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УВОДНА РЕЧ

Књига Слика природе у српском језику представља научну студију која 
обједињује знања из различитих лингвистичких и нелингвистичких области 
и сходно грађи примењује одговарајућу научну апаратуру у њеном разматра-
њу. Међутим, она није настала искључиво из лингвистичких побуда. У почет-
ку је постојала само знатижеља и заинтересованост ауторки за дисциплине 
изван лингвистике које су непресушан извор података за описивање култу-
ре српске језичке заједнице и откривање њеног идентитета. Касније се јави-
ла потреба да се њихови ресурси укључе у решавање проблема који се не могу 
објаснити искључиво лингвистичким методама. То се у првом реду односи на 
претпоставку о природном људском језику као водичу кроз културу и култур-
не обрасце заједнице у којој се користи. У разматрању овог проблема већ на са-
мом почетку искрснула су питања која се тичу односа између човека и ствар-
ности која га окружује: шта је то што представља човекову стварност, на који 
начин се одвија интеракција између човека и те стварности, која је улога ми-
шљења и језика у тој интеракцији, да ли човеково осмишљавање стварности 
проналази свој одраз у језику, у којим сегментима језика треба тражити траго-
ве тог осмишљавања, које методе применити у тој потрази и сл. Иако је у том 
тренутку овај проблем изгледао као врзино коло, нека решења наметнула су 
се спонтано, сама по себи. У испитивању односа између човека и стварности 
најприродније је било узети у обзир природни амбијент као његово примарно 
окружење, чији ресурси најнепосредније предодређују опстанак и развој људ-
ске заједнице. Због нераскидиве везе човека и природе могло се претпостави-
ти да су у човековој свести представе о тој вези дубоко укорењене те да се тра-
гови ове укорењености могу наћи и у самом језику, у првом реду у семантици 
његових јединица. Ове првобитне претпоставке потврђене су огледним истра-
живањима објављеним у Годишњаку Филозофског факултета у Новом Саду: 
Гордана Штасни, Језичка слика воде (2019) и Концептуалне вредности лексеме 
дрво и њених деривата у српском језику (2020); Гордана Штрбац, Лингвокулту-
ролошки статус лексеме камен (2019) и Лексема земља као одраз језичке слике 
природе (2020). Резултати ових испитивања, у којима је језички материјал раз-
матран само фрагментарно, показали су подобност предмета и теоријско-ме-
тодолошког оквира примењеног у анализи грађе, због чега је она проширена и 
системски обрађена, те је коначно добијена студија ширег обима.
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1. УВОДНА РАЗМАТРАЊА

1.1. Кратке напомене о књизи

Од тренутка свог постанка па до данас односно током своје еволуци-
је човек је непосредно усмерен на природу која га окружује. Она је простор у 
којем се одвија његова егзистенција, из ње црпе материје и друге елементе не-
опходне за живот: удише ваздух, пије воду, храни се њеним плодовима, кори-
сти њене ресурсе у различите сврхе. Иако је природа непресушан извор људ-
ског живота, она понекад може бити и човеков највећи непријатељ, озбиљна 
претња његовом опстанку – у ситуацијама природних катастрофа као што су 
поплаве, земљотреси, вулканске активности, различите болести. Међутим, и 
човек са своје стране утиче на њу, мењајући је и прилагођавајући својим по-
требама, тако да у одређеним ситуацијама својим деловањем чак нарушава 
њену равнотежу и наноси јој штету. Због свега овог може се рећи да између 
природе и човека постоји непрекидна интеракција, у којој обе стране актив-
но учествују. 

Управо та међусобна упућеност човека и природе доприноси томе да она 
постаје важан део његове стварности. Човек опажа у природи све оно што је 
сачињава: различите врсте биљака и животиња, разноврсне облике тла, по-
јаве, процесе, стања и сл., затим стиче искуство у додиру с њима и одређена 
знања која се у виду одговарајућих представа задржавају у његовој свести, а 
рефлектују у језику у виду посебних номинационих средстава, којима се име-
нују. Тумачење природе и појава у њој може имати своју научну основу и у 
великој мери одговарати ономе што постоји у стварности. Тада човекова ан-
гажованост иде у правцу детаљног изучавања законитости које важе у приро-
ди, систематизације њених елемената, уочавања узрочно-последичних и дру-
гих врста веза међу природним појавама и сл., у циљу што тачнијег описа и 
њиховог представљања у енциклопедијама, приручницима, студијама и другој 
научној литератури. Ипак, изван научног оквира стицања знања о природи, 
остају наивна схватања природних појава, која су некад резултат ирационал-
ног мишљења. Ови облици поимања и доживљавања природе немају научну 
заснованост и релевантност, али имају веома важну улогу у животу једне за-
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једнице, због чега подједнако заслужују своје место у историји културе. Ту је, 
пре свега, реч о значењима која су чланови једне заједнице на одређеном ступ-
њу цивилизацијског развоја приписивали појединим природним ентитетима, 
што је постало основно обележје одређених облика религијског мишљења и 
тако прокрчило себи пут у домен културе. Ово наивно поимање својствено је 
не само многим претхришћанским религијским системима него и јеврејској 
и хришћанској традицији, у којој природни елементи имају специфичну сим-
болику, на пример вода, као неизоставни елеменат у ритуалима од рођења до 
смрти. Ту су затим и други облици доживљавања и поимања природе које је-
зик одражава, а о којима ће детаљније бити речи у овој књизи.

У овом истраживању полази се од претпоставке да језик одражава све 
описане облике мишљења односно да је на основу семантике језичких једини-
ца могуће проникнути у механизме сагледавања природе који су својствени 
српској језичкој заједници, без обзира на то да ли су наслеђени из неког рани-
јег периода односно заједнички ширем словенском или индоевропском про-
стору. С тим циљем за предмет истраживања одабране су номинационе једи-
нице српског језика којима се вербализују следећи концепти природе: камен, 
земља, вода, ваздух, ватра,1 дрво и вук. Сваки од поменутих концепата пред-
стављен је у засебном одељку у којем је испитана семантика: а) лексема којима 
се концепти именују, б) јединица њихових деривационих гнезда, као и в) тер-
минолошких и фразеолошких израза које дате лексеме конституишу. Сва ова 
именовања која је човек наденуо природним ентитетима, али и онима који су 
с њима у непосредној вези, откривају погледе на свет српске језичке заједни-
це односно механизме поимања и повезивања његових природних елемената. 
Тако се изучавањем језика и његове структуре сагледавају различити аспекти 
човекове природе, у првом реду они који се тичу његових сазнајних способно-
сти односно перцепције света који га окружује. Тиме се центар интересовања 
помера с језика на његовог носиоца, због чега ова студија добија сва обележја 
антропоцентричних истраживања у лингвистици.  

1.2. Теоријски оквир истраживања 

1.2.1. Човек као језичка личност

1.2.1.1. Антропоцентрична парадигма у лингвистици, која помера фо-
кус истраживача са самог језика и језичке структуре на његовог носиоца, по-
стала је актуелна током последњих тридесет година. Она се јавља као одговор 
на лингвистичке правце и приступе који су језик изоловали од његових го-

1 Ватра се условно може схватити као компонента природе. Иако најчешће настаје као резултат људ-
ске активности, у природи се може јавити и спонтано: услед одређених физичких процеса и дејстава, као 
што је појава усијане материје (нпр. лаве у току ерупције вулкана), електрицитет изазван ударом грома итд. 
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ворника усмеравајући се само на језичке датости и механизме те занемарују-
ћи чињеницу да језик не постоји ван својих корисника. Језик живи управо у 
динамици између човека и спољашњег света, међу којима постоји непрекидна 
комуникација. Он је зависан како од те стварности, која се непрестано мења, 
тако и од начина на који је човек види, разуме и доживљава. А с позиције ан-
тропоцентризма, човек спознаје свет који га окружује издвајајући себе из тог 
света, супротстављајући ја свему ономе што то није (Маслова 2007: 7). На ту 
спознају утичу како човекове индивидуалне карактеристике, као што су пол, 
узраст, образовање, црте личности, склоности, интересовања и сл., тако и ње-
гова припадност одређеној етничкој, друштвеној и културној заједници, чије 
обрасце понашања и мишљења прихвата, најчешће несвесно, и прилагођава 
им се. У овој, новој парадигми језик се посматра као средство помоћу којег се 
може проникнути у облике човекове спознаје стварности. Задатак спознаје чо-
века спознавањем његовог језика Е. Козерју формулише као нов и специфичан 
за нашу епоху (према: Караулов 2010: 7). С позиције антропоцентризма, дакле, 
човек је на првом месту, а језик је његова главна карактеристика, најважније 
обележје (Маслова 2007: 8). 

1.2.1.2. Промена истраживачке перспективе у лингвистици, тј. преме-
штање фокуса с објекта говорне делатности на његов субјекат, резултирала је 
рађањем нових интердисциплинарних приступа какви су когнитивнолингви-
стички и лингвокултуролошки (Маслова 2007: 8). У њиховим оквирима по-
јавиле су се нове теорије и методе у разматрањима језичких чињеница. Једна 
од њих је и теорија језичке личности (homo loquens). Према речима В. А. Ма-
слове, у руској лингвистици прве кораке у тој области начинио је В. Виногра-
дов, који је установио два пута у изучавању језичке личности: личност ауто-
ра и личност ликова. О личности говорника писао је А. А. Леонтјев. Сам појам 
језичке личности почео је да разрађује Г. И. Богин (Маслова 2007: 118). Ипак, 
иако се промишљања која се баве односом човека и његовог језика у литерату-
ри могу уочити и раније, најпотпунију теорију језичке личности формулисао 
је Ј. Караулов (2010).2 Полазећи од претпоставке да се језик не може упозна-
ти сам по себи, без укључивања корисника и његових историјсколингвистич-
ких, социолингвистичких, етнолингвистичких и психолингвистичких особе-
ности, овај аутор оправдава увођење појма језичке личности у лингвистичка 
разматрања тиме што се на овај начин интегришу различити аспекти језика 
који су до тада били непомирљиви. По његовом мишљењу, језичка личност је 
човек који овладава способношћу стварања и разумевања текстова који се ра-
зликују по: а) степену структурно-језичке сложености, б) дубини и прецизно-
сти одражавања стварности, в) одређеној циљној усмерености. При томе је у 
структури језичке личности могуће издвојити непроменљиви, инваријантни и 
променљиви део слике света. Појам општеруског језичког типа овај аутор ко-
ристи као претпоставку постојања инваријантог дела на свим нивоима струк-

2 Студија Ј. Караулова објављена је 1987. године, али је за потребе овог истраживања коришћено 
седмо издање, из 2010.
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туре језичке личности, који носи национални колорит (Караулов 2010: 7–41). 
За истраживање облика поимања природе у српској језичкој заједници од по-
себног је значаја Карауловљев тростепени модел структуре језичке личности, 
заснован првенствено на интелектуалним цртама, јер се оне, према речима 
овог аутора, најинтензивније испољавају у језику. Теорију језичке личности 
овај аутор формулише ослањајући се на лингводидактику, која се служи до-
стигнућима психологије у покушају да процес усвајања матерњег или страног 
језика доведе у везу с формирањем и развојем личности. У моделу језичке лич-
ности који предлаже Ј. Караулов издвајају се три нивоа, при чему се сваки од 
њих састоји од следећих елемената: а. јединица одговарајућег нивоа, б. одно-
са међу њима и в. њиховог стереотипног повезивања. У назначеној хијерархиј-
ској структури најнижи је нулти ниво, који се назива вербално-семантичким 
и који одражава степен овладавања обичним, свакодневним језиком. Једини-
це нултог нивоа јесу речи, које ступају у различите граматичко-парадигмат-
ске, синтаксичко-семантичке и асоцијативне везе, удружујући се у вербалну 
мрежу, а као стереотипи на овом нивоу функционишу уобичајене синтагме, 
формулаични изрази и фразе.3 Наредни односно први ниво јесте лингвоког-
нитивни или тезаурусни. Његове јединице су појмови (идеје, концепти), који 
успостављају хијерархијско-координативне односе одражавајући слику света. 
У својству стереотипа на овом нивоу иступају постојане везе чији су израз де-
финиције, афоризми, крилатице, пословице, изреке, из чијег богатства свака 
језичка личност бира оне које одговарају постојаним везама међу појмовима 
у њеном тезаурусу и изражавају вечне, за њу непоколебљиве истине. Други је 
мотивациони ниво, чија је структура најмање јасна. Он укључује испољава-
ње мотива и циљева, који руководе њеним развојем, њеним понашањем, који 
управљају стварањем текстова и који одређују хијерархију значења и вредно-
сти у њеном језичком моделу света. Јединице овог нивоа су комуникативно-
-делатносне потребе личности, као што су потреба за изношењем мишљења, 
тежња ка деловању на реципијента, жеља за добијањем информација. Односи 
међу њима задати су условима општења, особеностима комуникативне ситуа-
ције и комуникативним улогама које обављају учесници. На овом нивоу остаје 
нејасан карактер и садржај стереотипа који су уочљиви у симболима и слика-
ма прецедентних текстова. Њега је најтеже истражити будући да мотиви, ин-
тереси, намере, циљеви и сл. углавном почивају на емоцијама и афектима (Ка-
раулов 2010: 48–56).

Говорећи о тезаурусном нивоу у структури језичке личности, Ј. Карау-
лов се посебно осврће на однос између језичке семантике и знања о свету, која 
чине нејезичко искуство носиоца језика. Према његовом мишљењу, семантика 
речи забележена у филолошким речницима другостепена је у односу на знање 
о свету односно изведена је из њега и развија се спорије од свог извора, буду-

3 Вербално-семантичка мрежа, која обухвата лексикон, може се успоставити на два начина: на осно-
ву непосредног асоцијативног експеримента односно на основу анализе репрезентативних текстова лично-
сти (Караулов 2010: 101–105).
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ћи да знања о свету непрекидно расту, да се нејезичко искуство човечанства 
постепено шири. При томе, нека знања су индивидуална или ограничена на 
једну групу те припадају субјективном тезаурусу, док друга имају могућност 
да обогате објективни тезаурус и тиме, с једне стране утичу на семантику, а с 
друге одређују принципе познавања света, тј. гносеолошке законе (Караулов 
2010: 165–170). Дакле, тезаурусни или лингвокогнитивни ниво језичке лично-
сти тиче се знања, а не семантике речи и израза. Због своје природе јединице 
овог нивоа немају мрежну организацију (као на вербално-семантичком), већ 
хијерархијско-координативну тежећи логичко-појмовној уређености, устроја-
вајући се пирамидално, из једне тачке од врха. Као вид организације знања 
о свету тезаурусни ниво језичке личности има изражену тенденцију ка стан-
дардизацији своје структуре, ка њеном уједначавању код различитих члано-
ва колектива који се служе једним језиком, при чему истовремено постоји 
произвољност у начинима њене субјективизације и индивидуалне фиксације. 
Функционална повезаност вербално-семантичког и лингвокогнитивног (теза-
урусног) нивоа испољава се на плану разумевања исказа: разумети какву рече-
ницу значи пропустити је кроз свој тезаурус, упоредити је са својим знањем и 
наћи јој место у слици света која одговара њеном садржају. То се може пости-
ћи при непотпуном, приближном познавању семантике појединачних речи, 
али при адекватном упоређивању с областима тезауруса. Међутим, у обрну-
том случају, резултат је тешко остварљив. У вербално-семантичкој мрежи и 
тезаурусу делују различито усмерене силе: мрежа има тенденцију ка повећању, 
ширењу, док је тезаурус усмерен ка квантитативном сажимању и квалитатив-
ном упрошћавању елемената, при непрестаном усложњавању, типова односа и 
структуре у целини. Ј. Караулов сматра да се тезаурус не може установити без 
гносеологије, а да без укључивања тезаурусног нивоа, тј. без укључивања си-
стема организације знања нисмо у стању да опишемо језичку семантику. Теза-
урус је статичан без гносеологије, а вербално-асоцијативна мрежа је мртва без 
тезауруса. Стога овај аутор у структуру језичке личности уводи и трећи, најви-
ши ниво – гносеолошки. Гносеолошки ниво је изнад лингвокогнитивног, теза-
урусног: између знања и значења постоји средишњи ниво – ниво организаци-
је тог знања (Караулов 2010: 170–175).

Нивои описаног тријадног система међусобно су повезани тзв. међу-
језиком или језиком мисли. Овим термином Ј. Караулов именује појаву која 
се налази између звуковног, спољашњег говора и специфичног језика мозга у 
процесу интелектуалне делатности и њене вербализације. Његова својства су 
универзалност, сликовна природа, неизговореност, системско устројство, су-
бјективност, неутралност (тј. независност од националног језика), посредни-
штво између делатности интелекта и говора итд. Садржи страну која је усме-
рена ка звуковном говору и то је оно што се назива унутрашњи говор, односно 
страну која је усмерена ка интелекту и то је оно што се може назвати језиком 
мисли. Елементи овог међујезика јесу: слике, гешталти, шеме, фрејмови, про-
позиције, симболи, формуле, дијаграми, речи итд. (Караулов 2010: 184–210). 
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У психологији се обично издвајају три стране процеса општења: ко-
муникативна (која се своди на успостављање и развој контаката међу људи-
ма), интерактивна (која претпоставља размену информација и разраду опште 
стратегије узајамног деловања) и перцептивна (која је усмерена на опажање и 
разумевање друге личности). Ова троаспекатска подела корелира с лингви-
стичким представама о три типа комуникативних потреба: потреба за успо-
стављањем контакта, информациона потреба и потреба за деловањем. Осим 
тога, може се запазити известан паралелизам и с концепцијом тропланског 
устројства језичке личности: потреба за успостављањем контакта задовољава 
се вербално-семантичким нивоом, реализује се у свакодневној употреби јези-
ка, информациона је покривена тезаурусом личности, а потреби за деловањем 
одговара прагматикон, мада је таква класификација тешко одржива при реал-
ном функционисању језичке личности (Караулов 2010: 211–215).

1.2.1.3. Према В. А. Масловој, овакав модел језичке личности одража-
ва уопштени тип личности. Конкретних језичких личности у датој култури 
може бити много. Тако је језичка личност многослојна и многокомпонент-
на парадигма говорних личности. При томе, говорна личност је језичка лич-
ност у парадигми стварног општења, у делатности. На нивоу говорне лично-
сти испољавају се националнокултурне специфичности језичке личности и 
самог општења.4 Ауторка истиче да параметри језичке личности тек почињу 
да се разрађују. Она се одликује, на пример, извесном залихом речи, које имају 
одређену фреквенцију употребе, које попуњавају апстрактне синтаксичке мо-
деле. Ако су модели довољно типични за представника датог језичког колек-
тива, онда лексикон и манир говорења могу указивати на његову припадност 
одређеном социјуму, могу сведочити о нивоу образованости, типу карактера, 
указивати на пол и узраст итд. Данас постоје различити приступи у изучавању 
језичке личности који одређују статус њеног постојања у лингвистици: руска 
језичка личност (Ј. Н. Караулов), језичка и говорна личност (Ј. Е. Прохоров, Л. 
П. Клобукова), језичка личност западне и источне културе (Т. Н. Снитко) итд. 
(Маслова 2007: 119–120). 

1.2.1.4. Језичка личност или homo loquens централни је појам лингво-
културолошких истраживања будући да се проблем међусобног деловања је-
зика и културе најбоље одражава у језику. У испитивањима те везе проблему 
личности припада најважније место с обзиром на то да се у литератури она 
одређује помоћу следећих параметара: 1. личност је духовно и телесно једин-
ство, при чему се под духовношћу подразумева способност превођења уни-
верзума спољашњег живота у унутрашњу васиону личности на етичкој осно-
ви, способност изградње тог унутрашњег света; а као етичка и национална 
категорија духовност је најважније мерило културних вредности, њихове су-
штине и специфичности с обзиром на однос према различитим нацијама; 2. 

4 В. А. Маслова укључује следеће компоненте у садржај језичке личности: вредносну (која се тиче 
погледа на свет), културолошку и личносну (Маслова 2007: 119). 
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личност постаје свесна себе и упознаје себе кроз своју везу с другим лично-
стима (носиоцима духовне културе) и предметним областима националне ма-
теријалне културе, пошто личност као таква није замислива ван своје мате-
ријалне културе, која се у тој вези понаша као некакав конкретни аспект који 
добија симболичко значење; 3. коначно, с једне стране постоји аспект исто-
ријског развоја личности, а с друге – истовремено њена целовитост, инвари-
јантност (Воробьёв 2008: 92–93). Како је према теорији Ј. Караулова (2010: 37), 
могуће издвојити непроменљиви, инваријантни део структуре језичке лично-
сти, заједнички свим члановима колектива, формиран под утицајем нацио-
налнокултурне традиције, у лингвокултуролошким истраживањима говори 
се о националној личности. Заправо, кроз личност која располаже стабилним 
елементима у духовности нације и у њеним идејно-моралним принципима от-
крива се националнокултурни тип човека. У том смислу култура и личност 
јесу циљ једна другој, а процес њиховог међусобног деловања има двојаки ка-
рактер: култура се ствара помоћу личности, али у исто време личност се фор-
мира помоћу културе (Воробьёв 2008: 96–97). В. Воробјов у својим истражи-
вањима описује руску националну личност покушавајући да једним термином 
обухвати опште усмерености, погледе на живот и специфичне манифестаци-
је руске културе, које омогућавају руском народу да одреди своје место у све-
ту. Руску националну личност чини укупност специфичних норми понаша-
ња и деловања, типичних за Русе. Другим речима, руска национална личност 
може се разумети само ако се разуме заједница у којој живи руски народ, који 
има своје друштвеновредносне норме. Стога је овакво истраживање заснова-
но на анализи вредности, које је руски народ усвојио током свог историјског 
развоја. Те вредности, како наводи аутор, постале су елементи националног 
менталитета и нашле су свој одраз у руском језику (Воробьёв 2008: 115–116). 
С тим у вези В. Воробјов говори о лингвокултуролошком пољу руске нацио-
налне личности, које чине доминанте у виду класа лингвокултурема обједиње-
них општим смислом.5 На основу анализе различитог материјала (фолклора, 
религиозне литературе, публицистике, литературе из естетике и филозофи-
је, социологије, политике, психологије и др.) овај аутор предлаже ред главних 
доминанти које одређују основна својства руске националне личности: рели-
гиозност (православље), саборност, разумевање света, тежња ка вишим фор-
мама искуства, поларизованост душе. Тако издвојене доминанте омогућавају 
да се овај лингвокултуролошки појам супротстави другима, који улазе у сфе-
ру других националних личности. Међутим, иако се доминанте у различитим 
језицима и културама могу подударити, њихова струкутра, која чини лингво-
културолошко поље, биће различита, чиме се наглашава национална специ-

5 Према овом аутору, лингвокултурема је јединица лингвокултурологије, чија је структура сложе-
нија од структуре језичке јединице зато што осим знака и значења обухвата и културну компоненту, као из-
ванјезички садржај. Лингвокултуролошко поље је хијерархијска структура мноштва лингвокултурема, које 
имају општи (инваријантни) смисао, које карактеришу одређену културну сферу. Чине га следећи елементи: 
језгро (име), центар и периферија, категоријални односи међу лингвокултуремама у пољу, парадигматика и 
синтагматика лингвокултурема (Воробёв 2008: 44–74). 
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фичност поређених концепата (Воробьёв 2008: 101–106).6 Модел лингвокул-
туролошког поља ‘руска национална личност’ структуриран је тако да се у 
његовом центру налазе лингвокултуреме руски, великоруски и њихови сино-
ними. Ово језгро уско је повезано, нарочито у историјском смислу, с лингво-
културемама словенски и совјетски. Око описаног центра, на његовој перифе-
рији, распоређују се поменуте доминанте:

– религиозност, која укључује хришћанство, православље, духовност, 
доброту, али и лингвокултуреме антонимског садржаја – безбожништво, без-
духовност итд.; ова класа одређује главну црту руске националне личности 
која је повезана с другим, хијерархијски потчињеним номинацијама;

– тежња ка вишим формама искуства, која обухвата религиозно, морал-
но и естетско искуство, опажање туђег душевног живота, интелектуалну инту-
ицију; она се остварује као тежња ка хришћанској етици, науци и искуству као 
вишим одразима стварности; захтевању доброг, истине и лепоте супротставља 
се непоштовање личности, сопствених интереса, добробити, личног живота, 
благостања, што је карактеристично за представнике других националности;

– саборност, која подразумева заједничко деловање, интеграцију небе-
ског и земаљског искуства, речи и дела, синтезу ума и душе, дуго очекивано 
обнављање стапања руског човека с природом; појам саборности повезан је с 
појмом православља, хришћанске заједнице и другим друштвено-историјским 
установама;

– разумевање света, које је као својство руске националне личности за-
пазио Ф. Достојевски; ова класа лингвокултурема тесно је повезана с прет-
ходним класама; својства као што су хуманост, добронамерност према другим 
народима, гостољубивост, самопожртвовање, алтруизам рађају друштвено ду-
бља својства – интернационализам, узајамно уважавање људи, њихових наци-
оналних обичаја и културе; 

– више форме искуства, које објашњавају ширину природе и ванвремен-
ско својство; њима су супротни несналажљивост, максимализам и екстреми-
зам; 

– поларизованост, која подразумева постојање супротних обележја у оп-
штој шеми руске националне личности; неки аутори запажају супротна свој-
ства у руском народу: деспотизам, хипертрофију државе и анархизам, слободу; 
суровост, склоност ка насиљу и доброту, човечност, благост; индивидуализам 
и безлични колективизам; национализам, самохвалу и свехуманост; смире-
ност и дрскост, ропство и бунт и сл.

6 Такође В. Воробјов условно издваја основне етапе формирања и развоја руске националне лично-
сти: 1. период постанка и установљења (до почетка нашег века), 2. послеоктобарски, совјетски период (до 
средине осамдесетих година) и 3. период обнове и установљења новог човека (почињући од средине осам-
десетих година) (Воробьёв 2008: 101).
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Овакав састав детерминанти јесте разликовно обележје руске национал-
не личности; он се не понавља у садржајном одређењу личности као друштве-
ног и националног појма код других народа (Воробьёв 2008: 116–123). 

