепси-
ја, ђерђеф, топ, барјак, барјактар, брк, чакшире (ђекоји наши списатељи 
пишу ногавице мјесто чакшире; али ногавица данас код Срба значи само 
оно што стоји на нози [...] (СР: XX).

Велико богатство информација о народном животу човека Караџи-
ћевог времена, али и шире, о његовом материјалном и духовном свету, 
перцепцији себе и окружења, аутор наводи уз лексеме чија су значења 
илустрована описима обичаја и веровања, приповеткама, предањима, 
песмама и фрагментима песама, басмама, клетвама, загонеткама, посло-
вицама, брзалицама,  које су често у једној одредници испреплетене – 
„разнолике форме исказа нижу се једна за другом и ланчано повезују 
међу собом  [...] све је у ходу и настајању, у живом преплитању говоре-
ног и литерарног” (Поповић 1983: 163). Већ у Рјечнику из 1818 –  који 
иначе претходи првој збирци приповедака (1821), а која је, по броју при-
ча знатно сиромашнија од њега –  има више од шездесет целовитих при-
ча и барем још толико њихових одломака. И готово све су тада први пут 

219  Нпр. ђемија*, f. vide лађа; чакшире*, f, pl. die Beinkleider, caligae.
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и објављене (Пантић 1988: 385–396). Зато се ово издање Рјечника може 
сматрати првом антологијом народних прича насталом на српском језич-
ком простору.

Отвореност у погледу преношења традиционалне културе, а тиме 
и језика, огледа се у Караџићевом бележењу ласцивних речи и израза, 
као и одговарајућих описа и фолклорних облика, који садрже елементе 
овог лексичко-семантичког слоја, у првом издању Рјечника, што ће из-
остати у издању из 1852. или ће их аутор прикривати наводећи нпр. бр-
залице, које кад се више пут изговарају дају неку ̔срамотну̕  реч. Упркос 
критикама на рачун ове лексике у извесним круговима српске читалачке 
публике и отпору према „масним”220, „несланим”, „скаредним”, речима, 
аутор је с правом  бележио и њих, „уверен да такве речи и казивања 
[...] представљају ̔карактер̕ и ̔обичаје̕ народа, његов ̔дух̕ и његов ̔живот’” 
(Пантић 1965: 605).

Сведено – језик у Рјечнику у основи је идиом једног човека, тј. јед-
ног, тршићког говора – ијекавски, народни, на основу којег се може рекон-
струисати слика просечног српског човека и његовог живота, активности 
и окружења у сеоском амбијенту. Ово је сведочанство о материјалној и 
духовној култури једног, нама сад већ далеког, времена, што потврђују 
следећи примери лексема, међу којима ће се наћи и оне којима се неће 
знати или разазнати значење, било да је условљено дијалекатским поре-
клом, било да су се денотати временом потиснули, променили, нестали. 

13.2.2.3. Тематски лексички слојеви
Издвојене следеће лексичко-семантичке групе само су илустраци-

ја најфреквентнијих семантичких поља – одраза животних околности и 
слика света Вукових савременика.221 

(а) Сточарство и земљорадња; ручни радови: крилоња, кусоња, 
шароња, мркуља, озимкуља, ђогат, кулаш, шиљеже; криласт, крњорог; 
оглавина, руда; иждребитисе, изјањитисе, мркатисе, побостисе; ае, бири 
бири, гиц, иш, ршке де (говоре чобани кад оће да пободу волове); валов, 
котац, мљекар (зграда ђе се ражљева мљеко), рањеник, оглав, ћустек, 
узенђија; класати, ластар, маунитисе; кошевина, пабирак, репиште, рот-
квиште, самораст; бабак, водијер, гладилица, косијер, муљало, пушни-
ца, рогуље, тачка (die Stütze (z. B. der Fiole, Rebe), fulcrum, statumen cf. 
притка); патока, ртиница, џибра; бадањ, ваљарица, кашичара;  агршак, 

220  Пантић квалификаторе ових речи у оригиналу пише под наводницима те их 
тако и преносимо. 

221  Примери преузети из Ивић П. 1966. 
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близни, брдо (женско), колотуре, конудра, мосур, мотовило, навијаљка, 
нанитити, нити, оснутак, повјесмо, потка, срдачка, урезници, цијепци, 
чекрклија, чимбари, чунак итд. Као илустративни примери могу послу-
жети описи значења следећих лексема:  

агршак, шка, m. као мали колутић од кости, или од рога, што жене нати-
чу на вретено (да је теже у руци), кад почињу прести. Српкиње по селима 
одломе по пола окомка, па натакну на вретено мјесто агршка.
близни, f. pl. када се уведу у брдо двије жице мјесто једне, и тако остану 
у платну. 

(б) Одећа и обућа: антерија, бенлук, бињиш, ваћел, галош, зубин, 
долама, ђечерма, ђувезлија, запонци, јапунџе, пулија, саја, сандал, стаја-
ћица, тарпош, тепелук, теркија итд. 

ђечерма*, f. eine Art Weste (ohne Ärmel), tunicae genus. cf.  јечерма, јелек.
стајаћица, f. стајаћа кошуља, das Feiertagshemde, solemne indusium.
тарпош, m. eine Art Frauenmütze, vittae genus. Тарпоше носе жене у Звор-
ничкој наији по Јадру и по Рађевини, и то је може бити у свему свијету 
највећа женска капа: она је округла као погача, и ђекоја је шира од ар-
шина, па се не носе од озго на глави, него састаг па стоји од главе горе 
у право  [...]  а испод грла је држи подбрадњак да не спадне на траг. Кад 
састраг дува вјетар, или кад оће жена да се сагне, онда треба да држи 
спријед тарпош руком да не спадне преда њу [...] кад оће жена да уђе на 
каква врата, онда треба да се сагне и да укоси главу. Тарпош је оплетн 
од бијеле лозе, па је на лозу навучена велика капа од црвене чое, по чои 
је пришивена шамија [...] а преко шамије прибодена иглама бијела мара-
мица; па је марамица спријед сва искићена парама, трепчаним иглама, 
смиљем и ружама [...] Прошавшије година (1803–1814) млоги су тарпош 
укунули, и постале су мјесто њи мање капе, скојима је лакше бјежати по 
шуми (СР: 811–812).

(в) Храна: боцман, брашњеница, бунгур, зерде, јечменица, каља, 
квашеница, кешке, кобост, локума, луковача, мавиш, опарица, папула, 
прга, преврата, прженице, ражовница, салеп, сатрица, симит, сутлија, 
цицвара, чимбур итд. 

чимбур,* m. eine Eierspeise, cibus ex ovis (etwa österr. gesetzte Eier). На-
стави се вода у тигању па се посоли; кад вода узаври, онда се на њу раз-
бију јаја, те се читава (не мијешају се) скухају; па се онда вода исциједи и 
метне се мјесто ње скорупа те се јаја као мало зачине, гдјекоји још утуку 
бијелога лука те залуче (СР: 902).

http://raskovnik.org/reci/%D1%98%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0
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(г) Друштвени односи и околности: ајдук, апсана, арамбаша, аџија, 
бекавица, бубота, везирство, вилает, газдилук, давуџија, вилает, задруга, 
зулумћар, кадија, кесаџија, кмет, кнез, надничар, наија, наполичар, пр-
њавор, руфет, ферман, читлук итд.

бубота, f.  субота ђачка бубота, Sprichw. d.i. Samstags wird auf den Studenten 
herumgetrommelt, Samstag ist der Studenten-Prügeltag, sabbato caeduntur 
studiosi  (СР: 51). Кад сам ја у Лозници ишао у школу, био је обичај да 
ђаке у суботу послије подне учитељ бије без икаке кривице, само за то 
што је субота: ако је ко онај дан прије подне или макар и послије подне 
био бијен за каку кривицу, то му се ништа није бројило (СР2: 46).

(д) Занати / занимања: (домаће речи): видар, воденичар, гвожђар, 
зидар, кобасичар, ковач, лађар, љекар, поштар, свињар, трговац; (турци-
зми): алваџија, бербер, дућанџија, калајџија, кириџија, неимар, сарач и др. 

(ђ) Војска и оружје: аберник, алај, балчак, барут, бимбаша, бреша, 
бусија, даницка, добош, ђуле, засједа, јуришати, копље, кундак, лаћман, 
лубарда, овицир, палош, пјешадија, сабља, солдат, џебана, шарпељ итд. 

13.2.2.4. Семантичка непоклапања између Вуковог и 
савременог језика

Значења забележених речи у Рjечнику у односу на данашња значе-
ња истих речи понекад се крећу на скaли од потпуног непоклапања до 
делимичног, када се у појединим примерима активирају одређене зна-
чењске компоненте. 

А) Потпуна непоклапања
гласати – бавити се одређеном врстом ручног рада.
гласати, сам, v. impf. правити гласак vide ћесмати.
гласак: као мала шупљика на гаћама или на кошуљи.
ћесмати: сплетати.

П. Ивић (1966: 86) наводи и следеће примере: град – тврђава; за-
брана – забран; коб – сусрет (не судбина); Костур – географски 
појам; крут – дебео; милиција – територија аустријске Војне гра-
нице; нагон – терање свиња ка Сави да би се продале у Аустрији; 
намјера – сусрет или случај; облог – опклада; оговарати – брани-
ти од приговора; планина – планинска шума; платина – цепаница; 

http://raskovnik.org/reci/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BA
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повод – уже за које се воде коњи; ситнина – ситнице; ситница 
– шумска трешња; Струја – женско име. 
Б) Делимична поклапања: нпр. брод – нема значење лађа; вијек – 

не значи столеће. 
брод, m. 1) на води оно мјесто ђе се прелази преко ње die Fuhrt, 
vadum:
„Ој Цетињо, водо поносита! / Ти се синоћ криво кунијаше / Да на 
теби ниђе брода не ма – 2) die Stadt Brod in Slavonien, nomen urbis 
in Slavonia.
вијек (Ерц.) 1) Lebenszeit, vita: у мом вијѐку. 2) никад (ни) до вије-
ка, in meinem Leben nie, ewig nie, nunquam.

Како даље Ивић (1966: 68) наводи просијек – није просечна вред-
ност него инструмент са двостуком ивицом, средина – не значи 
околину него централни део чега: узео га по средини; у хљеба, 
углед – није репутација, него провера: der Augenschein, conspectus: 
Изведи, брате, сестру на углед.

13.2.3. микроструктура рЈечника

С обзиром на то да је грађа у Рјечнику врло хетерогена, што се тиче 
порекла речи – из страних језика као и дијалекатских фонетских дубле-
та и лексичких форми, те широке тематске разуђености, није очекивана 
лексикографска кохерентност. Ово нарочито усложњава ауторова намера 
(потекла од Ј. Копитара) да се у речнику нађу фолклорни елементи – све 
оно што народ о некој речи зна и приповеда. У овом, у основи тројезич-
ном речнику, значење се, у великом броју примера, наводи преводним 
еквивалентом – на немачки и латински, при чему је понекад дата илу-
страција из народних стиховних и прозних форми. Значења речи страног 
порекла (најчешће турцизама), као и регионализам, Вук често тумачи 
упућивањем на домаће и то оне које су му најближе – пореклом из ње-
говог ерцеговачког наречја. Стога ово дело, осим примарно тројезичног 
лексикографског одређења, садржи и елементе енциклопедијског лекси-
кона и речника синонима. Јасно је да културно специфичне речи неће 
имати превод, али ће их пратити опширна, махом народна тумачења. 

Према обухвату наведених информација, начелно, постоји три 
типа одредница: 
(а) наведен само превод на немачки и латински; 
(б) уз наведене преводе, дат минималан контекст – или кратке записане 
народне усмене форме, или пример из живог разговорног језика, или 
пак, кад је у питању какав хипоним, врло неодређена квалификација  – 



220

ЛИНГВОКУЛТУРОЛОШКА ПЕРСПЕКТИВА ЗНАЧЕЊА РЕЧИ

некаква трава, некакаво јело, која може бити проширена различитим 
врстама информација: 

бјелограб дрво некакво;  веслиген некакав цвијет; бенђелук трава што 
се меће у вино и ракију да се човјек опије и да заспи као мртав; бодаљ 
некаква трава бодљикава; броћ  На путу му броћ и глогово трње!

(в) дуги пасажи – обично Вукова запажања о одређеним топонимима, 
нпр. објашњења појединих појмова, понекад с информацијама о народ-
ној етимологији, о обичајно-обредној пракси, ритуалима (краљице, куга, 
моба, село: „[...] По брдовитијем мјестима тако су куће раздалеко [...] а 
по равни доста су честе, али нијесу у реду, као нпр. по Сријему и овуда 
по Њемачкој, него растурене по пољу”222). 

13.2.3.1. Основни модели уређења речничког чланка
У вези са свим овим, издвајамо неколико основних модела уређења 

речничког чланка, полазећи од најзаступљенијег, ка оним специфичнијим. 
Модел 1. Основне ИнформацИје
 

Коментар: Речи су наведене у основном облику, с информацијом о врсти 
речи, роду код именских речи, те 1. л. облика презента, и обележју гл. вида. 
Поред форме која му је била упитна, Вук је стављао знак питања: нотњи 
(=ноћњи), ња, ње (њо?). Рекцијски модели давани су по изузетку, нпр.: 

датисе, амсе, v. r. pf.  1) на што дала се рана на зло, 2) не да ми се.223 
Постоје и примери другачије форме допуне у односу на савремено ста-
ње, нпр.:  

брукати се, кам се , v. r. impf. коме, auslachen, rideo: мучи да ти се људи 
не брукају, 
222  Ова одредница заузима готово читав стубац и садржи најразличитије инфор-

мације – од физиономије целокупног насеља у различитим областима до детаља веза-
них за кућу, грејање, собе итд. (уп. СР: 755).

223  И примери типа: налетети на кога; намјерити се на кога; вр̏ћисе, вргнемсе, v. 
r. pf. на кога, wemnacharten, nachgerathen, imitor. Дете се вргне и на ујца преко Дунава, 
а камо ли на слугу у кући.

лема, граматИчка ИнформацИја, превод на немачкИ, превод на латИнскИ
кројач, m. der Schneider, sartor, vestificus. 
кројачев, ва, во, des Schneiders, sartoris.
кројење, n, das Zuschneiden des Kleids, sectio ad formulam.
кројити, им, v. impf. zuschneiden, seco ad formulam.



221

ЛИНГВОКУЛТУРОЛОШКА ПЕРСПЕКТИВА ЗНАЧЕЊА РЕЧИ

али из превода се види да се ради о глаголу подсмевати се, ругати се. Не-
обично је отуд што се значење девербатива брука  поклапа с данашњим 
значењем (срамота): брука, f. Schande und Spott, homo aut res ridenda: 
шути, бруко манита, шути! 

Модел 1.1. Основне ИнформацИје И значење на српском

Коментар: Претходни модел проширен је давањем објашњења на 
српском, пре навођења превода, који је често готово еквивалентан прет-
ходном тумачењу. Чини се да се овде ради о речима које су одраз српске 
народне материјалне и духовне културе те стога превод може бити или 
дескриптиван или дат као хипероним.  

13.2.3.2. Специфични модели уређења речничког чланка
Посматра се обрада парадигматских и синтагматских лексичких 

односа и лексикографски поступак при обради вишезначних речи и кул-
турно специфичних лексема, тј. речи без превода.  

Модел 2. Обрада вИшезначнИх речИ 

лема, граматИчка ИнформацИја: основно значење: превод на немачкИ, 
превод на латИнскИ (прИмер); секундарна: пример на српском, преводИ
воља, f. 1) der Wille, voluntas. Од воље му (је, или стоји) као шокцу пост. 
2) гуша у кокоши или у тице, der Kropf der Henne, des Vogels, guttur.
глава f. der Kopf, caput: он главом; er und kein anderer, ipsissimus ille. 2) das 
Oberhaupt, caput. 
грло, n. 1) die Gurgel, guttur. 2) die Stimme, vox, guttur: има лијепо грло. 3) 
ein Stück, caput:  има десет грла  говеда на рани. 4) die Röhre vom Strumpf, 
fistula, canalis tibialis (грло чарапе). 
љут, (комп. љући), та, то.  1) erboßt, iratus, exacerbatus. 2) herb, acerbus. 3) 
љути сирома, äußerst arm, miserrimus: 
Топал паша љута  страшивица  / У пићу је љута  пијаница.

лема, граматИчка ИнформацИја, значење на српском, превод на 
немачкИ, превод на латИнскИ
полог, m. јаје што се оставља на гнијезду, да би кокош опет снијела ондје, 
das unterlegte Ei, damit die Henne dort lege, ovum subjectum gallinae positurae. 
обиљежје, n.  оно што се да први пут дјевојци (прстен, или новац какав) 
да се зна као да је већ испрошена, das Heirathspfand, pignus datum puellae in 
signum futuri conjugii.
жлијеб  (говорисе и ждријеб) m. ( Ерц.)  дрво ископано, као корито, те 
вода иде њим, die Rinne, canalis.

http://raskovnik.org/reci/%D0%B6%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B5%D0%B1
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Коментар: Вишезначним речима Вук приступа према традиционалним 
лексикографским правилима, вероватно угледајући се на речнике који су му 
били достуни. Полисемантичка дисперзија једне лексеме, у складу с обимом 
грађе коју је имао, означена је бројевима. Из савремене перспективе јасно 
се уочавају механизми семантичких трансформација: грло – део тела;  грло  
→ глас; грло → јединка (стоке) (метонимија); грло → део чарапе (лексичка 
метафора). Фигуративна значења наводи на српском пре превода (нпр. љути 
сирома) будући да је овде неочекиван дословни преводни еквивалент услед, 
језички и ванјезички, специфиних везаних колоката. Ретко су као хомоними 
раздвојене стилски диференциране лексеме: вран,  m. vide гавран: Ја два вра-
на, два по Богу брата; вран, врана, но, schwarz, ater (посебне одреднице). 

Модел 3. речИ без превода  

лема, (граматичка информација), оПис ситуације / обичајно-обредне Праксе, 
Пример из лирскиХ и ПрозниХ усмениХ Предања и веровања

Помоз Бог и помози Бог, каже Србљин Србљину (и другом човјеку, који није 
Србљин) кад се састану око подне (као у јутру добро јутро,  а у вече добар 
вече), а онај му одговори: Бог ти помогао!

лазарице, f. pl. До скора је био обичај у Србији  (а може бити да је гдјешто 
и сад), да иду лазарице (неколико ђевојака) уочи Лазареве суботе од куће до 
куће, те играју и пјевају пјесме од Лазара (онога што га је Ристос васкрсао). 
По Сријему и данас скупесе дјевојке уочи Лазареве суботе и стану у коло 
а пруже руке од себе, па дигну мало дијете мушко те иде преко руку, а оне 
пјевају: Лази, лази, Лазаре! | Те долази до мене, | Приватај се за мене: | За 
свилене рукаве, | За свилене мараме, | За клечане кецеље.

златоје, m. Нова млада не смије (од стида) никога у кући звати по имену: за то 
је обичај да она, пошто се доведе, свима кућанима (мушкоме и женском) на-
дјене нова имена (само за себе); тако н. п. некога зове (старије дјетиће) таком, 
неког ба́бом, неког господином (је ли отишао господин да доћера свиње?), не-
ког ђевером, а млађе братом, златојем, соколом, милоштом, милојицим и т. д. 
жене госпом, мамом, наком, снашом, невом, љепотицом, секом, госпођицом, 
голубицом и т. д. 

вукодлак (по приповијеткам народним); врзино коло (Србљи приповиједа-
ју); вукоједина (приповиједају); вјештица (по приповијеткамa народним).

Коментар: Судећи по обиму речничког чланка, обиљу информација 
које нуди, Караџић је нарочиту пажњу посветио опису народних обичаја и 
веровања, најчешће из годишњег циклуса, од зимских, преко пролећних, 

http://raskovnik.org/reci/%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE
http://raskovnik.org/reci/%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%B0
http://raskovnik.org/reci/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD
http://raskovnik.org/reci/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD
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до летњих празника, чиме се уврстио  у пионире српске етнографије. Осим 
тога, Рјечник је богат извор описа обредно-обичајне праксе и поступака и 
вербализација који су их пратили – веровања, стихова, прича, уз речи (ма-
шкаре, букара, додоле, дружичало, коледа, крсно име, лазарице и сл.). Богат-
ство информација, као и симболике лексике у стихованим формама,  налази 
се и у опису обреда прелаза – рођење (бабине, једномесечићи), венчање (до-
бјеглица, добра молитва, златоје, женидба), и смрт (задушнице, даћа, на-
рикача). Без познавања обредне радње, неконтекстуализовано, тешко је ра-
зумети поједине изразе, као што је нпр. објашњење дато уз лексему бабине: 
„Није седму ноћ дочуван – имају обичај рећи ономе ко је мало сулудаст” (СР: 
15), будући да се ова пракса – седмодневно даноноћно чување породиље и 
детета, уз чаћшавање и певање, да им не науде зле силе – везује за наведени 
обичај. Дуги описи дати су уз разне називе дечјих игара, појединих топони-
ма, грађевина, утврђених правила социјалних релација, табуа итд. Јасно је 
да ове речи не могу имати превод јер су резултат аутентичне вишевековне 
перцепције, духовне културе Срба, у коју је уткана уникатна симболика.

 
Илустрација 17: Пример речничке одреднице без превода: Врзино коло 

(Извор: Вук Ст. Караџић, Српски рјечник, 1818: 84)224

224  Доступно и на: http://digital.bms.rs/ebiblioteka/pageFlip/reader/index.php? type-
=publi ca tions&id

http://digital.bms.rs/ebiblioteka/pageFlip/reader/index.php?type=publications&id
http://digital.bms.rs/ebiblioteka/pageFlip/reader/index.php?type=publications&id
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Модел 4. СИнонИмИ

Коментар: Значење синонимних лексема ишчитава се само из пре-
вода, а на постојање истозначне варијанте упућује се иструкцијом `cf.` 
(`упореди`), при чему је превод дат, неуједначено, или, претпостављамо, 
код речи с фреквентнијом употребом, или код обеју лексема. Често су 
истозначне варијанте, творбено блиске, обједињене витичастом загра-
дом, као у примеру дању и дањом. 

Модел 5. Контекстуално разрешење значења

Коментар: Декодирање значења на српском, најчешће придева као 
несамосталних речи, Вук је решавао давањем најужег контекста или ко-
локата, обично пре превода, што упућује на јаку асоцијативну и семан-
тичку повезаност (мркли мрак, крштени кум, бостаново сјеме и сл.). За 

лема, граматИчка ИнформацИја, преводИ, упућивање на синоним 
гуја, f. die Schlange, serpens. cf. змија.
змија, f. die Schlange, serpens. cf. гуја. 