1.2.1.5. У србистици је теорија језичке личности Ј. Караулова први пут 
примењена у когнитивнолингвистичким истраживањима С. Ристић и М. Ра-
дић Дугоњић, обухваћеним студијом из лексичке семантике – Реч. Смисао. Са-
знање. Резултати њихових истраживања показују да се ова теорија успешно 
може применити како у опису семантике лексичких јединица тако и у при-
ступу књижевном делу, као и у лингводидактичким те компаративно-контра-
стивним изучавањима. Анализом значења апстрактне лексике, тачније лекси-
ке из домена духовности (то су лексеме дух, душа, срце, љубав, мржња, мисао, 
воља, нада, срећа, радост, туга, част, срамота, грех и судбина), уз ослањање 
на њихове контекстуалне реализације, ауторке указују на оне елементе у кон-
цептуализацији именованих категорија које откривају особености духа и кул-
туре носилаца српског језика односно његове језичке личности (Ристић, Ра-
дић-Дугоњић 1999: 155–168). Појединачна разматрања концепата дух и душа 
показују да у заједничкој представи говорника српског језика међу њима по-
стоји разлика: душа је унутрашње човеково биће, аутономна, индивидуална 
целина, чије се постојање ни у једној ситуацији не доводи у питање; дух је про-
менљива супстанца унутрашњег човековог бића, која настаје у активном не-
телесном битисању човека односно као универзални принцип којим се човек 
руководи у свом односу према другим људима. Ипак, оба концепта заснова-
на су на заједничкој општој идеји ‘нематеријалног вида човековог постојања’ 
(Ристић, Радић-Дугоњић 1999: 169–180). Како се у многим случајевима примат 
даје души, посебна пажња посвећена је моделовању овог концепта. Утврђено је 
да је у формирању концепта душа у српској језичкој заједници пресудну уло-
гу одиграло њено поимање као: целине с посебним функцијама; као најважни-
јег дела човековог бића лоцираног у средишњем делу тела; као органа у којем 
се лоцирају све психичке функције; као органа у којем су смештене најважније 
виталне функције; као мисаоне, духовне супстанце уређене по узвишеном, ду-
ховном (божанском) принципу; као нематеријалне супстанце с натприродним 
својствима; као невидљиве супстанце; као бесмртног човековог бића; као дела 
човековог бића најодговорнијег за чињење/нечињење греха; као мерила пона-
шања и поступака у опхођењу међу људима; као јединственог, непоновљивог 
дела човековог бића које у јединству с телом чини сваког појединца особом, 
личношћу. При томе су ови елементи засновани на наивним и филозофско-ре-
лигиозним представама (Ристић, Радић-Дугоњић 1999: 181–192). Компаратив-
но постављен појам срца у српском и руском језику показује извесне слично-
сти и разлике. На семантичком плану у оба језика срце има функцију виталног 
органа људског тела и органа у којем су лоциране најважније човекове емо-
ције. На основу тога срце ступа у корелацију с другим соматизмима: крв, гла-
ва, мозак. При томе су срце и крв као одраз емоционалног супротстављени гла-
ви и мозгу, који су симболи интелектуалног, а душа се међу њима налази као 
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стожер. Због тога се душа у одређеним позицијама у руском језику појављује 
у оквиру истих когнитивних јединица као и срце – делокализованост, ограни-
ченост, центар бола итд. Иако ова својства обележавају и српску језичку лич-
ност, у српском језику могу се запазити позиције у којима се срце и душа упо-
требљавају напоредо, и то у значењу: ‘својство, карактер’ (нпр. бити без душе 
и срца), ‘интензитет’ (нпр. свим срцем и душом) итд. (Ристић, Радић-Дугоњић 
1999: 204–210).

Теорију језичке личности могуће је применити и при испитивању одре-
ђене врсте говора, када посебно долазе до изражаја тезаурусни (лингвокогни-
тивни) и прагматички (мотивациони) аспекти језичке личности. Стога је ана-
лизи подвргнут говор јунака драмског текста Косанчићев венац 7 Слободана 
Селенића. Резултати анализе указују на то да је писац несвесно, у настојању 
да оствари основне идеје и садржаје дела, учинио да већина ликова преко свог 
говора испољи и своју језичку личност са свим специфичностима социјума 
из којег потиче. Поред индивидуалног начина језичког осмишљавања, у гово-
ру Селенићевих ликова одражавају се и инваријантне структурно-семантичке 
карактеристике српског језика, тако да се његов општи језички тип може пре-
познати на свим нивоима: вербално-семантичком, лингвокогнитивном и мо-
тивационом (Ристић, Радић-Дугоњић 1999: 221–236).   

1.2.2. Садејство језика, мишљења и стварности

1.2.2.1. Сагледан из угла теорије језичке личности, сам језик као систем 
јединица незамислив је без лингвокогнитивног плана, који заједно с мотива-
ционим регулише његову реализацију у конкретним комуникативним ситу-
ацијама, али и уопште. Тезаурусни и гносеолошки аспект структуре језичке 
личности подразумевају да између језика с једне стране и мишљења односно 
стварности с друге постоји непрекидна интеракција. Према речима Љ. Попо-
вић (2008: 57), човеков систем концептуализације стварности састоји се од 
различитих типова знања о њој, као што су научно, уметничко, интуитивно 
итд., као и од колективних и индивидуалних искустава, оцена, представа и сл., 
чији је део вербализован одговарајућим језичким знацима. Да би правилно 
формулисао или разумео језички исказ, говорник односно реципијент мора 
га пропустити кроз тезаурусну мрежу односно управо кроз описани систем, 
који формалним језичким средствима даје пуни смисао. Овако остварена ко-
муникација могућа је уколико њени учесници располажу не само заједничким 
знањем структуре језичког система већ и заједничким концептуалним систе-
мом, који омогућава истоветно виђење света, а укључује унапред задате обра-
сце мишљења, предодређене културним, историјским, политичким и другим 
развојем дате језичке заједнице, којој припадају посматрани комуникатори. 
Према одређењу Ј. Караулова (2010), као што је већ истакнуто, то је непромен-
љиви, инваријантни део сваке језичке личности, који се испољава на свим ни-
воима њене структуре и који носи националнокултурни колорит, због чега је 
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могуће говорити о националној личности, као јединственом носиоцу доми-
нантних црта својствених одређеној заједници уопште. 

1.2.2.2. Промишљања на ову тему, која се бави односом језика, мишље-
ња и стварности, нису одлика новијег времена, мада су оживела за последњих 
тридесетак година захваљујући истраживањима А. Вјежбицке, Ј. Бартмињ-
ског и представника руских лингвокултуролошких школа, већ сежу у дубљу 
прошлост. Ова питања, између осталих, разматрао је Вилхелм фон Хумболт7 
у оквиру своје теорије лингвистичког велтаншаунга, по којој је поглед на свет 
људи у некој говорној заједници повезан са структурним особинама њиховог 
језика. Како се наводи у литератури, Хумболта нису интересовала језичка про-
учавања сама по себи, већ антрополошке и метафизичке импликације човеко-
ве спознаје самог себе и света који га окружује. У том смислу његова изуча-
вања језика водила су ка истинској науци о човечанству (Čuljak 1980: 15–16). 
Хумболтов додир са културама и језичким структурама потпуно различитим 
од индоевропских, уз ослањање на Кантову и Хердерову филозофску мисао, 
подстакли су став да на сваки језик, чак и на најпрезренији дијалекат, треба 
гледати као на органску целину, различиту од било које друге, јер се тим је-
зиком изражава индивидуалност народа који њиме говори. Дакле, језик, на 
особен начин испољава дух тог народа и указује на јединствен пут којим тај 
народ покушава да досегне идеал говора. Његову језичко-филозофску мисао 
детерминишу супротности: 1. индивидуалног и универзалног, 2. субјективног 
и објективног, 3. материје и форме; при томе, у разрешењу ових супротности 
као неопходних предуслова језичке свести почива истинска природа језика. 
Основу Хумболтовог језичког детерминизма, који се тиче односа између ин-
дивидуалног и универзалног, представља схватање да развојни период језика8 
одговара креативном периоду народа, у којем сваки појединац доприноси из-
градњи језика; кад структура језика поприми завршни облик, допринос поје-
динца постаје безначајан и он тада бива вођен категоријама свога језика. Ства-
ралачки инстинкт језика никад не изумире, а непрекидна борба говорника да 
изразе мисао производи и одржава креативну енергију језика. Хумболт истиче 
да језик није ергон (дело), него енергија (деловање), резултат човекове ствара-
лачке моћи, еманација духа коју ствара и подстиче непрекидно настојање све-
сти да се изрази мисао, чиме подупире тезу да језик не само да одражава него у 
великој мери и формира свет оних који њиме говоре. Занимљив је његов став 
по којем речи не означавају предмете, већ концепте, тј. начин на који их запа-
жамо, што је одређено језичким потенцијалом или формом језика у тренутку 
именовања. Самом концепту реч даје и нешто од својих особина тиме што, де-
финишући појам, она га истовремено и затвара у извесне оквире. Према Хум-
болту, језици се не разликују само у погледу своје структуре, већ и у начину на 
који њихови говорници виде свет око себе. Концепти се удружују и повезују у 

7 О историјату развоја сличних идеја в. у: Bugarski 1996: 116–141.
8 В. Хумболт заступа концепт двостепеног развоја језика, по којем језик, као живи организам, има 

своје рођење, раст и опадање (Čuljаk 1980: 20). 



20

Гордана Штрбац  •  Гордана Штасни

системе тако да граде један унутрашњи свет који стоји између говорника не-
ког језика и спољашњих предмета. Такав систем је специфичан за сваки језик 
и приморава говорнике да свет виде онако како им га систем концепата јези-
ка приказује. Због тога језик не можемо посматрати искључиво као објекти-
ван или субјективан одраз стварности, него као њихову дијалектичку синтезу 
(према Čuljak 1980: 18–22). 

1.2.2.3. Иако Хумболтове идеје о лингвистичком велтаншаунгу, према 
мишљењу М. Чуљака (1980: 31), нису дале коначан резултат у етнолингвистич-
ким проучавањима, оне су извршиле велики утицај на културну и друштвену 
мисао његовог времена и будућих генерација. На ту мисао надовезују се аме-
ричка антрополингвистичка истраживања, нарочито она која припадају не-
мачкој струји представника америчке антрополошке лингвистике – Ф. Боа-
су и његовом ученику Е. Сапиру, којима се касније прикључује и Бенџамин Ли 
Ворф. У радовима Е. Сапира и Бенџамина Лија Ворфа проблем односа између 
језика и мишљења односно језика и културнонационалних и расних обележја 
неке заједнице додатно је разрађен и проширен, сагледан из новог угла и обо-
гаћен сазнањима до којих су аутори дошли теренским истраживањима језика 
и култура другачијих од европских. 

Према одређењу Е. Сапира, језик је савршен симболички систем, којим 
се могу изразити све референције и значења дате културе, без обзира на то да 
ли су у форми општења или мишљења. Међутим, језик није само референци-
јалан, већ је и носилац бесконачно изнијансиране изражајности: у сваком је-
зичком понашању испреплетени су обрасци референције и обрасци изража-
вања. По његовом мишљењу, језик је гласовно актуализовање склоности да се 
чињенице стварности сагледају симболички, што га чини погодним средством 
општења, при чему се у оквиру друштвених међуодноса усложнио и истанчао 
до форме у којој је данас познат. А осим функције мишљења, општења и из-
ражавања, језик је и сила социјализације (тј. симбол друштвене солидарности 
оних који њиме говоре), затим има улогу у културној акумулацији и историј-
ском преношењу (неисцрпна залиха знања ускладиштена у форми речи не би 
се могла ни замислити без језика) и коначно – језик је најмоћнији појединач-
ни познати чинилац за развој индивидуалности. У том смислу неоспорна је 
важност језика као целине за дефинисање, изражавање и преношење култу-
ре, као и за њено дубље разумевање, али из тога не следи закључак да посто-
ји општа корелација између форме једног језика и форме културе оних који 
њиме говоре. Ипак, речник једног језика јесте осетљив показатељ културе не-
ког народа пошто су све промене у тој области (промене значења речи, њихо-
во нестајање, стварање нових и позајмљивање) зависне од историје културе 
као такве (Sapir 1974: 19–55). Е. Сапир је одлучан у ставу да језик не постоји 
одвојено од културе, тј. од друштвено наслеђене скупине поступака и верова-
ња који управљају ткивом наших живота, али напомиње да расе, језици и кул-
туре нису распоређени на истородан начин, те да се области њихове расподеле 
укрштају на најчудније начине и да се историја сваке од њих често креће ра-
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зличитим путевима. Уз то, овај аутор истиче да језик и култура нису у правом 
смислу узрочно повезани односно да је тешко уочити посебне узрочне везе 
које могу постојати између одабраног пописа искуства и посебног начина на 
који друштво изражава целокупност искуства (уколико се прихвати став да је 
култура оно шта друштво ради и мисли, а језик је како то чини). С тим у вези, 
бесмислени су покушаји да се посебни типови језичке морфологије повежу с 
одређеним одговарајућим ступњевима културног развоја: „Када је реч о језич-
кој форми, Платон ходи руку под руку са македонским свињарем, а Конфучи-
је с асамским ловцем на људске главе” (Sapir 1992: 156–164). 

Инспирисан Сапировим надахнутим теоријским промишљањима, ње-
гов следбеник Бенџамин Ли Ворф и сам је својим радовима дао знатан допри-
нос области лингвистичких истраживања која се бави односом између језика, 
културе и мишљења. Дошавши у додир с културама и језицима другачијим од 
европских, пре свега с језиком хопи истоименог племена америчких Индија-
наца, Ворф је уочио принцип релативности не само у погледу језичких систе-
ма него и у погледу мишљења. Према његовим речима, лингвистички систем 
сваког језика (тј. његова граматика) није чисто репродуктиван инструмент за 
изражавање идеја, већ је више сам инструмент за обликовање идеја, програм 
и водич менталне активности индивидуе. Стога говорници једног језика раз-
врставају природу, организују је у појмове и приписују јој значења према об-
расцима тога језика, који важе за целу говорну заједницу и који су обавезу-
јући за све њене представнике. Принцип релативности управо подразумева 
да нису сви посматрачи вођени истом физичком евиденцијом до исте слике 
света, осим у случају идентичних лингвистичких позадина. Ворф наводи да 
је овај принцип тешко уочљив уколико се узму у обзир само европски језици, 
које одликује једнообразност, будући да су они индоевропски дијалекти, који 
су некада чинили једну говорну заједницу, те учествују у изградњи заједнич-
ке културе, која је изведена из лингвистичке позадине грчког и латинског. Ме-
ђутим, када се ови уски индоевропски оквири напусте, тј. када се узму у обзир 
семитски, кинески, тибетански, афрички језици, као и језици америчких ста-
роседелаца, размимоилажења у анализи света постају очигледнија (Vorf 1979: 
143–144).

На основу оваквих разматрања у лингвистици ће нешто касније бити 
формулисана хипотеза о језичкој релативности, позната под именом Сапир–
Ворфова хипотеза, иако је ови истраживачи, како се наводи у литератури, ни-
када нису званично уобличили нити јој наденули име те је тешко одредити 
појединачне доприносе двају аутора у њеном успостављању. Како истиче Р. Бу-
гарски, хипотеза језичке релативности постулира нешто дубље од везе између 
језика и културе, илустроване у лексици: она подразумева да структура једног 
језика утиче на формирање погледа на свет људи који њиме говоре, а тиме и 
на њихово групно и индивидуално понашање према стварности која их окру-
жује. У том смислу појмовни свет људи се међусобно разликује, што је усло-
вљено посебностима граматичке структуре њихових матерњих језика. Према 
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речима овог аутора, сама хипотеза никада није постојала као кохерентна тео-
рија у једном целовитијем облику, већ више као фрагментарно сведочанство 
разасуто по разним епохама и срединама, због чега је од самог почетка била 
оптерећена различитим потешкоћама. Р. Бугарски наводи да је у самој хипоте-
зи могуће разликовати два њена независна дела. Први, који је чисто релативи-
стички и који каже да језици сегментују стварност на различите начине, што 
у извесној мери може обојити перцепцију света од стране говорника, може 
се донекле прихватити. Међутим, њен дубљи, спекулативнији део, који каже 
да језичка анализа стварности условљава разлике у мисаоним и когнитивним 
процесима, тешко је прихватљив, већ самим тим што се не може ни доказати 
ни оповргнути. Стога је јака форма, језгрени део ове хипотезе била неодржи-
ва (Bugarski 1996: 116–141).

Ипак, упркос својим недостацима хипотеза језичке релативности, као и 
уопште промишљања на тему односа између језика, мишљења и културе, по-
стају поново актуелни у другој половини двадесетог века, када је обнављају и 
оживљавају лингвисти који заузимају помирљивије ставове истичући њене ко-
рисне делове у својим опсежним и методолошки уједначеним истраживањима. 
Тако А. Вјежбицка у својим радовима (в. нпр. Wierzbicka 1996; Wierzbicka 1997) 
истиче да хипотеза језичке релативности има смисла само ако се комбинује с 
добро промишљеном хипотезом језичке универзалности. По њеним речима, 
ни заступници идеје о универзалијама ни њихови противници нису спремни 
да размотре могућност да језици и начини мишљења који се у њима огледају 
истовремено приказују и дубоке разлике и дубоке сличности. У том смислу ис-
траживање различитости може водити ка откривању универзалија и обрнуто 
– неке хипотезе о универзалијама потребне су за истраживање различитости. 
При томе, хипотезе о појмовним универзалијама морају бити проверене и ре-
видиране у складу с емпиријским открићима произашлим из систематских је-
зичких испитивања. А. Вјежбицка сматра да између интересовања за језичке 
и појмовне универзалије на једној страни и интересовања за различитости је-
зичких и културних система на другој заправо не постоји разлика, већ да мо-
рају ићи заједно како би се постигао циљ (Wierzbicka 1997: 22–23).  

Без обзира на све, остаје непобитан став Р. Бугарског по којем се култу-
ра и језик узајамно подразумевају, јер нема културе без језичког израза нити 
пак има језика без културног садржаја. Сасвим је прихватљива његова тврдња 
да између културе и језика постоји чврста узајамна веза: „[...] наш доживљај 
света је условљен културом, док је она сама увелико профилисана језиком. Са 
своје стране, као предуслов и творитељ културе, језик се обликује управо по 
мери њених потреба и могућности. Тако култура и језик у сталном садејству 
формирају и мењају свет у којем живе људске заједнице, и сами се изграђујући 
у том процесу” (Bugarski 2005: 16–17). 

Чак и ако се, према речима Р. Бугарског, језгрени део хипотезе о језич-
кој релативности, по којем језик обликује поглед на свет својих говорника, не 
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може са сигурношћу ни потврдити ни оповргнути, лако је доказива идеја да 
се у језику једне говорне заједнице рефлектују облици поимања и доживљава-
ња стварности, који представљају њене културнонационалне специфичности. 
У терминологији теорије Ј. Караулова то би значило да се лингвокогнитивни 
или тезаурусни план језичке личности може у мањој или већој мери осветлити 
правилном интерепретацијом вербално-семантичког плана. А како је у овом 
истраживању основни циљ осветлити слику природног света српске језичке 
личности и утврдити оно што је у њеној структури универзално односно оно 
што је националноспецифично, полази се од структуре самог језика, тачније 
од особености њеног лексичког система. Тиме се у центар истраживања поста-
вљају номинациона средства српског језика, чија семантика открива својства 
појмовног система који опслужују.  

1.2.3. Поглед на свет и његов одраз у језику

1.2.3.1. Поља интересовања когнитивне лингвистике и лингвокултуро-
логије, као што се може видети у претходном излагању, пресецају се у тачка-
ма којима се истиче значај сазнајног и уопште менталног аспекта језичке лич-
ности.9 У овако усмереним истраживањима различити сегменти тог аспекта 
означавају се терминима: поглед на свет, слика света, концепт, концептосфера 
и сл., а до њих се долази посредним путем – испитивањем семантике средста-
ва помоћу којих се вербализују.

1.2.3.2. Преузет из когнитивистике,10 термин концепт у лингвистици 
има веома важно место, нарочито у интердисциплинарним областима које по-
везују ментални и структурни план језичке употребе. Према речима И. Зи-
кове, у савременој лингвистици концепт је један од најтраженијих и најпо-
пуларнијих појмова. Осим лингвистике, њиме оперише филозофија, логика, 
математика, психологија, социологија, културологија, семиотика и друге нау-
ке. Пошто је реч о појму који има интернационалну употребу, он се различито 
схвата у одређеним научним заједницама. Истраживања употребе овог терми-
на у романском, германском и руском ареалу показују променљивост у ње-
говом тумачењу, што је првенствено условљено временом када је прихваћен 
у датој култури и особеностима његове употребе у хуманистичким наукама, 
уметничкој литератури и свакодневном говору. Ауторка с правом констату-
је да је одређење концепта отежано и тиме што је он у непосредној корелаци-

9 Према Б. Барчот, лингвокултуролошки правац у проучавању фразеологије обједињује етнолин-
гвистички и когнитивни приступ тако што теоријске поставке преузима од етнолингвистике, док методоло-
шку основу чине принципи когнитивне лингвистике и концептуалне анализе (Barčot 2017: 61). 

10 Према Н. Алефиренку, у когнитивним наукама концепт означава јединицу менталних ресурса. То 
је оперативна јединица концептуалног система и целокупне слике света, форма обраде субјективног иску-
ства, која учествује у његовој категоризацији. У савременој концептологији разноврсни су ставови у погле-
ду његовог одређења (в. Алефиренко 2014: 217–219). 
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ји с блиским терминима као што су појам, представа и смисао (Зыкова 2015: 
56–60).11  

Ослањајући се на когнитивносемантички приступ језику, заснован на 
принципима когнитивне семасиологије и лингвистичке концептологије, По-
пова и Стерњин (2007: 34) одређују концепт као базичну јединицу мисаоног 
кода, с уређеном унутрашњом структуром, која настаје као резултат когни-
тивне активности личности и заједнице, а носи енциклопедијску информаци-
ју о одређеној појави или предмету и податак о њеној интерпретацији. Љ. По-
повић (2008: 57–59) истиче динамичност концепта као менталне категорије, 
који еволуира заједно с друштвом којем припада: коригује се у складу с про-
менама у стварности под утицајем цивилизацијског напретка, али и у складу 
с променом индивидуалних и колективних представа о одређеним категори-
јама. При томе, динамика се испољава вербално, на плану метафоричности и 
сликовитости, односно невербално, на плану комуникације, стварањем под-
текста, мешањем оцена, ревидирањем ставова и сл. 

Овакав приступ подразумева постојање концепата као мисаоних једи-
ница с једне стране и вербалних средстава као јединица језичког система с 
друге, помоћу којих се концепти вербализују. У том контексту значење вербал-
них средстава сматра се делом концепта утврђеним језичким знаком у циљу 
комуникације, при чему се вербализују само комуникативно релевантни де-
лови концепта. Модел и структура концепта успостављају се анализом семан-
тике одговарајућих језичких јединица и методом когнитивне интерпретаци-
је добијених података (Попова, Стернин 2007: 18–28). Различити су типови 
језичких јединица помоћу којих се концепт вербализује, а њихова укупност 
чини његово номинационо поље. То су: речи којима се именују одређени кон-
цепти, затим њихови деривати, синоними, устаљени спојеви, фразеолошки и 
паремиолошки фонд језика, метафорична именовања, асоцијати, речничке де-
финиције, речнички чланци у енциклопедијама и приручницима, публици-
стички, књижевноуметнички и други текстови. Према мишљењу ових аутора, 
широко номинационо поље имају комуникативно релевантни концепти (По-
пова, Стернин 2007: 66–77). 

У непосредној вези с процесом вербализације концепата јесу појмови 
номинациона густина и рекурентност концепта, као и његова национална спе-
цифичност. Номинациона густина своди се на то колико је неки концепт де-
таљно језички представљен. Под њом се подразумева бројност номинација и 
сложеност њиховог семантичког нијансирања. Висока номинациона густина 
сведочи о актуелности неке сфере стварности за одређену говорну заједницу, 
о старини концепта и његовој вредности, као и о његовој комуникативној ре-
левантности, тј. неопходности да се о њему говори у одређеној друштвеној за-

11 Према једном од могућих покушаја разграничавања, појам се одређује као објективно идеално је-
динство различитих момената предмета и повезан је са знаковним и значењским структурама језика, који 
има функцију формирања мишљења, независно од општења. Концепт се ствара у говору и он је крајње су-
бјективан (Алефиренко 2014: 224). 
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једници. Рекурентност концепта, тј. учесталост његових језичких репрезен-
тација у говору важан је показатељ актуелности концепта у свести говорника. 
Повећање учесталости јединица сведочи не само о комуникативној релевант-
ности концепта већ и о његовој јасној профилисаности у националној свести. 
Рекурентност концепата указује на њихову актуализованост односно дезак-
туализованост у друштвеној, али и индивидуалној свести. Национална спе-
цифичност концепата испољава се у њиховој неподударности у различитим 
националним културама, а такође и у постојању тзв. безеквивалентних кон-
цепата, ендемичних, карактеристичних само за једну културу (Попова, Стер-
нин 2007: 142–158). 

Концепт има сложену структуру организовану по принципу поља. Чине 
је: 1. слика или представа, формирана као резултат човекових опажајних спо-
собности; 2. енциклопедијско поље, у чијем су саставу информације које носи-
оци језика добијају током животног искуства, у процесу учења, у непосредном 
додиру с предметом или појавом; 3. интерпретационо поље, којим је обухваће-
на компонента оцене, као и друге компоненте које одражавају човеково тума-
чење садржаја концепта. Структуру концепта треба разграничити од његовог 
садржаја, који чине когнитивна обележја. Она одражавају особине концептуа-
лизованог предмета или појаве, а распоређују се на следећи начин: језгро, бли-
жа, даља и крајња периферија (Стернин 2008: 8–20).