груди, груди, f. pl. vide прси.  
прси, f. pl. (gen. прси и прсију) die Brust, ресtus.

богиње, f. pl. vide оспице.
оспице, f. pl.die Blattern, Pocken, variolae. cf. красте. 
красте, f. pl. велике и мале, Pocken, Blattern, variole. vide оспице, cf.  богиње.

дањом }  
дању           bei Tage, diu.

гатање, n. vide врачање.
врачање  n. 1) das Wahrsagen, divinatio. 2) das Hexen, incantatio.

лема, граматИчка ИнформацИја, прИмер мИнИм. контекста на српском, 
превод / превод, колокацИја 
босиљков, а, о,  н. п. кита, Basilikum-, basilici.
бостанов, а, о, н. п. сјеме, Melonen-, peponum.
мркли, ла, ло schwarz, ater: мркли мрак.
крштени, на, но, н. п. кум, Tauf-Pathe, baptismalis.
удомити, им, v. pf. н. п. ћер  verheirathen, colloco filiam

http://raskovnik.org/reci/%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D1%98%D0%B0
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разлику од постојаних, устаљених синтагматских спојева, ове су везе 
ипак лабавије и њихов је колокациони опсег нешто већи. 

Модел 6. УстаљенИ сИнтагматскИ спојевИ

Коментар: У групу устаљених синтагматских спојева уврштени су 
називи за поједине биљке, обичаје, празнике, или стајаће речи, чија се 
употреба везује само за стиховане форме. У зависности од степена кул-
турне специфичности, превод ових лексичких спојева креће се од опи-
сног (бритка сабља) до његовог потпуног одсуства (крсно име). 

13.3. рЈечник као отворена књига

Издвојених шест основних модела лексикографске обраде лек-
сема сведочи о комплексности задатка који је Вук поставио пред себе: 
што обухватније предочити лексички инвентар свога времена, устојити 
га доследно и у складу с постојећим речницима на које се угледао, али 
уврстити и нимало једноставан слој лексике који открива читав свет ду-
ховне културе и на тај начин фиксирати спиритуалну димензију народне 
културе. Лексика, иако обимом ограничена на мањи географски простор 
него што ће то бити у другом издању Рјечника, дата у регионалним и 
дијалекатским варијантама, значајан је инвентар речи и огледало је јед-
ног времена, и када су у питању пописане семантичке скупине и када 
је у питању превирање лексема, лексичких празина, у доба формирања 
књижевнојезичке норме. 

лема, граматИчка ИнформацИја, (квалиф. ст. или регионална припад-
ност), пример из усмене књ., опис обичајне праксе 
бритка сабља, f. (ст.)  scharfschneidend wie ein Barbiermesser, acutus: На де-
сницу и на бритку  сабљу.
безимена неђеља  f. heisst die dritte Woche der grossen Faste, hebdomas tertia 
jejunii magni. Прва се неђеља зове чиста, друга пачиста, трећа безимена, че-
тврта средопосна, пета глува, шеста цвјетна, седма велика.
крсти куме дете (у Сријему) kriechender Klее, trifolium reptans [tr. repens] 
Linn.
крсно име, n. Сваки Србин има по један дан у години кога он слави, и то се 
зове крсно име, свети, свето и благ дан. Домаћин се стара и приправља за 
цијелу годину како ће и с чим ће прославити крсно име [...]

http://raskovnik.org/reci/%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0 %D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%98%D0%B5%D1%99%D0%B0
http://raskovnik.org/reci/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%CC%91
http://raskovnik.org/reci/%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3 %D0%B4%D0%B0%D0%BD


ЛИНГВОКУЛТУРОЛОШКА ПЕРСПЕКТИВА ЗНАЧЕЊА РЕЧИ

Вуков Рјечник – као отворена књига за све епохе – разоткрива чи-
тав један свет, великом делом заборављен. Ипак, универзалне вредно-
сти – части, поштења, честитости, заоденуте у лексеме те и такве или 
скривене у опису каквог ентитета, остају као аманет из једног времена 
али и као опомена нама данас, ништа бољима, мудријима, упркос свим 
дигитализацијама. 

Зашто треба читати Рјечник? Само један пример може бити дово-
љан. Има један цвет који се зове стидак, а који Вук описује овако:

стидак, ститка, m. 
Ова трава има бијел цвијет у сриједи мало црвен; Србљи приповиједају 
да је оно црвено од прије веће било, па сад сваки дан бива мање: јер већ 
недостаје стида међу људма (СР: 795). 
   

226
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14. ‛БРАТ’: ДЕРИВАЦИОНО ГНЕЗДО У 
ПРОШЛОСТИ И ДАНАС

14.1. култура у речима

О корелацији између когниције и лексике која маркира одређени 
језик у односу на други, А. Вјежбицка (Wierzbicka 1996: 5) констатује 
да управо културно специфична значења лексема одражавају и преносе, 
не само карактеристике начина живота дате друштвене заједнице, него 
и моделе мишљења. Тако категорије искуства говорних представника 
једнe заједнице јесу позадина значења речи, што је у Филморовој терми-
нологији познато као семантички оквир (Fillmore 1994: 28). Термином 
оквир Филмор обухвата скуп појмова о разумевању природног језика, 
као што су: схема, скрипт, сценарио, когнитивни модел или народна те-
орија. Семантика оквира најсроднија је етнографској семантици, где се 
трага за одговором на питање: „Које категорије искуства чланови ове 
говорне заједнице кодирају помоћу језичких избора које врше док гово-
ре?” (Филмор 2014: 73).

У том светлу, лексички инвентар било којег синхронијског пресека 
најбољи је репрезентант дате културе у одређеном времену јер је „нај-
изразитије обележје и показатељ етноса” (Толстој 1995: 9), а правци се-
мантичког развоја одражавају човекове спознајне способности и њихов 
развој (уп. Грковић-Мејџор 2008: 52). М. Ивић је посветила неколико 
радова питањима о оваквим семантичким померањима управо на корпу-
су Српског рјечника, не само ради добијања потпуније слике о семанти-
ци датих речи у протоку времена, него и да би се, како ауторка наводи, 
сагледала културно-цивилизацијска дистанца између савремених говор-
ника српског језика и њихових предака (уп. Ивић 2002: 125–131; 2006: 
109–115, 115–121; 2006: 103–107 итд.).

Процес настанка или нестанка одређене лексеме или значења све-
дочанство је о савременим друштвеним и културним појавама и потре-
бама човека да именује нове реалије и збивања, искаже свој став према 
њима или да, у складу с актуелним стањем, постојећим лексемама пре-
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усмерава значење, при чему се денотат полако мења (уп. Драгићевић 
2008: 86). Ванјезичка стварност, у свим својим видовима, генератор је 
за промене значења, настанак нових речи разним творбеним поступци-
ма, али и за потискивање и нестанак других, неактуелних лексичких и 
семантичких јединица, о чему сведоче многобројна истраживања о овој 
проблематици, контрастивна или само на корпусу савременог српског 
језика.

С друге стране, испитивање лексикона у дијахроној перспективи 
важан је сегмент лингвокултурологије будући да омогућује увид у се-
мантички садржај лексике у који је, такође, уткан целокупан социокул-
туролошки оквир у којем је она егзистирала. Сагледавање лексикона које 
подразумева већу временску дистанцу може пружити увид управо у удео 
културема у семантици испитиване лексике, њихов потенцијал у про-
цесу деривације и расветлити разумевање овог сегмента на синхроном 
плану, али и указати на њихово губљење услед свих околности које чине 
опозицију између традиционалне (премодерне) заједнице и савременог 
друштва. 

14.2. методологија истраживања

На примеру лексеме брат у Караџићевом Српском рјечнику (1818, 
1852) сагледаће се инвентар њених деривата с циљем да се идентифику-
ју денотати датог времена у оквиру овог семантичко-деривационог гне-
зда као представника ондашњих социокултуролошких потреба у овом 
сегменту родбинских веза. Иако је лексикографски поступак обраде зна-
чења у Вуковом Рјечнику другачији од савременог јер почива на идеји 
да „У рјечнику треба да се истолкује и опише што се боље може све што 
народ о ријечи једној зна и приповиједа” (Караџић 1818: viii), информа-
ције које доноси драгоцене су јер се њима кодира управо културолошки 
оквир, а само значење је имплицирано.225 Тако је одредничка лексема у 
Рјечнику често само повод за слику живота, веровања, искустава, изне-

225  У истраживањима која се баве  моделовањем света у српској и словенским 
културама важан извор представља Српски рјечник Вука Стефановића Караџића (1818; 
1852), будући да језичка, етнографска и фолклорна грађа у њему отвара могућност 
за реконструкцију народне културе као семиотичког система, али и језика као њеног 
репрезентанта. У изради речника Словенске старине (Словянские древности: 1955–
2012) коришћен је Караџићев Српски рјечник као релевантан извор о јужнословенским 
језицима и култури, који „пружају велики део архаичног блага које служи за рекон-
струкцију општесловенских значења и облика” (Плотникова 2015: 87).  
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тих у стиховима, фразеологизмима, причама, које представљају „поне-
кад целе мале студије из историје, социологије, фолклора и сл.” (Вуко-
мановић 1976: 714), односно за слику живота традиционалног човека 
пренету преко језика. 

Компаративни аспект овог истраживања огледа се у поређењу за-
бележеног стања испитиване лексеме и њених деривата у Српском рјеч-
нику с актуелним деривационим гнездом лексеме брат у српском језику 
датом у Семантичко-деривационом речнику (2006) (даље СДР 2), чији 
се значај, између осталог, огледа у томе што, како наводе редакторке, 
деривациони критериј потврђује претпоставку о корелацији између бро-
ја и типа деривата у једном гнезду и семантичког потенцијала основ-
не лексеме, као и хијерархијски статус датог појма (уп. СДР 1 2003: 9). 
Исто тако, социолингвистички план анализе подразумева успостављање 
могуће еквиваленције у генерацијски необележеном ословљавању с по-
четка 19. века са местом лексеме брат у савременом српском језику у 
језику младих, тј. њених деривата који су жаргонски маркирани. 

14.3. концеПт Породице у култури

Упркос чињеници што називи сродника припадају групи име-
ница сиромашног семантичког садржаја, са само једном семантичком 
компонентом – „однос према лицу према коме се сродство одређује” 
(Гортан-Премк 2004: 22), што имплицира и врло ограничен број дери-
вата, полази се од претпоставке да је, судећи према широком обиму ове 
лексичко-семантичке групе у српском језику, прилично стабилне и за-
творене што се тиче утицаја из страних језика (уп. Вуковић 1980: 254), 
концепт породице у српском народу високо позициониран. Убраја се у 
хиперконцепте у словенском свету, без којег је немогуће изградити сли-
ку света, констатује Алексејевна поредећи руски концепт Семья/Дом и 
енглески Family/Home (Алексеевна 2011: 3). Називи за сроднике226 има-
ју статус универзалије, како наводи К. Кончаревић, наглашавајући да 
је српска породица током историјског развоја имала устаљене облике с 
већом или мањом превагом проширене, задружне скупине (Кончаревић 
2011: 60–61).

226  Називи за сроднике нуклеарне породице (син, мајка, отац, брат, кћер, се-
стра) праиндоевропског су порекла, док су општесловенског термини за децу брата 
или сестре и за брачне другове (Кончаревић према Колесов 2011: 62).
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14.3.1. ‘брат’ у рЈечнику

У Српски рјечник Караџић је унео око двеста педесет лексема које 
реферишу на родбинске односе, крвно и ритуално сродство, чиме је 
„дао значајан допринос будућој етнологији (и социологији)” (Филипо-
вић 1972: 544). Овоме се може додати и лингвокултурологија, будући да 
лексичко-семантичка група оволиког обима отвара простор за анализу 
која се темељи на релацији култура – друштво – језик. 

Значење лексеме брат у Српском рјечнику илустровано је двема 
народним изрекама и двема стихованим формама, што је дато иза одред-
ничке речи и немачког и латинског превода, којима се упућује на основ-
но значење лексеме – син истих родитеља према другој деци тих роди-
теља. Редослед навођења примера упућује на хијерархизацију значења 
у народној свести, при чему се првим примером подразумева  значење 
– човек према другим људима: „оно ми је брат ко ми је добру рад”, док 
други пример, дат у краткој дијалошкој форми, уноси сасвим супротну 
перцепцију ове крвне везе, где је брат обележен потпуним одсуством 
позитивног227: „А. Ко ти је око извадио? Б. Брат. А. Зато је тако дубоко.” 
Најближа крвна веза наведена је на крају, у стиховима: „Нема љета без 
Ђурђева дана, / Нити брата док не роди мајка –; Имам на дом мили де-
вет брата –”. Овакав редослед навођења примера отвара могућност ре-
семантизације крвне везе и подизања социјалне релације на виши ниво, 
која је опет у расцепу – од крајње позитивне до апсолутно негативно228 
обележене везе. Исто тако, одраз народног духа и веровања исказан је 
синтагматским постојаним спојем, колокацијом девет брата, јер број 
девет у овој вези, као и у другим многобројним примерима, носи изра-

227  Према наводима Р. Драгићевић, истраживања пословица о брату и деци у 
руском и српском језику показују да се очитује поларизован однос – Брат није мала 
ријеч. : Ако злотвора немаш, мајка ти га је родила. Ауторка сматра да је ипак у питању 
један концепт, негативно и позитивно квалификован и додаје да је „могуће да пози-
тиван и негативан афективни набој који истовременим деловањем обликују концепт 
омогућавају његову најобјективнију слику” (Драгићевић 2013: 76).

228  Потврда овога су и стихови „Нема љета без Ђурђева данка, /  Нити брата док 
не роди мајка –” који су само уводни део песме о боју на Крусима. У наставку песме 
јасно се предочава амбивалентни став према брату, на примеру издајства Станка Цр-
нојевића: „Брат је сунце што човјека грије, / Брат је добро коме равна није, /  Брат је 
крила на што човјек лети, / Брат је сабља која брата свети, / Брат је добро и слобода 
скупа, / Ал кад братски ради и поступа. / А брат може да буде и несрећа, / Ископање и 
пропаст највећа”. 
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зито симболичко значење – преобраћање, прелаз, промена229 (уп. Раден-
ковић 1996: 339). 

14.3.2. деривати лексеме ‛брат’
Постављену тезу о рангу значења у семантичкој структури имени-

це брат потврђују примери деривата из Рјечника јер се, на основу за-
бележене грађе, као најпродуктивније показалa семантичка реализација 
човек у односу према другим људима. Тако се од првостепеног дерива-
та братити даље изводе префиксирани глаголи збратити, побратити 
(се), разбратити (се), док се значење полазнe лексеме (братити) упу-
ћивачком инструкцијом vide повезује с братимити. Од овога глагола, 
без примарног номиналног деривата (братим)230 изведене су именице 
које означавају заједништво (братимство), процес успостављања ове 
врсте заједништва (братимљење), резултат актвиности (побратим), те 
глагол с терминативном компонентом  побратимити (се) и даље имени-
ца побратимство. Ове су лексеме потврда о томе какво је место, улогу 
и значај имало братимљење у народном животу Срба, о чему сведочи по-
дужи опис дат уз лексему побратим. Караџић га дели на шест значења, 
тј. шест описа различитих околности у процесу успостављања овакве 
везе, која је стварала „односе сродства и пријатељства и тиме стишава-
ла и предупређивала сукобе, особито приликом умира крви, олакшавала 
везе и саобраћај између група и појединаца, доприносила размени доба-
ра, осећању психичке и моралне равнотеже и сигурности” (Филиповић 
1972: 487). Издвајамо један од описа које Караџић наводи у одреници 
побратим под бројем 3, а који улази у обичајну праксу и сведочи о веро-
вању у исцељење посредством особе у фуккцији брата:   

Кад ко побрати кога у цркви, и то највише чине жене и дјевојке: Кад се 
разболи жена или дјевојка, онда избере каквога момка, и оде с њим у на-
мастиру, или цркви каквој, те јој ондје метне крст (чини ми се на главу, па 

229  Број девет етимолошки се доводи у везу са придевом нов – „*neuo  »nov 
(v.)«  јер се претпоставља да почевши од овога броја почиње нов систем бројања према 
декадама” (Skok 1971: 399) и зато „корене његове симболике треба тражити у одразу 
архаичног система бројања” (Раденковић 1996: 339).

230  Лексема братим забележена је у СДР 2 са значењем: члан неког верског удру-
жења, братовштине; побратим (СДР 2: 701). П. Скок наводи да је ова лексема изве-
дена, данас потупно неживим, суфиксом -(а)м, који је придевског порекла, и ретко се 
среће (нпр. придев питом; редни бројеви седми и осми; неке именице: нпр. дим, срам, 
ум, шум) и додаје де се „основа још добро осјећа у придјеву братим, одатле побратим, 
поочим, посестрима [...]” (Skok 1971: 32).  
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веже каквом марамом), и поп јој, или калуђер очита молитву; по том, ако 
она оздрави, онда онога момка зове братом и он њу сестром...

Анализа спроведена на корпусу савременог српског језика о се-
мантичко-деривационом гнезду брат (и сестра) (уп. Дражић 2002: 247–
255) потврђује подудараност у продуктивности ове семантичке реали-
зације – човек / жена у односу према другим људима. Специфичност је 
Вуковог Рјечника то што је у њему забележена дијалекатска лексика,231 
регионализми, локализми, што увећава лексички инвентар. Аутор ова-
кву лексику квалификује према пореклу или констатује да се јавља само 
у песмама. Такав је случај, на пример, с поимениченим придевом „брат-
ска, ф. (у Ц.г.) по свој прилици мисли се на љубав: Бог ти и братска (кад 
ко што кога моли); Јунак Стојан за братску примио –; У тебе ме братска 
не помаже –”. Негативно су конотиране само сложенице небрат / небра-
ћа и назовибрат, при чему уз формант назови, који има статус одредни-
це, наводе се као примери само лексеме брат и сестра.  

14.3.3. ‛брат’ у обраћању

У ову скупину убрајају се и деминутиви и хипокористици, обје-
дињено, према М. Бјелетић названи терминима за обраћање. Они су 
изведени од тзв. номинационих термина, за које, поред универзалних 
принципа за опис терминологије сродства,232 важи и принцип узраста 
у оквиру истог поколења „јер постоје специјални термини за обраћање 
сродницима из поколења говорника – старијем брату и старијој сестри, 
нпр.” (уп. Бјелетић 1994: 202). Пре свега, ипак, из објашњења уз одред-
ницу брат-регемента, ф. сазнаје се да је и сама лексема брат имала 
функцију обраћања: „Приповиједа се да су овако за Наполеонова време-
на Французи звали наше граничаре, који су под њима били, што су често 
слушали од њих ријеч брат, н.п. одо брате да –; зима брате; богме 
брате – итд.” Инвентар хипокористичких форми које Караџић наводи 
већи је у односу на савремени језик јер су уврштени регионални називи 

231  Дијалекатска лексичка разуђеност била је у функцији стварања новог књи-
жевног језика како би се „отворила врата за народну лексику, фразеологију и фолклор-
ну стилистику” (Толстој 1984: 181).

232  У основне принципе ауторка, позивајући се на Креберово полазиште, убраја 
следеће: 1. разлика између припадника различитих поколења; 2. разлика између правог 
и бочног сродства; 3. разлика у узрасту у оквиру истог поколења; 4. пол сродника; 5. 
пол говорника; 6. пол лица преко којег се остварује сродничка веза; 7. разлика између 
крвних сродника и сродника који су то постали брачном везом; 8. живот или смрт лица 
преко којег се остварује сродничка веза (Бјелетић 1994: 199).
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у обраћању: бата / бато, баћа, братац, братко, брато, браца / брацо; 
браја / брајо233; брајан / брајен, брајица, брале, без информације о полу и 
узрасту234 при ословљавању, осим код секундарног значења брајо / бра-
јан за које Вук наводи да се тако номинују и „мужевљи рођаци жени”, те 
га она тако и ословљава. Од ових се форми даље изводе само релациони 
придеви, врло слични властитим именицама и по морфолошком и по 
синтаксичком понашању (уп. Гортан-Премк 2004: 41).

Да лексема брат има изразит експресивни потенцијал потврђује 
чињеница да је у савременом српском језику све распрострањенија њена 
употреба у обраћању код младих, при чему се готово искључују кри-
теријуми пола, а постепено и узраста. Истражујући комуникацију међу 
младима на интернету, Каљињина истиче да је у руском, под утицајем 
енглеског, све присутнија лексема бро (скраћено од енгл. brother),235 при 
чему, на основу примера које даје, закључује да је њено значење врло 
експресивно и доводи га у везу с алтер егом и наглашава да носи већи 
афективни набој од значења синтагматских спојева најбољи пријатељ / 
пријатељица (Калинина 2015: 411). 

Очекивано мали број деривата, као и у савременом српском језику, 
везује се за примарну семантичку реализацију лексеме брат у Вуковом 
Рјечнику, будући да се само номинује особа у односу на другу особу. 
Специфичност ипак чине колективне именице експресивне семантике 
или хипокористичке форме, начињене  суфиксима -ен, -ин поимениче-
ним суфиксом -(а)ц, наведене у плуралским формама: братенци / бра-
тијенци, браћинци. С друге стране, с обзиром на важност критеријума и 
пола и узраста и то обе стране у релацији сродства, као и у савременом 
језику, номиноване су особе за брата према првој бочној линији. Рјечник 
доноси синонимне форме за братовљевог сина брату: братинац, бра-
тић и синоним синовац, док за братовљевог сина сестри постоји форма 
братанић, а за братовљеву кћерку братаница. Према критеријуму истог 
узраста, дакле браћа и сестре од стричева, постоји форма братучед236, 

233  Ова се форма у примеру које наводи Караџић јавља у устаљеном споју килави 
браја: Сви су болесни осим килавог браје, што имлицира да је у номинацију укључена 
атрибуција неспособног човека.  

234  Уз лексему брајан може се претпоставити да се ради о обраћању женске осо-
бе јер је као илустрација дат само стих: Каранфиле, мој мили брајане –.

235  Како наводи ауторка bro (brotha) јесте скраћена верзија лексеме brother, врло 
популарна у обраћању афроамеричких мушкараца (Калинина 2015: 411).

236  Ова сложеница, према Скоку важна је за утврђивање етимологије лексеме 
чедо, јер првобитно значење „није дијете него придјев čįdb `зачет`” (Skok 1971: 200).