Према речима И. Зикове, у савременој лингвистици постоје различите 
типологије концепата спроведене на основу разноврсних критерија. У лингви-
стичким истраживањима која прате однос између културе, језика и свести по-
себна пажња посвећена је културним и лингвокултурним концептима. Како 
наводи ауторка, термин културни концепт поима се на различите начине у са-
временом научном свету. Она уочава четири основна приступа његовом тума-
чењу: 1. културни концепт је један од типова концепата издвојених на основу 
одређене области знања; 2. то је концепт који је својина целе заједнице (наро-
да/нације), резултат колективног искуства сазнавања света; 3. то је концепт 
који најбоље описује менталитет, поглед на свет неког народа (или заједнице); 
4. атрибут културни нема типолошку улогу, већ одражава онтолошку приро-
ду концепата који не могу да се не односе на културу тако да се сви могу сма-
трати културним (Зыкова 2015: 60–61).12 За ову ауторку, то је културно детер-
минисана идеална суштина, носилац вредносне културне информације, која 
има семиотичко невербално оваплоћење, одређену унутрашњу организаци-
ју (просту или сложену), што је условљено системским везама с другим кул-
турним концептима, одликује се одређеном динамиком формирања и развоја, 
захваљујући различитим формама доживљаја и разумевања света, способно-

12 Културни концепт В. Телија и њене сараднице виде као један од пет канала кроз који култура ула-
зи у језик. Прихватајући у науци већ постављено становиште да културни концепти конструишу слику све-
та на културноспецифичан начин, ауторке наглашавају да се њихова посебност испољава на когнитивном, а 
не на семантичком нивоу. Иако се, према њиховом мишљењу, концепти у европским језицима углавном по-
дударају, постоје и они који у високом степену испољавају културну специфичност (такви су, на пример, ру-
ски концепти истина и савест) (Teliya i dr. 2005: 55–76). 
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шћу прикупљања информација, а такође и способношћу за вербални преобра-
жај посредством неког мноштва језичких знакова (Зыкова 2015: 73). Као је-
дан од важнијих критерија за класификацију културних концепата И. Зикова 
издваја могућност њихове вербализације односно исказивања семиотичким 
средствима вербалне и невербалне природе. У том смислу културни концепт 
је онај који се може објективизовати различитим врстама невербалних знако-
ва културе; с друге стране, лингвокултурни концепт објективизован је само 
знаковима природног језика (Зыкова 2015: 61–62).13 

А. Вјежбицка заступа став да је културу могуће тумачити управо помо-
ћу кључних речи. То су оне речи које су посебно важне за одређену културу јер 
се помоћу њих она разоткрива (таква је нпр. руска реч за душу).14 Иако не по-
стоји коначан списак ових речи, као ни објективна процедура за њихово иден-
тификовање, од тог питања ауторка ипак сматра важнијом могућност да се на 
основу њихове дубље анализе каже нешто више о култури. По њеном мишље-
њу, изучавање кључних речи културе не треба да буде схваћено у старомодном 
атомистичком духу, већ се оне могу изучавати као фокалне тачке око којих су 
организовани читави културни домени. Дубљим истраживањем тих фокалних 
тачака могу се показати општи принципи организације који дају структуру и 
кохерентност културном домену као целини и који често имају моћ да се шире 
у више домена. А. Вјежбицка то сликовито описује на следећи начин: кључна 
реч као што је душа, судьба у руском јесте као један лабави крај који смо успели 
да пронађемо у замршеном клупчету вуне; повлачењем тог краја у могућности 
смо да расплетемо читаво замршено клупко ставова, вредности и очекивања, 
отеловљених не само у речима већ и у колокацијама, у устаљеним изразима, 
граматичким конструкцијама, пословицама итд. (Wierzbicka 1997: 15–17).15 

Лингвокултурним концептима у савременој руској лингвистици по-
свећен је знатан број радова, у оквиру различитих праваца: когнитивне лин-
гвистике, лингвосемиотике, лингвопоетике, етнолингвистике, психолингви-
стике, лингвокултурологије итд. Ова истраживања спроводе се према врсти 
језичких средстава помоћу којих се вербализују лингвокултурни концепти: 
фонетских, прозодијских, граматичких, лексичких, дискурсних и текстовних. 
Према речима И. Зикове, методе анализе такође се међусобно разликују: могу 
бити описне, усмерене на опис њиховог садржаја, унутрашњег устројства и ор-

13 Аутори Лингвокултуролошког речника (ЛС 2004: 12) служе се термином ментефакти да би имено-
вали елементе садржаја свести. Ментефакти се могу класификовати и систематизовати на основу различи-
тих критерија. С бзиром на критериј информативност – сликовитост разликују се знање, концепти и пред-
ставе. 

14 Лексичка јединица неког језика може се сматрати кључном уколико доприноси разумевању ва-
жних особености културе народа који се служи тим језиком (Шмелев 2005а: 17).

15 У руском језику из тог угла значајне су следеће лексичке области: речи које одговарају одређеним 
аспектима универзалних филозофских концепата – лексички парови правда и истина, дужност и обавеза, 
слобода и воља, добробит и срећа итд.; затим, речи које одговарају концептима присутним и у другим кул-
турама, али особито значајним за руску свест, нпр. судбина, душа, саосећање итд.; тзв. мале речи, као што су 
речце, узвици, модалне речи итд. Уз то треба свакако напоменути да не носе све лексичке јединице подјед-
нако информацију о руском виђењу света (Шмелев 2005б: 25–36). 
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ганизације итд. Овим проблемима своја истраживања посветили су З. Д. По-
пова и И. А. Стерњин, В. И. Карасик, Ј. С. Степанов, В. В. Иванов, В. Н. Топо-
ров итд. (Зыкова 2015: 63–73).

И у србистици су последњих година у мањем или већем обиму радо-
ви истраживача посвећени различитим лингвокултурним концептима, осве-
тљеним из угла лингвокултурологије, етнолингвистике, когнитивне семанти-
ке итд. Шири теоријско-методолошки захват имају, на пример, истраживања 
у домену концептуализације просторности (Klikovac 2000; Rasulić 2004; Попо-
вић 2008), времена (Поповић 2008), емоција (Драгићевић 2010), породице и 
породичних односа (Стефановић 2012; Ристић, Лазић Коњик 2020) и сл.16 Спе-
цифичности националне културе уграђене у посматране концепте аутори иш-
читавају на основу системске грађе, као и података добијених анализом вер-
балних асоцијација и прецедентних текстова. У студији Стане Ристић и Иване 
Лазић Коњик (2020), уз поменути језички материјал, узимају се у обзир и ан-
кетна истраживања, што је у складу с програмским захтевима лублинске етно-
лингвистичке школе Јежија Бартмињског, у чијим се оквирима дато истражи-
вање спроводи. На фразеолошком корпусу разматрају се културнонационалне 
особености у концептуализацији просторних и временских релација, те поје-
диних религијских категорија (Мршевић-Радовић 2008; Вуловић 2015), као и 
универзални људски концепти – опажање, физиолошка стања, реакције и про-
цеси, кретање, умне активности, осећања, говор и особине личности (Штрбац 
2018а).      

1.2.3.3. Концепт је јединица концептосфере, која се одређује као област 
знања, тј. уређени скуп концепата народа, његова информациона база мишље-
ња (Стернин, Попова 2007: 36). Према речима И. Зикове, овај појам у научну 
употребу увео је Д. С. Лихачов деведестих година двадесетог века, одређујући 
га као укупност могућности које се откривају у речничком фонду појединца 
односно језика, тј. као својеврсну концентрацију духовног богатства културе 
у целини. Овај аутор разликује концептосферу језика, концептосферу културе 
и концептосферу човека или личности. И. Зикова напомиње да изучавање јед-
не од концептосфера подразумева учешће свих трију феномена – културе, је-
зика и личности, тј. да би с аспекта теорије и методологије савременог научног 
знања најактуелнија била разрада у којој би се равномерно узела у обзир улога 
сваког од њих (Зыкова 2015: 33–41). 

И када је реч о концептосфери културе, И. Зикова наглашава важност 
стваралачке личности и природног језика као главног спремишта њеног са-
држаја. Концептосфери културе ова ауторка приступа са информационо-се-
миотичког аспекта. У том смислу културу поима као реалност човековог по-
стојања засновану на добијању и сакупљању вредносне информације о свету и 

16 Студијом С. Ристић и И. Лазић Коњик (2020) разрађен је још и концепт дома у српском језику, као 
и проблем етничке (ауто)стереотипије у српској језичкој заједници. Иначе, овом корпусу треба прикључи-
ти и истраживања из морфосинтаксичког и синтаксичког домена, нпр. предлошких конструкција (Klikovac 
2000), концепта каузативности (Алановић 2011), концепта говорења (Штрбац 2011) итд. 
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њеном уграђивању у различита семиотичка средства, која формирају целе се-
миотичке области. Како информације настају као резултат човекове спознај-
не активности, ауторка се задржава на самој спознаји одређујући је као процес 
који се остварује међусобним деловањем чула и интелекта, због чега је могуће 
говорити о два основна и међусобно повезана типа спознаје – доживљавању 
и разумевању света. Доживљавање света може бити емоционално-чулно, ду-
шевно и естетско, а у њему учествују чула и емоције, морални и естетски осе-
ћаји. Разумевање света остварује се као архетипско, митолошко, религиозно, 
филозофско и научно, а у њему учествују интелектуални инструменти као што 
су архетипови, анимизам, тотемизам, магија, логичка анализа и поставке, хи-
потезе, теорије итд. Типови информација добијени на овај начин (емоционал-
но-чулна, етичка, естетска, архетипска, митолошка, религиозна, филозофска и 
научна) складиште се у човековом појмовном систему формирајући концепто-
сферу. Имајући то у виду, концептосферу културе ауторка схвата као сложено 
системско образовање, које се састоји од концептуално уређене и концепту-
ално оформљене вредносне информације, створене или добијене у резулта-
ту спознаје света од стране неке заједнице и оваплоћене у свим многобројним 
постојећим невербалним знаковима најразличитије природе, који чине ра-
зличите и међусобно повезане семиотичке области.17 Према њеном мишљењу, 
концептосфера културе и језик налазе се у сталној интеракцији, која се оства-
рује захваљујући стваралачкој делатности личности, због чега се она посма-
тра као актер или субјекат културе – делатник културног процеса схваћеног 
као стварање посебне аксиолошки одређене концептуалне реалности народа. 
У исто време, личност је и медијатор захваљујући којем се остварује сложени 
процес семиотичког преображаја целокупног вредносног садржаја концепто-
сфере културе у другу семиотичку средину – језик. Тако се захваљујући лич-
ности стварају различити језички знакови, способни да изразе духовно-мен-
тално наслеђе културе, њене аксиолошке оријентације (Зыкова 2015: 41–55).18

 1.2.3.4. У хијерархији елемената концептуалног система појму слика 
света припада надређено место у односу на концепт и концептосферу, који су 
у њега интегрисани. Како наводи Н. Алефиренко (2014: 124), овај појам први је 
у филозофским радовима користио Л. Витгенштајн, а у лингвосемиотику пре-
нео га је Л. Вајсгербер. 

Сликом света у литератури се обично назива уређени скуп знања о 
стварности, који се формира у колективној свести. Према И. А Стерњину и 
З. Д. Поповој, она може бити непосредна и посредна. Непосредна слика света 

17 Овде је важно напоменути да И. Зикова успоставља оштру границу између невербалне и вербал-
не семиотике, што ствара предуслов за разграничење културе и језика, у оквиру којег се они схватају као два 
самостална или одвојена семиотичка система (Зыкова 2015: 47). 

18 У руској лингвистици у употреби је и термин национални културни простор, под којим се под-
разумева форма постојања културе у свести човека, тј. култура приказана свешћу односно живот културе 
у свести њених носилаца. Језгро културног простора је национална когнитивна база која се одређује као на 
одређен начин структурирана укупност знања и национално обележених и културно одређених представа, 
обавезних за све представнике дате националне лингвокултурне заједнице (ЛС 2004: 10–11).
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настаје као резултат непосредног опажања стварности одговарајућим органи-
ма чула и њеног разумевања помоћу апстрактног мишљења. Због тога се још 
назива и когнитивном сликом света, коју чини укупност концептосфера и сте-
реотипа, одређених културом. Језичка слика света је посредна јер знаковним 
системима језика материјализује непосредну слику света. Њу чини укупност 
представа једне заједнице о стварности фиксираних у језичким јединицама. 
Она се схвата као језичко рашчлањивање света, језичко уређивање предмета 
и појава односно као информација о свету уграђена у системска значења речи 
(Попова, Стернин 2007: 50–54).19 Стога, како истиче Ј. Апресјан, сваки природ-
ни језик одражава одређени начин опажања и организације света, а значења 
изражена у њему удружују се у својеврсну колективну филозофију, која је оба-
везна за све носиоце датог језика. Начин концептуализације стварности, одра-
жен у језику, делимично је универзалан, а делимично националноспецифи-
чан тако да носиоци различитих језика свет виде кроз призму свог језика. При 
томе, језичка слика света је наивна јер се у многим детаљима разликује од на-
учне слике света (Апресян 1995: 349–351). У складу с тим Н. Алефиренко на-
глашава да је у истраживањима одраз стварности, који је резултат процеса ло-
гичке и чулне спознаје, представљен у виду две релативно самосталне слике 
– логичке и језичке, при чему је језик, тј. његова семантичка структура носи-
лац обеју врста информација. Према речима овог аутора, логичко-предметни 
садржај елемената језичке слике света у саодносу је с појмовима, а експресив-
но-сликовити и емотивно-вредносни садржај језичке слике света повезан је 
с представама. Први је вербализован терминима, терминолошким спојевима 
и лексиком примарне номинације, а други – знацима секундарне номинације 
(метафорама, фразеологизмима, паремијама) (Алефиренко 2014: 124–125). И 
овај аутор напомиње да је језичка слика света укупност наивних знања о свету, 
фиксираних на различитим нивоима и поднивоима језичког система: лексич-
ком, фразеолошком, граматичком. Таква врста вербализације знања повезана 
је с етнојезичком концептуализацијом света па се у лингвокултурологији води 
неуморна потрага за кључним речима, које означавају константе етнојезичке 
свести – инваријантне концепте одређене културе (Алефиренко 2014: 135). У 
том смислу, језичка слика света је интерпретација стварности садржана у јези-
ку, која је истовремено субјективна, пошто је резултат субјективне перцепци-
је и концептуализације, и интерсубјективна, јер постаје друштвено прихваће-
на стварајући јединство мисли, осећања и вредности (Бартмињски 2011: 46).  

Н. Алефиренко наводи да је упоредо с појмом слика света у употреби 
и појам модел света. Модел света се одређује као мрежа координата посред-
ством којих људи схватају стварност и стварају слику света у својој свести. 
На основу тога претпоставља се да ће упркос једнакости мреже координата 

19 Појам слике света и њене језичке материјализације, како показује претходно излагање, није нови-
на у савременој лингвистици будући да су се проблемима односа између језика, мишљења и стварности то-
ком историје бавили многи аутори. Трагове ових идеја могуће је пратити у дубоку прошлост: почев од Са-
пира и Ворфа, преко Хумболта па све до Аристотела (Бартмињски 2011: 42–43). 
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код различитих људи, слика света, створена у таквим оквирима, бити разли-
чита, што је одређено различитим нејезичким чиниоцима (комуникативним, 
когнитивним, прагматичким, социокултурним), који утичу на њено формира-
ње (Алефиренко 2014: 131). У руској лингвистици овај појам активно се раз-
рађује у оквиру структурализма, посебно у истраживањима В. В. Иванова и  
В. Н. Топорова, која су усмерена на реконструкцију система представа о све-
ту на основу прасловенског и старословенског корпуса. Исти појам у оквиру 
антрополошке парадигме изучава се с позиција процеса концептуализације 
(Зыкова 2015: 22–24). 

1.3. Методологија истраживања

1.3.1. Предмет, корпус и циљеви истраживања

1.3.1.1. Предмет овог истраживања предодређен је самим његовим ци-
љем. Главни циљ усмерен је на описивање особености слике природе које се 
рефлектују у српском језику, тј. на специфичности концептуализације приро-
де карактеристичне за представнике српске лингвокултурне заједнице. Има-
јући то у виду, у центар истраживања постављена је српска језичка личност, 
у првом реду њен вербално-семантички и лингвокогнитивни или тезаурусни 
план, а спорадично и мотивациони сегмент њене структуре, који се тичу еле-
мената природног окружења. Будући да је истраживањем било немогуће обу-
хватити све сегменте слике природе, анализи су подвргнути појединачни кон-
цепти, и то елементи неорганске концептосфере – камен, земља, вода, ваздух, 
ватра, биљне – дрво и животињске – вук. Овакав избор концепата није био 
случајан: реч је мање-више о универзалним концептима,20 који су предодре-
ђени заједничким условима људског живота – неоргански елементи природ-
ног света јединствени су по свом појавном облику, универзални и есенцијал-
ни за живот на Земљи. Без њих се не може ни замислити опстанак човечанства 
и живог света уопште. С друге стране, бројност и разноликост биљних и жи-
вотињских врста, међу којима су поједине популације специфичне или аутох-
тоне за подручје које насељавају говорници српског језика, унеколико су мо-
гле отежати селекцију концепата из овог домена. Међутим, избор надређеног 
и недиференцираног биљног појма, именованог хиперонимом дрво, учинио се 
као логичан с обзиром на своју уопштеност и чињеницу да у таквом виду за-
хвата широка пространства Земљине површине. У случају избора животињ-
ског представника, од пресудног значаја је дугогодишње искуство проистекло 

20 Иако земља, ватра, вода итд. представљају универзалне концепте, они могу бити и језички специ-
фични јер не размишљају сви говорници на исти начин о овим ентитетима. Наиме, језик не одражава свет 
директно, већ људску интерпретацију света, па као резултат тога јављају се речи за универзалне појмове 
који испољавају извесне националне специфичности (Wierzbicka 1992: 7). 
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из непосредног контакта српских говорника са животињом именованом да-
тим зоонимом.

Овакав избор концепата подржан је, пре свега, њиховим архетипским 
обележјем. Најстарији облици људског мишљења, који имају митолошки ка-
рактер, прожети су представама о природи. Тако Хесиод у својој Теогонији на 
следећи начин објашњава постанак: најпре је постојао Хаос; затим се појављу-
је Геја (Земља), која у својој унутрашњости садржи Тартар, а након ње – Ерос 
(бог љубави); из Хаоса настају Ереб (Мрак) и Црна Ноћ, а из Ноћи етер и дан; 
из Геје је постао Уран (звездано небо, а уједно и бог неба); Земља и Уран рађа-
ју Океан итд. (према: Bošnjak 1956: 21–22). Уз то, посматрани концепти пред-
стављају основне елементе који су саставни део филозофских учења древних 
цивилизација. Кинеска теорија о пет елемената потиче из другог миленијума 
пре нове ере. То су вода, ватра, дрво, метал и земља, који остварују подудар-
ност у времену и простору: вода се подудара с доњом страном, са зимом и се-
вером; ватра с горњом страном, с летом и југом; дрво с пролећем и истоком; 
метал с јесени и западом; земља је у центру и учествује у свим другим тачка-
ма и елементима (Gerbran, Ševalije 2013: 207–208). Оснивачем теорије елемена-
та у грчкој филозофији сматра се Емпедокле, који прапочетак свега види у јед-
ном принципу. По његовом мишљењу, четири елемента: вода, ватра, ваздух и 
земља, произвели су све својим мешањем. Сами елементи у свом прапочетку 
не постоје одвојено, него су сви у једној смеси – сфаирос (кугла), што је једно 
опште, које обухвата све, мирује и у њему нема ничег појединачног. Та целина 
раздваја истородно, а спаја разнородно и у тој хармонији све почива као оп-
шта неодређеност. Процес раздвајања тог јединства и постепеног формирања 
мноштва настаје деловањем двеју природних сила: љубави и мржње (Bošnjak 
1956: 55–56). И Аристотел уводи као принципе природе Емпедоклова четири 
елемента – воду, ватру, ваздух и земљу, које прожимају противречности то-
плог, хладног, сувог и влажног. Он сматра да се небеска тела не састоје од чети-
ри елемента, који се мешају и прелазе један у други, него од етера, једноставне 
и финије супстанце која не садржи противречности. Етер или пета супстан-
ција (quinta essentia) и небеска тела, обдарена разумским духовима, крећу се у 
кругу, у чијем је центру земља, која је непомична (Bošnjak 1956: 129–130).  

На опредељење да се у истраживачки корпус укључи зоонимска компо-
нента утицала је не само чињеница да је животињски свет неодвојиви део при-
роде већ и његова улога у културном животу говорне заједнице. Наиме, према 
Н. Висковићу, основни човеков однос према животињама био је и остао мате-
ријално-употребни, али су оне у одређеним периодима развоја људске циви-
лизације биле предмет митско-религијске свести и уметничког приказивања. 
Веома је важна њихова култна и обредна улога, нарочито у поступцима при-
ношња жртве, као и учешће у магијским радњама.21 Библијска симболизација 

21 Према речима Љ. Раденковића, обредна улога животиња зависи од симболичког статуса који оне 
имају у глобалном моделу света датог колектива. Два су главна мерила за одређивање таквог статуса. Први 
је вертикални распоред животиња према дрвету света, а други – распоред у хоризонталном низу према сте-
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животињског света такође открива начине на које га човек доживљава. Чове-
ков однос према животињама у култури се манифестује двојако: као антропо-
морфизам – приписивање људских особина животињама односно као зоомор-
физам – приписивање животињских особина људима (Visković 2009: 9–105).22 
Називи за животиње укључени су и у Лингвокултуролошки речник (ЛС 2004). 
Наиме, аутори овог речника наводе да свака од зоонимских јединица предо-
чених у њему има три равни значења, међусобно тесно повезаних, али ипак 
различитих. По њиховим речима, прво значење може условно бити названо 
обичним – то је именовање животиње; друго се може назвати митолошким и 
има одраз у традиционалној народној култури, у фолклорним представама и 
сл.; на основу та два плана формира се стереотипна слика која се актуализу-
је при употреби зоонима у зооморфној карактеризацији човека (ЛС 2004: 27). 

Р. Драгићевић (2014), такође, сматра да називи за животиње заслужују 
своје место у лингвокултуролошком речнику српског језика. Наиме, на основу 
истраживачких радова студената ова ауторка успоставља тематске групе лек-
сема које би биле лексикографски представљене на лингвокултуролошки на-
чин. Уз називе за животиње, то су називи за биљке, лексика која се тиче човека 
(прецедентна имена, етници, имена сродника, називи за делове тела), предмет-
на лексика, лексика из домена религије и митологије, лексика из апстрактних 
домена, називи природних појава (ватра, вода, земља, небо, киша, сунце, зве-
зда итд.). Као основне критерије за представљање концепата у лингвокулту-
ролошким речницима Р. Драгићевић издваја оно што З. Попова и Ј. Стерњин 
(Попова, Стернин 2007: 142–158) називају његовом номинационом густином 
и рекурентношћу, а то је бројност номинација којима је концепт представљен 
и сложеност њиховог семантичког нијансирања, односно учесталост његових 
језичких репрезентација у говору. Ова ауторка томе додаје још фреквентно 
асоцијативно повезивање с другим лексемама, као и продуктивност лексеме у 
творбеном и семантичком смислу те учесталост њеног појављивања у фразео-
логизмима и пословицама. 

1.3.1.2. Наведени концепти сагледани су тако што су анализирана њихо-
ва номинациона поља, сачињена од језичких јединица које учествују у њихо-
вој вербализацији. У првом реду то су лексеме којима се именују дати концеп-
ти: камен, земља, вода, ваздух, ватра, дрво и вук. Унутар сваког номинационог 
поља као посебан подсистем издвојени су: а) деривационо гнездо сваке од на-

пену ритуалне вредности успостављеном на основу удаљености од човека. У првом случају постоји опози-
ција горе–доле, на–под, суво–мокро, на основу које се распоређују животиње у културама индоевропских 
народа. На врху дрвета света налазе се птице, у средини су копитари и дивље животиње, а у корену су сме-
штене змије жабе, мишеви итд. Хоризонтални распоред подразумева да су од човека најдаљи петао и коко-
шка, а да му је најближи коњ. Између домаћих и дивљих животиња посредују свиња, пас и мачка (Раденко-
вић 1996: 85–86). 

22 Међутим, антропоморфизам и зооморфизам некада се не могу посматрати као одвојене појаве. 
Према речима Н. Висковића, ако је придавање племенитости и храбрости лаву и лукавства лисици антро-
поморфни чин, онда је називање племенитих људи лавовима или лукавих лисицама зооморфизам који се 
огледа у антропоморфизму (Visković 2009: 55).
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ведених лексема, које сачињавају образовања различитог деривационог сте-
пена, типа творбе, семантичких обележја, употребних вредности и места у 
лексикону српског језика (камењар, скаменити се, земљак, земљорадник, воде-
ница, водњикав, дрвар, дрводеља итд.); б) терминолошки спојеви које консти-
туишу наведени називи (драги камен, хлебно дрво, жутилово дрво, зелена зе-
мља итд.); в) фразеолошки скупови обједињени заједничком саставницом из 
датог лексичког низа (камен спотицања, разликовати се као небо и земља, обе-
ћана земља).23 Сви подаци преузети су из једнојезичних речника српског је-
зика – општих, дескриптивних и посебних, фразеолошких: Речника српскохр-
ватског књижевног језика Матице српске, Речника српскохрватског књижевног 
и народног језика САНУ, Фразеолошког речника српског језика Ђ. Оташевића и 
Фразеолошког рјечника хрватскога или српског језика Ј. Матешића. 

У вези с формирањем корпуса може се поставити неколико питања која 
отварају различите проблеме методолошке природе. Обично се у концептоло-
шким истраживањима унутар номинационог поља разматрају јединице које 
су у одређеној врсти парадигматских и синтагматских односа с посматраним 
именовањима. Затим се посматра паремиолошки фонд језика те се прате и 
анализирају различите врсте текстова (књижевноуметнички, публицистички 
и сл.), као и анкетни материјал. Ови сегменти који на посредан или непосре-
дан начин одражавају поглед на свет говорника једне заједнице у овом истра-
живању нису узимани у обзир у подједнакој мери. 

Лексемама које именују посматране концепте синонимија и антонимија 
нису својствене будући да је за већину било тешко пронаћи праве и апсолут-
не синониме односно праве антониме.24 Може се констатовати да је у посма-
траним случајевима синонимија уопште у основи врло ретка. Према М. Лале-
вићу (2004), могуће је евентуално увести следеће синонимске низове односно 
редове: камен : стена, стење, крш, хрид, хридина, рипа, плоча; земља : тло, до-
мовина; ватра : огањ; ваздух : зрак; вук : курјак, дивина, непоменик, камењак, 
мрцињак, али је недвосмислено да се у већини случајева ради о релативним си-
нонимима с обзиром на одсуство подударности било у њиховим примарним 

23 Узимају се у обзир само јединице које припадају фразеологији у ужем смислу, које се обично у 
литератури називају идиомима, а према речима В. Телије, чине језгро фразеологије. Оне нису само део но-
минационог инвентара, већ допуњују лексикон као експресивна средства и као носиоци културне инфор-
мације (Телия 1996: 56–83). То су окамењени спојеви речи који подлежу семантичком преобликовању. У 
резултату тог процеса настаје сложена структура која у исказу функционише као јединствена семантичка 
целина, чије се значење не може извести из значења њених елемената. Одликује је постојаност граматичке 
структуре и лексичког састава, репродуктивност и експресивност. У већини случајева прозирна је њена мо-
тивација. Према А. Менац, овакви спојеви су готове, целовите јединице које не настају у говорном проце-
су, него су говорнику познате, унапред задате, тако да говорник не бира саставнице, него готов спој (Menac 
2007: 9). Ж. Финк-Арсовски издваја следећа обележја фразеологизма: целовитост, чврста структура, уста-
љеност, репродуктивност и десемантизација (Fink-Arsovski 2002: 6–7).   

24 Под апсолутну синонимију подводи се појава двеју или више лексема које „у своме семантичком 
садржају имају исту архисему (разуме се, и исту грамему) и већи број истих сема, које имају исту експресив-
ну и употребну вредност и које у лексичком систему заузимају исто место, имају исти ранг” (Гортан-Премк 
2004: 142). Правим антонимима сматрају се лексеме којима се супротстављају примарна значења (Драгиће-
вић 2007: 266). 
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семантичким реализацијама, било у погледу семантичке позиције, употреб-
не вредности и сл. Изостанак праве антонимије у посматраним случајевима 
може се објаснити нејезичким околностима, тј. чињеницом да референти име-
новани датим лексемама у стварности немају своје антиподе. Укључивање по-
сматраних лексема у одговарајуће хиперонимско-хипонимске релације такође 
се показало као посебна потешкоћа, нарочито када је реч о именовањима еле-
мената попут воде, ваздуха, ватре и камена. Тај поступак додатно је отежан 
њиховом израженом полисемантичношћу. Због свега наведеног парадигмат-
ски оквир датих лексема разматран је само у оној мери у којој је било неоп-
ходно објаснити одређене семантичке, деривационе или фразеолошке аспекте 
вербализације посматраних концепата. 

Колокације и уопште спојеви с датим лексемама потврђени у текстови-
ма различитог типа нису посебно разматрани, што је првенствено мотивиса-
но резултатима огледног истраживања. Наиме, испитивања спојева с лексе-
мом дрво преузетих из књижевноуметничких текстова нису показала никаква 
одступања у погледу семантичке реализације или употребних карактеристика 
дате лексичке јединице у односу на стање забележено у речницима, тако да су 
се лексикографски подаци овог типа показали као сасвим поуздани за потре-
бе датог истраживања. 

Када је реч о паремиолошком фонду српског језика, он је кратко разма-
тран у оквиру сегмената истраживања који се баве традиционалном сликом 
природних елемената. Главни разлог за изостављање ове врсте грађе из оног 
дела истраживања који се тиче анализе језичког корпуса искључиво је мето-
долошке природе. Иако паремије преносе колективно искуство и доживљај у 
вези с одређеним ентитетима, те се могу посматрати као добри показатељи 
слике света одређене лингвокултурне заједнице, оне, за разлику од лексичког 
фонда укљученог у језички корпус (лексема и њихових деривата, терминоло-
шких и фразеолошких израза), не улазе у номинациони систем српског јези-
ка, већ представљају посебне жанровске форме или типове текста. Пошто се 
ово истраживање спроводи с циљем да се утврди како језичка структура, пр-
венствено семантички план језичких јединица, одражава човеков доживљај 
стварности, у обзир се узимају номинациона средства језика којима је семан-
тичка компонента обавезна саставница њихове знаковне структуре, а њен са-
држај обавезујући је за целу језичку заједницу. 

Из истог разлога изостаје и разматрање дискурсног материјала (у првом 
реду књижевноуметничког), при чему постоји и додатна несигурност у погле-
ду разликовања индивидуалног, субјективног, ауторског доживљаја од онога 
што је општеважеће за целу заједницу. Овај проблем отворио је Ј. Бартмињ-
ски (2011: 63–65), а детаљније разрадио Д. Ајдачић (2016: 395–408) бавећи се 
односом између ауторске слике света и опште језичке слике. У том контексту 
Д. Ајдачић напомиње да прва представља део мозаика друге, али да у исто вре-
ме садржи како особености индивидуалне (субјективне) слике света тако и 
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особености књижевног текста. Према његовим речима, поређењем ових две-
ју слика може се показати удео појединца у изградњи општих представа, тј. је-
зичке слике и обрнуто, при чему се међу њима јављају мања или већа одступа-
ња. Праћење односа између ауторске и опште језичке слике света није нимало 
једноставан процес – у великој мери отежавају га наративни поступци припо-
ведача и разноврсне стратегије у изградњи књижевног текста, нпр. смеховне 
стратегије: исмевање, подругивање, иронија, пародија, сатира. Вишегласје ли-
кова, такође, представља посебан проблем будући да отвара питање издваја-
ња оног гласа односно тачке гледишта који су важни за реконструкцију језич-
ке слике света. И разноврсне ауторске интервенције на плану значења речи: 
промене значења, њихово ширење, сужавање, као и обесмишљавање, у знат-
ној мери изазивају одступања у односу на устаљену, уобичајену језичку слику 
света (Ајдачић 2016: 395–408).25 Овоме, такође, треба додати проблем раздва-
јања концептуалних слојева заједничких за све говорнике једне језичке зајед-
нице од оних слојева који су својствени само одређеној групи говорника, пове-
заних по старосној доби, професионално, религијски итд. У том смислу исти 
концепт имаће другачија обележја односно биће приказан на другачији начин 
у различитим типовима дискурса, на пример у неком религијском и неком но-
винском тексту. Ипак, у обзир су узети текстови научног карактера у којима 
се описује традиционално, митолошко или религијско, као и енциклопедиј-
ско поимање разматраних природних ентитета, нарочито с циљем да се утвр-
ди у којој су мери облици овог типа мишљења зашли у семантички простор је-
зика, тј. у којој мери језичка структура чува трагове оваквог виђења природе. 

Према програмским захтевима лублинске етнолингвистичке школе ког-
нитивног усмерења, на чијем је челу Јежи Бартмињски, резултати анкетних ис-
траживања узимају се као један од најрелевантнијих извора за реконструкци-
ју језичке слике стварности (в. Бартмињски 2011; Ајдачић 2019; Ристић, Лазић 
Коњик 2020). Подаци ове врсте свакако су драгоцени јер непосредно одража-
вају ставове и судове говорника о одређеним сегментима стварности, будући 
да су услови у којима се анкете спроводе строго контролисани.26 Одговори ис-
питаника на питања која се најчешће тичу прототипичних или стереотипних 
особина неких појава поуздани су показатељи начина на који се оне концепту-
ализују у свести говорника, што открива социјалне, психосоцијалне, психоло-
шке и друге аспекте истраживања. Међутим, на основу материјала добијеног 
анкетирањем није једноставно донети прецизне и недвосмислене закључке о 
томе у којој су мери дати ставови уграђени у структуру самог језика, у његов 
лексички и граматички систем, што је примарни циљ лингвокултуролошких 
истраживања.27 У овом истраживању пак, у којем се полази од структуре јези-

25 О овоме в. и у: Карасёва 2011: 125. 
26 Могућност контроле тиче се у првом реду избора испитаника према одређеним критеријима и 

формулације питања тако да се добије жељени резултат. 
27 В. Маслова наводи да је предмет савремене лингвокултурологије културна семантика језичких 

знакова, која се формира при узајамном деловању двају различитих кодова – језика и културе. Према њеним 
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ка, подаци о начину на који савремени говорници концептуализују одабране 
сегменте стварности коришћени су као врста контролног корпуса. Они су пре-
узети из асоцијативних речника српског језика: Асоцијативног речника срп-
ског језика (АРСЈ) и Обратног асоцијативног речника српског језика (Од реак-
ције ка стимулусу) (ОАРСЈ). 

На овом месту може се, такође, поставити и питање адекватности лек-
сикографских приручника, као примарних извора грађе за реконструкцију је-
зичке слике природе. Огледна истраживања овог типа (в. Штасни 2019; 2020 
и Штрбац 2019; 2020) доказују поузданост једнојезичних дескриптивних реч-
ника српског језика не само као извора за ексцерпцију одговарајућег језич-
ког материјала него и као извора обавештења у вези с његовом семантичком 
интерпретацијом, местом у лексичком фонду српског језика и низом других 
прагматичких карактеристика, које су неопходне за правилно тумачење и ра-
зумевање језичких датости као показатеља концептуалног света говорника. 
И други аутори потврђују репрезентативност оваквих лексикографских при-
ручника у когнитивнолингвистичким истраживањима. С. Ристић и И. Лазић 
Коњик указују на традиционалну лексикографску концепцију Речника САНУ, 
која примењује принцип унутрашње и спољашње лексичке динамике, на осно-
ву којег се може пратити развој савременог српског језика, као и на исцрпност 
у евидентирању како семантичких обележја речи тако и граматичких, прагма-
тичких, етнолингвистичких и културолошких карактеристика. Према њихо-
вим речима, материјал овог тезаурусног речника системском обрадом лексике 
пружа податке о односима међу лексемама у домену парадигматике и синтаг-
матике, што обезбеђује добру основу за когнитивнолингвистичка изучавања. 
Разматрајући речнички материјал неопходан за праћење концептуализаци-
је дома у српском језику, ауторке констатују да је само мали број појединач-
них особина, профилисаних претежно у актуелној језичкој говорној и писа-
ној пракси, остао изван лексикографске дефиниције и лексикографског описа 
датих у РСАНУ (Ристић, Лазић Коњик 2016; 2020). Јасно је да је за потребе ре-
конструкције језичке слике природе податке добијене из дескриптивних реч-
ника било неопходно допунити обавештењима из других лексикографских 
извора: енциклопедијских, фразеолошких и лингвокултуролошких фразеоло-
шких речника, асоцијативних, семантичко-деривационих итд.  

1.3.1.3. У ранијем излагању као један од циљева постављен је захтев да се 
на основу одговарајуће анализе језичког материјала утврди национална спе-
цифичност српске лингвокултурне заједнице у погледу поимања природних 
ентитета. У исто време национална специфичност поставља се као један од 
најважнијих захтева лингвокултуролошких истраживања уопште, у којима се 

речима, нека од најважнијих питања на која лингвокултурологија треба да одговори јесу: како култура уче-
ствује у стварању језичких концепата и у ком се делу значења језичког знака чува културни смисао (Масло-
ва 2007: 30–31). Уз то и сам Ј. Бартмињски истиче да етнолингвистика проучава структуру језика у вези са 
историјом и културом одређених заједница, менталитетом, системима вредности итд., те да тежи пронала-
жењу трагова њиховог присуства у материји самог језика, у значењима речи, фразеологији, начинима обра-
зовања речи и синтаксичких конструкција, у моделима структуре текстова (Бартмињски 2011: 19). 
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успоставља појам етнојезичке свести. Према И. В. Приваловој, то је култур-
но условљена инваријантна слика света, која је у корелацији са особеностима 
националне културе и националне психологије. Етнојезичка свест је скуп ког-
нитивно-емотивних и аксиолошких структура, чија национална обележеност 
обезбеђује њихову варијабилност од културе до културе. Њу је могуће уочити 
управо због тога што је свака етничка култура посебна и непоновљива, а њена 
непоновљивост условљена је тиме што је у основи виђења света сваког наро-
да особен систем предметних значења, друштвених стереотипа и когнитивних 
шема, које одређују етничност националне свести како појединца тако и за-
једнице у целини. Појам традиције, чији је носилац етнос, повезује се с пред-
ставом о културном језгру, које припада колективном несвесном. Постојање 
тог језгра омогућава усклађеност понашања свих чланова датог етноса у одре-
ђеним ситуацијама које су ознака његове културе. То језгро одређује границу 
промена прихватљивих за дату културу, а прелазак те границе води ка њеном 
разрушавању. У процесу развоја етноса слика света се може мењати, али не-
променљиве остају етничке константе, њени структурни елементи који при-
падају колективном несвесном. Систем етничких константи јесте призма кроз 
коју човек посматра свет, а он се усваја у процесу социјализације (према: Але-
фиренко 2014: 151–156). Практични покушаји издвајања националнојезич-
ких специфичности, који се у овом случају спроводе на одговарајућем корпусу 
српског језика, праћени су извесним потешкоћама. Оне се у првом реду испо-
љавају у фразеолошком и терминолошком систему издвојеног језичког мате-
ријала. Када је реч о фразеолошком фонду, у њему је, на једној страни, могуће 
уочити национални слој фразеологије, специфичан за српски језички и кул-
турни простор, а на другој страни – интернационални слој фразеолошких је-
диница, позајмљен из језичких и културних система с којима је током свог 
историјског развоја српски језик био у непосредном или посредном додиру. 
Раздвајање ових двају слојева, с циљем да се истакне онај који је национално 
обележен, није увек подједнако успешно.28 Анализа терминолошког система, 
спроведена са истим циљем, била је отежана нарочито на плану сложеничких 
образовања и терминолошких спојева. У првом случају неминовно се намеће 
питање да ли одговарајуће номинационе јединице треба сматрати калковима, 
тј. преведеницама по моделу неког од европских језика, будући да слагање као 
посебан творбени поступак није својствен српском језику, или се једноставно 
ради о аутохтоном образовању. Исти проблем јавља се и у домену терминоло-

28 М. Турк (Turk 1994: 45) истиче да постојање структурно и семантички идентичних или сродних 
фразеологизама у више различитих језика не мора нужно бити резултат језичких контаката јер многе је-
зичке заједнице припадају истом културном кругу, имају универзално искуство и сличну традицију па није 
искључена могућност аутохтоне и аутономне, напоредне творбе у више језика. Кад је реч о српском језику, 
треба имати у виду заједничко словенско односно индоевропско културно наслеђе, које је могло подстаћи 
читав низ фразеолошких јединица. С друге стране, чак ни у заједничком, интернационалном, општеевроп-
ском фразеолошком фонду понекад није лако утврдити порекло и путеве ширења фразеологизама. То је мо-
гуће само у случајевима када постоји јасна мотивација, обично кад су фразеологизми мотивисани митоло-
шким и религијским садржајима, историјским догађајима и личностима, књижевним текстовима, или ако 
је реч о изразима новијег времена (Turk 1994: 45). 
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шких спојева, који се често могу интерпретирати као преводи латинских на-
зива. Овакви проблеми решавани су с мањим или већим успехом у самом ис-
траживању. Међутим, упркос томе, питање националне специфичности овде 
се не сматра пресудним будући да је, како истиче Ана Вјежбицка (Wierzbicka 
1996; Wierzbicka 1997), релативизам могуће пратити само уколико се комбину-
је с добро разрађеном теоријом језичких универзалија и обрнуто. У том сми-
слу, поуздан и недвосмислен одговор у вези с оним што је специфично за срп-
ску лингвокултурну заједницу може се добити само на плану компаративних 
и контрастивних истраживања, када се у обзир узима лингвокултуролошки 
аспект генетски сродних и несродних језика. 

1.3.2. Методе анализе грађе

1.3.2.1. У анализи грађе примењене су методолошке процедуре каракте-
ристичне за когнитивносемантички и лингвокултуролошки приступ језику. 
Будући да се као основни циљ истраживања поставља сагледавање слике при-
роде манифестоване у српском језику, одабирају се оне методе које ће на нај-
очигледнији начин представити механизме спознаје стварности – њено дожи-
вљавање (помоћу чула и емоција, моралних и естетских осећаја) и разумевање 
(у којем учествују интелектуални инструменти), што је уткано у семантику је-
зичких јединица које сачињавају номинациона поља испитиваних концепата: 
камена, земље, воде, ваздуха, ватре, дрвета и вука. Како се, према Н. Алефи-
ренку (2014: 150–156), елементи когнитивне свести трансформишу у култур-
но-прагматичке компоненте језичке семантике, тако да је у значењу фиксира-
на инваријантна слика датог фрагмента света, својствена одређеном етносу, 
реконструкција концептуалних ентитета нужно подразумева детаљно сагле-
давање семантичке структуре јединица чланова номинационог поља. Због 
тога су посебно важне методе компоненцијалне и концептуалне анализе, које 
се примењују комбиновано или одвојено, у зависности од врсте номинацио-
них средстава. Подаци добијени семантичком анализом издвојених језичких 
јединица подвргавају се когнитивној интерпретацији, која подразумева пре-
вођење језичких података у когнитивне, тј. издвајање когнитивних обележја, 
која чине садржај концепта. То је вид уопштавања сема спроведен тако што се 
блиске компоненте међусобно удружују и подводе под заједничко когнитив-
но обележје.29 

1.3.2.2. Анализи је најпре подвргнута семантичка струкутра лексема које 
функционишу као имена посматраних концепата – камена, земље, воде, вазду-
ха, ватре, дрвета и вука, с циљем да се утврди у којој мери елементи лексичке 
семантике одражавају спознају именованих ентитета стварности. Како је реч 

29 При томе когнитивна обележја могу бити диференцијална и класификациона. Под диференци-
јалним когнитивним обележјем подразумева се посебно обележје предмета које се одражава у структури 
концепта као елеменат његовог садржаја. Класификациона обележја су, такође, компоненте садржаја кон-
цепта које одражавају параметре категоризације и она су увек заједничка за једну групу концепата (Попо-
ва, Стернин 2007: 128). 
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претежно о полисемичним именовањима, посебна пажња посвећена је пој-
мовним механизмима помоћу којих се одвија семантичка дисперзија. У овом 
делу разматрања грађе комбинују се методе компоненцијалне и концептуалне 
анализе, чији је најважнији циљ утврђивање компонената примарног значе-
ња које учествују у мотивацији секундарних садржаја, будући да оне одража-
вају својства природних ентитета која су истакнута у свести говорника српске 
лингвокултурне заједнице.30 Иако то није назначено експлицитно у лексико-
графским дефиницијама, примарна значења датих лексема по правилу су про-
жета културном конотацијом, заснованом на стереотипним, архетипским и 
симболичким представама о датим појмовима које проистичу најчешће из ре-
лигијског и митолошког облика виђења стварности.31 Ова појмовна обележ-
ја улазе у лексичку семантику као њене имплицитне компоненте индукујући 
нове садржаје на плану полисемије, деривације и фразеологизације.32   

1.3.2.3. Семантика чланова деривационих гнезда датих лексема такође 
је подвргнута детаљној анализи. Деривати се најпре приказују у виду дерива-
ционог гнезда, а затим се класификују и повезују у семантичко-идеографске 
скупине. На основу семантике деривата утврђују се сегменти стварности који 
се њима вербализују.33 Ова врста класификације спроводи се с циљем да се 
утврди веза између домена стварности обележених датим лексемама и доме-
на стварности именованих дериватима. У том смислу, посматра се и разрађује 
како однос међу семантичким садржајима унутар полисемантичке структуре 

30 Према речима С. Е. Никитине (1991: 117–118), семантички опис концепата народне културе тре-
ба да обезбеди пуно знање о појму које постоји у свести носилаца културе, а оно је изражено језичким сте-
реотипима: лексемама и фразеологизмима. 

31 Према В. Телији, културна конотација је један од путева којим култура улази у језик, а најчешће се 
повезује с фразеологизационим процесима. То је интерпретативна веза између лингвистичког знака и сим-
бола било ког другог нејезичког кода (стереотипи, прототипи, митови и други ентитети именовани култур-
ним обрасцима) односно интерпретација денотативног или сликовитог аспекта значења у категоријама кул-
туре (Teliya i dr. 2005: 55–75). Културна конотација је увек израз односа према предмету стварности, који се 
јавља као одређена тачка посматрања представника неке заједнице у процесу сазнавања света, при чему тај 
однос добија аксиолошки карактер. У процесу формирања културних конотација јављају се различити ти-
пови оцена: рационална (разумевање објекта у односу на установљену норму), чулна (опажање објекта по-
моћу органа чула), емоционална (разумевање помоћу емоционалног кода културе) итд. Она је увек асоција-
тивна јер претпоставља успостављање асоцијативних веза заснованих на знању језика и животном искуству 
у датом социјуму. Важна црта културно-конотативних асоцијација јесте надиндивидуални, општекултур-
ни карактер. Као лингвокултуролошка категорија културна конотација је по својој природи когнитивна су-
штина јер настаје у току човековог сазнавања света. Она је још прецедентна и стереотипна (Иванова, Ча-
нышева 2014: 161–162).  

32 Основна разлика у семиотичком статусу између лексичке (језичке) и културне конотације састо-
ји се у томе што се културне асоцијације првобитно појављују у виду емоционалних, вредносних и др. сми-
слова у свести људи у незнаковном простору, али постепено називи одговарајућих објеката упијају у себе 
културне конотације које се понављају утврђујући њихов статус као језичких конотација. Као резултат тога 
конотација продире у семантику јединица, обогаћујући је и стварајући подлогу за развој секундарног зна-
чења на тој основи и превођење на раван језичког знака конотација које се регуларно понављају (Иванова, 
Чанышева 2014: 160). 

33 Идеографска класификација лексике утемељена је у ономасиолошком приступу језику, који под-
разумева обрнут смер, тј. кретање од стварности ка њеном језичком изражавању. У студији која се бави оп-
штом и руском идеографијом Ј. Караулов теоријске основе идеографског речника разрађује као синтезу те-
орије семантичког поља и принципа ономасиолошког приступа лексици (Караулов 1976). 
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једног деривата тако и његов однос према мотивној или основној речи. Пошто 
се ради о мотивисаним језичким јединицама, веза с мотивном речју показу-
је се као кључна за развој њихове семантике, нарочито секундарних значења у 
случају полисемичних лексема, где најчешће делује семантичко-морфолошко 
варирање истог творбеног модела. У анализи деривата мотивација која се пра-
ти не само на формалном, творбеном већ у првом реду на семантичком пла-
ну најважнији је показатељ концептуализације наведених природних ентите-
та. Наиме, издвајајући из семантичког садржаја мотивних лексема (а углавном 
су то називи посматраних природних ентитета) семе које су продуктивне и ак-
тивне у процесу семантичко-морфолошког варирања откривају се карактери-
стике датог природног феномена које у виду когнитивних обележја заузима-
ју посебно место у садржају његовог концепта. Класификовањем когнитивних 
обележја с обзиром на врсту примљене информације о одређеном природном 
феномену односно на тип сазнајног процеса путем којег доспева до свести го-
ворника одређују се доминантни облици спознаје стварности. Ово се може 
илустровати на следећи начин. Један од деривата лексеме камен јесте именич-
ко образовање камењар, чије примарно значење, обележено под тачком 1.а. у 
РСАНУ, гласи ‘каменито земљиште, крш, каменит, кршевит крај’. Оно се фор-
мира тако што из номинационог значења мотивне речи као продуктивна делу-
је сема која се тиче учешћа материје именоване њоме у конфигурацији тла (уп. 
камен ‘минерални агрегат различитог састава од кога се великим делом састо-
ји Земљина литосфера, стена’). Активност продуктивне семе која утиче на се-
мантичко уобличавање секундарне номинационе јединице указује на то да је 
дато својство посматране реалије нарочито истакнуто у свести говорника од-
носно да је оно један од значајнијих елемената који учествује у њеној концеп-
туализацији. Како је информација у вези с датим обележјем камена у првом 
реду примљена посредством чула, визуелно опажање потврђује се као један од 
важнијих облика спознаје природног окружења.34  

1.3.2.4. Терминолошки спојеви чији су конституенти лексеме којима се 
именују издвојени концепти такође су секундарна номинациона средства у 
односу на те лексеме. У том смислу веома су специфични и начини њиховог 
формалног и семантичког уобличавања. Они углавном настају детерминаци-
јом основне речи35 издвајајући неко од специфичних обележја датог појма. На 
семантичком плану између основне речи и терминолошког израза успоста-
вља се махом хиперонимско-хипонимски однос таксономског типа заснован 
на синегдохи: назив ширег појма за ужи (уп. земља ‘мека, трошна, растреси-
та материја по Земљиној кори (минералног или органског порекла)’ : бела зе-

34 Укључивање когнитивног и ономасиолошког плана у дериватолошку анализу омогућава лакше 
сагледавање деривационог потенцијала речи (детаљније о томе в. у: Штрбац 2018б: 85–99). 

35 О распрострањености датог морфосинтаксичког модела у терминолошком систему српског јези-
ка сведоче и друга истраживања: испитујући српски географски терминосистем страног порекла, М. Ајџа-
новић (2017: 222) констатује да у њему 83% свих забележених вишечланих термина чине детерминативне 
именичке синтагме с придевом као зависним чланом. 
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мља ‘хидратисани силикат алуминијума, минерал од кога се прави порцелан, 
каолин, масна глина, порцеланска земља’). Без обзира на то да ли се ради о на-
учној или народној терминологији, семантичка обележја ових израза указују 
на специфичне облике мишљења којем је својствен таксономски образац си-
стематизације информација о стварности. Показатељи доживљавања и разу-
мевања природе управо су она обележја посматраних појмова која су подста-
кла развој номинационих јединица с терминолошким статусом у лексикону. 

1.3.2.5. Фразеологизми, који унутар корпуса такође представљају засе-
бан подсистем, испољавају специфичности на семантичком плану, чијом се 
детаљном анализом може продрети у особености концептуализације природ-
ног окружења својствене српској лингвокултурној заједници. Ове језичке је-
динице одликује изразита семантичка слојевитост која проистиче из мотиви-
саности њиховог значења, у чијој су основи типска представа, која има улогу 
денотата, и сликовна гешталт структура, с улогом квазиденотата – типска 
представа описује свет, а сликовна гешталт структура подсећа на њега у има-
гинацији (Телия 1996: 191–213). Како је овде реч о јединицама секундарне но-
минације, које најчешће настају специфичним преобликовањем семантичког 
садржаја мотивационе структуре, сама анализа подразумева праћење семан-
тичких фразеологизационих процеса у смеру од полазног ка циљном значе-
њу. Према И. Зиковој, фразеолошко значење је двопланско образовање у којем 
се могу издвојити два међусобно повезана нивоа: површински или семантич-
ки и дубински или концептуални, при чему други утиче на формирање првог. 
Концептуални ниво, који је извор фразеолошке сликовитости, моделује се под 
утицајем концептосфере културе. Утицај концептосфере културе на формира-
ње фразеолошког подсистема природног језика остварује се у процесу међусе-
миотичке транспозиције, која се тумачи као прекодирајућа интерпретација јер 
подразумева прелаз из једне семиотичке средине у другу.36 Она обухвата низ 
међусобно условљених дејстава које производи свест личности ослањајући се 
на чулну сферу: а. избор концептуалног садржаја (из различитих семиотичких 
области концептосфере културе); б. његова синтеза; в. структурирање и ства-
рање сложеног концептуалног образовања које се састоји из одређеног систе-
ма међусобно повезаних простијих и сложенијих концептуалних саставница и 
које у целини представља концептуални модел фразеолошке слике. Као резул-
тат међусемиотичке транспозиције настају макрометафорични концептуални 
модели који генеришу фразеолошке слике, а њихова унутрашња организација 
осветљава се методом лингвокултуролошке реконструкције. Ова метода под-
разумева утврђивање система знаковних средстава одговарајуће семиотичке 
области културе ангажоване у формирању макрометафоричних концептуал-
них модела. Тај систем успоставља се на основу типа информације примљене 

36 И. Зикова наводи да је појам међусемиотичке транспозиције увео Р. Јакобсон, који га одређује као 
интерпретацију вербалних знакова помоћу невербалних, тј. прелаз из једног система знакова у други, нпр. 
из вербалног искуства у музику, филм, плес, сликарство. При томе, И. Зикова сматра да тај процес може 
бити и обрнутог смера, тј. прелаз из невербалног система у вербални (Зыкова 2015: 95–96). 
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у процесу спознаје стварности, који се остварује као доживљавање (емоцио-
нално-чулно, душевно и естетско) односно разумевање (архетипско, митоло-
шко, религиозно, филозофско и научно). Културна информација, која се чува 
у макрометафоричким концептуалним моделима фразеолошких слика, има, 
према И. Зиковој, својеврсну хијерархијску организацију: емоционално-чулна 
информација → {архетипска + митолошка + религиозна + филозофска + науч-
на информација} → етичка + естетска информација Σ ‘одобравање’ / ‘неодобра-
вање’. Њен почетак је емоционално-чулна информација, а својеврстан резул-
тат њеног оформљења етичка и естетска информација (Зыкова 2015: 91–233). 