236

ТВОРБА РЕЧИ У КУЛТУРОЛОШКОЈ ПЕРСПЕКТИВИ

тј. братучеда и они су првобратучеди, а даље, према критеријуму вре-
менске удаљености, и другобратучеди (деца првобратучеда). За ову сло-
женицу П. Скок наводи да има етимолошко значење јер садржи у првом 
делу дуални облик генитива брату-, који је данас непрозиран и замењује 
се разним формама: братић, братичина237 (Skok 1971: 200). И овај мали 
број примера, који рефлектује стање у целокупном терминолошком си-
стему сродства у српском језику, сведочи о доминацији термина веза-
них за мушке сродника, „њихову основу при грађењу термина за женске 
сроднике и одсуство облика женског рода у бројним случајевима”, што 
је одраз „патријархалности традиционалне друштвене организације код 
Срба” (Кончаревић 2011: 62).238 Ово потврђују и малобројне лексеме које 
сведоче о друштвеном устројству и важности међусобне повезаности у 
оквиру једне шире заједнице – братства, које аутор Рјечника дефинише 
према стању у Црној Гори: „нахије се дијеле на племства, а племства на 
братства, familia; људи од једног братства имају једно презиме и славе 
једно крсно име и тако су сви као од једног рода”. Припадник братства 
назива се братственик / братствењак, а заједница се именује још и као 
братинство. У односу на савремено стање, недостаје номиновање шире 
етничке скупине, где би се убројали сабрат, братственик, али и брато-
убица. С друге стране, свеобухватност лексичког инвентара, као и поје-
дина значења, морају се узети с резервом због тога што је то дело једног 
аутора,239 те је „упркос системском попуњавању грађе конструисањем 
свих изведених форми [...] понешто ипак промакло” (Ивић П. 1966: 80).   

Својеврсни хипероним рођак / рођака, којим се у савременом јези-
ку покрива широк круг родбинских односа, у Рјечнику се дефинише као 
ујаков и теткин син / теткина или ујакова кћи, што одговара данашњем 
вишелексемском споју брат од тетке / стрица. У прилог тврдњи да је му-
шка страна имала примат у друштву, па тако и у језику долази и податак 

237  У Рјечнику је уз братичина / братична забележено само значење: „висок 
коров по њивама, има био округао цвијет”.

238  Како наводи ауторка, и контрастивна истраживања на паремиолошком кор-
пусу између српског и руског језика и културе (отац / отец, Рељић 2000; син / сын; кћи 
/ дочь, Стефановић 2009) потврђују „престижнији статус мушког у односу на женско 
дете пре свега у српској, а донекле и у руској породици” (Кончаревић 2011: 63). 

239  О појединим значењима речи, њиховим тумачењима у одређеном региону, 
обичајима, веровањима (тужбалице, здравице, напијалице, стереотипни разговори о 
свадби, смрти, сахрани и сл.) В. Караџића извештавали су мештани тога краја, ње-
гови пријатељи и сарадници, међу којима се издвајају: Вук Поповић (из Рисна), Вук 
Врчевић (из Боке), Ђорђе Николајевић (из Далмације), Јован Гавриловић (из Србије), 
Милица Стојадиновић Српкиња (из Србије, Срем).
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да је лексема ујак дефинисана само као материн брат, док се од имени-
це стриц даље изводе и стрико, стриков, стричан, стричев, стричевић, 
што је исто што и братучед, те хипокористик чича. Дистинкција пак 
најближих сродника истих родитеља према деци њихових рођака марки-
рана је придевом рођени / рођена, уз које Караџић доноси примере брат, 
сестра, син. 

14.4. осврт на савремену слику брата

Увид у лексички инвентар лексема деривираних од именице брат 
у Вуковом Рјечнику и поређење са савременим стањем упућују на за-
кључак да није било знатних померења када су у питању називи особа, 
сродника, те радњи и односа међу њима. Амбивалентан однос према 
брату, како га и Вук представља у самој одредници, са својом предисто-
ријом, забележеном у многим предањима, свакако је присутан и данас 
и размуљив је као феномен пропорционалне снажне добре и лоше емо-
ције. Ово показује и  најфреквентнија реакција на стимулус рођени у 
Асоцијативном речнику српског језика (АР 2005) – лексема брат (фрекв. 
216), а на рођаци након именице породица (фрекв. 37), долази лексе-
ма браћа (фрекв. 31), док у одредници породични, поред лексема ручак, 
човек, живот, налазимо и проблеми, као и брат, родитељи (али не и 
сестра). Да је Рјечник сведочанство о друштву и култури онога времена 
говоре и подаци о братству као делу племенског устројства друштва у 
појединим крајевима штокавског говорног подручја, а одсуство етничке 
повезаности на ширем нивоу обележено је с друге стране и одстуством 
лексема сабрат и сабратски. Посебан вид заједништва представљало је 
побратимство, којем је Вук посветио много пажње, допуњујући инфор-
мације забележене у првом издању и преносећи ову лексему у Живот и 
обичаје народа српскога. Друштвена сцена савременог окружења, креи-
рана разним спољашњим и унутрашњим збивањима, утицајима разних 
институција, потиснула је овај феномен готово у потпуности из социјал-
ног живота а тиме је и лексема побратим остала само део народне пое-
зије. Други занимљив феномен јесте обраћање лексемом брат, које је и 
у Вуково време, како сазнајемо из информација из одредничке лексеме 
брат-регемента, било врло проширено. Савремено доба доноси нову 
слику особе којој се млади обраћају овом лексемом, што потврђује њена 
веома учестала употреба у њиховој комуникацији, и што би могла бити 
тема за истраживање, с посебним акцентом на томе колико се семан-
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тички садржај ове лексеме испразнио, тј. колико се употребом лексеме 
брат изгубила компонента блиског пријатеља, а у којој се мери, разли-
читим интонационим варирањем вокала постижу разнолики дискурсни 
ефекати упозоравања, претње, емпатичког призвука, огољеног скретања 
пажње, емфатичког интензификовања исказа и сл. 

Рјечником је Вук Караџић оставио дело које је инспирација и увек 
и отворена књига нашег 19. века (уп. Константиновић 1964: 7), што су 
показала савремена књижевна остварења и антологије текстова засно-
ване на њему. Осим тога, он треба да буде и отворена књига за лингво-
културолошка истраживања јер даје обиље информација о социокулту-
ролошком оквиру чији је лексикон огледало и слика народног живота, 
веровања и разумевања себе и света око себе.  
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15. СЕКУНДАРНА МЕЂУЈЕЗИЧКА КОНВЕРЗИЈА 

15.1. конверзија као контактно-контрастивни феномен

У истраживању се испитује феномен конверзије, тј. прелазак једне 
врсте речи у другу на примеру англицизама у српском језику из морфо-
синтаксичке, лексичкосемантичке и социолингвистичке перспективе. Из 
прикупљене грађе за Српски речник новијих англицизама ексцерпирани 
су примери лексема које су у српском језику промениле врсту речи (нпр. 
after: предлог > именица; ignore: глагол > именица и сл.), с циљем да се 
утврди (а) степен учесталости ове појаве; (б) прототип конверзије; (в) 
семантички и ванјезички разлози испитиване појаве. Будући да се истра-
живани феномен анализира на међујезичком плану, тј. у оквирима дру-
штвених, културних и језичких контаката, где је српски језик прималац, 
у којем се страна реч адаптира на нивоу форме и/или садржине те упо-
требе, сагледавање сваког од тих сегмената значајно је за стицање увида 
у језички потенцијал и креативност, као његова инхерентна обележја. 
Исто тако, управо због контактно-контрастивног аспекта анализе, најпре 
је потребно терминолошки разграничити ову појаву на свим нивоима 
даље анализе. Један од важних разлога за јасно утврђивање предмета и 
циљева истраживања јесте то што се у овом случају не ради о конверзији 
која има своју дијахрону перспективу, што често имплицира различите 
процесе (де/ре)семантизације и граматикализације, будући да се ради о 
позајмљеницама, чији је процес уплива у српски језик врло кратак. У 
том смислу, ради се о новом међујезичком феномену промена врста речи 
у језику примаоцу, историјски немотивисаних, а инспирисаних другим 
параметрима, пре свега ванјезичке природе. Уобичајено значење терми-
на конверзија, којим се именује врло продуктиван процес творбе у ен-
глеском, а најмање заступљен у српском језику, у овом раду сужава се 
на морфолошке, семантичке и прагматичке елементе специфичног лек-
сичког слоја – пореклом енглеског који је постао део лексичког система 
српског језика.  
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15.2. Појмовно-терминолошка разграничења и асПекти анализе

Будући да је термин конверзија у домаћој терминологији у домену 
дериватологије искључиво резервисан за механизам преласка једне вр-
сте речи у другу и то у српском језику, непоходно је разграничити ову 
појаву у домену матерњег језика као примарну конверзију, а ону на ме-
ђујезичком плану, немотивисану етимолошки, као секундарну која даље 
генерише и конверзију на следећем, терцијарном нивоу. 

15.2.1. морфосинтаксички и деривациони асПекти конверзије 
англицизама

На морфолошком и деривационом плану конверзија (мутација, 
трасфигурација, преобразба) јесте назив за настанак нове речи прела-
ском из једне врсте речи у другу, без посебног додавања творбених еле-
мената и релативно је ретка појава у нашем језику (нпр. придев млáда > 
именица млȃда [=невеста]) (уп. Бабић 1986: 34–37), док је у енглеском 
језику, (процес назван још и нулта деривација (‛zero derivation’) (Quirk 
1997: 1558) или нулта афиксација (‛null affixation’) (Bauer 2002: 140), 
ово продуктиван процес, што илуструје следећи пример:

prompt
verb [with object] 1. (of an event or fact) cause or bring about (an action or 

feeling)‘the violence prompted a wave of refugees to flee the country’…; 
noun: An act of encouraging a hesitating speaker.‘with barely a prompt, 

Barbara talked on’; 
adjective: 1. Done without delay; immediate... ‘she would have died but for 

the prompt action of two ambulancemen’ 
adverb (British): еxactly (with reference to a specified time)240 (https://www.

lexico.com)  

Осим што се једна реч може конвертовати у више категорија у енгл. је-
зику, уочено је и то да конверзијом настале лексеме имају специфичне 
семантичке компоненте, као што је случај с глаголима који имају тенден-
цију да именују апстрактне акције, док се именицама номинују махом 
конкретни објекти (Sudartinah 2008: 5). 

240  Глагол [с објектом] 1. (о догађају или чињеници) изазвати (радњу или осећа-
ње) „Насиље је подстакло талас избеглица да напусти земљу”; именица: чин подстица-
ња говорника који се колеба: „с благим  подстицајем, Барбара је наставила да говори”; 
придев: 1. без одлагања; брз, хитан: „умрла би да није било брзе реакције двојице ле-
кара”; прилог (британски): тачно (с обзиром на одређено време). 

https://www.lexico.com
https://www.lexico.com
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О конверзији, као најмање продуктивном творбеном процесу у 
српском језику, говори, између осталих, Р. Драгићевић (2018: 311–325) 
из угла граматикализације (именица у предлоге) полемишући о томе да 
ли се ипак ради о граматикалној полисемији. Ауторка анализира попре-
дложене именице врх, дно, чело, пут, крај, место, дуж (према Клајн 
2003: 386–387) идентификујући следећи пут промене: 

на врх → наврх → врх (на врх брда → наврх брда → врх брда).
На питање да ли се овде ради о чистој граматикализацији, тј. десемати-
зацији и развоју граматичких морфема из претходно самосталних речи 
(према Шарић 1999; Бучар 2009), ауторка закључује да се ове именице 
нису десемантизовале, а потом граматикализовале, него су се само пре-
семантизовале, при чему се очувало партитивно (именичко) и прило-
шко (месно) лексичко значење. Важан је и закључак да се овде не ради 
о хомоформији или хомоморфији (према Станојчић–Поповић 1989: 17; 
нпр. добро су урадили задатак : пољопривредно добро) „јер међу њима 
постоји семантичка веза, чије је одсуство један од основних показатеља 
хомонимијеˮ (Драгићевић 2018: 332).  

На примерима англицизама не може се примарно говорити о гра-
матикалној полисемији јер изостаје историјски процес пресемантизаци-
је, а конвертована реч (нпр. твоја коса је wоw!; како је само кјут видети 
такве промене на теби) по природи ствари, не може бити хомоним са 
речју у изворном језику. С друге пак стране, енглеска реч која је јед-
ном прихваћена у српском језику даље је склона да развија конверзију 
нпр. придев creepy /крипи/ ‛који је опсесивно заинтересован за некога, 
на непријатан и друштвено неприкладан начин’ > прилог ‛непријатно, 
неприкладно’:

Adj: On je tajanstven, pomalo >creepy<241 za mene.242 
... u malom, zabačenom, >creepy< mestu. 
Adv: Na početku nije bilo kripi, ali je postalo zastrašujuće.

С обзиром на двојаки процес преобличавања врсте речи, терми-
нолошки би требало одвојити конверзију као примарни процес унутар 
једног језика и секундарни – међујезички процес конверзије, која подра-
зумева прелазак из једне врсте речи у језику-даваоцу (Ј1) у другу у јези-

241  У угластим преломљеним заградама налазе се примери ортографски неадап-
тирани, или неприхватљиво писани. 

242  Примери су писани латиницом, како је бележено и у корпусу, а после и у 
Речнику. Разлог за овакво бележење јесте потреба да се не мешају писма. 
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ку-примаоцу (Ј2). Даље трасфигурације секундарне конверзије унутар Ј2 

имале би одређење терцијарне конверзије.    
О конверзији се начелно говори као о морфолошком, тј. лексичком 

процесу, али би требало узети у обзир и синтаксички план јер се може 
дефинисати као „употреба речи у синтаксичким позицијама којима ина-
че не припада” (Bauer 2002: 143–144). Осим тога што се ово односи на 
процесе у једном језику, уочава се и на примерима англицизама:

kežual prid indekl [engl. casual] (o spoljašnjem izgledu i sl.) ‛neobavezan, 
neformalan, jednostavan ili opušten’ 
Adj+N: oni će dizajnirati kežual odevne komade. 
V+Adv:  krenulo je kežual...
V+N: ne nosim kežual za svaku priliku243 (=необавезна, опуштена, једно-
ставна одећа)

С обзиром на овако комплексну природу конверзије у Ј1 и у Ј2, оче-
кивано је да ће преводни еквиваленти овако творених енглеских речи 
бити разуђени, о чему сведочи један од резултата истраживања Влади-
мира Јовановића о преводу именица насталих конверзијом од глагола: 

регистровано је осам различитих категорија граматичких облика који-
ма су на српски језик превођене именице конвертоване из глагола, или 
укупно 17 начина. Превод именицом употребљен је 185 пута, глагол-
ским обликом 78, придевом 7, прилогом 5, заменицом 2, синтагматском 
конструкцијом 29, и клаузом 2 (Јовановић 2003: 34). 

Ово је потврда уске семантичке блискости мотивне речи и њених дери-
вата насталих конверзијом, а најочигледнији пример јесте именичко-гла-
голска веза јер се ради о именицама које припадају семантичкој скупини 
ʻпојединачни случај конкретног резултата радњеʼ (нпр. have a try). У том 
смислу треба испитати које компоненте значења задржава реч настала 
конверзијом из Ј1 у Ј2 и који су то домени употребе у којима нови или 
стари феномени генеришу номинацију страном речју. 

15.2.2. социолингвистички и семантички асПекти конверзије

Ве ћи на забележених новијих англицизама има квалификатор не-
форм., припада разговорном језику млађе генирације, тзв. нетспику, 
који тежи једноставности и брзини, не поштује граматичка правила и 

243  У овом је примеру имплицирано значење одећа, што није редак случај кад су 
у питању англицизми пореклом придеви у именичком значењу.  
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ортографску норму те, као својеврсни сурогат комуникације лицем у 
лице, егзистира на граници између говорног и писаног језика (Bugarski 
2005: 23–24). У вези с аспектом комуникативне оправданости, Т. Пр-
ћић (2011: 129) разликује субјективне потребе условљене ванјезичким 
чиниоцима (социолингвистички, психолингвистички и прагматички) и 
објективне, мотивисане језичким чиниоцима (лингвистички, семантич-
ки, прагматички). На друштвеним мрежама заживео је нови лексички 
слој који улази и у живу комуникацију, а његову појаву условиле су и 
субјективни (нпр. нове платформе и опције на њима: шер, игнор, син и 
сл.) и објективни чиниоци (нпр. тејкавеј, тимбилдинг и сл.). 

С аспекта когнитивне лингвистике, један од најважнијих спознај-
них процеса јесте категоризација – ментално сврставање појава у гру-
пе (категорије) за потребе мишљења и језичког кодирања (Lakoff 1987; 
Klikovac 2004). Из човековог перцептивног и моторног искуства гене-
решу се појмовне метафоре и метонимије као механизми мишљења и 
језика, основни за настанак полисемије. Немогуће је, наиме, активирати 
све знање које имамо о једном концепту па се прибегава фокусирању 
истакнутог аспекта тог концепта, те ми, у основи, према неким ауто-
рима, мислимо метонимијски (Littlemore 2015: 5). Већина англицизама, 
пре свега оних оправданих, може се подвести под најначелнији модел 
форма за појам, тј. речИ стоје за појмове које Изражавају, што је прин-
цип на којем је заснована сама природа језика (Radden – Köveczes [2014: 
311] 1999: 17–66). На примеру тејкавеј кафа укрштају се и метонимије: 

(а) проИзвод за место 
ресторан или продавница која продаје кувану храну која се конзумира 
на другом месту → оброк припремљен у таквом ресторану;

(б) краће за дуже
кафа која се пије ван места у којем је припремљена (*кафа за понети – 
нестандардно) → тејкавеј кафа 

Будући да се ради о страној речи, овде може бити нарушен принцип 
јасноће који „омогућава максималну лакоћу приступања намераваном 
циљу преко метонимијског преносника” (Исто: 330). Новији пак фено-
мен конзумирања намирница ван места припреме у српском језику (још 
увек) нема адекватан назив, осим описног, исказаног релативном атри-
бутском клаузом (желим кафу која се може понети / коју ћу понети…, 
не: *за понети и сл.), те се, у овом моменту, релативно објективно преу-
зела лексема из енглеског, при чему је, уз именичку форму, метонимијом 
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добила и придевску, као продукт терцијарне конверзије. Потврда да по-
стоји потреба за номиновањем оваквог феномена јесте и конструкција to 
go, с проширеним значењем: (о одећи и обући) ‛која одговара одређеној 
особи’, нпр.: Њена >to go< комбинација су кожне панталоне.

Надаље ће се представити класификација секундарне и терцијарне 
конверзије англицизама у српском језику, почев од фреквентнијих моде-
ла, с циљем утврђивања мотивишућег внјезичког/језичког контекста и с 
тим у вези оправданости и идентификације когнитивног механизма ге-
нерисаног изворним доменима (метафора) или истакнутим својствима/
процесима у оквиру једног идеализованог когнитивног домена (метони-
мија) примарно на значењу лексема Ј1, а који је реализован у Ј2.  

15.3. тиПологија конверзије англицизама у срПском језику

У наставку следе идентификовани модели конверзије англицизама 
забележених у Српском речнику новијих англицизама (2021).

15.3.1. модел именица > Придев

Очекивано најпродуктивнији тип јесте настанак придева од постоје-
ће именице у енглеском језику, при чему се овај, формално именичко-име-
нички модел, не уклапа у норму српског језика. Овде треба имати у виду 
Бауерову опаску о релевантности синтаксичке функције у процесу и иден-
тификацији конверзије и, с тим у вези, нагласити да се у овом случају 
ради о атрибутској, детерминативној функцији полазне именице. Висока 
продуктивност овог модела проистиче из потреба језичке економије, која 
може имати следеће импликације: (а) краћим исказом добија се компакт-
нија целина која може да тежи већем степену идиоматизације и могуће 
терминологизације (нпр. мастер студије, интернет портал и сл.); (б) 
уношењем стране речи постиже се ефекат затвореног, елитистичког става 
(обично) младих, њихових интересовања и површне комуникативне ком-
петенције (бојфренд фармекре, глитер тетоважа, >event< клуб, кастинг 
директор и сл.); (в) издвајањем компоненте семантичког садржаја имени-
це, сада у српском преводу (нпр. особа, капут, камповање), придевом се 
додатно (непотребно) истиче та компонента, што је у литератури описано 
као експлицитна категоризација (уп. нпр. снег – снежне падавине), нпр.: 

>teddy< капут (= комотан капут од плиша или вештачког крзна, обич-
но кратак капут-капут), 
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трансџендер особа (= трансродна особа-особа), 
глампинг камповање (= камповање које укључује смештај и садржаје 
луксузније од традиционалног камповања-камповање) и сл. 

15.3.2. модел именица > Прилошки сПој / Прилог

Поједине именице у корпусу се бележе само у једном облику и на 
тај начин имају прилошку семантизацију. Овај модел је врло продук-
тиван у српском језику и може се претпоставити да је овај механизам 
пресликан из језика примаоца. Такви су примери: пао сам у неки даун; 
људски ум по дифолту памти бол; она је увек дотерана у фулу; била 
је у топлесу и сл. Приметна је просторна локализација формализована 
предлогом у+Ак/Лок, по+Лок као генератор метафора: лоше је доле, 
правИло је површИна, квантИтет је садржатељ. Занимљив је стари 
пример конструкције у топлесу јер се, иако са значењем [+конкретно], 
топлес концептуализује као садржатељ, иако је етимолошки придев са 
значењем ‛(о жени) откривених груди’. Осим устаљених предлошко-па-
дежних конструкција, поједине именице појављују се у функцији при-
лога, нпр. то је тако геј.

15.3.3. модел Придев > именица

Примарно придеви unplugged, chill-out, hard, crispy, prepaid, неки ра-
није, неки у новије време, у српском језику формализују се и као именице: 

Прешао сам са постпејда на припејд; чоколада са криспијем и медом; 
слушам их са харда; Какав лагани чил! распродате карте за Нирванин 
анплагд.

Ове именице имају обележје резултативности, тј. издвајањем реле-
вантног семантичког обележја придева, оформила се именица у којој је 
инкапсулиран примарно именички део: криспи ‛хрскав’: криспи чокола-
да > криспи > чоколада са криспијем.

15.3.4. модел Придев > Прилог / Предлог

Када су у питању врло блиске и семантички и творбено категорије 
придева и прилога, и у овом случају, с обзиром на изостанак флексије, 
прилошко значење декодира се из контекста и функције коју врши у ре-
ченици. У овим примерима јасно се види обележје терцијарне конвер-
зије јер се постојећи придев у језику младих поприложио према моделу 
српског језика (врхунски стручњак : осећам се врхунски и сл.).   
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осећао сам се хај кад сам те видео; маске које инстант обаве свој посао; 
како је само кјут видети те; Истражујемо напуштена села! >creepy<, ка-
жем ти;  супер је кул када направиш стикер. 

Уочљиви су искази који су упућени равноправном, млађем саго-
ворнику и лежерна комуникативна ситуација. Овај модел: x је кул, кјут, 
хај, крИпИ, дакле, има обележје жаргонског исказа младих. 

Предлошка функција придева free ишчитава се из нетипичне по-
зиције у српском језику, према енглеском моделу, у синтагмама: глутен 
>free< производ; корона фри статус, што би био еквивалент квалифи-
кативном генитиву: производи без глутена или безглутенски производи; 
статус без короне.

15.3.5. модел глагол > именица

У следећим примерима очитује се именички облик настао од при-
марног глагола у енглеском: 

Тешко могу да му прећутим било шта, само што он мене стави на 
>ignore<.
Поставићу копипејст текста у неколико коментара.
Јеси урадио ресет после >update-а<?
Искључите статус онлине, >seen< и сакријте своју фотографију.

Ради се о преузимању компјутерске терминологије или именова-
них опција на друштвеним мрежама, што је узроковано некритичким 
прихватањем понуђених енглеских номинација. Оправдање за овакав 
поступак може се тражити у жељи да се једноставније, брже и краће 
напише/искаже жељени садржај. 

Занимљиве су концептуализације које смо испитали у вези с ан-
глицизмима на друштвеним мрежама: човек је ствар, друштвена мрежа 
је контејнер на којИ се неко/нешто (по)ставља. Анализа овог аспекта 
испитивања прилог је савременом сагледавању и разумевању реалности 
у виртуелном свету. 

Сличан модел језичке економије налази се и у примеру:  

Она је много пута поздрављала у лајву своју породицу.
(‛наступ, интервју и сл. на телевизији, радију или друштвеним мрежама 
који се одвија у реалном времену и преноси директно’; = директан пренос)
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Приближан еквивалент био би директан пренос, што је, чини се, 
резервисан термин за друге, пре свега спортске, садржаје. Извори у ко-
јима се пак бележе овакви примери сведоче о мање формалним ТВ-фор-
матима и садржајима.

Када је у питању англицизам лајв, бележи се терцијарна конверзија 
у следећим примерима:

Adj:  Сва дешавања са терена можете да пратите у нашем лајв блогу. 
Adv: Идемо лајв до краја концерта!

15.3.6. модел Предлог > именица

Просторна оријентација један је од примарних генератора појмов-
не метафоре. Слично готово поприложеном споју у дауну, јавља се и 
позната изворно предлошко-предлошка веза прилошке семантизације 
(=лоше): Он је нешто у ауту у последње време. Исказивање лошег стања 
чини се чешћим од оног доброг, при чему се исказује метафором лоше 
је доле/Изван. Овај се предлог даље развија конверзијом и у придев: Код 
нас су исцепане фармерке дефинитивно аут, док ће се његов антоним ин 
реализовати само као придев: Шта је ин? Свилена марама...

У примеру: Она је имала из офа ону изјаву кад је поставила нару-
чено питање запажа се поименичен енглески предлог off са значењем: 
‛телевизијски или филмски кадар у којем се чује нечији говор, али се не 
види говорник’, те се разуме да је ово оф један сегмент полусложенице 
[енгл. off-camera]. Као и пример јавила се у лајву, и јавила се из офа део 
је садржаја мање формалних и званичних медија, а мотивисано је разу-
мевањем енглеског као дела глобалне културе.   

Предлог афтер у говору младих у српском језику данас доминантно 
означава забаву која се одржава након каквог провода, концерта или другог 
окупљања забавног карактера. Ова форма је у ствари краћи облик полусло-
женице енглеског after-party и даље може да се развија у редупликовану 
форму афтер афтера, савремени облик забаве након првог накнадног оку-
пљања. Ово значење не бележи се у оксфордском онлајн-речнику244, док се 
у речнику Urban Dictionary245 налази следећа дефиниција облика afters:

the chilled out relaxed after-’party’ usually with a handful close friends after a 
bigger party and/or clubnight; can last way into the next day, often involving 

244  https://www.lexico.com 
245  https://www.urbandictionary.com/

https://www.lexico.com
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lots of alcohol, naughty illegal consumables, something funny/trippy on the 
telly and lovely afters music:

“hey man, what are you doing for afters?”
“afters at yours, yeah?”246

Јасно је да се овде ради о потреби за именовањем новог начина 
социјализације младих: феномен ‛забавни догађај увече после чега’ но-
минован је једноставно предлогом афтер, који је у српском добио сва 
категоријална обележја именица.   

15.4. асПекти конверзије

На основу анализе, закључци се могу груписати у следеће целине:

15.4.1. морфолошко-творбени асПект

•	 Секундарна међујезичка конверзија разуђен је и дисперзиван меха-
низам творбе (адаптације) англицизама и обухвата готово све врсте 
речи које, прелазећи из Ј1 у Ј2, мењају морфолошка категоријална 
обележја и синтаксичку финкцију (изостају само заменице и броје-
ви који својом упућивачком функцијом и сиромашним семантичким 
садржајем нису продуктивни ни у другим типовима творбе);

•	 Најчешћи продукт јесу именице, придеви и прилози као аутосе-
мантичне речи, док глаголи изостају (они су према настанку нај-
чешће преобликовани);  

•	 Прототип је именичко-придевски смер конверзије, следе остале 
променљиве речи у српском, али се примећује и ширење опсега 
конверзије функцијских речи у енглеском које се у српском адап-
тирају као именице, придеви или прилози; 

•	 Терцијарном конверзијом развијају се у српском даље нови обли-
ци и функције (најчешће придев > прилог, нпр. осећам се хај); 

•	 Граматички модели који већ постоје у српском, примењују се и 
на англицизме, те се уочава нпр. прилошка функција у значење 
устаљених и везаних предлошко-падежних конструкција (по ди-
фолту, у дауну, у фулу).

246  Опуштена забава обично са неколицином блиских пријатеља након веће за-
баве и/или изласка; може потрајати до следећег дана, често укључује много алкохола, 
непристојан садржај, конзумацију нелегалних супстанци, хумористичке садржаје на 
ТВ-у и добру музику; нпр.: А: „Хеј, шта радиш за афтер?” Б: „Афрет код тебе? Да!”
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15.4.2. семантички асПект 
•	 Већина англицизама, пре свега оних оправданих, може се подве-

сти под најначелнији модел форма за појам, тј. речИ стоје за 
појмове које Изражавају;

•	 Поједине лексеме даље развијају полисемију активирањем пој-
мовних механизама метафоре и метонимије: он је аут – лоше је 
доле; тејкавеј кафа: проИзвод за место;

•	 Семантичком редукцијом или експликацијом настају нови обли-
ци речи или лексички спојеви, као нпр.: чоколада са криспијем, 
глампинг камповање.

15.4.3. стилски и социолингвистички асПект

•	 Нове речи настале конверзијом, у овом случају англицизми, као 
и остале лексеме преузете из енглеског попуњавају празнине у 
лексичком систему српског језика, оправдано, мање оправдано 
или неоправдано; 

•	 Језичка економија је примарни генератор преузимања страних речи, 
што значи исказивање садржаја на краћи, једноставнији начин;

•	 Друштвене мреже функционишу делом на знаковном (семио-
тичком) принципу, па се знак за допадање/недопадање, забране, 
игнорисање, прегледе и сл. преузимају с речју која именује ту 
опцију на енглеском.
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16. ЛЕКСИЧКА КРЕАТИВНОСТ У РОМАНУ ПА КАО

Нама, који смо учили матерњи језик за време рата, 
често без матере, јежили се.

(В. Табашевић, Заблуда Светог Себастијана)

16.1. роман из угла лингвистике

Роман Па као Владимира Табашевића већ својим насловом наго-
вештава располућеност овостране и оностране стварности, која грави-
тира ка хаосу и трагичним исходима и једну нову, мета и међуреалност. 
Игром речима аутор истовремено гради двоструку интерпретацију по-
менутог наслова дезинтегришући номинацију за познати концепт места 
вечне патње и страдања, стварајући у читаочевој свести нови појам по-
вршних, разједињених, неаутентичних феномена савременог друштва и 
културе „Пакао љубави или „па каоˮ љубав, пакао људских односа или 
„па каоˮ људски односи, пакао писања или „па каоˮ писање – константне 
су клацкалице овог романа који не рачуна на било коју другу стварност 
осим оне коју сам производи.ˮ247  

Предмет овога истраживања јесте идентификација неуобичајених, 
јединствених, нових лексичких јединица у функцији језичко-стилског 
поступка којима аутор прибегава како би радњу, ликове и појаве у рома-
ну верније дочарао, оживео их на другачији начин, градећи нове речи, 
дајући им другу форму и значење, разграђујући их, везујући њихове еле-
менте у нове целине. Ефекат који овакве језичке игре, иновације, инди-
видуализми, ефемерни оказионализми изазивају код читаоца јесте пре-
доминантно хумор, у којем се могу крити изненађење, апсурд, контраст, 
неприкладност, подсмех, пркос итд. (уп. Gruner 1978; Żyśko 2017: 11). 
Стога је један од задатака и разоткрити учинак који Табашевић постиже 
новим језичким, што значи и когнитивним, поступцима и доказати хи-
потезу да се оваквим творевинама надилази хумор схваћен у класичном 
смислу. 

247  http://www.laguna.rs ; 2016.

http://www.laguna.rs


252

ТВОРБА РЕЧИ У КУЛТУРОЛОШКОЈ ПЕРСПЕКТИВИ

Процеси у ликовима и ван њих номиновани су често непостојећом, 
неконсолидованом лексиком, при чему је очувана семантичка мотивиса-
ност настала различитим творбеним поступцима. Зато је други задатак – 
класификовати поменуте језичке јединице према (а) њиховој формалној 
творби, (б) значењским трансформацијама и (в) поетском поступку који 
се постиже њиховом употребом. 

16.1.1. о аутору и роману у функцији језичке анализе

Владимир Табашевић,248 добитник Нинове награде (2018) за роман 
Заблуда Светог Себастијана, издваја се обрадом вечних тема у новом 
руху, у основи егзистенцијалистичких, у контексту старог југословен-
ског простора у новим разореним његовим сегментима и то обично из 
визуре маргинализованих појединаца. За анализу која се спроводи у 
овом раду нарочито је значајна следећа изјава аутора: „[...] цео живот 
интересује ме само језик и да у њему нешто прангијам, натежем, да жи-
вим у њему, од њега и због његаˮ (Табашевић 2016). У анализираном ро-
ману Па као (2016) млади писaц Емил, сумњичав, изолован, негативних 
осећања према себи, другима и свету око себе, прихвата се књижевног 
подухвата – бележи и књижевноуметнички уобличава исповест умиру-
ћег војног лица Фројда, ругајући му се, завидећи му на девојци која га 
негује, а с којом, он, Емил, улази у емотивну везу, и коју на крају, психо-
тичан, параноичан, деперсонализован – убија. Како примећује Ј. Ахме-
тагић (2020: 15), овај се однос и трагичан расплет уклапа у архетипски 
образац – мајчин син убија очеву ћерку, додајући:

Једина реалност до које читалац доспева јесте унутрашњи свет припове-
дача, а Емил је изолован и преплављен негативним осећањима које једва 
контролише. Тако све туђе приче раствара у својој априорној схеми ства-
ри, и казујући о убилачком капацитету других, и тврдећи да је то универ-
зална истина, заправо у исти мах разоткрива и маскира властити поглед 
на свет (Ahmetagić 2020: 15).

248  Владимир Табашевић припада млађој генерацији писаца на нашим просто-
рима. Рођен је 1986. године у Мостару под именом Владимир Бошњак-Табашевић, и 
само ове три одреднице довољне су да би се донекле разумела његова даља тематска 
и жанровска опредељења. Већ је први роман Тихо тече Мисисипи (2015) био у ужем 
избору за Нинови награду. Табашевићев ангажман, пре свега у домену класних односа 
у друштву, не остаје само на папиру, он постоји и у живом медију, на интернетском 
порталу Презупч. Осим Нинове награде, добитник је и награде за причу Рат у оквиру 
Бибер фестивала и награде Мирко Ковач за најбољег младог писца.    
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Па као љубав корелира с љубављу у Емиловој глави па се тако и пакао 
„генерацијских разлика, породичних релација, неразумевања и немо-
гућности истинског љубавног сусретаˮ (Ратковић 2016) уобличава у ову 
хамлетовски трагичну причу, али без катарзичног краја, без излаза или 
оптимизма. 

У роману од укупно 183 стране идентификовано је 95 примера у 
којима се бележи неки вид језичког поигравања, од оних на нивоу речи 
– сливеница (нпр. свећање < свећа + сећање), преко семантички нових 
речи насталих фонетским померањима и сличности звучања и значења 
(нпр. птичице птичају), или пресемантизације (о чему смо мало пре не-
што писнули), до скраћивања (болничарка без чарке), до оних на нивоу 
реченице или колокације – разобличавања идиоматизованих спојева и 
конверзије (мало сутра рекох, мало сутра – велико јуче; чекао је дете 
пуним плућима), те везаних колокација (а не верујем ни у врхове, било 
врхове језика или које год друге).  

Након појмовно-методолошких разматрања, која се тичу лексичке 
креативности и продуктивности, понуђених у бројним истраживањима, 
а у функцији идентификације и разумевања игре речима у стилски и жан-
ровски различитим остварењима и смештања анализираног поступка у 
роману Па као у шири теоријски контекст, даље се предочавају функције 
и ефекти лексичке креативности. Потом се даје кратак сумарни осврт на 
лексичку креативност у белетристици, из угла жанра и превођења, да 
би се кључни део истраживања – класификација и семантичко-творбе-
на и стилска анализа Табашевићевих лексичких твореница представила 
у трећем одељку. Овоме следе закључне напомене и смернице за даља 
истраживања неологизама у контексту стила, ефеката и функција који се 
постижу њиховом употребом, те лексичке креативности као диферен-
цијалне црте међу функционалним стиловима, књижевним родовима и 
жанровима, у српском језику, али и на међујезичком плану.    

16.1.2. Појмовно-методолошки оквир истраживања

У оквиру неологије, у англистичкој литератури, говори се о фе-
номенима именованим: лексичка продуктивност, лексичка креативност, 
динамичка лексикологија или лексички динамизам (уп. Munat 2007). 
Продуктивност се обично разуме, како наводи А. Ренуф, као процес 
стварања речи од постојећих лексема, при чему продуктивна реч подле-
же граматичким и творбеним правилима како би се створиле нове вари-
јанте (Renouf 2007: 63). У својој пак анализи Tracing lexical productivity 
and creativity in the British Media: ‘The Chavs and the Chav-Nots’, аутор-
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ка констатује да пракса показује да овај процес треба схватити шире и 
мање круто у односу на оно што подразумева термин творба речи или 
флексија. С друге стране, Л. Липка (Lipka 2002, 2007), говорећи о про-
цесу проширења лексикона и одређујући га као динамичку лексикологију 
(дословно)  (dynamic lexicology), или лексички динамизам, како се чини 
прикладније у српском језику, а ослањајући се на Турнијеову (Tournier 
1985: 51) класификацију макромеханизама за настанак лексичких инова-
ција, идентификује следеће моделе: 

•	 неологизми или семантичке трансформације, метафoра или ме-
тонимија, 

•	 морфосемантички неологизми настали механизмима творбе речи, 
•	 морфолошки неологизми (процеси редукције, бленди или акро-

нимије), 
•	 спољашњи неологизми настали у процесу позајмљивања. 

У том смислу, Липка креативност и продуктивност разуме као синониме 
иако не искључује и другачија тумачења (Bauer 1983: 63), тј. виђење да 
се продуктивност односи на правила за настанак неологизама, док се 
креативношћу та правила мењају и нарушавају249. 

Креативност за Р. Поупа (Pope 2005) корелира са полазиштима фор-
малне граматике Ноама Чомског, а која се тичу способности да се прои-
зведе неограничен број реченица утврђеним низом граматичких правила 
и ограниченим бројем речи. У домену лексике, оваква иновативност, тј. 
креативност јесте трајан процес у којем се говорник или писац ослања 
на коначан број постојећих елемената од којих настаје бесконачан број 
свежих и маштовитих решења. При томе, како наводи аутор, креативност 
није само производ генијалности творца иновације, него је то процес који 
укључује интеракцију између говорника који (ре)комбинује одређене је-
зичке јединице и слушаоца који значење (ре)конструише, ослањајући се 
како на језичка тако и на социокултурна знања. 

У домену когнитивних процеса, креативност се везује за стварање 
нових лексема којима се номинују нови или стари концепти, при чему се 
интегришу идеје у нашем концептуалном систему које претходно нису 
биле повезане (Lamb 1988: 205). Другим речима, овим се процесом ства-

249  Бауер (1983: 63) дефинише креативност као „способност изворног говорника 
да прошири језички систем на мотивисан, али непредвидљив начинˮ, док је продуктив-
ност „иновација начињена постојећим правилимаˮ. 
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рају нове асоцијације између концепата заснованих на сличности, ана-
логији или суседности (Benczes 2006: 7). 

Сводећи кратак преглед литературе о феноменима језичке продук-
тивности, језичке креативности, динамичке лексикологије, даје се дефи-
ниција сваке од наведених појава, полазећи од становишта која предоча-
вају Бауер, Лем, Делабастита и Липка:

•	 језичка продуктивност јесте процес настанка нових речи при чему 
се користе формална и садржинска правила датог језика (нпр. творба 
родно сензитивних именовања занимања и титула: доцент-киња, као 
студент-киња);

•	 језичка креативност јесте процес стварање нових лексема интеграци-
јом идеја у нашем концептуалном систему, при чему изворни говор-
ник проширује језички систем на мотивисан, али непредвидљив начин 
(нпр. паранојеви трче мојом главом);

•	 лексички динамизам јесте феномен који наткриљује претходна два фе-
номена и подразумева сваки облик проширења лексикона расположи-
вим творбеним поступцима. 

16.1.3. функције и ефекти језичке креативности

Поигравање језиком резултат је, између осталог, еволутивног ра-
звоја људске врсте и као психолошко-емотивни елемент настаје ком-
плексним когнитивним процесима. Стога се лудичка функција језика 
често уврштава у Јакобсонову (1960) класификацију функција језика 
(уз референцијалну, поетску, емотивну, конативну, фатичку и метајезич-
ку)250 (уп. Lalić Krstin 2018: 328). У обимној литератури о игри речима251 
(wordplay), овај феномен испитивао се на корпусу новинских текстова, 
махом идеолошке, пре свега политичке природе, огласа, у електронској 
комуникацији, књижевним остварењима, углавном научнофантастичне 
природе, дечјој литератури или у анимираним остварењима, при чему 
су посматране формалне и/или садржинске карактеристике игре речима, 

250  Осим што се језиком преносе информације, изражавају ставови или осећања, 
успоставља или одржава комуникација итд., њиме се и поиграва, забавља. Лудичне 
аспекте употребе језика различити аутори повезују с неким Јакобсоновим функцијама 
(с метајезичком и емотивном Kullman 2015: 52–53); с метајезичком (Yaguello 1998; Ka-
batek 2015: 221–222) итд. 

251  Поступак поигравања речима у српском језику формализује се и као игра 
речима (где је допуна у форми инструментала са значењем објекта), док, у уобичаје-
ном, лошем споју игра речи, ова допуна реферише на агентивност речи и у форми је 
субјекатског генитива.  
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у контексту социолингвистике, прагматике, превођења, когнитивне лин-
гвистике и ефеката хумора, ироније, критике итд. 

Игру речима спецификују другачије карактеристике него што је то 
случај са стандардним језиком, тј. заједничким кодом, за чију се успе-
шну и ваљану употребу везују конверзационе максиме (уп. Grice 1975), 
максиме кооперативности (према Leech 1983) или хипермаксиме језичке 
конверзације (Keller 1994; Żyśko 2017: 5). У вези с тим, може се рећи да је 
диференцијална функција одлика посматраног лексичко-когнитивног ко-
муникативног поступка и приписују му се три посебне карактеристике: 
сличност облика (eнгл. similarity of forms), двозначност (eнгл. ambiguity) 
и хумор (eнгл. humour) (Żyśko 2017: 5), те се под игром речима подра-
зумевају „различите текстуалне појаве у којима су структурна обележ-
ја употребљених језика искоришћена да би се постигла комуникативно 
значајна конфронтација двеју (или више) језичких структура, с више 
или мање сличним формама и више или мање различитим значењимаˮ 
(Delabastita 1996: 128)252.

На ово се надовезује естетска функција исказаног, која се постиже 
игром речима, кроз коју језик остварује и емотивну функцију јер „од-
нос поруке према ванјезичкој стварности  – тј. референцијална функци-
ја језика [...] – постоји само у нарочитом, суптилном обликуˮ (Klikovac 
2008: 328). Ово важи и када је исказ потпуно лишен означеног (према 
Сосиру фр. signifié, лат. signatum)253, када се писац (песник) ослања на 
звучање и огољеним склопом гласова, означитељем (према Сосиру фр. 
signifiant, лат. signans) преноси субјективни садржај, „свим богатством 
својих звучних регистара, са својом богатом хроматском скаломˮ (Kiš 
1981: 241–242; у Klikovac 2008: 322).

Говорећи о статусу неологизама у лексичком систему српског је-
зика, с фокусом на правописним решењима нове лексике у медијима, Р. 
Драгићевић (2020: 77–89) износи преглед учења и ставова према овом 
периферном лексичком слоју. Увидом у славистичку литературу и ана-
лизирајући лексику која је везана само за актуелни друштвени тренутак, 
ауторка наводи да „матрица многих неологизама у српском језику прати 
следеће трендове: 

252  “various textual phenomena in which structural features of the language(s) used 
are exploited in order to bring about a communicatively significant confrontation of two 
(or more) linguistic structures with more or less similar forms and more or less different 
meanings” (Delabastita 1996: 128). (Превела Ј.Д.)

253  Д. Кликовац (2008) оправдано полази од ове Сосирове дихотомије у анализи 
Андрићеве песме Лили Лалуна.
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експресивизација → пејоративизација → банализација254. 