1.3.2.6. Сагледавањем семантичке структуре језичких јединица који-
ма се денотирају одговарајући сегменти природе, као и они ентитети из чо-
вековог окружења који су с њима у непосредној вези може се реконструисати 
слика пророде својствена српској говорној заједници. Као што је наглашено 
у литератури, језичка слика, тј. слика добијена на основу анализе семантике 
језичких средстава по правилу је фрагментарна јер не одражава у потпуно-
сти све аспекте концептуализације природе, већ само оне који су вербализо-
вани, тј. исказани знаковима језика као посебног семиотичког система. Пока-
зује се да је у многим случајевима у језичку слику природе говорника српског 
језика уграђена религијска, митолошка и магијска компонента. Стога су у об-
зир узети текстови у којима је представљен традиционални аспект поимања 
природе, карактеристичан за овај облика мишљења. Реч је махом о садржаји-
ма који припадају јудеохришћанској религијској баштини, али и старој сло-
венској, грчкој и сл. религији и митологији, међу којима су неки наслеђени 
из старијих религијских система. Религијско, митолошко и магијско поима-
ње природе није одражено у језику у целини. Поједини трагови оваквог обли-
ка разумевања природе садржани су у денотативној семантици одређених је-
зичких јединица, којима се обележавају реалије из датог домена стварности. 
Такође их налазимо и у квазиденотативном сегменту фразеолошког значења, 
тачније у нефразеолошкој слици која је мотивисала настанак фразеологизама. 
По правилу, фразеологизми, који су специфични по начину настанка и разво-
ја семантике, чешће су носиоци културне информације из религијског и ми-
толошког домена стварности него остале јединице језика. Уз ове врсте тек-
стова разматрају се и пословице, као део фолклорне баштине српског народа, 
с циљем да се утврде особености концептуализације посматраних сегмената 
стварности у контексту традиционалне културе.

1.3.2.7. Слика природе такође је допуњена и савременим представама го-
ворника о појединим природним елементима. Ови подаци, као што је речено, 
преузети су из асоцијативних речника српског језика. Они су састављени по 
узору на Карауловљев Асоцијативни речник руског језика. Грађу чини по 800 
асоцијација на 600 лексема стимулуса, који су бирани по два унакрсна крите-
рија: 1. то су речи из Руског асоцијативног речника и 2. репрезентативна лек-
сика српског језика, коју чине најфреквентније речи у нашем језику; оне улазе 
у основни лексички фонд и репрезентативне су по томе што именују предме-
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те и појаве савремене културе (Драгићевић 2010: 42). Први је коришћен у слу-
чајевима када је нека од лексема које именују наведене концептуалне ентитете 
употребљена као стимулус за добијање вербалних асоцијација, а други када то 
није био случај. Уколико нека од наведених лексема није одабрана као стиму-
лус, посматрани су и анализирани подаци из речника који се тичу наведених 
лексема као вербалних асоцијација на друге стимулусе. Коришћење подата-
ка из наведених речника у циљу реконструисања слике природе у свести са-
времених говорника српског језика објашњава се намером да се постигне ме-
тодолошка доследност у истраживању, што је главни разлог због чега изостаје 
посебно анкетирање, спроведено у ове сврхе. Наиме, прикупљање и обрада ан-
кетних података, чији су резултат наведени речници, остварени су под подјед-
наким условима за све врсте стимулуса – у њему учествује исти број испита-
ника, а у анализи се доследно примењују исте методе. Подаци добијени на тај 
начин имају научну валидност и служе као основа за даља истраживања ра-
зличите природе. Асоцијативно поље, у чији састав улазе све асоцијације на 
задату реч с улогом стимулуса, које се распоређују према фреквенцији, омо-
гућава истраживачу да применом адекватних аналитичких поступака дође до 
сазнања не само о човековом вербалном знању већ и о начину функционисања 
њгове свести, мотивима и ставовима. У том смислу посебна пажња посвећује 
се следећим карактеристикама асоцијативног поља: учесталости асоцијација, 
која директно указује на однос између стимулуса и реакције, њихова разновр-
сност и идиосинкратичност одговора, под којом се подразумева број одгово-
ра са фреквенцијом један. Посебно је важан и број омисија односно одсуство 
одговора на задату реч стимулус (Драгићевић 2010: 46–47). У истраживању је-
зичке слике природе од посебног је значаја врста појмовне и семантичке везе 
која се успоставља између речи стимулуса и речи реакције. Одговори се саби-
рају и класификују према когнитивним обележјима која именују с циљем да се 
на тај начин осветле аспекти именованог појма који имају истакнуто место у 
свести говорника српског језика. 

Савремену слику природе налазимо и у научним текстовима, пре свега 
енциклопедијским приручницима, у којима се описују егзактне карактеристи-
ке посматраних ентитета. Овакво виђење искључује све субјективне елемен-
те, као и елементе ирационалног мишљења, због чега добијена слика у потпу-
ности одговара стварности. Научно мишљење одражено је у терминолошким 
семантичким садржајима језичких јединица и својствено је како појединим 
(примарним или секундарним) семантичким реализацијама лексема којима се 
именују дати концепти, тако и њиховим дериватима, а нарочито вишечланим 
терминолошким образовањима. 
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2. КАМЕН

2.1. Традиционално поимање камена

2.1.1. Уз земљу, воду, ватру и ваздух, камен је један од праелемената света 
(СМ 2001: 257), при чему треба имати на уму само необрађени камен (Чајкано-
вић 1994а: 162). Како између душе и камена постоји тесна веза, камен и човек 
представљају двојако кретање успона и силаска: човек се рађа од Бога и враћа 
се Богу; необрађени камен спуштен је с неба, пошто је измењен, уздиже се пре-
ма њему. Обрађени камен је човеково дело и симболизује скрнављење Божјег 
дела, јер човек преузима створитељску енергију (Gerbran, Ševalije 2013: 439).

Из врло старог периода, којем је својствено изједначавање жене и Зе-
мље по томе што доносе плод, задржало се старобалканско веровање да ка-
мење представља кости прамајке Земље те да оно расте као и дрво, трава и сл. 
Етимолошка анализа назива за човека, камен и небо упућује на изједначавање 
неба и камена, што је условљено религијски и произилази из сасвим другачије 
концепције виђења света. Њему је у основи древно поимање просторне рела-
ције по којем се ‘горе’ изједначава с планином односно каменом. Према арха-
ичном поретку, свет је класификован тако да камен (планина) заузима меди-
јални положај – као онај који дели ‘онога који одлази у Земљу’ и оног ‘који увек 
остаје горе’. Овакво поимање омогућава да се објасне две фунције камена: 1. да 
је у вези с богом грома (Перуном), 2. да се на њему врше ритуали жртвовања 
посвећени богу подземног света Велесу и његовој хипостаси богу стоке Власи-
ју (Раденковић 1977: 85–99). 

Ритуали у вези с каменом су општебалкански и имају велику старину. 
Изводе се из два разлога: 1. тражи се лек од разних болести, 2. да брак буде 
плодан. У првом случају открива се значење камена као медијалног елемента, 
који дели овај свет и свет мртвих. У другом случају, треба имати у виду култ 
Земље, прамајке, која је симбол плодности. Пошто се камен доживљавао као 
атрибут оног света, омогућавао је човеку да себе представи као мртвог, због 
чега не потпада под моралне законе овог света (Раденковић 1977: 451).  

2.1.2. Према речима С. Петровића (2014: 184), за култ камена везују се 
амбивалентни атрибути – с једне стране, то су својства хладног, мртвачког, 
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хтонског и беживотног, а с друге стране – моћ оживљавања и ревитализаци-
је. Камену је приписивана моћна заштитничка улога: због своје непокретно-
сти способан је да заустави, прекине болест или неку опасност. Отпорност и 
неповредивост камена одређују његову улогу у магијским поступцима очува-
ња доброг здравља, а тзв. становити камен посебно је значајан у спречавању 
смрти и болести деце (СМ 2001: 258). Камен има моћ да окамени и паралише 
опасне силе или бића, због чега су амајлије од камена увек имале велику вред-
ност. Стога су поједине врсте драгог камења служиле као заштитно средство 
нашим великашима те су уграђиване у њихов накит и оружје (Бандић 2004: 
67). У истом контексту треба разумети и употребу тзв. громовних стрелица, 
каменчића који су својим изгледом подсећали на врхове стрела, а који су, пре-
ма народном веровању, настајали на месту удара грома, који је иначе зами-
шљан као врста небеске стреле (Бандић 2004: 67).37 Бушени камен, такође, има 
заштитну, обредну и магијску функцију. Увлачење новчића, руке, главе или чи-
тавог тела у такво камење штити од урока, али омогућава и регенерацију по-
средством женског космичког принципа (Gerbran, Ševalije 2013: 439; Петровић 
2014: 184). Обреди који се спроведе на одређене празнике (Ђурђевдан или Бо-
жић) засновани су на веровању у плодоносну моћ пробушеног камена (Петро-
вић 2014: 184). 

2.1.3. Представе о камену имале су првенствено анимистички карактер 
јер се веровало да у њему борави душа. У том контексту треба разумети и по-
стављање споменика на гробове умрлих, уместо којих је у почетку постављан 
камен, што је био словенски обичај, а код Срба се задржао по доласку на Бал-
кан (Бандић 2004: 68). Обичај постављања надгробног камења објашњаван је 
тежњом да се душа привеже за свој гроб, да јој се обезбеди пребивалиште како 
не би лутала по свету (СМ 2001: 258). Према В. Чајкановићу (1994а: 163), бе-
луци су најпримитивнији и најјаснији пример за сеновито камење, за које се 
веровало да у њима бораве душе предака. Међни камен, који се поставља на 
граници имања и који данас има чисто профани карактер, у даљој прошло-
сти сматран је светињом и седиштем локалног божанства, заштитника при-
ватног имања или сеоског атара. В. Чајкановић сматра да је камен станац био 
фетиш највећег националног бога, којег су касније у традицији и у култу заме-
нили Свети Сава, Марко Краљевић итд. Ово камење имало је култни карак-
тер и њему је приношена жртва. Један од фетиша, био је и тзв. камен старац, 
седиште домаћег божанства, заштитника куће. Стајао је на огњишту, а њему је 
на Бадње вече приношена жртва. Други фетиш је камен темељац, коме се, када 
почне градња куће, приноси жртва у вину, што је замена за некадашњу крвну 
жртву (Чајкановић 1994а: 166–168). 

37 Камење грома, што су најчешће били метеорити који падају с неба као киша, сматра се симболом 
и средством плодности. Оно само по себи поседује магијску моћ, а касније се за шиљке стрела, секире и дру-
го камење, за које се сматра да је пало с неба, верује да их је послао бацач грома, тј. Громовник. Предмети на-
прављени човечјом руком од тог камена постају симболи моћи која потреса, а касније атрибути бога коме је 
дата та моћ (Gerbran, Ševalije 2013: 352).  
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Анимистичком кругу схватања припадају и представе о метаморфози 
човека у камен. Стене и камене громаде антропоморфног облика замишљане 
су као окамењена људска бића (Бандић 2004: 68). Осим људи окамењене су мо-
гле бити животиње или дивови, који су проклети и кажњени због својих гре-
хова (СМ 2001: 258). 

2.1.4. Камен је примењиван и као средство у ритуалу кажњавања, где би 
кривац, осуђен од целе заједнице, био засут камењем. У каменовању учеству-
ју сви представници заједнице како душа убијеног не би могла да се освети, а 
у исто време камење ће везати душу за себе. Гомиле камења у облику купе, на-
зване проклетије, постављане су и у случајевима када кривац не би био ухва-
ћен, с намером да се он прокуне. Тада је на крст, сачињен од погорелих гре-
да и побијен у земљу, набацивано камење, што се схватало као кажњавање in 
absentia (Чајкановић 1994а: 163–166).38 Зборним или клетвеним гомилама на-
зиване су и друге гомиле камења које су служиле као жртвеници или богомо-
ље (Чајкановић 1994а: 166). 

2.1.5. Камен је, такође, место боравка русалки, водењака; на гомили ка-
мења играју вештице. Место испод камена везано је за онострани свет: под 
њим се крије ђаво и демони који потичу од душа умрле некрштене деце (СМ 
2001: 258). Воденични камен сматран је материјализацијом самог ђавола (Чај-
кановић 1994б: 129–130).39

2.1.6. Традиционални облици поимања камена одражени су и у срп-
ским народним пословицама, као особеној врсти духовног израза који обу-
хвата многе сегменте живота те га открива на најнепосреднији начин (Јовано-
вић 2006а: 13). Компонента камен заступљена је у следећим примерима: Зрно 
до зрна погача, / Камен до камена палача; И камен би ријечма подигао; Или 
лонцем о камен или каменом о лонац, тешко лонцу свакојако; Камен воденич-
ни боље меље кад се често покива; Који се камен често премеће, не ће махови-
ном обрасти; Ко тебе каменом, ти њега оловом; Ко тебе каменом, ти њега хље-
бом; Лако је камен у Дунав бацити, али га је мучно извадити; Лакше је камење 
уз брдо ваљати него се с лудим разговарати; Не могу се све тице једнијем каме-
ном побити; Ријеч из уста, а камен из руке; Тврдо као камен; Трава мало кори-
сна и на камену ниче; Ударила коса у камен; Чоек је тврђи од камена, а слабији 
од јајета; Што један луд баци камен у бунар, десет паметних не могу га изва-
дити (Јовановић 2006б: 141; СНП 1969; РСАНУ). Наведени примери међусоб-
но се разликују по садржају и мотивној слици у семантичкој бази односно по 
карактеристикама камена које се фокусирају и помоћу којих се концептуали-
зују одговарајући сегменти стварности. Овде треба напоменути да је у свести 

38 Ову врсту кажњавања, према В. Чајкановићу, треба схватити на следећи начин: примитиван чо-
век покушава да оствари циљ по принципу аналогне магије, што значи да се радња, која се врши и намењу-
је некоме бићу, сматра и оствареном (Чајкановић 1994: 164–165). 

39 Према речима З. Косидовског, култ камена је један од најстаријих култова древних народа. Мно-
штво их је откопано у Палестини, а у рушевинама града Гезера нађено је осам светих стубова постављених 
на брду. Семити су веровали да у њима станује Бог и зато су их назвали Бетел (Ветиљ), тј. ‘божја кућа’ (Ко-
сидовски 1993: 83).
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говорника пре свега присутна представа не о камену као врсти материје, већ 
о комаду те материје одређеног облика, величине, тврдоће и сл., који се може 
употребити у различите сврхе. Управо је мануелно својство камена, тј. могућ-
ност руковања њиме, послужило као мотивациона основа за настанак једне 
групе пословичних форми. Због своје тврдоће камен је убојито средство и у 
том својству искоришћен је као еталон јачине ефекта који се може постићи ре-
чима (Ријеч из уста, а камен из руке). Убојита улога камена видљива је, даље, у 
хришћанском принципу трпељивости и понизности (исказаном пословицом 
Ко тебе каменом, ти њега хљебом), али и у његовом опречном лику (Ко тебе 
каменом, ти њега оловом), затим у идеји да се једним потезом и поступком не 
може постићи амбициозно постављен циљ (Не могу се све тице једнијем каме-
ном побити), као и у спознаји да ће немоћан страдати у сукобу с надмоћни-
јим, без обзира на околности (Или лонцем о камен или каменом о лонац, тешко 
лонцу свакојако). Камен је објекат којим се рукује, због чега добија својство 
покретљивости. Ова представа мотивише пословице са следећим садржаји-
ма: човек се не може надати успешном животу уколико често мења место бо-
равка (Који се камен често премеће, не ће маховином обрасти); тешко је испра-
вити грешку као последицу непромишљених потеза или потеза неразумног и 
лудог човека (Лако је камен у Дунав бацити, али га је мучно извадити; Што је-
дан луд баци камен у бунар, десет паметних не могу га извадити); с неразум-
ним човеком је готово немогуће успоставити комуникацију (Лакше је камење 
уз брдо ваљати него се с лудим разговарати); истрајност и стрпљење дају добре 
резултате (Зрно до зрна погача, / Камен до камена палача). Као средство за рад 
камен је искоришћен за исказивање неке врсте савета о томе да примена силе 
може изазвати боље ефекте у одређеним ситуацијама (Камен воденични боље 
меље кад се често покива). Камен је истовремено и еталон тврдоће, те се помо-
ћу њега концептуализују физичке карактеристике предмета (Тврдо као камен) 
и људи (Чоек је тврђи од камена, а слабији од јајета). На основу тога помо-
ћу камена описују се и тешке, несавладиве ситуације (Ударила коса у камен). 
Исто својство камена послужило је и као мотивациона основа за исказивање 
идеје о томе да онога што је некорисно има у изобиљу, чак и тамо где су усло-
ви лоши (Трава мало корисна и на камену ниче). Тежином камена мери се сна-
га коју изговорена реч може имати (И камен би ријечма подигао).   

2.2. Савремено поимање камена 

2.2.1. Традиционални облици поимања природних елемената везују се 
махом за религијске, митолошке и магијске домене стварности, који предста-
вљају део културне баштине наслеђене из прошлости. Њихове трагове свака-
ко налазимо у мањој или већој мери и у свести савремених говорника српског 
језика, што је условљено различитим друштвеним околностима у којима се од-
вија њихов психосоцијални развој. Да би био добијен прецизан увид у то на 
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који начин савремени говорници доживљавају камен као елеменат природе, у 
истраживању су искоришћени енциклопедијски подаци, као и резултати асо-
цијативних тестова предочени у асоцијативним речницима српског језика. Бу-
дући да у АРСЈ лексема камен није употребљена као стимулус, узети су у обзир 
подаци из ОАРСЈ. Праћени су, дакле, стимулуси на које се као вербална асоци-
јација јавља лексема камен. 

2.2.2. Енциклопедијски приказ камена своди се на давање основних по-
датака који се тичу реалних, објективних карактеристика датог ентитета и ње-
гове улоге у природном окружењу. Одређује се као стена, минерални агрегат 
одговарајућег минералног и хемијског састава, од којег је изграђена чврста 
спољашња кора (литосфера) Земље. По свом постанку, камење може бити 
еруптивно, уколико је постало кристализацијом магме (као што су гранит и 
базалт); затим, може бити седиментно, ако је настало таложењем у води или на 
копну (такви су вапненац и лапор); такође, може бити метаморфно, уколико 
је добијено преобразбом еруптива или седимената (као што су гнајс и филит). 
При томе, главна маса литосфере изграђена је од еруптивних стена (OEJLZ IV: 
228). Осим овог одређења, којим се камен описује као основни састојак Земљи-
не коре, који се у природном облику налази у блоковима или великим маса-
ма неједнаке величине, срећу се и следећа објашњења: а. камен је део те мате-
рије, обрађен или необрађен; б. то је комад таквог материјала употребљен за 
градњу, поплочавање или неку сличну активност; в. то је фрагмент неког ми-
нерала значајан због своје боје, сјаја, чистоће, те се користи у изради накита и 
орнамената (може бити тврдо или фино камење); г. у медицини то је врста бо-
лести односно оно што изазива ту болест. Термин драго камење у Француској 
је ограничен на само четири врсте камена: дијамант, као највреднији и најви-
ше коришћен, затим сафир и смарагд, који су нешто ређи, односно рубин. За 
прва три камена боја је први критериј квалитета. Иначе, њихова вредност за-
виси од реткости, тврдоће, чистоће, оптичких особина, запремине или масе 
(VOIEL III: 1197–1198). 

2.2.3. Према ОАРСЈ, лексема камен се појавила у улози асоцијата 227 
пута на 57 различитих стимулуса (од укупно 600 колико их се у тој улози јавља 
у АРСЈ). Подаци из ОАРСЈ указују на то да је у свести говорника камен најче-
шће асоциран појмовима који се тичу градње и онога што настаје као њен ре-
зултат. Наведена лексема забележена је укупно 70 пута као асоцијација на сле-
деће стимулусе: темељ (38),40 бетон (12), Берлински зид (8), степеник (6), зид 
(3), мост (1), улица (1), улицом (1). 

На стимулусе који се тичу физичких карактеристика (величине, облика, 
боје, састава и сл.) лексема камен јавила се укупно 49 пута као њихова асоци-
јација: огроман (12), аморфан (5), ситан (5), плав (4), туп (4), блиста (3), хла-
дан (3), велик (3), бео (1), груб (1), као круг (1), ледени (1), округао (1), оштар (1), 

40 Број у загради указује на учесталост појављивања лексеме камен на задати стимулус. 
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ситни (1), зелен (1), зелени (1), жут (1). Стимулус ситни покренуо је асоција-
ције каменчићи (1) и камење (1). 

Камен је 24 пута забележен као асоцијација на кршевите пределе и род-
ни крај. Ову логику у основи прати и лексикографска обрада дате лексеме у 
РСАНУ. У свести говорника српског језика најчешће се повезује с Црном Го-
ром: Црна Гора (12), Црногорци (4), Подгорица (2), Равна гора (1), само (1) али 
и с појмовима који се могу подвести под категорију ‘родни крај, дом’: отаџби-
на (2), држава (1), српски (1). 

На камен могу асоцирати и различите врсте просторних релација, као и 
кретање у простору: треснути (2), увис (3), прозор (2), треснућу (2), између (1), 
последњи (1), пред (1). Инструментални облик именице појавио се једном као 
асоцијација на глагол треснућу. 

Поједине црте личности четири пута су изазвале асоцијацију камен: 
храбар (1), инат (1), мудар (1), равнодушност (1). Придев мудар изазива асо-
цијацију камен посредством синтагме камен мудрости, о чему ће бити речи у 
даљем излагању.41

2.2.4. У науци камен се, пре свега разматра као материја, различитог са-
става, чија је улога у природи разноврсна, али се, такође, узимају у обзир и она 
његова својства која омогућавају практичну примену у животу људи. Посебна 
пажња поклања се специфичној врсти камена која има високу вредност. Резул-
тати асоцијативних тестова показују да је у свести савременог говорника срп-
ског језика најистакнутија функција камена, тј. његово учешће у градњи, а она 
произилази из његовог најважнијег својства – тврдоће и постојаности. Ово 
показује да говорници не праве разлику између камена као елемента приро-
де и материје коју је у функцији градње произвео сам човек. Дакле, на исти на-
чин посматрају се сви ентитети који имају заједничке физичке карактеристике 
и улогу у животу човека. Концепт камена укључује и друга, чулима доступна 
својства, као што су величина, боја и сл., као и категорије које се односе на гео-
графска подручја, а врло често на само место порекла. 

2.3. Значењска структура лексеме камен

2.3.1. Према П. Скоку, лексема камен прасловенског је порекла и има 
значење: 1. ‘петра’, 2. (еуфемизам, табу) ‘змија, миш’, 3. ‘комад (камен соли)’ 
(Skok 1972: 26). У примарном значењу синонимна јој је лексема стена, док од-
носи праве антонимије изостају. Може јој се доделити улога хиперонима у од-
носу на лексеме дијамант, опал и сл., којима се денотира посебна врста каме-
на. 

41 Лексема камен јавља се као асоцијација и на следеће стимулусе: хлеб (2), срце (2), Бранковић (1), 
историја (1), мит (1), неиздржљив (1), у новцу (1), вода (1). 
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2.3.2. Полисемантичка структура ове лексеме, својствена савременом 
српском језику, представљена је на основу лексикографске дефиниције у РСА-
НУ: лексема камен има дванаест семантичких реализација (шест значења и у 
оквиру њих још толико подзначења), која одсликавају научну и наивну, интуи-
тивну спознају света. Примарна семантичка реализација ове лексеме, дата под 
тачком 1.а. јесте терминолошка – камен је одређен као ‘минерални агрегат ра-
зличитог састава од кога се великим делом састоји Земљина литосфера, стена’. 
Из примарног значења, у чијој је структури архисема ‘материја’, по обрасцу си-
негдохе целина за део, развија се секундарно значење, наведено под 1.б. ‘ко-
мад таквог агрегата, стене (већи или мањи, природног облика или обликован 
према различитој намени)’. Из угла лексичко-семантичке теорије развој секун-
дарног значења одражава процес детерминологизације, који на когнитивном 
плану подразумева прелазак из научног, енциклопедијског сагледавања света 
у наивно, својствено обичном говорнику. Како показује лексикографска дефи-
ниција, у примарном значењу лексеми камен синонимна је лексема стена, која 
се истовремено може сматрати и њеним холонимом, када је реч о значењу да-
том под 1.б. 

Наиван облик концептуализације стварности одсликавају и следећи се-
мантички садржаји. Ту су најпре метафорична значења индукована неком од 
диференцијалних сема у примарном значењу лексеме, која се тичу чврстине, 
постојаности, температурног стања, тежине и сл. Она су резултат човекових 
перцептивних способности, пре свега тежње ка уочавању типичних својста-
ва ентитета из нејезичке стварности, а затим и когнитивних могућности да 
опажене карактеристике асоцијативно повезује с појмовима из апстрактних 
домена. Дакле, у свим случајевима у основи је метафорична трансформаци-
ја конкретно → апстрактно: в. ‘особа чврстог, постојаног карактера’; г. ‘неосе-
тљива, хладна особа’; ‘тешка брига, невоља, мора’. 

Даље, метонимијском трансформацијом, оствареном по моделу врста 
материје → предео, крај састављен од те материје, добијено је значење 2.а. 
‘кршевито земљиште, голет’, из којег се даље развија садржај ‘завичај, родни 
крај, дом, имање (обично злохудо, сиромашно)’. Последње значење може се об-
јаснити на два начина: 1. деловањем метонимијског механизма мишљења и 2. 
местом и улогом камена у старој српској религији. Наиме, ово друго објашње-
ње темељи се на анимистичком карактеру камена у традиционалној култури – 
тзв. камен старац схватан је као седиште домаћег божанства, заштитника куће 
(Чајкановић 1994а: 166–168).   

2.3.3. Домену научне, медицинске терминологије припада метафоричан 
семантички садржај ‘чврсто тело у бубрежној карлици, у мокраћној или жуч-
ној бешици настало таложењем мокраћне соли, киселине и др. или састојака 
жучи’ и из њега метонимијски изведено значење ‘обољење изазвано овом по-
јавом’, наведени под тачком 4 у РСАНУ. У фонд народне терминологије лексе-
ма камен укључује се следећим семантичким реализацијама: 3.а. ‘надгробни 



52

Гордана Штрбац  •  Гордана Штасни

споменик, плоча, споменик на месту погибије, белег’; 3.б. ‘воденични млински 
камени котур којим се меље мливо, жрвањ’; 3.в. ‘камени чекић, тучак којим 
се глача уштављена кожа’. Док је друго и треће подзначење развијено по мето-
нимијском обрасцу материјал → производ добијен од тог материјала, прво 
подзначење мотивисано је анимистичким поимањем камена, својственим ста-
рим прехришћанским веровањима, по којима у камену борави душа. Обичај 
постављања надгробног камена, касније споменика, управо је у вези с тим, а 
спроводи се с циљем да се душа веже за свој гроб и тако јој се обезбеди преби-
валиште (СМ 2001: 258; Бандић 2004: 68).

2.3.4. Под тачком 5 у РСАНУ издвојена је следећа архаична употреба 
лексеме камен – ‘емоционално обојени израз за негацију: ђавола, врага; уоп-
ште не, нимало’, која се донекле може објаснити древним веровањем да је ме-
сто испод камена везано за онострани свет: под њим се крије ђаво и демони 
који потичу од душа умрле некрштене деце (СМ 2001: 258). 

Описана лексема може имати и придевску функцију и тада се употре-
бљава слично придеву.42

Архаизам и покрајинизам ками семантички је подударан с лексемом ка-
мен у примарној реализацији. Међутим, ова лексема може имати додатне се-
мантичке садржаје: 2. ‘врло мали, ништаван део, ситница, маленкост’, у при-
девској служби – 3. ‘бедан, јадан, кукаван’, у прилошкој служби – 4.а. ‘жалосно, 
бедно, јадно, кукавно’, б. ‘тешко, мучно, мало вероватно, једва’, в. ‘залуд, уза-
луд’, у служби узвика – 5. ‘јао, куку, леле’. 