Ако се узме у обзир да су предмет анализе били оказионализми 
типа пинг-понг дипломатија, бикини студија, тојота-мафија итд., с ци-
љем сагледавања доминације аналитизма или синтетизма у словенским 
језицима када су у питању стране, пре свега речи из енглеског језика 
и рефлектовања датог феномена на ортографска решења, овакав став 
је оправдан. Иако мање-више креативне творевине, оне нису предмет 
анализе у овом раду будући да припадају другом функционалном стилу 
у односу на белетристику, где су и мотиви и ефекти датог феномена у 
функцији естетског и когнитивно-емотивног доживљаја.     

16.2. језичка креативност у белетристици

Истраживање Џ. Мунат255 (Munat 2007: 163–182) о језичкој креатив-
ности као стилском маркеру послужиће као илустрација кључних тача-
ка овог феномена у белетристици и усмериће сагледавање формалних 
и садржинских својстава језичко-стилских поступака у роману Па као, 
без обзира на жанровско непоклапање. С намером да идентификује мо-
тивацију употребе креативне игре речима у научној фантастици и дечјој 
књижевности, ауторка трага за одговором на питање да ли се овим по-
ступком може идентификовати жанровска диференцијација. У вези с тим 
закључује да се јасно уочава међужанровска разлика – у научној фанта-
стици претежно се користе псеудонаучне сложенице које реферишу на 
веродостојност (teleportation, worldlets, plexoneuronics), док су у дечјој 
књижевности већина креативних твореница фонолошки мотивисане и 
употребљене су да се постигне лудички ефекат (babblement, scrumplet, 
murderful). Ауторка aнализира: улогу контекста, правила творбе речи у 
поменутим жанровима, текстуалне функције ових речи, те њихово место 
у граматичком систему. Идентификује следеће творбевене механизме у 
научнофантастичном жанру: 

254  Резултат банализације ауторка сагледава на следећи начин: „Главна тенден-
ција у мотивацији за настајање нове лексике јесте тежња ка експресивном изражавању. 
Циљ експресивизације новонастале лексике најчешће је обезвређивање (пејоративиза-
ција) људи, идеја, појмова итд. Пејоративизација се најефектније постиже изналаже-
њем мотивације у речима које означавају вулгарне и баналне садржајеˮ (Драгићевић 
2020: 77). 

255  Џудит Мунат уредница је зборника: Munat, J. (ed.) (2007). Lexical Creativity, 
Texts and Contexts. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
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•	 бленда + абревијација (sim-con, relpol); 
•	 комбинована творба + слободна морфема (autoshovels), 
•	 сложенице (skypilot), 
•	 (псеудо)деривација (confessionator), 
•	 новозначнице (neosemes) (jalopy (a one-man-driven space ship)), 
•	 аналогне творенице (unmarsed), 
•	 стране речи, позајмљенице (Magna Mater), 
•	 фразне и реченичне редукције (famnexdo (family next door)), 
•	 звучне имитације (фонолошки мотивисане) (taaaaanggg), 
•	 метафора и метонимија (wheel (a vehicle)), 
•	 семантичке и граматичке рекатегоризације (the text inquired); 
•	 разне творенице (psi – 23. слово грчког алфабета  = психокинеза и ESP 

(= extrasensory perception)).

Ова класификација послужиће као основа за поделу творбених ме-
ханизама у роману Па као, али с очекиваном разликом јер је у питању 
други жанр. 

Из наведеног долази се и до следећег питања – како преводити ова-
кве речи а да се задрже, што је више могуће, ефекти и функције које је 
аутор учитао у њих, на шта, врло упућено, одговара Г. Лалић Крстин 
анализирајући дистопијске романе О. Хакслија Врли нови свијет (1998) 
и М. Атвуд Антилопа и косац (2004) и Година потопа256 (2013), при чему 
посматра оригинал и преводиочева решења. Закључује да су све троје 
преводилаца били свесни сложености задатка када је у питању игра ре-
чима, њених комуникативних ефеката, те су покушали поново да је ство-
ре у преводима, примењујући исте структруне механизме. Друга могућ-
ност је прибегавање новим лудучким средствима, „доказујући став Р. Бу-
гарског да је „сав превод творевинаˮ (Bugarski 1997: 236)ˮ (Lalić Krstin 
2018: 343). Ауторка увиђа и начелни утисак о различитим поступцима 
у романима двоје аутора када је у питању игра речима – М. Атвуд лу-
дичност постиже у већини случајева и обликом и значењем речи, док се 
Хаксли више поиграва значењем, неосемантизацијом. 

У контексту поменутих анализа отвара се питање који би елементи 
значења остали непреводиви/непреведени и којим би се семантичко-де-
ривационим механизмима прибегло када су у питању Табашевићеве лек-
сичке творевине, као нпр.: паранојеви (параноја + нојеви), свећање (све-
ћа + сећање), наши очеви не тако очевидни, исправљати криве Дунаве 

256  Huxley, A. (1994). Brave New World. London: Flamingo; Atwood, M. (2003). 
Oryx and Crake. New York: Nan A. Talese; Doubleday; Atwood, M. (2009). The Year of the 
Flood. New York: Nan A. Talese; Doubleday.

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/extrasensory-perception
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и Дрине итд. Надаље ће се класификовати грађа прикупљена тоталном 
ексцерпцијом у роману Па као и сагледати творбене и/или семантичке 
карактеристике издвојених лексичких јединица – на нивоу речи и на ни-
воу реченице, наравно, у ширем реченичном контексту. 

16.3. па као и лексичка креативност в. табашевића

У анализи која следи примери су класификовани у две скупине – 
према томе да ли је продукт креативности реч или реченица. Даље се 
ове једночлане или вишечлане јединице гранају према језичком нивоу 
анализе: творбени, лексичкосемантички, дискурсни или прагматички и 
стилски, како би се утврдило којем од постуака аутор најчешће прибега-
ва. Јасно је да је ефекат који се постиже на свим језичким нивоима доми-
нантно стилски јер се ради о књижевноуметничком стилу. У оквиру ове 
две скупине (реч или реченица) и језичком нивоу којем припада продукт 
језичког поигравања, идентификују се језички, стилски или прагматич-
ки механизми креативности.     

16.3.1. реч као Продукт креативности

У оквиру ове скупине разликују се поступци дезинтеграције, сли-
вања, деривације, ресемантизације речи, који имају додирних тачака и 
границе међу њима нису круте. Осим тога, ови се поступци разликују 
према језичком нивоу и тиме – анализе и ефеката који се њима постижу. 
Тако се у поступку дезинтеграције уочава дискурсни или прагматички 
ниво, у процесу сливања и деривације ради се о творбеном нивоу, док 
се ресематизација тиче највише лексичког аспекта. Сагледаће се којем 
поступку аутор најчешће прибегава у својој креативности.     

16.3.1.1. Дезинтеграција речи
Дискурсни ниво анализе. Поступак раздвајања речи на две смисао-

не целине редак је у анализираној грађи, али је значајан јер је и сам на-
слов именован овим поступком. Пакао је постојећа реч у српском језику, 
обе од ње настале такође – партикула па и везник/партикула као. Вредно 
је споменути резултат овог цепања јер се добија једна од кључних речи 
у роману, а то је партикула као која упућује на обезвређивање описаних 
феномена и, шире, на једну као-културу. У енглеском је такође like као 
дискурсна партикула била предмет многих истраживања, обично у јези-
ку младих, те је констатовано, између осталог, да она, као прагматичка 
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ограда, има „значајне семантичке ефекте на тумачење исказа, квантифи-
кације и услова истине [...] њена је појава прагматичке природеˮ (Siegel 
2002: 48).  У роману се налазе овакви примери у којима као преузима 
функцију дискурсног маркера који уноси значење супротно од онога 
које би реченица имала без њега:

•	 Фројд је, као, плакао, а ја сам, као, слушао. (17)
•	 покушава да освоји врхове свог језика на којем му је, као, запело неко 

сећање, нешто преостало његовог животуљка је на том врху, као, за-
дрхтало. (21) 

•	 Па као написао сам нешто, као о Фројду (129)

Речца па у комбинацији са као овој партикули уноси семантичку компо-
ненту оклевања. 

Дезинтеграција налази се и у примеру у којем се раздвајањем нега-
ције од глагола добија сасвим друга семантика, али се и постиже ефекат 
изненадности и давања другог смера започете реченице:

•	 Али тако мора да се одраста, мисли тихо мати, и нестаје, не стаје да 
мисли. (144)

16.3.1.2. Сливање
Творбени ниво анализе. Посебан процес творбе речи, у последње 

време веома продуктиван, описиван је из когнитивнолингвистичког и 
социолингвистичког угла, a као резултат има нове речи (сливенице или 
бленде) настале различитим комбиновањем делова постојећих речи. У 
бројним радовима Р. Бугарског посвећеним сливеницама257 уочава се чи-
тав спектар модела сливања, мада овај аутор наводи да су у бити сви мо-
дели само варијације на исту тему: „сливање двеју речи, целих или у де-
ловима, а у разним типолошким варијантама, у нову целинуˮ (Bugarski 
2019: 127). Да овакав креативни језички поступак није везан само за са-
времено доба него су га рабили аутори и раније, те је тиме на неки начин 
универзалан и временски и просторно, сведочи запажање Т. Прћића: 

257  Аутор се овом проблематиком бави дуги низ година, а примери које прику-
пља и речнички тематски уобличава, потичу из разговорног језика, политичког дис-
курса, живог језика младих, огласа итд. Инспирисани су најкреативнијим лексичким 
слојем – жаргоном. У том смислу примери из белетристике остају изван интересовања 
овог аутора. 
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Овај творбени поступак води порекло из енглеског језика, његов први 
креативни експлоататор и главни пропагатор био је Луис Карол (Lewis 
Carroll), књижевник који је 1871. године, у свој други роман о Алиси, 
Through the Looking-Glass, and What Alice Found There (код нас преведен, 
колико се могло утврдити, на чак шест начина), укључио и текст своје не-
смислене песме (енгл. nonsense poem), под такође несмисленим насловом 
Jabberwocky. У тој песми свету су на једном месту били представљени 
бројни нови узорци сливеница, чиме је људима у руке дата нова језичка 
играчка, (са) којом се играју и дан-данас (Prćić 2020: 477–478).

У белетристици се налазе другачији примери јер је њихова и функ-
ција и ефекат који се њима постиже другачији. У роману Па као налазе 
се следећи примери сливеница:

•	 Паранојеви трче, јуре мојим мислима, хиљаде златних паранојева јур-
ца на све стране (11)

•	 Био сам сасвим сумњичав и наравно да су ми бар два параноја... поса-
дила сијасет јаја  (26) 

•	 ту своју склоност гледања у свећу, пуковник зове – свећање. (13)
•	 Он ми је причао о својој поезији и о томе до чега је све дошао свећајући 

(се) (15)
•	 .. а пролеће се и тада најављивало као и увек, неким страхом и радошћу 

уплетеним у кику коју сам звао кикослава. (87)
•	 Ана се одмах, тркмице, уплела како је старац гад у својој бити. (112)
•	 Једна реч, напокон и на поклон нама, сумасишавшишмиши, једна реч 

ето правда ту тону гела на мојој глави. (150) 
•	 А где је тетка, мени мисао, један сумасишавшишмиш пролети, имам 

тону гела, где је Анина тетка? (151)

Без претензије да се анализира свака сливеница и механизам ње-
ног настајања, јер је прозирна семантика њених елемената, овде само 
треба истаћи неколико опажања у вези с пишчевим поступком и стил-
ском функцијом сливеница. 

О феномену сећања на догађаје о којима говори Емилу, наратор Фрој-
да карактерише као креативног и сам процес реминисценција уз свећу зове 
свећање, а аутор том речју открива читаву чаролију сливања и каже:

Када би нама, обичним смртницима, неко дао да се замислимо над том 
речју, ми бисмо, највероватније, прво помислили да је то некакав асо-
цијативни спој, нешто између сећања и светлости свеће, нешто о томе 
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како сећање бљесне попут свеће и онда осветли унутрашње просторе у 
којима стоји нешто што је мрак заборава појео. (13)

Овом је лексемом аутор осликао целу једну комплексу појаву, уносећи 
вешто и креативно само један глас /в/ у постојећу реч сећање, те је даљом 
деривацијом сачинио и глагол, свећати се, дајући читаоцу апстрактну 
слику мисли обасјаних сјајем плама свеће. 

Параноични приповедач својим неоснованим слутњама даје нима-
ло случајно форму огромних птица – нојева, те новом речју, која алтер-
нира у творби кад је у питању граматички број: параној : паранојеви – 
предочава читаоцу тескобну слику мноштва непријатних птица које јуре 
у мислима, у глави и приближава подједнако тешко стање психолошке 
растројености. Опет је слика жива, нимало лепа, оставља застрашујући 
ефекат подједнак доживљају експеријента, којем су психотична стања, 
мисли, осећања добила уједно форму великих и тешких нојева.

16.3.1.3. Деривација
Творбени ниво анализе. За разлику од претходних примера, ове 

кованице као мотивну реч имају творбену основу од постојеће, препо-
знатљиве речи у српском језику, а ефекат неологизма постиже се но-
вом комбинацијом ове основе с постојећим суфиксима. Но, иновација се 
крије у непредвидљивом спајању основе и суфикса, чиме се добија нова 
номинација за феномен који је аутор сматрао да треба, може или мора да 
постоји баш у таквој форми, дајући тиме на значају идентификованом 
ентитету, негативно га, обично, конотирајући.     

•	 Није ни био Фројд свастичар, није увртао шију свастици (147)
•	 И јавите пуковнику да не брине, и да не свастичари тамо где је сад 

(150)
•	 Верујем ја у Ану неким наопаким веровањем и по вероисповести сам 

анан – човек који постоји само док мисли о томе како га нека Ана воли. 
(125)

•	 Да ћу га увоштити, док он верује да ћу га умоштити. (33) 
•	 да бисмо лакше могли да га држимо у шаци док се, још жив и пуковни-

част, копрца (20)
•	 Фројд у то време упознаје дуго и страсно неку викендашицу којој савија 

кике док, узгред, плете млађу сестру. (64)
•	 Осим ако Анчи не скине хаљинчи (90)
•	 Не знам како да му кажем.... да не жалопоји (108) 
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•	 Фугне између плочица су прљаве и прљаве су биле вероватно и онда кад 
је Фројдова жена, мајоруша, била жива и кубурила са притиском. (20)

Занимљиво, промишљено, Табашевић оригинално гради нову реч – 
свастичар, од речи свастика и агентивног суфикса -ар, креирајући нови 
концепт мушкарца склоног упуштању у односе са свастиком, уносећи 
ироничан тон у опис Фројдовог раскалашног понашања, о чему сведочи 
и даље деривиран глагол – свастичарити. Осим тога, карикатуру старца 
аутор слика и речима: пуковничаст, жалопоји, те осим свастике, и друге 
жене се номинују према месту или професији. Помало критизерски, по-
другљиво, али довитљиво, аутор се поиграва с називима жена слободнијег 
понашања, које су биле предмет забаве и игре Емиловог наратора и ње-
говог нимало моралног окружења. Речју викендашица аутор не мисли на 
женску особу која посећује своју викендицу, него се на том месту састаје 
с мушкарцима. Суфикс -ица неутрално је конотиран у творби именица 
типа Nomina agentis, али у овом споју и ширем текстуалном контексту 
уноси негативно значење, тј. ноту подсмеха и критике. Овај је поступак 
још очигледнији у примеру мајоруша, где се суфиксом -уша исказује при-
лично негативан став према женама, номинованим именицама негативне 
експресије (нпр. торокуша, спонзоруша, аљкавуша и сл.).           

16.3.1.4. Ресемантизација
Лексичкосемантички ниво анализе. У два примера бележи се креа-

тивно семантичко преобликовање постојећих лексема писнути и цвиле-
ти. У новом контексту, ови глаголи добијају ново значење и у вези су са 
(а) глаголом писати и то са значењем деминуције, тј. само кратко, мало 
написати, и (б) глаголом цвилети чији је агенс с обележјима и [+живо] и 
[-живо] (и човек и шарке ормана).   

•	 Пакао би требало да почне његовим силаском са брда о којем смо рани-
је већ нешто мало писнули. (35) 

•	 Једно се затвори у орман и цвилне уместо шарки ормана. (127)

16.3.1.5. Сумарни осврт на креативност у творби речи
Сумирајући резултате анализе који се односе на новонасталу реч, 

може се закључити да В. Табашевић, очекивано, најчешће користи твор-
бено-морфолошке механизме грађења речи: (а) деривацију као најпро-
дуктивнији процес творбе у српском језику и (б) сливање, све учесталији 
творбени поступак поигравања речима, „данас по свој прилици најжи-
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вљи од свих начина грађења речиˮ (Bugarski 2013: 24), којим се постиже 
ефекат изненађења, скретања пажње на нову реч, тј. нови феномен, у 
књижевности без значајног хумористичког ефекта258. Тек спорадично, 
али ефектно, аутор користи поступак дезинтеграције и ресемантизације, 
који припадају ширем дискурсном и стилском домену.  

16.3.2. реченица као Продукт креативности

Идентификовани су, врло блиски стилски поступци који су у осно-
ви игра речима: (а) понављање (лексичко, фонолошко или абревијациј-
ско), (б) дезинтеграција идиоматизованих израза (везаних колокација и 
фразеологизама).  

16.3.2.1. Понављање
Лексичкосемантички ниво анализе. Поступак понављања није но-

вина у књижевноуметничким делима, нарочито у поезији. У анализи-
раној грађи пак налазе се неуобичајени лексички синтагматски спојеви 
како би се постигао или изразитији контраст или наглашавање жељене 
квалификације и сл. те таутолошке везе (чекати чекањем).

•	 а затим се претварамо да се нисмо претварали (12)
•	 Наравно да је он такав био бескомпромисно нежан и бескомпромисно 

џедај (15)
•	 Наравно да би му било драже да је другачији дочекао другачију старост 

(15)
•	 суботе у пуковниковом стану ја сам радо чекао чекањем једног младића 

који воли да пискара. (16)
•	 Ана ми никада није рекла да ме воли иако ме је волела као никад. (30) 
•	 Он је неко ко силно жели да буде џек, а џек силно није. (35) 

Гласовно понављање је ефектан стилски поступак којим се истим 
гласовима у различитом окружењу постижу различити циљеви. Табаше-
вић не прибегава често овом поступку, али следећа два примера алите-
рације врло су учинковита: у првом се фрикативом /ш/ у комбинацији 
с плозивом /т/ дочарава утисак тескобе, благог застрашивања, док се у 
другом, везом плозива /к/ и сонанта /л/ осликава гибање и утисак звуч-
ног ономатопејског клик. Иначе, „алитерација свраћа позорност на дио 

258  Р. Бугарски (2013: 18) констатује да су вербалне играрије у виду сливеница 
нападно присутне у језику медија, нарочито реклама, где доминира њихов шаљиви, 
каламбурски карактер. 
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исказа или исказ у којему се реализира, заокружује га, естетизира, ства-
ра учинак еха, сугерира неочекивана сугласја међу удаљеним појмовима, 
потиче на несвакидашњу комуникацијуˮ (Bagić 2009).

•	 и све сам тиши и тиши, и тишти ме много тога. И она ме тишти као 
пришт (121) 

•	 Никад није ни добила свој лила клик-клак. (147)

Сличност форме појединих речи подстакла је аутора да повеже 
иначе неповезиве речи у реченицу и тиме добије нови реченични ритам 
и неку врсту риме у прозном делу. Семантички је понекад некомпати-
билно увезивање, као нпр. неочевидни очеви, али је овај апсурд појаве 
аутор пренео и на план језика. 

•	 ...на уштап остављена, на дугом штапу, да чекаш, највероватније уза-
луд. (78) 

•	 Наши очеви, не тако очевидни (85)
•	 И моје срце ће стати ускоро и укосо (137)
•	 Тај глас ми каже да сам ја пасторак, а не Пастернак. (183)

16.3.2.2. Дезинтеграција идиоматизованих лексичких јединица
Стилски ниво анализе. Најчешће форме којима се аутор поиграва у 

овом роману јесу идиоматизоване структуре – везане колокације и фра-
зеологизми, чија је садржина чврсто везана неразједињујућом формом и 
јединственим значењем. Ове лексичке јединице губе своје значење про-
меном било лексичке јединице било граматичког облика, а аутор управо 
у томе види богат материјал за предочавање и разједињавања формалних, 
спутавајућих облика постојања и исказивања нове појмовне садржине. 

•	 да ће му камен са срца пасти једино у гроб, тамо крај његове љубави  
(16)

•	 а не верујем ни у врхове, било врхове језика или које год друге. (20)
•	 Увек би шмрцао док би се сећао тога како је лишен свега и свих морао 

сам да тумара по белом свету. Иако ни свет није бео (33)
•	 Мало сутра, рекох, мало сутра – велико јуче. (34) 
•	 Чекао је дете пуним плућима  (55)
•	 Чим се тај авион појави, боже здравља и авиона. (66)
•	 Дочекали су Роберт и Фројд једва да се прва кућа запали деведесетих и 

да свима покажу своје беле зубе (78)
•	 И рекао себи у брк да је време, напокон, време. (79) 
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•	 Мој отац је скочио у Дунав ... Други пут му је пошло за скоком (85) 
•	 Ана осећа да она и ја имамо скупа ту силу којом ћемо исправљати кри-

ве Дунаве и Дрине (102) 
•	 Прича о оцу нема цену, јасно је ко длан. (106)

Посебно се издваја само неколико лепих примера уношења делова сти-
хова познатих песама, изврнутих и уграђених у одговарајући контекст. 
Весели тонови овог пута одзвањају јаче у тужном и очајничком вапају 
наратора:  

•	 Полудећу од престарелог Фројда који ме трује својим кованицама и 
који ме кује својим кованицама, који ме закива, за бедне динаре које 
морам да имам да бих живео, живео и срећан нам био. (25) 

Сличан и подругљив, али и хумористичан тон, из уста дечака, налази се 
у Табашевићевом роману првенцу – Тихо тече Мисисипи: 

•	 Божеее правде, ти што сапасе од пропасти досадна (ТТМ, 85).

Дечје разумевање лексичког фонда ограничено је узрастом, разумљи-
во, али и разним другим факторима. Ово је нарочито уочљиво у пева-
ним песмама, где је сегментација реченце на препознатљиве речи тежа 
и ограничава се на оне које су познате (досадна < досад нас). Колико 
је из праксе познато, оваквих примера има доста и могу послужити за 
лингвистичка али и интердисциплинарна истраживања, пре свега она 
психолингвистичка која се тичу усвајања матерњег језика.   

Анализом реченичних креација, може се установити да је посту-
пак поигравања с устаљеним и неразједињујућим структурама као што 
су фразеологизми, најпродуктивнији у процесу креативности на нивоу 
реченице. Овим преобликовањем постиже се опет неочекивани исказ ко-
јим се ауторов доживљај (нпр. Дунава као топоса у роману) уграђује у 
постојећу стабилну формално-садржинску целину, која се разграђује и 
на стилском и когнитивном нивоу ствара се нова слика која корелира 
с деструктивним ставовима наратора. Понављањем гласова, речи или 
делова речи постиже се ефекат наглашене лиричности, чиме се форма 
романа такође растаче и улази у граничну жанровску форму лирског ро-
мана. И дезинтеграција реченица или устаљених колокација и понавља-
ње језичких јединица на свим нивоима доприносе стилизацији текста и 
њихова анализа улази у домен ширег реченичног контекста.  
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16.3.2.3. Сумарни осврт на креативност на нивоу вишем од речи
С лингвистичког аспекта, када је новонастала реч у питању, закљу-

чује се да је деривација и даље основни поступак у лексичкој креатив-
ности, пре свега суфиксација, у овом случају елемената који семантички 
нису предвидљиви. С друге стране, када се говори о идиоматизованим 
изразима, најфреквентнији механизам креативности јесте дезинтеграци-
ја идиоматизованих израза. Пошто су у питању различити језички нивои 
језичке анализе, мада је тешко говорити о јасним границама међу њима, 
закључује се да је доминантан творбени ниво, затим лексички, па стил-
ски и на крају дискурсни. Поступци креативности који се односе на ове 
нивое анализе јесу следећи:

(а) творбени ниво: деривација (суфиксација) и сливање,
(б) лексичкосемантички ниво: ресемантизација и понављање,
(в) стилски ново: дезинтеграција идиоматизованих израза,
(г) дискурсни ново: дезинтеграција речи.        

На основу дате класификације, увиђа се да се аутор најчешће поигра-
ва формом речи, али нужно у вези са садржином, тј. семантиком која и 
јесте циљ, нова, неочекивана, у служби ширег контекста – реченице и 
целог текста. 

У поређењу с класификацијом творбених модела које даје Џ. Му-
нат (2007), а од које се пошло у анализи поступака творбе нових речи 
у роману Па као, може се констатовати следеће: ауторка идентификује 
12 модела, док се у нашем корпусу бележи укупно 6; они који би могли 
бити заједнички нашем анализираном роману и ауторкиним научнофан-
тастичним остварењима, донекле другачије номиновани, јесу следећи: 
(а) бленде (али без абревијације), (б) деривација (коју ауторка назива-
на (псеудо)деривацијом), (в) пресемантизација (према Мунат: аналогне 
творенице или неосематизација), (г) понављања (звучне имитације, у 
нашем случају алитерација на нивоу више речи). У овој класификацији 
остаје ван ове типологије поступак у креативности на нивоу реченице, 
јер се ауторка бавила творбом на нивоу речи. У том смислу, бележе се 
фразне и реченичне редукције, док би се у нашем корпусу идентифико-
вале фразне дезинтеграције. Закључује се да је већи спектар творбених 
механизама када је у питању роман који припада другом жанру, те би и 
у оквиру књижевноуметничког стила, лексичка креативност и начини 
њеног настанка били диференцијална црта.   
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16.4. лексичка креативност као стваралачки ПостуПак

Анализом грађе установљено је да је Владимир Табашевић у ро-
ману Па као прибегавао различитим поступцима игре речима и вешто 
показао снагу лексичке креативности у прозном делу, роману постмо-
дернистичког карактера – тематски, садржајно, стилски, и све то ску-
па – језички. Уочавају се структурно-семантичка поигравања и творба 
нових (1) речи – дезинтеграцијом, сливањем, деривацијом, ресеманти-
зацијом, међу којима нема јасних граница јер је семантика и процес и 
продукт ових твореница; и (2) реченица, поступцима (а) понављања гла-
сова, речи или делова речи и (б) њиховом дезинтеграцијом, уношењем 
нових речи, чиме се поништава карактер фразеологизма и добија нови 
садржај, а стари у призвуку остаје препознатљив, али без смисла који је 
преносио. Структурно, ови се поступци уклапају у постојеће механизме 
творбе речи, али садржински се комбинују некомаптибилни елементи у 
контексту стандардног српског језика, чиме се добија аутентичан, иди-
осинкратичан израз, јединствен и могуће непоновљив ван редова ово-
га романа. Новостворене асоцијације између концепата заснованих на 
сличности, аналогији или суседности (Benczes 2006: 7) имају своје ко-
муникативне ефекте, у овом случају најчешће се ради о контрасту, кри-
тици, иронији, апсурду или вапају.   

Даља истраживања лексичке креативности потврдиће то да је је-
зички потенцијал огроман, да се неологизми у књижевности разликују 
од оних у другим стиловима, пре свега од разговорног језика младих, 
креативних појединаца, па и оних намењених маркетингу. У белетристи-
ци се пак оваквим вредним бисерима говори више од уобичајених, кон-
солидованих речи и треба их проучавати као један специфичан лексички 
слој који нема претензије да постане део општег лексичког инвентара.

Употреба нових речи, индивидуализама, оказионализама, једин-
ствених твореница на нивоу речи или реченица треба да буде лични пе-
чат аутора, којим показује несамерив потенцијал језика и креативност 
као инхерентно његово обележје. Нарочито су вербална поигравања 
моћно средство у исказивању личног доживљаја стварности, маште, су-
бјективности, те, кад год је то могуће и одговара теми, жанру, садржају 
– језички скривени (и нескривени) потенцијал треба користити у прено-
шењу јединственог виђења обрађиване проблематике.   
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17. НОВЕ СРПСКЕ КОЛОКАЦИЈЕ ИЗ ГЛОБАЛНОГ 
СВЕТА

17.1. време од Сада

У тексту Професура за одабране, а поводом Нацрта закона о висо-
ком образовању, један наш академик рекао је следеће:

До сада смо знали за „вечитог младожењу”, за „вечиту” трудницу, вечи-
те политичаре, вечите студенте, вечите ривале, вечите дужнике, а биће 
да се припрема терен и за пробране вечите професоре. Истовремено, 
непотребни, „неподобни” или непослушни моћи ће одмах и „заувек” да 
се пусте низ пензионерску воду (НИН, 25. мај 2017). 

Овај кратак извод отвара бар два кључна питања у домену језичког из-
раза, у овом случају лексике, и то оне која, грубо речено, диференцира 
– оно време до сада и ово сада:

(1) Шта је мотивишући фактор за настанак нових речи / постојаних спо-
јева речи (колокација), тј. који су то ванјезички домени који генеришу 
нове појаве / ентитете?

(2) Колики је степен прихватљивости новостворених лексичких спојева из 
перспективе семантичког компатибилитета њихових конституената?

Полазећи од Сапировог постулата да се „култура може дефиниса-
ти као оно шта друштво ради. Језик је посебно како  мишљења” (Sapir 
1949/1992: 163), али и полазишта когнитивне семантике да је језик не-
одвојиво повезан с људским искуством, а да је знање енциклопедијско, 
јасно је да је интеракција између ванјезичког и језичког света неодво-
јива. Тако је и савремена друштвена позадина мотивишући фактор за 
настанак нових речи или потискивање или ресемантизацију постојећих 
различитим семантичким механизмима. Наведени цитат с почетка упу-
ћује на то да се у нашем савременом друштвено-политичком контексту 
припрема терен, отвара место за „подобне” особе / професије у сфери 
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образовања и њихова вредност, подобност носи квалификатор ‛трајна, 
непролазна’ – вечита. Основна је хипотеза овог истраживања да ће се 
управо на терену актуелне политике, економије, информационих техно-
логија, као и забаве и друштвеног живота идентификовати нови ентите-
ти који, су мање или више вешто, или потпуно неадекватно, номиновани 
и, као такви, нашли су простор у лексичком систему савременог српског 
језика. 

17.1.1. о ‛ПаПиру’
Постојећи одређени ентитети до сада диференцирају се додатним 

дистинктивним обележјима, што их сврстава у подређени ниво у односу 
на основни ниво категоризације. Тако је, с једне стране, нпр. лексема 
документ у РМС-у дефинисана на следећи начин:

1. хартија са одређеним подацима који служе као доказ или потврда за 
нешто, јавна или лична исправа. 
2.   књижевно, уметнички или сл. дело, као сведочанство једног времена: 
~ епохе. 

док следећи пример, с друге стране, на први поглед, сведочи о таутоло-
шком споју: 

У овом тренутку, више од 100 прописа предвиђа неопходно коришћење 
папирног документа, као јединог признатог начина за спровођење неког 
поступка, закључење правног посла или обезбеђење доказног средства 
(Блиц, 21. 8. 2017).

За разумевање колокације папирни документ неопходно је укљу-
чити познавање ширег позадинског контекста који диференцира посто-
јеће знање о датом ентитету придруживањем дистинктивног обележја 
‘електронски’, при чему се сема материјал – ‘хартија’, искључује из 
семантичког садржаја. Отуда, иако неприхватљива веза разложива на 
компоненте: (хартија) + (хартија + подаци), налази место у лексичком 
инвентару и прихватљива је говорницима српског језика јер, према Фил-
моровој теорији семантичких оквира, постоји систем појмова повезаних 
на такав начин да је за разумевање ма којег од њих неопходно разумети 
целу структуру у коју се он уклапа. 

Документ пак, било да је папирни или електронски, у форми тзв. 
нон-пејпера семантички је непрозиран, чак и ако се има увид у шири 
контекст:
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Папир који је подељен амбасадорима земаља чланица ЕУ у форми ‛нон 
пејпера’ не садржи никакве захтеве постављене Бриселу, већ садржи пре-
сек ставова Србије у погледу дешавања у региону и очекивања Србије да 
се Европска унија још више ангажује на стабилизацији региона.259 

У овом случају не помаже ни дословни превод – *непапир, *недокумент, 
јер, и поред тога што ове лексеме не постоје у српском језику, чак се ни 
интуитивно не може доћи до значења. Ј. Ћирилов поводом тога каже да 
је „реч о принципу ‘ништа није договорено док није коначно договоре-
но’. Терминолошки нон-пејпер је као нешто чега нема јер је пука скица. 
Наравно, озбиљна скица, на којој се каткад дуго радило, да би једном 
била прихваћена и спровођена у дело” (Ћирилов 2014). Дакле, ради се 
о нацрту документа, чији ће садржај (могуће) бити усвојен на некој 
вишој инстанци. У процесу од непапира до папира у језику домаће по-
литике укорењена је употреба нон-пејпера до данас, да ли због тога што 
је тешко у потпуности пренети семантички садржај, због инертности у 
домену језичког исказа наших политичара или пак због могуће манипу-
лације, тј. дистанцираности и недодирљивости естаблишмента посред-
ством језика. „Нон-пејпер је могла бити проглашена за реч 2013. године 
уместо речи селфи” закључује Ћирилов.

Придевско-именичке лексичке везе, које су предемт овога рада, 
припадају групи ограничених и везаних колокација, које карактерише 
висок степен постојаности, и мала могућност заменљивости консти-
туената, при чему, према Лејкофу (2014: 142), који оперише термином 
скупови, прост пресек скупова не функционише, што значи да нпр. ко-
локација обично дете није пресек скупа обичних ствари и скупа деце. У 
терминологији Г. Благус-Бартолец (2014), која се ослања на истражива-
ња В. Ивира (1992/1993), реч је о целовитом колокацијском значењу.260

17.1.2. колокације у времену ‛од сада’
Испитивање ограничених колокација може бити један од методо-

лошких поступака за истраживање – како специфичности одређених 
259  http://www.rts.rs
260  „Тако ће Ивирово тумачење бити прихваћено унутар даљње расправе о одно-

сима међу ријечима које творе колокацијску свезу, што подразумијева да основно на-
чело проучавања односа међу ријечима неће бити успостава хијерархије између главне 
и зависне ријечи, него понајприје разматрање различитих значењских могућности ме-
ђусобног повезивања ријечи у свезу те њихове улоге у обликовању цјеловитога ко-
локацијског значења које настаје удруживањем значењског потенцијала обију ријечи” 
(Blagus Bartolec 2014: 89).

http://www.rts.rs
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традиционалних културних вредности261 и начина мишљења, тако и са-
времених тенденција у једном друштвеном и културном миљеу. Овакви 
устаљени спојеви могу бити индикатор културолошких граница, како 
наводи Н. Брагина у својим лингвокултуролошким истраживањима 
(1996: 200), што илуструје примерима мајчинска брига (у енгл. дослов-
но: ‘motherly care’) и братска осећања (‘brotherly feelings’), закључу-
јући да управо стабилност споја делује као један од начина на који се 
језиком изражава културолошко знање, које се генерацијама преносило 
и ускладиштило у колективну меморију. Љ. Поповић (2008: 69) говори 
о еквивалентним идиоматским синтагмама262 као индикатору у успоста-
вљању разлика приликом комбиновања концепата, констатујући да „је-
зичка грађа потврђује да и у културама сродних народа постоје упадљи-
ве разлике у концептуализацији стварности”. 

С друге стране, промене на друштвеној сцени неминовно се ре-
флектују на језичком плану и управо нови постојани и фреквентни споје-
ви – ограничене и везане колокације могу бити показатељ ових кретања. 
Стога ће примарни индикатор стабилности нове колокације у лексичком 
инвентару српског језика бити њихова фреквенција забележена у мате-
ријалу постављеном на интернет (И), компарирана с грађом у СрпКорп-у 
(ЕК), при чему се очекује висок степен диспропорције забележених при-
мера (папирни документ: И: око 3.460 : ЕК: 2; мобилни новчаник – И: око 
14.200 : ЕК: 0). 

Анализираће се тридесетак примера забележених у дневној и не-
дељној штампи (од априла до октобра 2017) и у телевизијским информа-
тивним и забавним емисијама. Мада се колокација разуме као реализа-
ција лексеме у минималном контексту, те за анализу значења може бити 
погодна и концептуална анализа и колокацијска и асоцијативна метода, 
значењу споја приступиће се анализом активираних компонената зна-
чења, будући да се врло често ради о везама које су семантички, могуће 
привидно, инкомпатибилне (нпр. бесплатни минути, лажна одељења и 

261  Веза између језика и културе расплинута је и вишеструка, чија истраживања 
Р. Бугарски смешта у цео спектар дисциплина: „Област културе толико је разливена, и 
сама по себи и у вези с језиком, да нема једне дисциплине која би могла претендовати 
да све то покрије. Поједина тематска чворишта из тог широког опсега могла би спа-
дати у надлежност антрополошке лингвистике, културне антропологије, социологије 
језика, социјалне психологије, културологије и других интердисциплинарних научних 
подручја” (Bugarski 2005: 25). 

262  Ауторка ово илуструје, између осталих, и следећим примерима: срп. јак чај; 
рус. крепкий чай – буквално „чврст чај”, укр. мiцний чай – „моћан чај”, енгл. strong tea 
– досл. „снажан чај” (Поповић 2008: 69).
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сл.). Осим степена прихватљивости колокације, циљ оваквог истражи-
вања јесте да се утврди тенденција ширења значења одређених лексе-
ма, стилска маркираност и експресивна вредност новоствореног споја. 
Тематске групе у које су сврстани примери условно се разумеју будући 
да се домени ванјезичке стварности преплићу у смислу парцелације и 
јасних граница, што се, свакако, одражава на језичком плану. 

17.2. информационе теХнологије

Један од императива савременог друштва јесте дигитализација, 
те се отуда, као својеврсни хипероним, изродила колокација дигитална 
трансформација, која означава процес развоја „компанија свих величи-
на”, и питање је, како се наводи на једном порталу, „опстанка не само 
компанија већ и читавог друштва”.263  РМС (2007) придев дигитални, а, о 
дефинише на следећи начин: 

који оперише бројкама, који показује стање и др. величине исказане број-
кама, бројним вредностима и сл.: ~ мерач крвног притиска, ~ рачунар, ~ 
сат, ~ техника. 

Слично значење дато је и у Великом речнику страних речи и израза 
(Клајн–Шипка 2007), уз контекстуализаторе: ~ рачунар, ~ часовник, при 
чему овај речник не бележи лексему дигитализација, која је у РМС-у 
дефинисана као: увођење дигиталних уређаја. Међутим, горепоменута 
дигитална трансформација данас подразумева увођење дигиталних 
компетенција (наставника и ученика), дигиталне зрелости, дигиталне 
писмености у једном новом дигиталном добу. О томе сведочи извод из 
документа Оквир дигиталних компетенција – Наставник за дигитално 
доба Националног просветног савета (из децембра 2013. године) са 98. 
седнице Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републи-
ке Србије:

Оквир представља додатну вредност на постојеће реформске иниција-
тиве у овој области као што су: континуирана улагања у информатичку 
инфраструктуру тако да она буду дугорочно исплатива, а расподела пра-
веднија, реформа програма наставе где су дигиталне компетенције пре-
познате као међупредметне компетенције и где се развоју компетенција 
прилази холистички са фокусом на постизање стандарда и остваривање 

263  https://www.b92.net/biz/vesti/ 19. 10. 2016.

https://www.b92.net/biz/vesti/
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исхода учења, измене наставних планова и програма за основну школу 
тако да наставни предмет информатика и рачунарство добије статус оба-
везног предмета, развој оквира за самоевалуацију и процену електронске 
зрелости школа, пилотирање електронског дневника, организовање ре-
левантних обука за запослене у образовању и друге.264 

Другим речима, један од сегмената реформе образовног система под-
разумева обуку наставника и ученика у области информатике (стицање 
дигиталних компетанција), при чему се стечана знања могу градирати 
до одређеног степена (дигитална зрелост), те се може говорити о осо-
би која има способност да вешто користи компјутер (дигитална писме-
ност). Јасно је, дакле, да је економичност исказа доминантан фактор за 
ширење колокационог опсега овога придева, без обзира на то колики је 
степен некомпатибилности са, нпр. именицама писменост и зрелост, а 
постојаност и учесталост оваквих веза, те њихова једнозначност инди-
катор је да гравитирају ка затвореном терминолошком систему. У ЕК 
овај се придев везује доминантно за именице: камера, запис, емитова-
ње, телевизија, фотографија, опрема, слика (у опозицији је с придевом 
аналоган), док веза с именицама компетенција и зрелост није забеле-
жена, а за везе с именицом писменост постоји шет потврда. Слично је 
с придевом електронски: ЕК: комуникација, пошта, трговина, опрема, 
обрада, адреса, уређај, надзор, апарат, комуникација, евиденција, док се 
електронска зрелост не бележи. О фреквентности употребе овога при-
дева, али и утицају енглеске ортографије, сведочи и његова скраћеница и 
полусложеничко писање (е-: е-управа, е-идентификација, е-доставља-
ње, е-чување, е-потпис, е-библиотека итд.). За поједине пак примере 
требало би да се зна и значење. Наиме, од 30. октобра ове године (2017) 
постоји и е-рецепт, а то значи да хронични пацијент преписану тера-
пију може узети уз здравствену књижицу у апотеци која има налепницу 
„е-рецепт”, поводом чега је министар здравља рекао: „Све су то ствари 
без којих не можемо даље, јер је ово предуслов да наше здравље буде 
боље, а план је да наше здравство буде лидер у региону за три године”.265 

Како се видело, школа може бити електронски зрела, при чему се 
метонимијском трансформацијом активира значење оних који су у тој ин-
ституцији. С друге стране, обележје аниматности приписује се неживим 
ентитетима у везама с придевом паматан / интелигентан, где су појмов-
ном метафором предмет и појава концептуализовани као човек. Већ уста-

264  http://www.mpn.gov.rs/okvir-digitalnih-kompetencija
265  http://www.blic.rs/vesti/drustvo; 12. 11. 2017.

http://www.mpn.gov.rs/okvir-digitalnih-kompetencija
http://www.blic.rs/vesti/drustvo
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љена калкирана веза паматни телефон (‛smartphone’) упућује на телефон 
с више напредних рачунарских могућности од претходних. Говорећи о 
асоцијативној методи као једној од одговарајућих за испитивање утицаја 
културних и друштвених промена на значење речи, Р. Драгићевић (2008: 
86), кад је у питању значење речи телефон, констатује да се „њен денотат 
полако мења. До пре неколико година денотат лексеме телефон био је ис-
кључиво жичани, фиксни телефон. Да је сада другачије, показују подаци 
из Асоцијативног речника српског језика (АР). Убед љиво најфреквентнија 
асоцијација испитаника на стимулус телефон јесте мобилни” (од 800 – 
106). А и сада је другачије, додали бисмо: у АР асоцијативно поље ове 
лексеме не обухвата лексему паматан, нити телефон улази у асоцијатив-
но поље стимулуса паметан (од апарата бележи се – телевизор с ф. 1), 
што значи да су се за десетак година десиле рапидне промене у домену 
телекомуникација, што резултира и новим лексемама / лексичким споје-
вима. Подаци добијени из ЕК и претраживача на интернету иду у прилог 
поменутој диспропорцији: И: паметни телефон: 468.000 : EK: 7. 

Остали забележени примери именица с обележјем [-живо], које су 
праћене придевом паметан / интелигентан, јесу такође дословни прево-
ди с енглеског: табла, кућа, клик. У оксфордском речнику колокација 
(2008) међу 49 примера придева као колоката уз именицу кућа (home) 
није регистрован придев паметан (smart), што је из данашње перспек-
тиве необично јер само на упит smart home претраживач прикаже око 
87.000.000 резултата (на српском: паметна кућа И: 446.000 : EK: 33). 
Једна од дефиниција овог новонасталог ентитета јесте:

енгл.: A home equipped with lighting, heating, and electronic devices that can 
be controlled remotely by smartphone or computer.

‘you can contact your smart home on the Internet to make sure the 
dinner is cooked, the central heating is on, the curtains are drawn, and 
a gas fire is roaring in the grate when you get home’266

срп.: Паметна кућа је концепт модерног домаћинства и живљења у њему. 
Кућа је паметна јер се прилагођава тренутној активности, расположењу, 
навикама и животном стилу сваког од укућана, а притом остварује енер-
гетске уштеде. 