Форма камик значењски је једнака лексеми камен у примарној реали-
зацији. Она се још може остварити као: 2. ‘дем. од камен’, 3.а. ‘камен, стена у 
мору’, б. ‘истурена стена у мору налик на острвце, гребен’, 4. ‘писаљка од каме-
на којом се пише по каменој таблици, крижуља’, 5. покр. ‘сито’.

2.4. Деривационо гнездо лексеме камен

2.4.1. Лексема камен има веома богато деривационо гнездо, са око 200 
деривата различитог степена и творбеног модела. Посматране јединице махом 
су добијене као резултат радијалне, ређе ланчане деривације.43 Приказани су 
деривати с основама камен, камик и ками (в. Skok 1972: 26–27).

42 Именица камење, осим што представља збирну множину именице камен 1б, 3а, б, може имати и 
значење ‘принос, допринос’ (РСАНУ). 

43 О радијалној и ланчаној деривацији в. детаљније у СДР 2003: 9–10. 
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ТО камен-, камик-, ками-

двочлани низови

I: каменак, каменара, каменаст, каменац, каменина, Каменић, каменица, каменичак, 
камениште, каменка, каменљив, Каменовић, каментарац, каменурина, каменуша, ка-
менчанка, каменчина, каменчић, каменчура, каменчуга, каменштак/каменшчак, ка-
менштина, камењага, Камењанац, камењара, камењарија, камењика, камењити (се), 
камењица, камењка, камењуша, камечак, камичар, камичић, камичник, алем-камен, 
каменобран, каменовек, Каменоглавац, каменозем, каменокоп, каменообразни, каме-
носечац, каменосив, каменосрдан/каменосрдачан, каменостен, каменоугљени, каме-
ноуље/каменуље, каменоуман, каменохитац, каменоштампарија

вишечлани низови

I камен
 II камено
 II Камено 
I каменати
 II каменање
I каменар
 II каменарев/каменаров
 II каменарски
 II каменарство
 II каменарица
 II каменарка
 II Каменар
  III Каменарац
  III Каменарић
  III Каменаровић
I камендина
 II камендесина
I каменик
 II каменичар
 II каменичац
 II Каменичић
I каменика 
 II каменичанка/каменичарка
 II каменичница
I каменисати
 II каменисање
I каменит
 II каменитац
 II камениташ

 II каменито
 II каменитост
 II каментица
I каменити (се) 
 II камењење
 II скаменити (се)
  III скаменотина
  III скамењен
   IV скамењено
   IV скамењеност
  III скамењивати (се)
   IV скамењивање
 II закаменити (се)
  III закамењивати (се)
 II окаменити (се)
  III окаменик
  III окаменео
   IV окаменелост
  III окаменина
  III окаменица
  III окаменотина
  III окамењак
  III окамењача
  III окамењење
  III окамењавати (се) 
   IV окамењавање
  III окамењен
   IV окамењеник
   IV окамењеница
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   IV окамењено
   IV окамењеност
 II прикаменити
 II укаменити (се)
I Каменица
 II Каменичанин
 II Каменичанка
 II Каменкиња
 II каменички
I каменица
 II каменичица
I Каменко
 II Каменковић
I каменовати
 II каменовање
I Каменово
 II каменовски
 II Каменовача
I каменски 
 II каменски
 II Каменско
I Каменча
 II Каменчанин
 II Каменчић
I каменче
 II каменчад
I Камењак
 II Камењак
I камењати 
 II камењање
I камењар
 II Камењар
  III Камењарац
 II камењарац
 II камењарски
 II камењарство
 II камењарка
 II камењарче
I камењача
 II камењачки

44 Звездицом су уведени деривати који нису потврђени у речнику, али који припадају истом концеп-
туалном пољу као и агентивне и акционалне именице. 

I камењаш
 II Камењаш
  III Камењашевић
I камење
 II Закамење
I камешница
 II Камешница
I камичак
 II Камичак
I окамити се
 II окамина
 II окамица
 II *окаминар44

  III окаминарство
  III *окаминарски
I каменодељац
 II каменодељски
I каменолом
 II каменоломан
 II каменоломац
 II каменоломина
 II каменоломка
I каменомет
 II каменометни
I *каменописати
 II каменопис
 II каменописак
 II каменописац
I каменорезати 
 II каменорез
  III каменорезни
   IV каменорезништво
  III каменорески
   III каменорество/каменорештво
 II каменорезање
 II каменорезач/каменорезац
  III каменорезачки
 II каменорезница
I каменорезбар
 II каменорезбарски
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I каменословље
 II каменослов/каменословац
I *каменотесати
 II каменотесан
 II каменотесање
 II каменотесар
 II каменотесац
  III каменотесачки
 II каментеса
I *каменотискати

 II каменотисак
 II каменотискар
 II каменотисница
I сланкамен
 II Сланкамен
  III Сланкаменац
  III Сланкаменчанин
   IV Сланкаменчанка
   IV сланкаменка

Овим гнездом обухваћени су деривати којима се именују појмови из раз-
новрсних домена стварности, а тип њихове творбене и семантичке мотивиса-
ности указује на видове концептуализације посматраног природног елемен-
та. Творбена и семантичка веза која постоји између лексеме камен као полазне 
компоненте у деривационом ланцу и одговарајућег деривата сигнализира 
кључна обележја овог појма која у свести говорника имају истакнуту улогу, 
због чега служе као индуктори нових садржаја. У деривационом гнезду у прво-
степеној деривацији доминира суфиксални тип творбе, док је знатно мање сло-
женица добијених слагањем или сложено-суфиксалном творбом речи. Дерива-
ти вишег степена углавном подлежу суфиксацији, једино глагол каменити (се) 
даје префиксалне творенице (окаменити [се], скаменити [се], укаменити [се]). 

Лексичке јединице које припадају датом деривационом гнезду испоља-
вају разноликост у погледу развоја семантичке структуре. Моносемичне су две 
трећине од укупног броја деривата. Међутим, иако деривати, као што је то оп-
шта тенденција у језику, имају ограничену способност семантичке дисперзије, 
у посматраном деривационом гнезду може се запазити извесна група лексема 
са богатом полисемантичком структуром, унутар које се распоређују предмет-
ни, биљни, животињски и други садржаји. Развијена полисемантичка струк-
тура деривата последица је начина на који се развијају њихова секундарна 
значења (Гортан-Премк 2004: 132–136). Она махом настају семантичко-морфо-
лошким варирањем истог творбеног модела реализованог у више различитих 
циљних садржаја, што илуструје лексема каменица:

1.а. ‘суд, посуда, направљена од камена (за воду, уље и сл.)’; б. ‘суд с посве-
ћеном водом, кропионица’; в. ‘камени суд који служи као мера за жито’; 

2. геол. а. ‘удубљење на површини кречњачке стене настало природним 
путем у којем се задржава кишница или снежница’; б. ‘извор у камену’; 

3. ‘в. каменолом (1)’; 
4. ‘зграда саграђена од камена’; 
5. покр. ‘од камена грађена направа за убијање лисица’;
6. фиг. а. погрд. ‘човек који ћути као камен’; б. еуф. и празн. ‘вештица1 

(1а)’; 
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7. зоол. а. ‘морска риба Raja clavata из ф. Rajidae, пљоснатог тела, дуга 75 
цм, на чијем се облом репу налазе трнолики израштаји’; б. врста пастрвке’; в. ‘в. 
пеш, Cotus gobio’; г. ‘морска шкољка Ostrea adulis из ф. Ostreidae, неправилног 
облика, укусна за јело, острига’; 

8. бот. а. ‘биљка Scabiosa canescens из ф. Dipsacaceae’; б. ‘прженица Scabiosa 
silenifolia’; в. ‘в. малина Rubus saxatilis’; г. ‘врста јестиве гљиве Agaricus ostreatus 
из ф. Agaricaceae’. 

Творбени модел камен- + -ица, како показују речничке дефиниције, има 
неколико општих семантичких реализација: ‘оно што је сачињено од камена 
(под тачкама 1а, б, в; 4; 5)’, ‘оно што је у камену’ (2а, б), ‘оно одакле се камен 
вади’ (3), ‘онај који живи у воденом станишту са каменитом подлогом или на 
камену’ (7а, б, в, г), ‘онај који успева на каменитом тлу’ (8а, б, в), ‘онај који под-
сећа на камен’ (6а) итд.

Понављањем истог творбеног модела своју полисемантичку структуру 
развијају и деривати: каменара, каменар, каменарица, каменац, каменик, ка-
менина, каменица, каменичак, камењак, камењар, камењара, камењарка, каме-
њача.45 

Другачији су, међутим, механизми полисемије код суфиксалног глагол-
ског деривата каменити се и његових префиксала закаменити се, окаменити 
се, скаменити се. У свим случајевима из њихове примарне реализације ‘поста-
(ја)ти тврд као камен, претворити се / претварати се у камен’ развијају се мета-
форични садржаји ‘поста(ја)ти непокретан, (у)кочити се’, а код неких и ‘укочи-
ти се од јаког запрепашћења, пренеражености, страха’.

У анализи која следи деривати су на основу значења обједињени у уже 
значењско-творбене и идеографске скупине, које су распоређене према броју 
творбених образовања унутар сваке од њих. Показана је врста мотивације на 
релацији основна реч – дериват. 

2.4.2. оними. Овом групом обухваћени су лична имена и презимена, то-
поними, ређе ороними и хидроними, као и називи становника места изведени 
од датог топонима. Пошто се ради о лексемама које немају способност појмов-
ног означавања (као што их имају, на пример, заједничке именице), у многим 
случајевима тешко је пратити мотивацију. Међутим, број чланова ове групе 
није занемарљив, због чега се она узима у разматрање. 

Имена људи су првостепени деривати добијени додавањем одговарајућег 
суфикса на основу камен-: Каменко,46 Каменча, Камењар, Камењанац. Презиме-
на су бројнија и изводе се суфиксацијом или од основне речи камен или од мо-
тивисане творбене основе: Каменар, Каменарић, Каменић, Каменица, Каменко, 
Каменчић, Камењак, Камењар, Камењаш, Каменарац, Каменовић, Каменаровић, 

45 Због оваквог начина развоја семантичке структуре десиће се да се у анализи у више различитих 
семантичких скупина нађу иста именовања. 

46 И. Клајн (2003: 140) наводи да је суфикс -ко по својој основној функцији хипокористични суфикс 
мушких имена (нпр. Мишко, Душко), мада се ови хипокористици углавном употребљавају и као званична 
имена (Мирко, Станко, Славко). 
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Каменичанин, Каменичић, Каменковић, Каменчанин, Камењарац, Камењаше-
вић, Сланкаменац. Један је пример сложено-суфиксалне творбе: Каменоглавац. 
Повезивање домена природе с доменом људског, и то у области именовања, нај-
вероватније је подстакнуто заштитничком улогом која се приписује камену у 
традиционалној српској култури.47 

Називи насеља могли су ипак бити мотивисани и карактеристичним обе-
лежјима и конфигурацијом тла на којем су она развијена. У овој групи су дери-
вати првог степена добијени суфиксацијом или слагањем, ређе деривати првог 
и другог степена настали конверзијом: Камењак, Камичак, Каменица,48 Камено-
вача, Сланкамен, Камено, Каменово,49 Каменско. Неки од њих дају етнике: Каме-
ничанин ‘становник Каменице; онај који је пореклом из Каменице’ (> Камени-
чанка ‘становница Каменице; она која је пореклом из Каменице’, Каменкиња ‘в. 
Каменичанка’), Камењак; такође и: Сланкаменчанин, Сланкаменчанка.

 Хидроними нису чести – Каменица, Камичак. За настанак ових именова-
ња од значаја може бити изглед дна реке или какве друге водене површине. На-
зиви планина у Босни и Црној Гори – Камешница односно Закамење, имају ја-
сну мотивацију с обзиром на морфологију планинских предела.

2.4.3. активности и стања. Ова група окупља претежно глаголске и име-
ничке деривате којима се обележава одређена врста активности или стања. Сви 
деривати у својим примарним реализацијама мотивисани су основном речју. У 
њиховом семантичком садржају компонента ‘камен’ јавља се у улози предме-
та изучавања, средства извођења одређене радње или објекта манипулације, а 
њоме се, такође, указује на коначну форму која настаје као резултат дате актив-
ности. Код сложених образовања на врсту активности спроведене над каменом 
упућује друга компонента у њиховом саставу (нпр. каменорезати < резати ка-
мен). Начелно се могу издвојити четири мање скупине деривата.

Прва је репрезентована застарелом именичком лексемом каменословље, 
којом се означава ‘наука о минералима, минералогија’.

Општи семантички садржај ‘засипати камењем неког’ окупља глаголе ка-
менати, каменисати, каменовати, камењати (нераспр.) и од њихових осно-
ва изведене именице каменање, каменисање, каменовање, камењање. Као што 
је речено, њихово значење развија се по метонимијском обрасцу камен → из-
водити радњу помоћу камена, а условљено је ритуалном функцијом камена у 
традиционалној српској култури, али и у другим заједницама. Наиме, засипање 
кривца камењем с циљем да се казни и прављење гомиле камења (назване про-
клетије) у српској традицији повезано је с његовом анимистичком карактери-
стиком, тј. с веровањем да ће камење везати за себе душу (в. о томе детаљније 
у: Чајкановић 1994: 163–166).  

47 Према народном веровању, камен има моћ да заустави болест или неку опасност. Посебно је ва-
жна његова улога у магијским поступцима очувања доброг здравља (СМ 2001: 258)

48 Од овог топонима даље се изводи релациони придев каменички. 
49 Наведени топоним мотивисао је релациони придев каменовски. 
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Различите врсте манипулације каменом као материјалом, тј. његово ко-
ришћење у одређене сврхе у основи су значења како глаголских тако и именич-
ких деривата, од којих већина упућује на занате или занатске поступке, и то на:

а. обраду, клесање и тесање камена (каменарство, камењарство, камено-
резништво [заст.], каменорество, каменорештво, каменотесање [заст.]);

б. израду и постављање надгробних споменика (каменисати);50

в. урезивање украса и цртежа на камен или изрезивање фигура из камена 
и сл.; литографију (каменорезати, каменорез [од овога је придев каменорезни], 
каменорезање;51 каменотисак,52 каменоштампарија [заст.], каменопис [заст.]). 

Општи семантички однос ‘претварати у камен, (у)чинити да нешто по-
стане камен’ : ‘претворити се / претварати се у камен’ репрезентују транзитив-
ни, каузативни глаголи каменити, закаменити (закамењавати), окаменити 
(окамењавати), скаменити (скамењивати) и њихови медијални еквивален-
ти каменити се, закаменити се, окаменити се (окамењивати се, окамењавати 
се), скаменити се (скамењивати се), укаменити се. Већина глагола, нарочито 
рефлексивних, у својим секундарним реализацијама развија метафоричан са-
држај који се тиче стања укочености, непокретности, често телесне умртвље-
ности, нарочито услед снажних емоција, нпр.: закаменити се ‘укочити се, за-
немети од страха, запрепашћења, пренеражености, скаменити се’, скаменити 
се ‘постати непокретан, укочити се, следити се од јаког узбуђења, страха, жа-
лости и сл.’

Другачијег је типа глагол прикаменити, чије се значење ‘саградити што 
уз камениту стену’, развија из примарног садржаја лексеме камен деловањем 
метонимије. 

2.4.4. животиње. Називи многих врста животиња имају у основи лексе-
му камен пошто су мотивисани одређеном специфичношћу датог организма 
која је на неки начин повезана с овим природним елементом, због чега се мето-
нимијски образац успостављања значења може сматрати доминантним и у овој 
скупини деривата. 

Међу птицама овако мотивисане називе имају углавном оне врсте које 
настањују брдске и планинске пределе, које живе на кршевитим морским оба-
лама и у пукотинама стена, те оне које за изградњу гнезда бирају махом камени-
те локације. Тој скупини припадају каменар (у оба значења: ‘пузгавац = брзељ = 
Tichodroma muraria’53 и ‘дивљи голуб = Columba livia’54), каменарица ‘врабац ка-
мењар = планински врабац = Petronia petronia’, каменарка/камењарка ‘јаребица 

50 У овом значењу дати глагол је обележен као покрајински у РСАНУ, а исту ознаку носи и при реа-
лизацији значења ‘прскати плавим каменом’. 

51 Деривати из ове скупине припадају фонду застареле лексике. 
52 Истом лексемом могу се обележити ‘речи изрезане у камену’. 
53 За ову птицу користе се још називи: брзељ зидарчац, зидарица, зидарчац, зидарчић, клисурски де-

тлић итд. (ОР 2016: 125). 
54 Ова врста птица још се назива: (дивљи) голуб пећинар, голуб стењаш, голуб шпиљар итд. (ОР 2016: 

58).
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гривња = Alectoris graeca’,55 каменичар/каменуша ‘дрозак камењар = Monticola 
saxatilis’.56 С квалификатором покр. у речнику су означена образовања каменар-
ка и каменица ‘име кокоши’ односно камењарче ‘нека птица’, која су настала по 
истом моделу именовања осталих врста, на које утичу природне одлике њихо-
вог станишта. 

Сличан образац именовања може се запазити и код различитих врста 
риба. Лексема камен мотивисала је називе оних врста које живе у воденим ста-
ништима с каменитом или шљунковитом подлогом, где се скривају под каме-
њем, односно у брзим речним токовима, карактеристичним за планинске кра-
јеве. У овој су скупини називи за различите врсте пастрмки – каменица (> 
каменички), камењарка/камењача ‘Salmo fario’, али и називи осталих врста – ка-
менарица/каменица ‘Cottus gobio’, каменичак/камењак/камењар ‘шарени смуђ’. 
Камењарка је врста шкољке која живи у избушеном камену, а каменица ‘Ostrea 
еdulis’ – морска шкољка која је причвршћена за чврсту подлогу. 

Гмизавци (змије и гуштери), чија су станишта стеновита, такође носе 
имена мотивисана лексемом камен: каменарка/камењарка ‘поскок, Vipera 
ammodytes’, камењара/камењарка ‘шарка, Vipera berus’, камењар ‘гуштер каме-
њар’.

Нешто су ређи ови типови именовања код инсеката: каменарка/каме-
њарка ‘стонога, Lithobius’, камењар ‘врста бумбара, Bombus lapidarius’, као и код 
сисара: камењача ‘врста дивље козе’ и камењар (покр.) ‘мали планински коњ 
или во’. И овде се, као и код птица, може запазити појава давања имена кобили 
мотивисаног лексемом камен – каменка (покр.). 

Еуфемистични називи за вука (каменик, окамењак), миша (окамењак) и 
змију (окаменица, окамењача) настају као резултат утицаја образаца понашања 
карактеристичних за традиционалну културу, а тичу се улоге коју глагол окаме-
нити се има у клетвама.

2.4.5. простор. Образовања којима се именују различити локалитети у 
првом реду су мотивисана каменом као природним елементом који учествује у 
њиховом саставу. Отуда читав низ суфиксалних именичких деривата којима се 
обележава каменит, кршевит и стеновит предео: каменар, камењар (> камењар-
ски), камењара (означена као геолошки термин у РСАНУ), каменарица, каме-
ник, камениташ, камењак, каменица, а као дијалекатске и регионалне односно 
застареле у РСАНУ обележене су и следеће лексеме: каменшчак, камешница, 
каментица, камичар. На исти начин именују се и конкретни, углавном природ-
ни, облици тла састављени од камена, као што су удубљења на површини креч-
њачких стена где се задржава вода (каменица), затим каменити брежуљак (ка-

55 Уз назив каменарка/камењарка, користе се и други: брдарка, брдска јаребица, горска јаребица, ја-
ребица каменица, планинска јаребица итд. (ОР 2016: 34). 

56 Забележени су и називи: велики камењар, дрозд каменичар, дрозд камењар, камени дрозд, каме-
ница, каменичара, камениша, камењар, кос камењар, кос стјењак, пећински кос, стењак, стењар, стијен-
ски кос, стијењак, стјењак, стјењак црвеногуз, стјењак црљеногуз, црвеногузи стјењак, црвенорепи стије-
њак итд. (ОР 2016: 92). 
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мичић), гребен (камик, камичић), каменита неплодна земља (камењарка) или 
земља поред реке (камењача), као и пут направљен од камена (каменица). 

Обележје камена као природног материјала који улази у састав земљишта 
и могућност његове употребе у градитељству мотивисали су настанак именич-
ких деривата са значењем места из којег се вади грађевински камен: камено-
лом57 (> каменоломан), каменоломка (заст.), каменокоп (заст.), каменара, каме-
ник, каменица, камениште, камењара. 

О улози камена као средства за одмеравање растојања у простору сведо-
че деривати каменомет (> каменометни) и каменохитац (заст.).

2.4.6. особе. Архисема ‘особа’ окупља деривате којима се претежно име-
нују носиоци одређених занимања. Ово су по правилу именичке лексеме које 
припадају истом концептуалном пољу као и називи делатности из већ описа-
не скупине. Дакле, дати именички деривати мотивисани су својством камена 
као материјала који се може обрађивати и примењивати у различитим делат-
ностима:

– каменар, камењар ‘онај који вади или туца камен; онај који обрађује ка-
мен, каменорезац, клесар’; ‘зидар, градитељ’ (> каменарев, каменаров, каменар-
ски, камењарски);

– каменодељац ‘онај који прави предмете од камена, каменорезац’ (> ка-
менодељски);

– каменоломац ‘радник у каменолому’;
– каменописац ‘онај који се бави урезивањем слова у камен, литограф’;58

– каменорезац, каменорезач, каменотесар ‘занатлија који обрађује камен, 
тесач камена, клесар’; ‘уметник који ваја у камену, вајар, кипар, скулптор’ (> ка-
менорезачки);59

– каменослов и каменословац (заст.) ‘научник који се бави проучавањем 
минерала, минералог’.

За деривате с архисемом ‘особа’ кључна је и сема која се тиче учешћа ка-
мена у конфигурацији тла, одакле потичу различита именовања човека моти-
висана његовим становањем на каменитом и кршевитом подручју. Значење 
‘становник каменитог, кршевитог краја, горштак’ заједничко је именицама ка-
менштак, камењак, камењар, камењарац. Лексема камењак развија још и ме-
тафоричан семантички садржај ‘неосетљив, безобзиран, нехуман човек, себич-
њак’.

Другачије су мотивације именички деривати каменик ‘јадник, несрећ-
ник, невољник’, каменица ‘човек који ћути као камен’, камичак ‘мали, закржљао 
човек, баџа, кепец’, камењарка ‘неморална жена, блудница, проститутка’. Еуфе-

57 Према П. Скоку (1972: 27), каменолом је преведеница с немачког Steinbruch. 
58 Обележје застарелости носи сложеница каменотискар. 
59 Застарелом фонду лексике припадају деривати каментеса, каменосечац, каменотесачки и каме-

норески, док је као покрајинска у речнику означена лексема камичар. 
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мистични називи за вештицу – каменица и окамењеница, производ су верова-
ња да на гомили камења, покупљеног с њива, играју вештице (СМ 2001: 258).

2.4.7. биљке. Деривати у чијем је семантичком садржају архисема ‘биљка’, 
такође, своје значење најчешће развијају по метонимијском принципу. Међу 
најзаступљенијим моделима јесте следећи: материја која је у саставу тла → 
биљка која успева на тлу састављеном од дате материје. Овај образац најбо-
ље одражава лексема камењара, која је у речнику дефинисана на следећи начин 
‘биљке које су се прилагодиле животу на каменитом тлу’. Називе према одли-
кама земљишта на којем расту добиле су следеће биљке: каменичац ‘Polygonum 
aviculare’, камењача ‘Asplenium ruta muraria’, каменица ‘Scabiosa canescens’. Име-
новања каменика/камењика/каментарац/каменолом, каменитац/каменични-
ца (покр.) / каменичац, каменичак, којима се обележавају различите врсте зе-
љастих биљака из фамилије Saxifragaceae које расту на каменитом тлу, могла су 
бити мотивисана и њиховом медицинском наменом, тј. употребом у лечењу од 
камена у мокраћним органима.

Називи за посебну сорту винове лозе каменичарка/каменичанка/камен-
чанка/каменина (покр.) успостављени су на основу каменитог тла на којем она 
расте, али је мотивација могла ићи и преко тврдоће њеног плода. Тврдоћа плода 
утицала је свакако на формирање имена за брескву – каменшчица (покр.) одно-
сно крушку – камењарка/камењача. Претпоставља се да је дериват каменица, 
назив за врсту јестиве гљиве ‘Agaricus ostreatus’, такође могао бити подстакнут 
њеним природним одликама јер јој је месо у почетку бело и чврсто, а касније 
постаје жилаво и дрвенасто. Назив за врсту лозе и грожђа сланкаменка моти-
висан је топонимом.

2.4.8. имена субјективне оцене. У овој скупини заступљени су демину-
тиви и аугментативи, од којих су неки хипокористично или пејоративно обо-
јени. Махом су то првостепени или другостепени деривати добијени суфикса-
цијом, мотивисани величином камена, као и односом говорника према њему: 
каменак, каменче,60 каменчић,61 камечак, камик, камичак, каменац (са квали-
фикатором нераспр. у РСАНУ), камичић (са ознаком покр. у РСАНУ), каме-
нина, каменурина, каменчина, каменчура, каменчуга, камендесина, камендина 
(ова два примера оквалификована су као нераспрострањена у РСАНУ), каме-
њага (са ознаком необ. у РСАНУ). Облик каменичица изведен је од речи каме-
ница. 

2.4.9. особине. Лексеме с речју камен у основи могу обележити различи-
те особине људи, предмета и других појава, које се по неким својим карактери-
стичним детаљима концептуално повезују с особинама посматраног природног 
елемента. Другим речима, перципирана физичка својства камена говорници 
српског језика пресликавају на друге домене, конкретне или апстрактне. Ово су 

60 Од ове именице добијено је збирно образовање: каменчад. 
61 Према М. Стевановићу (1970: 517), деминутив каменчић изведен је суфиксом -ић од већ демину-

тивног облика каменак. 



62

Гордана Штрбац  •  Гордана Штасни

деривати различитог степена, добијени разноврсним творбеним поступцима, 
чије је значење непосредно мотивисано семантичким садржајем основне речи. 

У центру ове групе налази се придев камен, чија је примарна семантич-
ка реализација ‘који се односи на камен, који је од камена, начињен од каме-
на’ изведена метонимијом од примарног значења лексеме камен (1.а. ‘мине-
рални агрегат различитог састава од кога се великим делом састоји Земљина 
литосфера, стена’), при чему се исти модел може пратити и у развоју значе-
ња ‘стеновит, кршевит, голетан’ (< 2.а. ‘кршевито земљиште, голет’), као и у по-
крајински обележеном садржају ‘који се односи на земљу, земљан’.62 Описане 
особине, помоћу којих се квалификују предмети (камена кућа, камена скулп-
тура) и природни локалитети (камена област), произилазе из основних одли-
ка овог минерала, његовог састава и функције, тј. могућности учешћа у обли-
ковању предмета и тла. Отуда потреба да се творбеним поступцима формирају 
номинационе јединице које указују на својство ентитета у којем је садржан 
дати минерал. Даља семантичка дисперзија ове придевске лексеме само потвр-
ђује истакнутост природних одлика камена у свести говорника српског јези-
ка. Наиме, физичке карактеристике предмета и других ентитета сачињених од 
камена, пресликавају се на домен апстрактног, у првом реду на домен човеко-
вих карактерних особина и емотивних стања. Дакле, у семантичком садржају 
‘који се односи на камен, који је од камена, начињен од камена’ имплициране 
семантичке компоненте јесу ‘тврд, чврст, постојан, непокретан’ и оне индуку-
ју метафоричне садржаје: а. ‘неосетљив, хладан; безосећајан, немилосрдан’ (ка-
мено срце),63 б. ‘чврст, постојан, непоколебљив, упоран’ (камена сигурност), в. 
‘скамењен, паралисан (од великог узбуђења, запрепашћења)’ (остати камен од 
ужаса). То показује да говорници српског језика камен сматрају еталоном твр-
доће, чврстине и постојаности те се њиме служе у концептуализацији особина 
не само оних ентитета у чијем се саставу налази него и у концептуализацији ап-
страктних категорија које су им блиске у погледу отпорности, непроменљиво-
сти, трајности, непокретности. Покрајински обележено значење ‘јадан, бедан, 
несрећан, жалостан’ остварује се у клетвама, чиме цео исказ постаје експреси-
ван, нпр. Камена јој мајка њена! Зар не видиш да је оно душманин (Весел. 18, 
300, РСАНУ). Оваква употреба датог придева, као и значење ‘слаб, ништаван, 
никакав’ културно су условљени.64 

Придев каменит понавља нека од значења придевске лексеме камен, али 
развија и нове садржаје по метонимијском моделу материја → својство онога 

62 У овом случају претпоставља се да је метонимијски принцип развоја могао бити заснован на 
представи о простору на којем се камен налази. 

63 Ова синтагма мотивисала је застареле придевске лексеме каменосрдан и каменосрдачан ‘који је 
камена, неосетљива, немилосрдна срца’.

64 У полисемантичкој структури прилога камено такође се могу уочити слични садржаји: 1. ‘као ка-
мен, непомично, немо’; 2.а. ‘никако, слабо, недовољно, готово ништа, мало’; б. ‘лоше, рђаво’; 3. ‘вајно, тобо-
же, као бајаги’. Архаизам ками у придевској и прилошкој служби остварује културно условљена значења: 3. 
‘бедан, јадан, кукаван’; 4.а. ‘жалосно, бедно, јадно, кукавно’; б. ‘тешко, мучно, мало вероватно, једва’. 



63

СЛИКА ПРИРОДЕ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

што садржи ту материју или је од ње сачињено:65 1. ‘који обилује камењем, 
пун камења, стеновит, кршевит (каменит предео)’;66 3. ‘који садржи доста ка-
мена (каменит талог)’; 4. ‘који се налази у камену’. Својство тврдоће појединих 
плодова може бити обележено истим придевом, што је потврда деловања ме-
тафоре. Од овог придева даље се конверзијом изводи прилог каменито, којим 
се обележава метафоричан садржај ‘као камен, укочено, скамењено, немо’, као 
и именица каменитост, с конкретним значењем ‘особина и стање онога што је 
каменито, стеновитост, кршевитост’. У дублетном односу с придевом каменит 
стоје лексеме каменљив и каменски (од овог последњег је и прилог каменски). 

Једна група придева исказује својства реалија на основу њиховог поре-
ђења са истим особинама које има и камен. Примери показују да говорници 
српског језика камен и друге реалије пореде на основу боје, облика, дуговечно-
сти, чврстине или неких општих својстава: каменовек (с квалификатором необ. 
у РСАНУ) ‘дуговечан као камен’, каменообразни (са ознаком заст. у РСАНУ) 
‘који је у облику камена, који личи на камен’, каменосив ‘сив као камен’, каме-
наст ‘који по својствима подсећа на камен, сличан камену’. Придев каменоу-
ман, који припада фонду застареле лексике, своје значење развија поређењем 
заснованим на метафори ‘веома тврдоглав’. 

Иако се трпни придеви окамењен и скамењен и њихова значења изво-
де непосредно од глагола окаменити се и скаменити се, за ове лексеме може 
се констатовати њихова употреба у правој придевској функцији у савременом 
српском језику, што потврђују следећи примери: окамењени изрази, окамење-
на правила; остао је скамењен.67 У таквој позицији њихова су значења развије-
на према метафоричном моделу конкретна особина → апстрактна особина. 
Од њих се даље изводе прилози окамењено ‘на окамењен, непромењен, устаљен 
начин, непромењено, устаљено’, скамењено ‘без покрета, укочено’, те именице 
окамењеност ‘стање, особина онога што се окаменило, отврдло, скамењеност’ и 
скамењеност ‘стање, особина онога што је скамењено’. Од истог глагола изведе-
на је именица окаменотина ‘устаљен, непроменљив језички облик, фраза и сл.’

2.4.10. материја. У ову категорију укључени су деривати различитог сте-
пена у чијем је семантичком садржају архисема која се односи на материју спе-
цифичног састава и облика. У првом реду ту су деривати мотивисани секун-
дарним значењем лексеме камен (‘комад таквог агрегата, стене [већи или мањи, 
природног облика или обликован према различитој намени]’), којима се исти-
че његов облик или димензија односно његово распоређивање у простору: ка-
меница, камењица ‘омањи камен који се може руком ухватити и бацити’, ка-
мениште ‘велики камен’, камењар ‘гомила ситног камења’ и са ознаком необ. 
каменоломина ‘изломљено камење, хрпа камења’. 

65 Овај метонимијски модел у основи је придева каменотесан ‘који је начињен од тесаног камена’. 
66 Исти семантички садржај има застарела лексема каменостен. 
67 Именица окамина има слично значење – ‘оно што је окамењено, укочено, укалупљено’. 
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Метафору као принцип транспоновања значења од основне речи ка де-
ривату налазимо код лексеме каменац, која остварује три значења релевант-
на за овај домен: ‘наслаге креча и других састојака воде које се задржавају на 
зидовима судова, котлова и др.’, ‘наслаге креча, фосфора, соли и др. састојака 
пљувачке и секрета које се таложе око врата зуба’ и ‘чврсто тело у бубрежној 
карлици, у мокраћној или жучној бешици настало таложењем мокраћне соли, 
киселине и др. или састојака жучи.68

Ту су, затим, именовања за различите врсте минерала и стена, која има-
ју статус хипонима у односу на основну реч камен, а своја значења развијају 
из њеног примарног семантичког садржаја по већ описаном моделу синегдо-
хе шири појам за ужи појам: каменка ‘хрмза, минерал састављен од арсена и 
сумпора auripigmentum, жут као злато, мекан, који се употребљава за бојење’, 
са ознаком заст. каменозем ‘лапорац, глиновити кречњак’, са квалификатором 
покр. камењара ‘руда у којој има примеса камена’ и камењача.69 Ту је и сланка-
мен ‘камена со’. Описана именовања показују да је говорник српског језика све 
ове врсте стена и минерала видео и разумео као чврсту материју, тј. камен, без 
обзира на њихове појединачне карактеристике. 

Покрајински назив за петролеј, нафту – каменоуље (каменуље) преве-
деница је сложенице из средњовековног латинског језика petroleum, при чему 
њена прва компонента petra води порекло од грчког pétra ‘камен’, а друга је ла-
тински назив за уље – oleum (Клајн, Шипка 2006). Без обзира на страно поре-
кло, израз је мотивисан начином постанка именоване материје, која се добија 
из камена, стене, у чијем су саставу окамењени остаци биљака и животиња (уп. 
пр. из РМС под одредничком речју петролеј: Петролеј је текућа стијена, наста-
ла као посљедица распадања органских твари које су се промијениле под утје-
цајем тлака и температуре [ОГ]).

Каменина је нераспрострањен назив за врсту керамике, тј. за глине-
ну масу која се употребљава за израду керамичких предмета, док се лексемом 
каменштина обележава нешто грубља врста материјала који има исту сврху. 
Претпоставља се да је у оба случаја мотивација могла ићи преко тврдоће као 
физичке карактеристике материјала испољене након печења на високој темпе-
ратури у процесу производње одговарајућих предмета.

Од глагола окаменити се настаје дериват окаменотина с терминоло-
шким садржајем ‘окамењени, очврсли остатак некадашње биљке или животи-
ње сачуван у појединим слојевима седиментних стена Земљине коре, фосил’, из 
којег се по обрасцу синегдохе употреба имена ужег појма за шири и у поступ-
ку детерминологизације развија секундарно значење ‘уопште оно што је ока-
мењено, стврднуто, скамењено’. Уз лексему окаменотина, са истим значењем, 

68 Од последњег значења у даљој семантичкој дисперзији настаје метонимијски садржај ‘обољење 
изазвано овом појавом’. 

69 Последњи пример остварује и значење ‘ораћа земља, ораница’.
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употребљавају се и облици окаменина, окамењење, окамина, скаменотина, као 
и застарела образовања окамењак и окамењеник. 

2.4.11. предмети. Дериватима, којима је у основи реч камен, обележавају 
се разноврсни ентитети из предметног света. Иако има и другачијих примера, 
углавном су то предмети сачињени од камена тако да се метонимијски образац 
материјал → предмет од тог материјала сматра доминантним у овој скупини. 
Овај вид семантичког транспоновања одражава суфиксална изведеница каме-
њарија, чије је значење ‘израђевине од камена, обрађен камен’.

Лексичким јединицама из ове групе именују се:
а. различите врсте посуда – каменица ‘суд, посуда, направљена од камена 

(за воду, уље и сл.); суд с посвећеном водом, кропионица; камени суд који слу-
жи као мера за жито’, камењак (покр.) ‘врста лонца’;

б. средства за писање – камечак, камик, камичник (заст.) ‘писаљка од ка-
мена којом се пише по каменој таблици, крижуља’; 

в. направе – каменица (покр.) ‘од камена грађена направа за убијање ли-
сица’, каменобран ‘направа на локомотиви која с пруге чисти камење’;

г. предмети с посебном наменом – камичак ‘куглица за гласање’, каменче 
(покр.) ‘порцеланско дугме за кошуљу’. 

У ову категорију, такође, улазе називи за предмете са религијском или 
симболичком функцијом: каменица ‘надгробни белег, споменик’, каменци ‘само 
у бројаницама’, као и имена украсних предмета: каменчић ‘у дем. значењу: дра-
ги камен; мн. орнаменти на прстима наглавака’, алем-камен ‘драги камен, бри-
љант, дијамант’.

Дериват глагола окаменити се – окаменотина (окаменина) има два зна-
чења: ‘сачувани предмети, остаци грађевина и сл. из старијих времена; уопште 
оно што је сачувано, задржано из прошлости’ и ‘опште мање вредан, безначајан 
остатак нечега’. У првом случају синонимна му је нераспрострањена реч оками-
ца, а у другом – застарела лексема окамењак. 

2.4.12. грађевине. Домену просторности припадају и различити типо-
ви грађевина, које су резултат човековог искоришћавања природних ресурса 
ради задовољавања одређених потреба, пре свега потребе за сигурношћу и за-
штитом. У том смислу називи за куће сачињене од камена мотивисани су упра-
во врстом материјала која је у ту сврху коришћена, тако да се у самом проце-
су настанка имена може уочити метонимијски образац материјал → грађевина 
сачињена од тог материјала: каменара, каменица, камењара, камењача, ка-
мењуша (покр.). Овоме се прикључује назив за део грађевине, тј. камени па-
тос – камењак, као и назив грађевинског материјала – каменче (необ.) ‘плочи-
ца за патос’. 

С архисемом ‘грађевина’ у овој групи налазе се и именичка образовања 
којима се обележава каменорезачка односно литографска радионица: камено-
резница и каменотисница (заст.). Ови примери припадају истом концептуал-
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ном пољу као и називи одређених делатности односно називи њихових носи-
лаца те су и поменуте номинационе јединице непосредно њима мотивисане. 

2.4.13. болести. У домену медицине каменом се назива ‘чврсто тело у 
бубрежној карлици, у мокраћној или жучној бешици настало таложењем мо-
краћне соли, киселине и др. или састојака жучи’, као и ‘обољење изазвано овом 
појавом’. Овој лексеми синонимни су деривати каменац, каменик, камечак и 
камичак, при чему лексеме каменац и камичак још обележавају и врсту боле-
сти која се јавља на воћкама. У оба случаја имена су формирана на основу на-
чина на који се болест испољава. 

2.4.14. семантички модели деривата. Када се у целини сагледају лек-
сичке јединице које припадају деривационом гнезду лексеме камен, јасно је да 
су све оне, без обзира на тип и степен деривације, у непосредној или посредној 
семантичкој вези са основном речју. Иста врста мотивисаности запажа се како 
код моносемичних образовања тако и код појединачних семантичких реализа-
ција полисемичних деривата. 

У наредној табели представљени су семантички модели који одсликавају 
врсту везе између основне речи и деривата односно тип семантичке мотиваци-
је који условљава настанак разноврсних именовања. Примери су распоређени 
према броју модела које су способне да индукују одређене семе. 

Табела 1.

активна сема из 
сем. садржаја 
лексеме камен

семантички модел добијено именовање и семантичка група којој 
припада

учешће у 
конфигурацији 
терена

‘онај у чијем је саставу камен’ ороними: Закамење, Камешница
простор: каменар, камењар (> камењарски), 
камењара, каменарица, каменик, камениташ, 
камењак, каменица, каменшчак, камешница, 
каментица, камичар, камичић, камик, 
камењарка, камењача

‘који је од камена’ особине: камена област, каменит предео
‘оно што обилује каменом, 
одакле се камен вади’

простор: каменолом (> каменоломан), 
каменоломка, каменокоп, каменара, каменик, 
каменица, камениште, камењара

‘онај чије је дно састављено од 
камена’

хидроними: Каменица, Камичак

‘оно што је саграђено на терену 
од камена’

топоними: Камењак, Камичак, Каменица 
(> каменички, Каменичанин, Каменичанка, 
Каменкиња, Камењак), Каменовача, Сланкамен, 
Камено, Каменово (> каменовски), Каменско

‘онај који станује у каменитом 
крају’

особе: каменштак, камењак, камењар, 
камењарац

‘онај чије је станиште у камену, 
каменитом крају или води с 
каменитом подлогом’

животиње: каменар, каменарица, каменарка/
камењарка, камењача, каменичар/каменуша, 
каменица, камењарче, каменичак/камењак/
камењар, каменка
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учешће у 
конфигурацији 
терена

‘оно што успева на каменитом 
тлу’

биљке: камењача, каменица, каменика/
камењика/каментарац/каменолом, каменитац/
каменичница/каменичац, каменичак, 
каменичарка/каменичанка/каменчанка/
каменина 

‘она за коју се верује да игра на 
камену’

вештица: каменица, окамењеница

‘сачинити на камену’ активност: прикаменити
‘оно што уклања камење’ предмет: каменобран

тврдоћа, 
чврстоћа

‘који је сличан камену у погледу 
испољавања осећања’

особине: камено срце

‘који је сличан камену у погледу 
одупирања спољашњим 
утицајима’

особине: каменоуман

‘оно што је слично камену по 
тврдоћи’

материја: каменина, каменштина

‘онај чији је плод по тврдоћи 
сличан камену’

биљке: камењарка/камењача, каменица

‘претворити у камен / постати 
камен’

стање: каменити (се), закаменити (се), 
окаменити (се) / окамењивати (се) / 
окамењавати (се), скаменити (се) / 
скамењивати (се), укаменити (се)

састав и облик ‘оно што представља врсту 
камена и има нека његова 
својства’

материја: каменка, камењара, камењача, 
каменозем, сланкамен

‘оно што је по саставу и облику 
слично камену’

материја: каменац
болест: каменац, каменик, камечак, камичак

‘оно што је намењено лечењу 
камена у мокраћним каналима’

биљке: каменика

‘који је сличан камену по 
облику’

особине: каменообразни

учешће у обради ‘обрада камена и употреба у 
различите сврхе’

активност: каменарство, камењарство, 
каменорезништво/каменорество/
каменорештво, каменотесање, каменисати, 
каменорезати (> каменорезање), 
каменорез (> каменорезни), каменотисак, 
каменоштампарија, каменопис

‘онај који обрађује камен и 
користи га у различите сврхе’

особе: каменар/камењар (> каменарев, 
каменаров, каменарски, камењарски), 
каменодељац (> каменодељски), каменоломац, 
каменописац, каменотискар, каменорезац, 
каменорезач (> каменорезачки, каменорески), 
каментеса, каменосечац, каменотесар

‘оно у чему се камен обрађује и 
користи у различите сврхе’

грађевине: каменорезница, каменотисница

непокретност, 
умртвљеност

‘који је непокретан попут 
камена’

особине: остати камен од ужаса, остао је 
скамењен

‘онај који треба да буде 
непокретан попут камена’

животиње: каменик, окамењак, окаменица, 
окамењача

примена као 
грађевинског 
и другог 
материјала

‘који је сачињен од камена’ особине: камена посуда
‘оно што је сачињено од 
камена’

грађевине: камењара/каменара, каменица, 
камењача, камењуша, камењак, каменче
предмети: каменица, камечак, камик, камичник, 
камичак, каменче, камењак, камењарија
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предмет 
изучавања

‘дисциплина која се бави 
каменом’

активност: каменословље

‘онај који изучава камен’ особа: каменослов, каменословац
величина ‘мали/велики камен / много 

камења’
имена субј. оцене: каменак, каменче (> 
каменчад), каменчић, камечак, камик, камичак, 
каменац, камичић, каменина, каменурина, 
каменчина, каменчура, каменчуга, камендесина, 
камендина, камењага 
материја: каменица, камењица, камениште, 
камењар, каменоломина

непроменљивост ‘који је сличан камену у погледу 
подношења промена’

особине: окамењени изрази 

постојаност, 
трајност

‘који је сличан камену у погледу 
трајања’

особине: камена сигурност, каменовек

боја ‘који је сличан камену у погледу 
боје’

особине: каменосив

учешће у 
спровођењу 
радње

‘активност која се спроводи 
помоћу камена’

активност: каменати (> каменање), 
каменисати (> каменисање), каменовати (> 
каменовање), камењати (> камењање)

заштитина 
функција

‘онај којем су намењена 
заштитна својства камена’

лична имена и презимена: Каменко, Каменча, 
Камењар, Камењанац, Каменар, Каменарић, 
Каменић, Каменица, Каменчић, Камењак, 
Камењаш, Каменарац, Каменовић, Каменаровић, 
Каменичанин, Каменичић, Каменковић, 
Каменчанин, Камењарац, Камењашевић

религијска 
функција

‘оно што је сачињено од 
камена’

предмет: каменица, каменци

украшавање ‘оно што је обликовано од 
камена’

предмет: каменчић, алем-камен

извор материје ‘оно што се добија из камена’ материја: каменоуље, окаменотина, окаменина, 
окамењење, окамина, скаменотина, окамењак, 
окамењеник

одмеравање у 
простору

‘растојање у простору’ простор: каменомет (> каменометни), 
каменохитац 

Осим у случајевима метафоричних трансформација, у значење већине 
деривата интегрисан је целокупан примарни семантички садржај лексеме ка-
мен. Међутим, специфичност њихове семантике јесте у томе што је она моти-
висана појединим семама из тог садржаја, које испољавају посебну активност. 
Ове семе тичу се физичких карактеристика датог појма: облика, боје, састава, 
величине, трајности, али и његове намене, као и функције у природи и делат-
ности човека. Оне одражавају реалне особине камена, које човек може перци-
пирати својим чулима, али и понека имплицитна својства, која му приписује 
односно за која верује да камен може имати. Побројане семе, које су продук-
тивне у развоју деривационог гнезда лексеме камен, указују на хијерархију 
особина овог појма садржаних у свести говорних представника српског јези-
ка. Показује се да је по продуктивности на првом месту сема која се тиче уче-
шћа камена у конфигурацији тла. Она индукује не само знатан број именовања 
већ и читав низ семантичких модела по којима се развијају њихова значења. 



69

СЛИКА ПРИРОДЕ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Тиме се потврђује истакнутост принципа по којем реалије добијају своја име-
на на основу природе земљишта на којем постоје или за које се везују. Тако-
ђе, у нашем језичком колективу веома важно место имају особине чврстоће 
и тврдоће камена, које аналошки омогућавају развој метафоричних садржаја. 
Посебно се могу издвојити она образовања чија је семантика мотивисана кул-
турном конотацијом лексеме камен, тј. симболичком вредношћу и улогом да-
тог појма у традиционалној српској култури, у народним веровањима, обреди-
ма, обичајима, магији итд.

2.5. Терминолошки изрази с компонентом камен

2.5.1. У речничким изворима забележено је тридесетак израза у чијем 
је саставу лексема камен, који припадају терминолошком фонду језика. То су 
именовања синтагматског типа која настају детерминацијом управне именич-
ке лексеме камен, тако што се детерминатором најчешће на лексичко-семан-
тичком плану издваја специфична особина камена (по изгледу, функцији, на-
мени, дејству или некој другој специфичној карактеристици). Стога се између 
полазне, мотивне речи и секундарног, терминолошког назива успоставља хи-
перонимско-хипонимски однос таксономског типа. Доминантно је дејство си-
негдохе, по обрасцу име ширег појма за ужи, а као пратећи механизам из-
дваја се метонимија, у случају када се између полазног семантичког садржаја 
лексеме у функцији детерминатора и циљног, терминолошког значења израза 
успоставља логичка веза, односно метафора, када је дата веза успостављена на 
основу сличности. 

Издвојени спојеви припадају, с једне стране, домену народне термино-
логије, а с друге – домену научне.

2.5.2. Лексички спојеви из домена народне терминологије (од којих су 
неки регионално обележени) називи су за:

а. врсту камена с посебном наменом – бријачки камен ‘камен погодан за 
оштрење бријача, ножева и сл., брус’, драгац камен (драги камен) ‘минерал који 
се употребљава за украс и за израду накита, драгуљ’, зечји камен ‘камен крај 
потока или реке у коме се пере рубље’, ками од грча ‘врста камена’ (пр.: Против 
грчева грлених мишића носи се у прстену такозвани „ками од грча” који се на-
ходи у мокром пијеску [Дуч. С. 1, 545]);

б. камен специфичног изгледа – змијин камен ‘шарени мермер’, ками од 
крви ‘рубин, црвени драги камен’;

в. материју специфичног хемијског састава која се употребљава у разли-
чите сврхе – лончарски камен ‘љуспаста смеса од талка, хлора и азбеста, за 
справљање каљева и фуруна’, лужни камен ‘натријумов хидроксид, који је ве-
ома отрован и који се употребљава у хемијској и другој индустрији, камена 
сода’, очни камен (кисели камен, коњски камен, ками коњски, плави камен) ‘ку-
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присулфат који се помешан са гашеним кречом у раствору воде употребљава 
за прскање винове лозе, модра галица’, паклени камен ‘нитрат сребра, лапис’, 
сињи ками ‘кречњак’;

г. талог или наслагу – зубни камен ‘каменац’, вински камен ‘чврсти талог 
који се ствара при таложењу вина и при врењу грожђаног сока, шире, стреш’, 
камен котловац кречна наслага на зидовима судова, парних котлова и сл., ка-
менац’.

Посебно место у номенклатури ове врсте припада лексичким спојевима 
који одражавају древне облике виђења и разумевања света, пре свега природ-
них елемената на које је човек на самим почецима развоја људске цивилизаци-
је био упућен, а који су имплицитно уграђени у семантички садржај лексеме 
камен. Такав је израз убојни, убојити камен (бојни камен, камен од убоја, гво-
здени камен), који је у РСАНУ дефинисан на следећи начин ‘врста црвенкастог 
камена за који се у народу верује да лечи убој’. Функција убојитог камена про-
изилази из заштитничке улоге која је приписивана камену уопште: према ста-
ром веровању, камен је способан да предупреди или спречи болест односно 
неку опасност, а користи се и у магијским поступцима за очување здравља, у 
којима посебну улогу има тзв. становити камен, значајан за спречавање смрти 
и болести деце (СМ 2001: 258).

Изрази камен међаш ‘камен или камени стуб којим се обележава гра-
ница између два имања, две територије’, камен станац (станац камен) ‘ка-
мен који је једним делом чврсто заривен у земљу или везан за подземне стене, 
који се не да померити’ и камен темељац ‘први постављени камен при поди-
зању какве грађевине’70 одражавају анимистички карактер представа о каме-
ну. Иако међни камен данас има профани карактер, у даљој прошлости сма-
тран је седиштем локалног божанства, заштитника имања или сеоског атара. 
Камен станац био је фетиш највећег националног бога, док је камену темељцу 
приношена жртва у вину, као замена за некадашњу крвну жртву, при отпочи-
њању градње куће (Чајкановић 1994а: 166–168).

Лексички спој камен мудрости (камен мудраца) има значење ‘средство 
којим су стари алхемичари настојали да неметале и просте метале претворе у 
сребро и злато и да одгонетну тајну настанка живота’.71 Камен мудраца се по-
некад узима и као симбол Христа. Као еликсир живота симбол је обнављања 
душе по божанској милости, симбол њеног откупљења (Gerbran, Ševalije 2013: 
451). М. Елијаде сматра да је назив камен мудраца само попунио место разних 
напитака бесмртности чије се порекло везује за преисторију људског рода, уп. 
девојачко млеко, птичије млеко (према Мршевић-Радовић 2008: 19–22). 

70 Као фразеологизирани спој речи овај израз има метафорично значење ‘најважнији део нечега, 
основа, темељ нечега’. 

71 Метафоричном транспозицијом од овог израза добијен је фразеологизам са семантичким садр-
жајем ‘кључ, метод за решавање каквих проблема, тешких ситуација и сл.’
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2.5.3. Домену научне терминологије припадају лексички спојеви који-
ма се обележавају различите врсте минерала, хемијских једињења, геолошких 
појмова и сл. У РСАНУ уз њих обично стоји квалификатор којим се упућу-
је на одговарајућу научну дисциплину, у чијим се оквирима користе, као што 
су минералогија, хемија, геологија, грађевинарство. Такви називи су: амазон-
ски камен ‘врста минерала лискуна, плаве боје’, бели камен а. ‘гипс, садра’; б. 
‘минерал из групе кристализираних двоструких сулфата, најчешће калијумов 
алуминијумски сулфат, који се употребљава за бојење, за штављење коже и 
уопште у хемијској индустрији и медицини, стипса’, јетки камен ‘нитрат сре-
бра, лапис’, кречни камен ‘вапненац, кречњак’, масни камен ‘масна, мекана, зе-
мљаста руда која се употребљава у индустрији и грађевинарству, миловка, ма-
сник’, угаони камен ‘већи, специјално одабрани камен који се уграђује у угао 
грађевине и који носи терет конструкције’.72 Истом инвентару припадају и за-
старели називи хемијских и минералошких појмова: зелени камен ‘застарели 
назив за сулфате, соли сумпорне киселине’, месечни камен ‘врста ортокласа 
сјајних боја’, тешки камен ‘живин сулфид, цинобер’. 