Конектујте се из Ваше канцеларије, са аеродрома или са другог 
места на Вашу кућу или стан, проверите стање опреме и уређаја 
и подесите све подсистеме тако да раде сходно Вашим жељама.267 

266  https://en.oxforddictionaries.com
267  http://www.pametnakuca.rs

https://en.oxforddictionaries.com
http://www.pametnakuca.rs
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Паметни ентитети (телефон) сачињени су од елемената, тј. разли-
читих понуда: преносивих и бесплатних минута и порука, неогранигеног 
интернета и других услуга, које се, сврстани у групе, данас називају па-
кети, при чему се постојање (делом таутолошке) везе Бокс пакет разуме 
да ова именица означава садржај (= скуп понуда) / робу која се продаје, 
без компоненте ‘упућеност’ / ‘слање’. 

Значење именице порука данас се знатно променило,268 нарочито у 
језику младих. У свакодневном разговору, готово искључиво улази у до-
мен телефонске писане комуникације, губећи притом компоненту ‘по-
средник’ (обавест, саопштење упућено некоме по другоме, РМС), али 
проширујући садржај семом  ‘дијалог’, интеракција путем мобилног 
телефона. Усмена комуникација телефоном искључује преношење ове 
врсте порука, а јединица за дужину разговора и наплату јесу минути. 
Тако је разумевање веза с придевом бесплатан, -тна, -тно, (бесплатне 
поруке, бесплатни минути) могуће само уз помоћ појмовне метафоре 
комунИкацИја је роба, време је роба / новац.  

17.3. Политика и образовање

Једној групи забележених примера заједничка је особеност да се 
квалификују појаве и ентитети који нису валидни, легитимни, тј. одсту-
пају од оних који су прави, правни, истинити, важећи. Предњачи свакако 
придев лажан, -жна, -жно,269 чије се семантичке реализације разликују 
од примера до примера. Манипулација и обмана део су политичке сце-
не и имају универзалан карактер, о чему сведочи и  недавни текст под 
насловом: Лажне вести – реч године. Ова веза (fake news) део је Трам-
пове реторике и „стекла је одређени легитимитет након што ју је речник 
Колинс прогласио за реч године.270 Лексикографи Колинсовог речника са-
општли су да се употреба овог термина повећала за 365 одсто од 2016. 
године.”271 

268  Слично је са значењем мотивног глагола поручити, што Т. Прћић (2016: 442) 
уврштава у генерализацију (ширење) значења, истичући да је „из глагола поручити 
уклоњено обележје ‘преко посредника’, тако да ново значење гласи ‘пренети поруку 
директно; саопштити, обавестити, изјавити, рећи’”. 

269  Семантичка разуђеност овога придева, посматрана у најужем (колокацијском) 
контексту, предочена је у огледном истраживању: Антонимски парови у колокацијама 
(Дражић 2014: 83–84). 

270  https://www.collinsdictionary.com
271  http://mondo.rs/a1053555/Info/Svet; 2. 11. 2017.

https://www.collinsdictionary.com
http://mondo.rs/a1053555/Info/Svet
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Шефица Колинсовог одељења за језички садржај Хелен Њустед рекла је 
да је термин „лажне вести” неизбежан ове године и да је допринео „по-
дривању поверења друштва у извештаје медија”.272 

У Кембричком речнику (Cambridge Dictionary)273 значење овога споја де-
финисано је на следећи начин: 

fake news: false stories that appear to be news, spread on the internet or using 
other media, usually created to influence political views or as a joke: 
There is concern about the power of fake news to affect election results.

Ради се о измишљеним садржајима који круже интернетом с циљем да 
обману јавност, те, као такви, ови садржаји нису никакве вести. Ова лек-
сема, према својој семантици, искључује верификацију и квалификацију 
према критеријуму истинитости. 

У домаћој средини данас постоје лажне дипломе, лажни докто-
рати, (и купљени докторати) дакле неаутентични, кривотворени, фал-
сификовани документи, којима се озбиљно угрожава легитиметет и ин-
тегритет образовног система. Новостворена је и веза лажна одељења:

Београд, 29. август 2017. године – Министар просвете, науке и техно-
лошког развоја у Влади Републике Србије Младен Шарчевић указао је 
данас на то да су претходних година у школама у Србији прављивана ла-
жна одељења са малим бројем ученика како би се сачувала радна места 
у просвети, нагласивши да се томе морало стати на пут.274 

 
На друштвену сцену искорачиле су старлете и то с квалифика-

тором државне. Значење ове речи на нашим просторима удаљено је од 
оног у енгл. starlet – позоришна или филмска глумица која игра според-
не улоге, звезда у успону (A young actress with aspirations to become a 
star)275. Ма колико довитљиви и духовити коментари били у вези с овим 
феноменом (спонзоруша је еволуирала у старлету; старлета није зани-
мање, то је положај тела; лоше старлете иду у ријалити, а добре добијају 
државну функцију и сл.), ради се о поражавајућој појави да у српској 
дипломатији предност имају државне старлете у односу на свршене и 

272  http://rs.n1info.com/a339292/Svet; 2. 11. 2017.
273  https://dictionary.cambridge
274  http://www.rts.rs
275  https://en.oxforddictionaries.com

http://rs.n1info.com/a339292/Svet; 2. 
https://dictionary.cambridge
http://www.rts.rs
https://en.oxforddictionaries.com
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добре студенте ФПН-а, а о њиховим квалификацијама један дневни лист 
пише следеће:

Новим перјаницама српске дипломатије заједничко је и то да углавном потичу 
из богатих породица, блиске су моћницима, воле скупе аутомобиле, егзотична 
путовања, фирмирану гардеробу. Њима посао није потребан толико због новца 
колико због престижа. Да би махале дипломатским пасошима и хвалиле се да 
раде у Министарству.276 

Тако би се, према својој фреквентности, реч старлета, нажалост, могла 
наћи као контекстуализатор придева државни, а, о поред постојећих: ~ 
грб, ~ буџет, ~ химна, ~ установа, ~ празник, ~ репрезентација, ~ служба, 
~ чиновник (РМС). 

17.4. стеПен семантичке адекватности некиХ лексичкиХ сПојева

Поменути професори с почетка могу се oквалификовати придевом 
вечити (РМС: 3. који се врло дуго нечим бави или је врло дуго у неком 
стању, статусу: ~ студент, ~ путник, ~ оптимиста), али никако дерива-
ционо блиским придевом вековни (који траје, постоји вековима, веома 
дуготрајан: ~ борба за слободу). Ипак, много пута поновљена веза веков-
не / хиљадугодишње поплаве, постала је у једном тренутку уобичајена, 
без обзира на то што је њено значење бесмислено, тј. означава трајање 
поплаве, а не њен интензитет, који би се правилно исказао квалифика-
тивним генитивом именице век: поплава века. У ЕК није забележена ова 
веза, а обележје постојаности имају ентитети: огњиште, циљ, сукоби, 
обичаји, док се на много места бележе вести овога типа:

У мају 2014. године током вековне поплаве која је погодила Србију, Кру-
пањ је био једно од најтеже погођених места...

Тако би се и сложенице с овим придевом, када не означавају трајање, 
уклопиле у наш граматички и лексички систем уколико би се одређене 
појаве квалификовале обликом генитива. И. Клајн о томе каже следеће: 
„Сигурно је да изрази као ‘деветнаестовековни писац’ раније нису били 
уобичајени, и лако је могуће да су настали буквалним превођењем ен-
глеских синтагми типа ‘19th-century writer’” (Клајн 2017). 

276  http://www.blic.rs/vesti/politika

http://www.blic.rs/vesti/politika
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17.5. Превод или срПски еквивалент

На постављена питања с почетка може се начелно одговорити да 
се узроци новонасталих спојева могу тражити или у сфери савремениих 
технологија, где се, често, дословним преводима с енглеског остварују 
наизглед неприродне, неадекватне везе, или се ти узроци крију дубоко у 
сфери политике, у оквиру које, будући да је на европском путу и препуна 
отворених и неотворених поглавља, готово на дневној бази искрсавају 
нове појаве које се именују ad hoc  или њихови називи остају у некој 
форми англицизма, за који се или неће, или не сме, или пак не жели тра-
жити адекватан српски еквивалент. Будућа истраживања оваквих споје-
ва могла би да почивају на полазиштима асоцијативне методе, како би се 
потражила могућа постојаност испитиваних лексичких веза  и у свести 
говорника српског језика, а тиме и појава и ентитета у нашем друштву 
и култури.       
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18. РЕКАПИТУЛАЦИЈА И ПЕРСПЕКТИВЕ

Спроведена истраживања сведоче о томе да је тешко успостави-
ти јасну границу међу приступима проучавању значења речи јер се у 
већини њих семантика испитиваног феномена декодира из најужег кон-
текста, било да су у питању секундарне семантичке реализације (та-
нак осмех), творбено блиске а значењски сродне лексеме (удар грома : 
ударац ногом) или апстрактна лексика, нужно конкретизована и сводива 
на чулима доступан ентитет (друштвене мреже су се запалиле). Аде-
кватност примењених методолошких полазишта почива пак на кључном 
елементу значења датих речи који се, најопштије, тиче аутосемантично-
сти или семантичких обележја  [аниматност], [конкретност] и сл. Пове-
заност испитиваних проблематика односи се или на различите аспекте 
самог лексикона: синтагматски и парадигматски план, диференцијације 
и фазичних граница на синтагматском континууму, или на спрегу је-
зичких и ванјезичких датости очитованих у концептима или асоцијаци-
јама. Заједничи именитељ истраживања јесте и културна и историјска 
позадина која генерише промене, сужавања, ширења или ишчезавања 
значења или компонената значења, у чије се оквире смештају нова зна-
чења, без чијег контекста често остајемо ускраћени за неки од његових 
елемената. Методолошки су истраживања повезана корпусом – речнич-
ким информацијама и/или електронском грађом, која је, као конторлни 
корпус, нарочито савременог, спонтаног исказа, индикатор учесталости, 
доминантног значења и савремених тенденција и иновација у лексикону. 
Даље, окосница спроведених испитивања јесте аспект примене добије-
них резултата – у педагошкој и лексикографској пракси. Заправо су тео-
рија и пракса испреплетене и, мада се полази од сагледавања проблема у 
теоријским оквирима, инспирација за већину питања у овим поглављи-
ма потиче из праксе, било у настави или у изради и употреби речника, 
где треба и да се врати, тј. нађе адекватну примену. 

Анализа спроведена у одељку Колокацијска перспектива значења 
речи, ма колико теоријска апаратура у њему почивала на данас далекој 
фертовској структуралистичкој традицији, другим речима, принципима 
лексичких релација и њихове дистрибуције, тј. на полазиштима компо-
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ненцијалне анализе и анализи семантичког компатибилитета, доноси 
релевантне закључке о значењу пре свега блискозначних лексема. Ова се 
перспектива фокусира због стицања језичке компетенције неизворних 
говорника којима је далеко значење лексичког споја нпр. танка кафа, а 
у контексту синонимије (у секундарним значењима, разуме се) – још је 
удаљеније – питање да ли ће постојати еквиваленција с контекстуалним 
синонимима танак – узан, прозиран, слаб, издужен и сл. или антоними-
ма – *дебела, *крупна, *моћна, *обимна, јака кафа. Питање остварене 
семантичке реализације лексеме и њој саодносних блискозначница може 
се разматрати и у оквирима когнитивне семантике, где се значењу при-
писује динамички карактер (енгл. meaning construction) јер се оно ствара 
у тренутку, што значи да није задато у самим речима, него је на нивоу 
појмова. Као такво, значење је у овом приступу индикатор за остваре-
ње разних појмовних структура и активирање ванјезичких знања да би 
се оно конструисало, при чему се диференцирају она конвенционална 
од конкретних, контекстуално условљених, значења, тј. интерпретације 
конвенционалних. Оба приступа довела би стога до истих или сличних 
резултата с тим што се колокацијском методом идентификују семантич-
ки повезане скупине конституената синтагматске везе на основу срод-
ности или супротности смисла на парадигматском плану, док се когни-
тивном апаратуром трага за структуром концепта, његовим својствима, 
кроз језик пројављеним. Тако се нпр. показало да значења придева слаб 
и танак у пресеку имају заједничко обележје [-интензитет/заступље-
ност] (слаба/танка коса, слаба/танка кафа, слаба/танка измаглица), 
што показује и заједничка блискозначница редак, док их диференцира-
ју значења код којих су активиране друге семе различитих примарних 
значења – [-физичка снага] : [-физичка димензија], што је уочљиво код 
заједничких колоката (нпр. слаб глас пригушен, мутан, нејасан – супр. 
јак, продоран : танак глас звонак, висок, пискутав – супр. дубок итд.). 
Основни извор, смерница и грађа за оваква истраживања јесу речници 
– општи, дескриптивни речници српскога језика, из којих се ишчитава 
најпре семантичка структура и устројство значења и/или специјализо-
вани – речници колокација за стране језике те, у овом случају, пажње 
вредан и за ову проблематику и те како значајан – Енциклопедијски реч-
ник српско-енглески Б. Хлебеца. Традиционални лексикографски посту-
пак у општим речницима пружа увид у сегментацију полисемантичке 
структуре, идентификованог примарног значења, примере, контексту-
ализаторе значења (колокате), синониме, на основу чега се јасно види 
семантички пресек двеју анализираних лексема (нпр. мали и ситан). 
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Енциклопедијски двојезични речник, уз општи лексички фонд доноси 
и културно специфичну лексику, безеквивалентну, јединствену за одре-
ђене социјуме, која је реализација перцепције његових носилаца и тиме 
индикатор њихове слике света. Микроструктура овога речника, осим 
лакуна, делова мозаика слике двеју култура, садржи и информације о 
лексичкој спојивости, тј. речнички чланак, поред значења, на јединствен 
начин обједињује и разрешава и, за неизворне говорнике, најзахтевнија 
питања синонимије на основу колокатора, чиме се у ствари дефинише 
значење на нетрадиционалан начин. Овај је речник зато и непроцењив 
извор информација и путоказ за један од сегмената будућег речника ко-
локација. Да би се инвентар колокација употпунио, проверио у ширем 
контексту, сагледала њихова учесталост, упоредили колокати и њихова 
фреквенција, те на тај начин добио што целовитији колокацијски оп-
сег и (рекцијски) потенцијал испитиваних лексема, у истраживање су 
укључени подаци из електронски похрањених текстова – СрпКорп-а и 
српског корпуса (srWaC) у бази Sketch Engine. Електронским алатима 
добиле су се свеобухватне информације о садржинским и формалним 
аспектима истраживане лексике, те статистички подаци, који се у савре-
меним истраживањима колокација сматрају једним од најрелевантнијих 
параметара. Осим тога, многобројне могућности у напредним претрага-
ма омогућују компаративне анализе у једном језику или више њих, што 
се видело у паралелним приказима заједничких колоката у истражива-
њу значења придева ситан и мали. Фреквенција је пак показала и то да 
придев ситан преузима део негативне конотације уз именице које значе 
какве активности или њихове извршиоце, с компонентом експресивно-
сти (ситни криминалци, ситне рибе, ситни препродавци), као и да се 
најчешће везује за именице са значењем из домена каквих делатности 
или финансија (ситно предузетништво, ситне инвестиције и сл.). 

Поред синонимије, једнојезична паронимија је у настави српског 
језика као страног, као и других страних језика (али и матерњег: нпр. 
значајан : знатан; језички : језични или интернационализама: ефектан : 
 ефикасан; сензитиван : сензибилан; систематичан : системски; леги-
тиман : легалан итд.) један од централних проблема у учењу, усвајању 
и употреби адекватног паронимског пара. Сличност облика и непозна-
вање творбених механизама, инвентара и значења, пре свега, суфикса у 
српском језику, њихове значењске дисперзије, те различите семантике 
паронимских парњака доводи до погрешне употребе одговарајуће лек-
семе. Методом анкете на постављена четири задатака с кључном девер-
бативном именицим (типа удар : ударац) установљено је да неизворни 
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говорници на вишим нивоима учења српског језика боље резултате по-
казују у рецепцији него у продукцији паронима, да једноставније разре-
шавају леви од десног контекста (због конгруентности атрибута), те да 
су најслабији резултати у домену самосталне творбе од понуђених гла-
гола (удисати: удисај, удис и сл.), а да је препознавање постојећих фор-
ми у српском језику на релативно задовољавајућем нивоу (нпр. *долаз : 
долазак и сл.). Енкодирање значења опет се налази у најужем контексту 
и семантичкој скупини колоката који откривају значење двеју формално 
сличиних, значењски неподударних лексема, а коначна идентификација, 
устројство и диференцијација значења на основу колокација треба да 
нађе своје место у ваљаном речнику паронима, бар оних фреквентних, 
према узору на постојеће (нпр. руске) речнике паронима. 

Испитивање феномена лексичке солидарности, тј. обухватности 
значења једне лексеме другом (нпр. шутнути ногом), обављено је према 
Козерјуовој типологији синтагматских спојева, при чему се, очекивано 
отворило питање степена импликације и експликације значења. На осно-
ву примера у електронском корпусу, махом из текстова књижевноумет-
ничког стила, показало се да је ова појава, у основи неинформативних и 
таутолошких исказа, занимљива јер се у доста примера експлицира по-
јам-спроводник. Разлози за ову појаву јесу или стилске природе – исти-
цање појма-спроводника, што доприноси вишој ефектности, сликовито-
сти, појачаности уметничког израза (жвакао је зубима влат траве), или 
се дати појам детерминише и то с обзиром на специфичност исказаног 
појма (шутнуо је левом ногом) или на његову инхерентност/неинхерент-
ност (газио је босим : кривим ногама по маховини). На основу тога иден-
тификована су три типа експликације: обавезна, необавезна и (смисао-
но) неочекивана, стилски оправдана. Први тип се везује за конотативну 
компоненту значења глагола (колутати очима, шкргутати збима и сл.), 
други за поетску (махати руком узалуд, без наде) и трећа, најчешће с 
обавезним детерминатором, али с различитим функцијама (атрибутска, 
адвербијална или функција актуелног квалификатива), све у зависности 
од семантике именице и намере актера радње (гледала га је нежним очи-
ма = нежно; газио је босим ногама = бос;  помиловала ме је узнемиреном 
руком = узнемирено; узнемирена). Ови су примери даље отворили, како 
се види, питање могућности остварења прилошког значења, придевског 
или обају тј. услова за овакву реализацију или рестрикцију као и могућ-
ност интерпретације когнитивним механизмима метонимије и метафоре 
када се говори о испољавању унутрашњих, емотивних стања деловима 
тела. Другим речима, и за овај сегмент анализе значења погодан би био 
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и когнитивни приступ, којим би се дошло до видова концептуализаци-
је исказивања осећања деловима тела: резултат за унутрашње стање у 
ИКМ емоцИја које се препознаје у метафори поглед И додИр су речИ. 

Имплицираност значења, обухватност семантике двеју лексема 
једном, протеже се кроз неколико истраживања, различито тематски ра-
споређених и анализираних различитом теоријском апаратуром. Уз по-
менуту лексичку солидарност у оквиру колокацијског приступа уочено 
је преплитање прилошке и придевске семантике код лексема ситно и 
крупно у значењу и квантитета и квалитета и форме новца. У примеру 
Имаш ли ситно? формално је у функцији објекта прилошка форма којом 
је семантички кондензована, инкапсулирана колокација ситан новац, 
што је сводиво на (нешто) ситно новца, слично примеру који наводи 
Д. Кликовац (1996: 136): Прочитао је мало (страна). Овај је феномен 
вредан даље дубље и обимније анализе, како је наговестила и М. Ивић 
(2008: 94) говорећи о придевским и прилошким речима као о два неисто-
ветна језичка одсликавања исте категорије одредбености. 

Посебно се издваја импликација значења једног објекта у семанти-
ци исказаног другог директног објекта који обухвата значење првог и на 
тај начин, механизмом појмовне метонимије, опште стојИ за посебно 
(копа замљу за копа рупу у земљи; брије браду за брије длаке на бради 
итд.) фокусира истакнутију целину за њен део. Проблематика глаголске 
метонимије, према јасно издвојеној типологији овога феномена Ј. Апре-
сјана (Апресян 1995: 203–207), обрађена је у оквиру целине когнитивна 
перспектива при чему су као грађа за истраживање послужиле речничке 
дефиниције издвојених глагола (брисати, копати, кувати, закопчати) 
како би се утврдила усаглашеност обраде ових транзитивних глагола 
у речницима (РСАНУ, РМС) у поређењу с примерима у електронској 
грађи. Утврђенa је извесна неусаглашеност при обради метонимијске 
дисперзије у речничким чланцима, при чему се показало да је лекси-
кографски поступак бележења метонимије доследније и уједначеније 
спроведен у РСАНУ, што је у складу с поставком Д. Гортан Премк (2007: 
77–79) да значења с истом архисемом треба давати под истом тачком, 
раздвојена тачком и запетом или различитим словима (нпр. брисати сто, 
очи, чело; прашину, сузе, зној). Даља истраживања овога типа глаголске 
метонимије допринела би утврђивању теоријски јаснијих и прецизних 
принципа за доследну примену при регистровању семантичких транс-
формација у речничком чланку, о чему је писала и И. Грицкат. 

Да је имплицираност значења честа појава, на први поглед неуоч-
љива, те да се ваљаном методологијом детектује и даље разлаже и сме-



288

ЗАВРШНА РАЗМАТРАЊА

шта у одговарајуће сегменте лексичке и граматичке синтагматике, све-
доче бројна истраживања, међу којима се издвајају она које је спровела 
Р. Драгићевић (2020) на примерима партикуларизатора-уобличавача и 
партикуларизатора-садржавача, која је, ослањајући се на нека испитива-
ња М. Ивић (1995; 2000) и М. Радовановића (1972) о обавезној детерми-
нацији, идентификовала имплицитну партикуларизацију (уз регуларну 
и ону с обавезном детерминацијом). Посебно важно опажање тиче се 
степена инкапсулације код пратикуларизатора уобличавача о чему све-
дочи издвојени трећи тип с најизражанијим својством имплицираности 
значења, до нивоа прототипа, о чему ауторка каже следеће:

Именице као што су букет, мрва, пласт, прамен везују се у партитивним 
синтагмама за врло мали број именица са значењем материје или предме-
та. Због скромног дистрибуционог потенцијала, као и због најфреквент-
није употребе ових уобличивача у једном типу партитивних синтагми, 
прототип букета у главама говорника српског језика јесте букет цвећа, 
прототип мрве је мрва хлеба, пласта – пласт сена, прамена – прамен 
косе. Ти прототипи су толико доминантни да из когнитивне сфере успе-
вају да остваре огроман утицај на језичку сферу (Драгићевић 2020: 41). 

Ова су запажања издвојена као потврда за потребом испитивања (обаве-
зно) експлицираног и имплицираног значења, степена њихове семантич-
ке обухватности, различитости језичких и појмовних сфера у којима се 
остварују и њихове речничке обраде. 

Појава супротна импликацији јесте експликација, тј. детермина-
ција која је у досадашњој литератури испитивана из угла обавезне де-
терминације с циљем постизања семантички потпуне информативности. 
Међу истраживањима у овој књизи, у оквиру когнитивне перспективе 
лексичког значења, налази се пропитивање проблематике значења при-
дева чист (то је лудост : то је чиста лудост) у функцији прототипске 
одредебе категоризовања, за које је као теоријска основа постављено по-
лазиште постојања језичких средстава којима се исказује степен грави-
тирања ка прототипу једне категорије, што се у терминологији Џ. Лејко-
фа (Lakoff 1972) одређује као ограда категоризовања [‘hedges’] док М. 
Ивић овај феномен назива прототипским одредбама категоризовања. 
На основу детаљног прегледа значења забележених у РЈАЗУ и РМС, те у 
електронској грађи, како би се добио један мали дијахрони увид у евен-
туално померање значења испитиваног придева, закључује се да сегмен-
ти његовог значења варирају у вези са семантичким обележјима име-
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ница с којима колоцира, најпре у погледу диференцијације [+/-конкрет-
но], те у оквиру скупине апстрактних именица [+/-позитивно]. Фокус је 
био на значењу, данас бројнијих, апстрактних именица, које су из класе 
nomen attributiva, деривиране суфиксом -ост (глупост, лудост, пакост, 
охолост, лењост; радозналост, сентименталност, човечност, сређе-
ност, радост итд.), међу којима превагу имају оне с негативним значе-
њем. Имајући у виду чињеницу да се овакви спојеви не бележе у РЈАЗУ, 
савремено стање показетељ је тенденције ширења, пре свега, потребе 
да се фокусира и идентификује недвосмислен случај негативне појаве, 
што је на језичком плану, у овом случају, очитовано везом дате именице 
с придевом чист. О потпуним поларитетима позитивно : негативно ипак 
се не може говорити без ограде, што сведоче примери који, примарно с 
позитивним значењем, у комбинацији с датим придевом, гравитирају ка 
именовању негативне појаве (чиста добит, чиста забава, чисто задо-
вољство), нарочито у форми Из + генИтИв са значењем узрока. Истра-
живања ових феномена, осим што расветљавају значењски, формални 
и употребни план одредаба категоризовања, пружају и увид у људску 
спознају одређених појава, концептуализованих најчешће механизми-
ма метафоре и метонимије, као и у сагледавање релевантних феномена 
које око посматрача фокусира, скалира и складишти. Даља истраживања 
одредаба категоризовања могу се тицати њихове заступљености у ра-
зличитим функционалним стиловима, нарочито научном, где је, прет-
постављамо, најмање очекивано и заступљено њихово присуство. Исто 
тако, пажње вредно било би испитати семантику придева (и прилошких 
израза) који имају способност да истакну степен блискости протототипу 
одређене категрије. 

Истраживање значења идентификовањем појмовних метафора 
данас је актуелно и потврда је адекватности овога приступа и домета 
когнитивне семантике. У књизи је дата илустрација овога приступа на 
примеру концептуализације виртуелне комуникације. Другим речима, 
трагали смо за одговором – како разумемо друштвене мреже, данас један 
од видова паралелне реалности и, јасно, дошли до инвентара конкрет-
них ентитета и њихових специфичности, тј. њихове опредмећености у 
нашим умовима (простор, предмет, запаљива материја итд.). Даља ис-
траживања треба да иду у смеру израде базе појмовних метафора, што 
је данас електронски доступно на порталима за многе језике  (уп. http://
zrno.fsb.hr:8080/Metafore).     

Лингвокултуролошка истраживања захтевала су очекивано дру-
гачију методологију, корпус и приступ грађи. Трагајући бар за обриси-

http://zrno.fsb.hr:8080/Metafore
http://zrno.fsb.hr:8080/Metafore
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ма слике богатства и сиромаштва, местом, улогом и симболиком биља 
у традиционалној култури Срба, основни извор били су Вукoви запи-
си у Српском рјечнику (1818; 1852) и Српским народним пословицама 
([1849]1965). У тој претрази привукао нам је пажњу Вуков лексикограф-
ски поступак, пре свега бележење културно специфилних речи, безе-
квивалентне лексике у немачком и латинском, с дугим дескриптивним 
пасажима, обимним етнолошким, етнографским, социолошким, обред-
но-обичајним итд. описима, првим колико-толико системски уређеним 
етнолингвистичким или лингвокултуролошким записима, што је, у 
основним цртама, описано у поглављу Вук као лексикограф и лингвокул-
туролог.  Портрете пак доброте и храбрости ишчитавали смо из Асо-
цијативног речника српског језика (2005), богатог извора за разнородна 
истраживања савременијег колективног менталног лексикона и методом 
анкете, спроведене након десетак година од публиковања поменутог 
Речника.

Да би се сагледао однос српског традиционалног човека према 
иметку, стицању, новцу, сиромаштву, тоталном ексцерпцијом из Срп-
ских народних пословица идентификоване су оне које упућују на разу-
мевање рада, стицaња, чувања, односa према другима и то на основу 
целокупног значења пословице, као и на основу појединачних лексема 
које у свом семантичком садржају имају компоненте ‛новац’, ‛дати’, 
‛храна’, ‛богат’, ‛сиромашан’, те оних које ово значење добијају меха-
низмом семантичких трансформација: сто, проја, рука, Бог, сунце итд. 
Даље су ове пословице груписане према вредносним судовима које 
преносе, тзв. аксиологемама и задатак је био да се утврди степен це-
ловитости, истинитости постављеног вредносног суда. Ваћина њих је 
јединствена (треба бити задовољан оним што се има; памет се не може 
купити; сиромаштво је пожељно стање и предуслов за моралан живот 
итд.). Једино су амбивалентни ставови забележени у аксиологемама: (1) 
Добро је помагати другима и делити с њима јер се истовремено поја-
вљују опозитни ставови: Ко дијелио а плакао, не веселио се. бр. 2259, а 
као њена супротност: Даровна рука сиромашка мајка. бр. 873; (2) Вред-
но је само стечено имање:  (а) Боље је поштење у сиромаштву него 
богатство без поштења. бр. 384 : (б) Ко зна поштено, њему један, а 
ко не зна њему два. Гледај: ко има образа, добро живи, а ко нема, још 
боље. бр. 2296. Анализом народних пословица о богатству и сирома-
штву може се закључити да је садржај овога концепта комплексан јер су 
у њега уткани логичко-тематским оквири који извиру из инхерентних 
својстава поседовања / непоседовања, те је прожет темама хране, мора-
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ла, Бога, живота / смрти, пријатеља, родбине, брака итд. Ови аксиолшки 
судови, као део етичког система вредности, остају до данас актуелни, а 
даља истраживања треба да покажу да ли се они могу оквалификовати 
као стереотипи или су апсолутни одраз реалности и у којим сферама 
данас постоје евентуална померања. Оваква истраживања захтевала би 
валидну израду упитника и евалуацију, јасно дефинисану оцену ставо-
ва, као и анализу значења кључних лексема у речницима савременог 
српског језика, те екстракцију њихових фреквентних конкорданцијских 
листа из електронске грађе.  

Српски рјечник – увек отворена књига (Константиновић 1964: 7), 
речник енциклопедија, даје могућност за различита ужелингвистичка 
истраживања, али и она која се тичу организације друштва, породи-
це, културе, географије, обичаја, веровања итд., а пре свега човека као 
средишта целог тог миљеа. Номинација најближег његовог окружења 
– биљке, животиње, апстрактне појаве, небеска тела итд., пре утврђе-
них номенклатура, таксономија, терминологије, почивала је на позна-
том, конкретном или магијском, човеку блиском ентитету – делови тела, 
осећања, биљни свет, родбински односи, временски периоди, веровања 
(кумова слама, стидак, оправио се као липа у прољеће и сл.), што иде у 
прилог антропоцентичној теорији. Фразеологизми или шире, паремије, 
којима се уз дефиницију даје симболичка вредност лексеме испитивани 
су како би се разумео значај биља у сферама здравља, обреда, обичаја, 
магије. Потпомогнути теоријским истраживањима В. Чајкановића, Љ. 
Раденковића, П. Софрића, на основу Вукових бележења у устаљеним 
синтагматским спојевима у истраживању Биље у српској култури и Ву-
ковом Рјечнику начињена је мала реконструкција премодерног начина 
живота и света заснованих на биљном коду. Испитивана је симболика 
купуса, глога, смрекиња, броћа, врбе, бора итд. која би у перспекти-
ви могла да нађе своје место у речнику симбола српске традиционалне 
културе.  

Закључци који се односе на савремено разумевање доброте и хра-
брости тичу се неколико нивоа анализе: (1) асоцијације потврђују позна-
ту чињеницу да се значење придева добар свело на општу позитивност, 
сему /+/ због широког колокационог опсега што је испитанике навело 
да га спецификују, тј. уже одреде дајући одговоре с којим је овај придев 
повезан на парадигматском плану (великодушан, даровит, доброћудан, 
кротак, марљив, милосрдан, милостив, мио, мудар, насмејан, нежан, 
позитиван, пристојан, стрпљив, фин, частан, чист, честит и др.); (2) 
на сингаматском плану издвајају се тематске скупине које се у асоција-
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цијама најчешће везују за овај придев: (а) родбински и социјални одно-
си (пријатељ, мајка и сл.); (б) професије – (б1) интеракција (професор, 
сарадник, лекар итд.) и (б2) таленат (писац, говорник, уметник, глумац 
итд.). Укрштањем ових двају планова уочава се да би се под прототипом 
доброте подразумевла два сценарија (1) великодушност особа из најбли-
жег окружења (добар пријатељ) и (2) хуманост, преданост особа једне 
врсте занимања (добар лекар) и даровитост у домену одређених профе-
сија (добар писац). С друге стране, асоцијације на придев храбар показа-
ће сему усмерености и доминираће вербалне реакције на синтагматском 
плану, при чему се добро чува колективна слика храбрости – храбар у 
сукобима, али се наслућује и нови портрет ове особине у складу с изазо-
вима новог доба – храброст у ризичним политичким и тешким матери-
јалним ситуацијама и здравственим условима (храбар новинар; храбра 
мајка; храбра медицинска сестра). 

Творбу речи у овој књизи обједињује поново позадински културо-
лошки оквир који је мотиватор и генератор за померања значења, њи-
хова сужавања, ширења, ишчезавања или творбу нових речи или нових 
значења постојећих речи. Наизглед тематски разуђена проблематика 
– деривационо гнездо једне лексеме, творбени механизам секундарне 
конверзије англицизама, игра речима као стилски поступак у савременој 
књижевости, новине у лексичкој спојивости – повезана је временским и 
социо-културним датостима које уоквиравају различите феномене, цен-
тралне (брат) или периферне (афтер; папирни документ; паранојеви и 
сл.). Разноликост корпуса и методолошког поступка нужно је повезана 
с испитиваним феноменом – од Вуковог Рјечника до романа постмодер-
нистиче књижевности Па као или речника општега типа, Семати чко-
деривационог речника (2006) и онога специјализованог – Српског реч-
ника новијих англицизама (2021). Један од циљева био је да се творбом 
речи као индикатором значења утврде механизни творбе и домени упо-
требе нових речи. Степени оправданости за постојање нових речи у вези 
су са стварним потребама за именовањем нових ентитета, а све друге 
творенице или су потпуно неоправдане, семантички неинформативне, 
неадекватне или спадају у домен експресивног исказа, стилски обеле-
жених и идиосинкратичних одлика језика писца. Колико год да је сте-
пен оправданости постојања оваквих речи низак, нарочито једног слоја 
англицизама, колокација које изнедри тренутак политичког или другог 
друштвеног мотива, потреба за истраживањем настанка нових речи у 
начелу почива на испитивању творбеног потенцијала постојећих речи 
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или мање или више успешних твореница у домену језичке креативности 
као инхерентног обележја језика.               

У вези са свим наведеним закључцима, намећу се смернице за 
даља истраживања у домену и теорије и праксе: 

(1) Испитивање колокација у контексту синонимије и обрнуто с ци-
љем израде речника колокација али и речника синонима чије би 
се значење читало из наведених колоката уз сваки од чланова у 
синонимском низу;  

(2) Обједињавање и складиштење резултата истраживања о пој-
мовној метонимији и појмовној метафори, те метафтонимији у 
регистар или на портал доступан широј научној јавности, чиме 
би се добили обриси конструкције мишљења, што би даљу при-
мену могло имати у интердисциплинарним истраживањима;

(3) Пренос савремених резултата истраживања у наставну праксу с 
неизворним говорницима у виду минималних речника синонима, 
колокација, паронима, али и у наставу матерњег језика на свим 
нивоима образовања. Нарочиту важност у наставним програми-
ма треба дати развијању речничке компетенције и неговању кул-
туре читања речника, учења из речника и на речицима, детекто-
вању разних видова језичких појава у њима, поређењу доступних 
информација, речничких чланака, значења која су повезана према 
сличности или супротности смисла, израда слике базичних кон-
цепата итд.; 

(4) Приближавање методологије семантичких истраживања у наста-
ви, рад на асоцијативним речницима, енциколопедијским речни-
цима, нарочито на грађи из Вуковог Рјечника (оба издања), уоча-
вање промена значења, културних специфичности у лексичком 
значењу, померања речи ка периферији – домени су лексикологи-
је у школским програмима;

(5) Исто тако, задаци су и укључивање корпусних истраживања на 
великим базама електронске грађе, надоградња постојећих кор-
пуса, израда нових, специфичних према стиловима или видовима 
испољавања језичких исказа и укључивање корпусне лингвисти-
ке у наставу матерњег, нематерњег или страног језика; ово значи, 
на добро балансираној грађи, вешто програмираном софтверу, 
ући у савремену еру приступа лексикону, не занемарујући никако 
дијахронијска и дијалектолошка истраживања српског језика, за 
која постоје доступни речници (Вуков, Г. Елезовића, М. Златано-
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вића и др.) на платформи Расковник (http://raskovnik.org/),  као 
и изузетно вредна грађа српске културне баштине постављена 
у Дигиталној библиотеци Матице српске (http://digital.bms.rs/
ebiblioteka).  
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[Следе пописане референце објављених радова, тј. информације о изворном 
наслову, публикацији у којој је рад објављен, издавачу, години издања и пагинацији. 
Редослед референци одговара редоследу поглавља у књизи, с насловом главе, 
означене римским бројем. Сви првобитни радови у књизи су проширени, допуњени 
каснијим резултатима истраживања самог аутора или других истраживача о датој 
проблематици, измењени и технички приређени у складу с концепцијом књиге. 
Четири истраживања настала су првобитно у коауторству (три с проф. др Јеленом 
Ајџановић као другим коаутором), што је наведено на крају библиографског 
чланка у облој загради. Посебна напомена односи се на истраживање под насловом 
„Биљни свет у фразеологизмима у Српском рјечнику (1852) Вука Ст. Караџића”, 
који је настао у коауторству с проф. др Зојом Карановић, као првим аутором, на 
чију је молбу овај рад пренет у књигу без измена (минималне измене тичу се 
наслова, додавања наслова потпоглављима у истраживању и њихове нумерације). 
Наведени библиографски податак у четвртом поглављу, с насловом „Anglicizmi u 
srpskom jeziku iz vizure konverzije: konverzija kao sekundarni morfološko-semantički 
i morfosintaksički postupak adaptacije anglicizama u srpskom jeziku” први пут 
се објављује у овој књизи под насловом „Секундарна међујезичка конверзија 
англицизама”, будући да је јавности изложен у виду саопштења на конференцији 
Сусрет култура децембра 2020. године (Филозофски факултет, Нови Сад)]      

Колокацијка перспектива значења речи

1. Лексичка солидарност у српском језику на примеру соматизама, у: В. Ружић, 
С. Павловић (ур.), Лексикологија, ономатика, синтакса, [Зборник у част 
Гордани Вуковић], Нови Сад: Филозофски факултет, 2011, 79–89. 

2. Улога колокација у тумачењу значења лексема у Енциклопедијском српско-
енглеском речнику Бориса Хлебеца, у: B. Čubrović, N. Tomović (eds.), 
Belgrade English Language and Literature Studies (Belgrade BELLS), 
XII [Special Issue in Honour of Boris Hlebec on the Ocassion of his 75th 
Birthday], Belgrade: Department оf English Language аnd Literature Faculty 
оf Philology, 2020, 187–205. https://doi.org/10.18485/bells.2020.12.9 

3. Комуникативни приступ истраживању блискозначних придева, Годишњак 
Филозофског факултета, XXXIV-1, Нови Сад: Филозофски факултет, 
2009, 125–134. 

https://doi.org/10.18485/bells.2020.12.9
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4. Улога контекста у разумевању творбено блиских именица, у: В. Крајишник, 
(ур.), Српски језик као страни у теорији и пракси 4, [зборник радова], 
Београд: Филолошки факултет, Центар за српски као страни језик, 2020, 
21–33. (у коауторству с проф. др Ј. Ајџановић, други аутор).

Когнитивна перспектива значења речи

1. Лексикографски аспект глаголске метонимије, Зборник Матице српске за 
филологију и лингвистику, 62/2, 2019, 71–84.

2. Како данас разумемо друштвене мреже: метафоре дигиталног простора у 
српском језику, у: С. Гудурић, Б. Радић Бојанић (ур.), Језици и културе у 
времену и простору 9, Нови Сад: Филозофски факултет, 2020, 71–79. (у 
коауторству с проф. др Ј. Ајџановић, други аутор).

3. Prototipske odredbe kategorizovanja na primeru prideva čist i njegovih 
kontekstualnih sinonima, Godišnjak Filozofskog fakulteta, 43/1, Novi Sad: 
Filozofski fakultet, 2018, 423–436.

Лингвокултуролошка перспектива значења речи

1. Aсоцијативни портрет доброте и храбрости у српском језику и култури, 
Зборник Матице српске за књижевност и језик, 64/2, 2016, 343–353. (у 
коауторству с проф. др Ј. Ајџановић, други аутор).

2. Појмовно-лингвистички модел ‛богатство’ и ‛сиромаштво’ у Српским 
народним пословицама, у: Ј. Дражић, И. Бјелаковић, Д. Средојевић (ур.), 
Теме језикословне у србистици кроз дијахронију и синхронију, [Зборник у 
част Љиљани Суботић], Нови Сад: Филозофски факултет, 2016, 231–243.

3. Биљни свет у фразеологизмима у Српском рјечнику (1852) Вука Ст. Караџића. 
Странстващи идеи по пътищата на хуманитаристиката. Изследвания 
по фолклористика, културна антропология и славистика в чест на 
доц. д-р Катя Михайлова / Wandering Ideas on the Paths of Humanities. 
Studies in Folkloristics, Cultural Anthropology and Slavistics in Honour of 
Assoc. Prof. Dr Katya Mihaylova, (еds. S. Stanoev, V. Baeva, V. Penchev, V. 
Toncheva, I. Kolarska), Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, 2020, 348–
369. (у коауторству са проф. др З. Карановић, први аутор).
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4. Лексикографски поступак у Вуковом Рјечнику, у: И. Живанчевић Секеруш, 
Ж. Милановић (ур.),  Десети међународни интернационални симпозијум 
Сусрет култура, Нови Сад: Филозофски факултет, 2019, 63–85.

Творба речи у културолошкој перспективи

1. Семантичко-деривационо гнездо лексеме брат и његове културолошке 
импликације у Српском рјечнику Вука Ст. Караџића, Путевима речи 
[Зборник у част Даринки Гортан Премк], у: Р. Драгићевић (ур.), Београд: 
Филолошки факултет, Катедра за српски језик са јужнословенским 
језицима, 2017, 425–427.

2. Anglicizmi u srpskom jeziku iz vizure konverzije: konverzija kao sekundarni 
morfološko-semantički i morfosintaksicki postupak adaptacije anglicizama 
u srpskom jeziku, Једанаести међународни интернационални симпозијум 
Сусрет култура, Нови Сад: Филозофски факултет, 2020, (излагање на 
конференцији).

3. Лексичка креативност као обележје стила у роману Па као Владимира 
Табашевића, Зборник Матице српске за књижевност и језик, 69/1, 2021, 
261–278.

4. Нове колокације у савременом друштвеном и културном контексту, Језици и 
културе у времену и простиру VII/2 [тематски зборник], у: С. Гудурић, 
Б. Радић Бојанић, Ј. Дражић, Ј. Ајџановић (ур.), Нови Сад: Филозофски 
факултет, 2018, 71–79. 
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Изводи из рецензија: 

У закључку истичемо да књигу која је пред нама краси теоријско- 
-методолошка утемељеност, заснованост закључака на валидном 

и разноврсном корпусу, компетентна комуникација с релевантном 
литературом и, надасве и у збиру, холистички приступ проучавању 
значења речи, која се сагледавају како у светлу општих човекових 

когнитивних способности тако и у светлу културом условљених 
семиотичких образаца. Уверени смо стога да ће књига своје 

читаоце наћи не само међу лингвистима различитих усмерења већ 
и међу истраживачима у другим друштвеним и хуманистичким 

наукама.
Академик Јасмина Грковић-Мејџор

Изузетно добро познавање литературе, домаће и стране, и 
критички однос према изнетим ставовима омогућавају ауторки 

да на основу добро промишљеног теоријско-методолошког 
приступа спроведе читав низ лексиколошких истраживања, 
те да добивене податке сагледа и са ширег културолошког 

становишта, предочавајући при том и домене њихове примене – у 
лексикографској и педагошкој пракси.

Проф. др Вера Васић

Књига Приступи проучавању значења речи представља 
монографију-уџбеник и по разноврсности представљених садржаја 

и метода. Није изостављен опис ниједног важнијег модела 
проучавања лексичког значења у савременој лексикологији – 

колокацијска метода, примена појмовних метафора и метонимија, 
лингвокултуролошка анализа паремиолошког и фразеолошког 

фонда, асоцијативна метода, проучавање семантичко- 
-деривационог потенцијала лексема. За примену сваке од ових 

метода ауторка је пажљиво изабрала лексику на којој је спровела 
анализу. Ниједно истраживање не заснива се на само једној 

методи, већ се оне комбинују. [...] Ова књига може послужити као 
приручник странцима који уче српски језик јер се у њој решавају 

бројна језичка питања која изазивају недоумице и проблеме 
странцима приликом усвајања српског језика.  

Проф. др Рајна Драгићевић
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