2.5.4. Именовања из области народне терминологије упућују на реалије 
с разноврсном функцијом у свакодневном животу, као и на реалије с религиј-
ском функцијом. Друга група назива чува трагове религијског и митолошког 
поимања стварности. Научни називи, међутим, одражавају научно виђење 
света, тј. сагледавање стварности помоћу изграђене појмовне апаратуре одго-
варајуће дисциплине, у којем поимање одређених појава најприближније од-
говара ономе што је у стварности, при чему је ослобођено субјективног при-
ступа, стереотипа, симболике и сл.

2.6. Фразеологизми с компонентом камен

2.6.1. За разлику од терминолошких спојева, који имају искључиво но-
минациону функцију у језику, фразеологизми као јединице секундарне номи-
нације, учествују у интерпретацији обележног садржаја, преносећи субјектив-
ни став говорника који се њиме служи (в. Matešić, 1982; Мршевић-Радовић 
1987; Вуловић, 2015). Због специфичних обележја, у првом реду своје мотиви-
саности и сликовитости, фразеологизми су носиоци културних информација, 
проистеклих из различитих образаца људског мишљења, понашања, искуства, 
сагледавања стварности и сл.

Када се сагледа семантика четрдесетак фразеологизама у чијем се лек-
сичком саставу налази именица камен, могу се уочити различити типови мо-
тивације, који управо одражавају природне карактеристике камена перципи-
ране од стране говорника или његову култну вредност. 

72 У процесу семантичке фразеологизације, деловањем метафоре, развија се значење ‘темељ, осно-
ва’, што је иначе симболичка вредност камена, који у ритуалима везаним за градитељство има посебну уло-
гу, о чему ће детаљније бити речи у даљем тексту. 
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2.6.2. Фразеолошка грађа показује да су у свести говорника српског је-
зика веома истакнута физичка обележја камена попут тврдоће, постојаности, 
непомичности, тежине, хладноће итд. Изражена улога опажајних способности 
човека у поимању природних елемената доприноси томе да камен постаје ета-
лон датих особина, што је уткано у семантички садржај фразеологизама: ста-
јати као од камена одваљен (истесан, отесан) ‘непомично стајати’, створити 
се каменом ‘постати непомичан, запањити се, запрепастити се’, тврд као ка-
мен ‘врло тврд’,73 тежак као (сињи) камен ‘врло тежак’. Ипак, у највећем бро-
ју случајева конкретна својства камена асоцијативно се повезују с одговарају-
ћим апстрактним категоријама као што су црте личности, емоције, говор и сл. 
Овај вид метафоричне семантичке транспозиције (конкретно → апстрактно) у 
процесу фразеологизације најбоље одражава концептуализацију не само ка-
мена као природног елемента него и физичких особина уопште. Метафорич-
ност и сликовитост ових израза посебно доприносе њиховој експресивности 
и учесталој употреби. 

Особине карактера као што су поузданост, непоколебљивост и чврсти-
на концептуализују се преко тврдоће камена: чврст (сталан) као камен, ста-
јати као камен. Дати метафорични модел заступљен је и у поимању безосећај-
ности, неосетљивости, немилосрдности, непопустљивости: бити од камена, 
имати срце од камена, као живац камен, тврд као камен. На исти начин треба 
разумети фразеологизме у којима је метафора праћена метонимијским меха-
низмом мишљења (последица за узрок), тако да цео израз треба посматрати 
као последицу имплициране препоноване стуктуре (толика је невоља, жалост 
да): и камен би се гануо, и (студен) камен би проплакао. Неосетљивост камена 
на спољашње утицаје мотивисала је израз са значењем ‘узалудно, безуспешно 
говорити’ – као да камену говориш. У мотивационој основи једне групе фра-
зеологизама налази се слика ударца косе о камен, где долази до израза његово 
својство тврдоће, које у секундарној, метафоричној семантичкој реализацији 
индукује значење сукоба или ситуације која је кулминирала. То потврђују из-
рази: намерила се коса на камен (на брус) ‘дошло је до сукоба, не иде даље’, уда-
рила коса у камен ‘дошло је до сукоба; појавиле су се велике тешкоће’, дошла 
(дође) коса до камена (до бруса, на брус) ‘превршена је мера, даље се не може’. 

Друго веома истакнуто својство камена јесте његова тежина. Највећи 
број примера у основи има метафоричну семантичку транспозицију по ко-
јој се осећање тескобе, бриге и потиштености разуме преко тежине камена. У 
свим примерима мотивациона база укључује лоцирање камена на срцу и души, 
као средишту емоционалног живота човека, при чему се опозиција тескоба, 
патња – осећај олакшања остварује присуством односно одсуством камена на 
том месту: имати камен на души (срцу) / камен лежи коме на срцу (на души) 
‘имати терет на души, осећати потиштеност, тескобу’, лежати коме као камен 

73 Овај пример може имати и другачију семантичку реализацију, о чему ће бити речи у даљем из-
лагању. 
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на срцу ‘тиштити кога, задавати коме бриге’, пао ми (ти и сл.) камен (свалио 
ми се камен) са срца (са душе) ‘лакнуло ми (ти и сл.) је, ослободио сам (си и сл.) 
се бриге’, одвалити (свалити, скинути) коме камен са срца (душе) ‘ослободи-
ти кога брига, донети олакшање’. Тежина, тврдоћа и друга својства камена под-
стакли су семантику израза: гутати камење ‘доживљавати велике непријатно-
сти, врло рђаво пролазити’.

Постојаност и непроменљивост камена доводе се у везу с упорношћу 
људи у неким активностима (ћутати као камен ‘упорно, постојано ћутати, не 
проговорити ни речи’), а његова хладноћа са безосећајношћу (хладан као ка-
мен ‘без осећаја’).

Осим физичких особина камена које у процесу фразеологизације моти-
вишу психичка својства људи, показује се, такође, да је у формирању фразео-
логизама људско искуство стечено у различитим ситуацијама у додиру с ка-
меном од веома великог значаја. Неплодност камена, тј. немогућност његовог 
учешћа у производњи намирница истакнута је у изразу пасти на камен (о се-
мену) ‘не донети плода, не рађати’. Истом домену припадају и фразеологизми 
јести камен и гристи камење ‘тешко, мучно живети, злопатити се, оскудевати, 
гладовати’, где слика у нефразеолошкој основи почива на метонимијској вези 
између камена као природног феномена који нема могућност рађања и беде, 
немаштине.

Хиперболисана слика пуцања камена при ниској температури искори-
шћена је за обележавање јаке хладноће: пуцају дрво и камен, камен пуца од 
зиме, хладно (студено) да камен пуца (од зиме). Између примарног, нефразео-
лошког, и циљног, фразеолошког садржаја постоји метонимијска веза заснова-
на на обрасцу последица → узрок.

Просторне релације такође могу бити исказане изразима изграђеним на 
учешћу камена у свакодневним активностима: можеш (можеш се ) каменом до-
бацити ‘сасвим близу’.

2.6.3. Други круг окупља фразеологизме који су се развили под утицајем 
културне конотације, тј. хришћанских мотива, али и древних обичаја, верова-
ња, као и радњи везаних за култ камена. 

Библијску мотивацију треба тражити у изразима камен спотицања 
‘сметња, препрека за решење, остварење нечега’, камен смутње (раздора) ‘уз-
рок неспоразуму, свађи, раздору’. Наиме, камен се као лајтмотив среће у Ста-
ром и Новом завету, где метафорично указује на Господа и оне који у њега ве-
рују. Храм, саздан од камена, јесте светиња која репрезентује Господа, а сваки 
камен уграђен у њега – вернике. Онима који не верују постаће камен спотица-
ња. У Првој саборној посланици апостола Петра (2, 3–7) каже се: „Јер окуси-
сте да је благ Господ. Кад дођете к њему, као камену живу, који је, истина, од 
људи одбачен, али од Бога изабран и прибран: И ви као живо камење зидајте 
се у кућу духовну и свештенство свето, да се приносе приноси духовни, који 
су Богу повољни, кроз Исуса Христа. Јер у писму стоји написано ево мећем у 
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Сиону камен крајеугалан избрани и скупоцјени; и ко њега вјерује, неће се по-
стидјети. Вама дакле који вјерујете част је; а онима који се противе камен који 
одбацише зидари он поста глава од угла, и камен спотицања и стијена сабла-
зни”. У хришћанској култури пад, спотицање судбина је оних који не верују у 
Спаситеља (БФСРЯ 2017: 321).74 Највероватније је по истом обрасцу развијен 
и фразеологизам камен кушње (камен кушач, пробни камен) ‘оно што служи за 
пробу нечије вредности, способности’. 

Варијантни фразеологизми бацити (бацати) камен на кога, бацити 
се (бацати се) каменом, бацати (дићи, осути, сипати) (дрвље и) камење на 
кога, бацати се камењем на кога са значењем ‘жестоко напасти, нападати, 
оштро осудити, осуђивати, (о)кривити неког’ потекао је од давнашњег оби-
чаја кажњавања преступника каменовањем, примењиваног код старих Егип-
ћана, Персијанаца, Јевреја, Грка, Римљана итд. Ритуално кажњавање у нашој 
култури окупља све представнике заједнице како се душа убијеног не би мо-
гла осветити, при чему ће камење везати за себе душу. Кажњавању in absentia 
прибегавало се и у случајевима када кривац није ухваћен, а подразумевало је 
постављање тзв. проклетија, гомила камења (Чајкановић 1994а: 163–166). Се-
мантички садржај вербалног напада или осуде, својствен фразеологизираним 
спојевима речи, развијен је деловањем метафоре. Претпоставка је да би исту 
мотивацију требало тражити и у изразу бацати се на бога камењем ‘бити ве-
лики грешник’. 

Преко физичке тежине камена концептуализују се велики терет, бри-
га, као и непријатне околности: бити камен на чијем врату ‘бити велик терет, 
велика брига коме’, камен о врат привезати (обесити и сл.) ‘довести у вели-
ку опасност, натоварити велику невољу, бригу и сл.’ Међутим, њихов настанак 
подстакнут је митолошко-религијском представом о камену која се рефлекту-
је у старобалканском обичају ношења камена о врату, задржаном у Црној Гори 
све до половине 19. века. Они којима је учињена неправда долазе код књаза са 
обешеним шупљим каменом и траже правду. Љ. Раденковић сматра да ношење 
камена о врату треба симболично тумачити као поистовећивање с мртвима, 
при чему молилац тако показује да жели само задовољење правде, а не попра-
вљање свог личног положаја. У том контексту треба посматрати и обичаје ла-
жног заклињања на суду или уопште, при којима би ношење камена, као атри-
бута оног света, омогућавало човеку да себе представи као мртвог јер тиме не 
би потпадао под моралне законе овог света (Раденковић 1977: 449–451).

Место под каменом схвата се као тајно и сигурно, што показују фразе-
ологизми под камен закопати ‘добро сакрити, чувати у највећој тајности’, др-
жати (чувати) шта као под каменом ‘држати нешто тајно, сигурно’, поуздано 
(сигурно) као под каменом ‘врло сигурно’. Ова значења мотивисана су најверо-

74 У Књизи пророка Исаије (8, 13–15) стоји: „Господа над војскама светите; и он нека вам је страх 
и бојазан. И биће вам светиња, а камен за спотицање и стијена за саблазан објема домовима Израиљеви-
јем, замка и мрежа становницима Јерусалимским. И спотакнуће се многи и пашће и стрће се, заплешће се 
и ухватиће се”. 
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ватније веровањем у то да је место испод камена везано за онострани свет (СМ 
2001: 258). 

Израз не оставити ни камен (ни камена) на камену има два значења: 
примарно – ‘разрушити до темеља’, и секундарно, метафорично – ‘немилосрд-
но критиковати кога или шта’. У примарном значењу фразеологизам води по-
рекло из јеванђељског текста у којем Исус предвиђа пропаст Јерусалима: „Заи-
ста вам кажем: неће остати овде ни камен на камену који се неће разметнути”. 
Према БФСРЯ, у основи фразеолошке слике налази се архетипска опозиција 
постојање – непостојање, живот – смрт, горњи део – доњи део, која происти-
че из архаичне митолошке форме схватања света, показујући какву су тајан-
ствену и персонификовану природу и снагу првобитни народи приписивали 
неживој материји. Примарни семантички садржај фразеологизма почива на 
опозицији зидање – рушење, у којој се представа о зидању формира указива-
њем на технику градње (камен на камен), а представа о рушењу увођењем ка-
узативне радње (не оставити). У формирању слике у целини као лајтмотив 
делује идеја о потпуности, коначности извршеног дејства – уништити до саме 
основе, раставити до последњег камена. Појачавање степена дејства постиже 
се понављањем компоненте камен. У самом фразеологизму камен се симбо-
лично схвата као ‘темељ, основа’, чије уништење води ка пропасти, али и као 
доња граница, тачка на површини земље (указујући на место прелаза од зе-
маљског света ка подземном), чије досезање симболизује смрт, прекид живо-
та. Посебно је важна ритуална улога камена у градњи, у поступку постављања 
првог камена (БФСРЯ 2017: 323). Секундарно значење посматраног фразеоло-
гизма почива на транспозицији физичко уништење → вербално уништење. 

Фразеолошке јединице, дакле, у највећој мери чувају трагове старих ре-
лигијских представа развијајући своја значења на специфичан начин, најче-
шће уопштавањем и метафоричним транспоновањем примарног садржаја. 

2.7. Завршне напомене

Ради сагледавања језичке слике природе у центар истраживања поста-
вљена је лексема камен. У обзир је узета њена полисемантичка структура, де-
ривационо гнездо, као и вишечлане терминолошке односно фразеолошке је-
динице у чијем конституисању учествује. 

Анализиране јединице одсликавају истовремено и наивно, интуитивно 
и научно виђење природног окружења. Научни поглед на свет одражавају тер-
минолошка значења лексеме камен, као и терминолошки спојеви у чијем се 
лексичком саставу она налази. Он, по правилу, испољава висок степен поду-
дарности са стањем које преовлађује у природи. Наивна слика, међутим, от-
крива човекове субјективне механизме мишљења, који се одвијају на основу 
потребе и способности да перципира свет око себе, али и на основу древних 
представа о реалијама које га окружују.
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Како показује психолингвистичко значење лексеме камен, формулисано 
на основу тестова асоцијација, савремени говорник српског језика камен пои-
ма преко његове намене, првенствено као елеменат у градитељству, а значајно 
место у његовој свести заузимају и природна својства камена. Овакво виђење 
природних елемената потврђује важност људских когнитивних механизама и 
њихово учешће у човековом односу према окружењу.

Перцептивне способности човека имају кључну улогу у формирању на-
зива добијених различитим твробеним поступцима од основне речи камен. 
Степен продуктивности сема у семантичком садржају посматране лексеме, 
које индукују развој семантике деривата, доказује да су у свести говорника 
српског језика најистакнутија она обележја камена која човек перципира сво-
јим чулима: учешће у конфигурацији тла, облик, величина, тврдоћа, чврстоћа, 
функција итд. Највећи број семантичких модела индукује сема која указује на 
функцију датог елемента да учествује у конфигурацији терена. По том моделу 
настају образовања којима се именују планине, реке, насељена места, различи-
ти облици простора, биљке, животиње и др. Резултати анализе показују углав-
ном постојање радијалног семантичког модела по којем се развија семантика 
деривата – њихова значења углавном се изводе непосредно или посредно из 
примарног семантичког садржаја лексеме камен. Основна реч и њен дериват, 
у примарној или секундарној реализацији, најчешће припадају истој концеп-
туалној структури тако да је метонимија доминантан механизам семантичког 
варирања унутар посматраног деривационог гнезда. Ређи су случајеви мета-
форичних трансформација. 

Међутим, устаљени спојеви речи у оквиру народне терминологије и 
фразеологизми показују утканост симболичке и митолошке вредности каме-
на у њихово значење, при чему је оно претежно метафорично. Овај фонд јези-
ка чува трагове архаичних веровања, те ритуалне и култне вредности камена. 
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3. ЗЕМЉА

3.1. Традиционално поимање земље

3.1.1. Земља је централни део троделне васионе – небо, земља, пакао (СМ 
2001: 197). Према библијском тумачењу, Бог је у почетку створио небо и земљу, 
која је најпре била пуста и без обличја, а потом су на њој раздвојене водене по-
вршине од копна. Након тога Бог је земљи подарио биљни и животињски свет 
и на крају је створио човека, као њиховог господара (Прва књига Мојсијева, 
гл. 1, 2–31). Земља је симбол женског, пасивног принципа, који се супротста-
вља небу као активном, мушком аспекту појавног (Gerbran, Ševalije 2013: 1087). 
Архаичне представе о небу и земљи као брачном пару сачуване су у магичним 
формулама (СМ 2001: 198). Поистовећује се с мајком те се сматра симболом 
плодности и обнове: она даје и узима живот (Gerbran, Ševalije 2013: 188). Пре-
ма речима Д. Бандића, овако специфичан религиозни однос према земљи свој-
ствен је заједницама које своју егзистенцију заснивају на земљорадњи. Овај 
аутор наводи да се не може са сигурношћу тврдити да ли је божанство овог 
типа било познато нашим прецима, али је сасвим извесно постојало веровање 
у земљу као седиште животне силе, што се одражавало у магијској пракси. На-
име, посебну функцију имао је контакт човека са земљом при рођењу или при 
смрти (Бандић 2004: 73–74). У томе је значајна представа о земљи као граници 
између људског и хтоничког света (СМ 2001: 199). Женска симболика земље 
универзална је за све словенске традиције, а открива се кроз метафору мате-
ринства и плодности, тј. способности да донесе летину (СМ 2001: 197). 

3.1.2. Предмет поштовања српских сељака у првом реду било је земљи-
ште сопственог имања. Његово неоправдано присвајање сматрано је неморал-
ним чином. Према традиционалном веровању, крађа земље била је грех, а гре-
шник је кажњен после смрти одласком у пакао, где би морао носити земљу око 
врата (Бандић 2004: 75).

Своју функцију земља има у правним обичајима, заклетвама и клетвама 
као највиши морални ауторитет и симбол праведности. Нпр., при неким спо-
ровима, као доказ праведности стављан је на главу бусен или грумен. Затим, 
жена коју би затекли да се бави врачањем морала се покајати земљи за своје 
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грехове. Такође, у разним ритуалним ситуацијама, нпр. при првом орању, зе-
мља је целивана (СМ 2001:198). 

3.1.3. У словенској митологији посебно је занимљиво виђење Земље као 
планете – она је равна кора, окружена водом и наткривена небеском куполом. 
За митологију Источних и Јужних Словена карактеристичне су представе о 
зоо морфним бићима која на себи држе земљу: у српским и бугарским космо-
гонијским веровањима Земљу држи бик или биво на својим роговима; почива 
на телу змије која лежи на леђима вола, а он стоји на великој риби, при чему је 
цела пирамида на огромној корњачи (СМ 2001: 197).  

3.1.4. Занимљиви су и обичаји везани за земљу као простор на којем се 
живи, тј. за поимање рода и отаџбине. Наиме, пред одлазак у туђу земљу исе-
љеници би узимали прегршт родне земље да би се усталили на новом месту. 
Ходочасници и богомољци такође су носили шаку земље напуштајући родни 
крај како би је, у случају смрти, сипали у очи покојника или на његов гроб (СМ 
2001: 198–199). 

3.1.5. Лексема земља саставни је део следећих пословица: Боље је земљу 
продати него јој обичај изгубити; Да га земља не вуче к себи, полећео би; Земља 
тврда, а небо високо; Иде ни по земљи ни по небу; Небо високо, а земља тврда; 
Не стоји кућа на земљи, но на жени; Свака земља по једног јунака храни; Сухој 
земљи и слана вода је добра; У црној земљи бијело жито роди (Јовановић 2006б: 
140; СНП 1969). У основи традиционалне слике земље, рефлектоване у посло-
вичкој форми изражавања, налази се, у првом реду, представа о подлози на ко-
јој се одвија живот. Ова представа је мотивациона база за садржаје којима се 
квалификује особина гордости (Да га земља не вуче к себи, полећео би; Иде ни 
по земљи ни по небу), стање безизлазности услед опасне ситуације (Земља твр-
да, а небо високо; Небо високо, а земља тврда), као и улога жене у домаћинству 
(Не стоји кућа на земљи, но на жени). У већини примера на формирање зна-
чења утиче опозиција земља–небо односно релација доле–горе. Идеја о земљи 
као материји која има плодоносну моћ уграђена је у основу пословица којима 
се преноси сазнање о томе да је у тешкој ситуацији и најмања помоћ добродо-
шла (Сухој земљи и слана вода је добра) односно да оно што се наизглед чини 
лошим може бити корисно (У црној земљи бијело жито роди). Земља је у исто 
време схваћена и као регија за коју је везан целокупан биолошки и културни 
живот једне заједнице (Боље је земљу продати него јој обичај изгубити; Свака 
земља по једног јунака храни), што јој даје друштвену димензију.   

3.2. Савремено поимање земље

3.2.1. Научно и наивно виђење земље предочени су енциклопедијским 
подацима и подацима добијеним на основу асоцијација испитаника. Пошто 
лексема земља није искоришћена као стимулус у АРСЈ, подаци о асоцијатив-
ним везама појма именованог њоме с другим појмовима преузети су из ОАРСЈ. 
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3.2.2. У енциклопедијском виђењу у фокусу је првенствено Земља као 
небеско тело, а знатно мање пажње посвећује земљи као обрадивој површи-
ни. Земља се, дакле, одређује као трећа унутрашња планета Сунчевог система с 
једним природним сателитом. У том контексту сагледава се њена удаљеност од 
Сунца, брзина којом се око њега окреће, смер кретања, затим површина, тежи-
на, запремина итд. Посебно се разматра њена унутрашњост – испод Земљине 
коре или литосфере налазе се два слоја која окружују језгро. На доњој граници 
литосфере температура је од 1000° од 1200°, а у језгру од 2000° до 20000°. Гор-
њи слој литосфере састављен је од силицијума и алуминијума (сиал), а доњи 
од силицијума и магнезијума (сима). Земљино језгро грађено је од тешких ме-
тала: гвожђа, никла и кобалта. Грађа и структура Земљине коре, као и проме-
не на њој, зависе од геосинклинала. Геолошки развој Земље обухвата одређене 
процесе који се повремено понављају, а међусобно су узрочно повезани. Низ 
таквих процеса чини један геолошки циклус који се састоји од три основне 
фазе: седиментације у геосинклиналама, набирања седимената геосинклина-
ле у венце због тектонских покрета и снижавања и поравнавања рељефа који 
је настао орогенетским покретима. Нови геолошки циклус почиње формира-
њем нове геосинклинале. Земља је највероватније настала пре три до пет ми-
лијарди година. Важан сегмент разматрања представља распоред копна и воде 
на Земљиној површини, изражен у километрима или процентуално. Други 
аспект сагледавања јесте економски и он обухвата не само земљу као обрадиву 
површину, већ и њене залихе: енергетске изворе, рудно богатство, флору, фау-
ну итд. тако да је у том смислу појам земље изједначен с природом односно ње-
ним ресурсима (ELZ VII: 751–752). 

3.2.3. У ОАРСЈ посматрана лексема 910 пута забележена је као вербална 
асоцијација на 113 различитих врста стимулуса од укупно 600 (у АРСЈ). Овом, 
основном корпусу прикључени су и случајеви у којима се као асоцијати јавља-
ју следеће јединице: земље, земљи, земљу, земљом, земља била, земља велика, 
земља далека, земља из сна, земља из снова, земља мала, земља мрака, земља 
најмилија, земља народа, земља наша планета, земља незнаних јунака, земља 
прошлости, земља рада, земља сељака, земља снова, земља у транзицији, зе-
мља чуда. Праћење везе између стимулуса и реакције омогућиће сагледавање 
мреже појмовних односа формиране у нашој свести око појма земља.75 Пода-
ци из речника показују да је у свести говорника српског језика, када се лексема 
земља јави као реакција, најчешћа представа о држави као уређеној заједни-
ци људи. Лексема земља јавила се чак 55 пута као асоцијација на стимулус др-
жава. У овом поимању земља је у 577 случајева забележена као реакција на ра-
зличите врсте стимулуса. Најчешће, 255 пута, асоцијација је на називе држава, 
градова, континената, покрајина, народа и сл.: Југославија/југословенски (60+3), 
Србија/Срби/српски (59+1+1), Канада (42), Немачка/немачка (1+18), Црна Гора 
(9), америчка (1), Европа (5), Балкан (40), Косово (2), Равна гора (4), Вашингтон 

75 Из анализе су искључени стимулуси: крв, огранак, пиће, пре, споредно, за које је врло тешко обја-
снити везу с асоцијатом земља. 
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(3), Подгорица (2), Москва (1), Хаг (1), Роми (1), руски (1). Земља је 193 пута ре-
акција на лексеме којима се исказује специфичан однос становника према др-
жави односно државне власти према становништву, или њихов субјективан 
утисак као члана дате заједнице: отаџбина (54), родољуб (35), ослободити / 
ослободити се / слобода (14+19+1), патриотизам (26), порекло (11), национа-
листа (7), вољена (7), част (3), јединство/уједињени (4+1), будућност (2), бунт 
(2), катарза (2), неиздржљив (1), подршка (1), присила (1), терор (1), заједно 
(1). Лексеме којима се именују државни симболи, затим различити облици др-
жавног и друштвеног уређења, различити политички системи, као и читав низ 
појмова у вези с државном организацијом и животом дате заједнице подстичу 
асоцијацију земља (103): грб (20), застава (17), моћна (11), федерација (9), гло-
бализам (7), нација (4), унија (6), демократија (3), култура (3), војник/војници 
(4), богат/богатство (2+1), порез (2), санкције (2), јак/јача (1+1), режим (1), је-
зик (1), мондијализам (1), политика (1), мудра (1), међународни (1), НАТО (1), 
прошлост (1), савремен (1), велик (1). И коначно, исту асоцијацију изазивају 
називи за стране света: јужна/јужни/југ (7+5+1), исток (1), север (1), као и дру-
ги облици просторне оријентације: далеко (4), овде (2), унутра (2), нигде (1), 
споља (1), удаљ (1). На основу података из ОАРСЈ могуће је сагледати и изве-
сне стереотипе, мада је на основу фреквенције јављања тешко донети закљу-
чак да ли су они својствени целој језичкој заједници, или су то само ставови 
појединих испитаника. Тако су на стимулус Србија забележене следеће асоци-
јације: земља велика, земља моја, земља незнаних јунака, земља сељака. Затим, 
на стимулус Балкан испитаници су дали следеће одговоре: земља из сна / зе-
мља из снова, земља у транзицији, земља чуда. Понекад су стереотипи опреч-
ни – за једног испитаника Канада је земља мрака, за другог – земља рада, док је 
за неке земља снова. Свакако да би детаљнија претрага асоцијата на задате сти-
мулусе омогућила прецизнија објашњења.

Земља схваћена као материја 164 пута била је одговор на различите вр-
сте стимулуса. Лексеме стимулуси из овог поља углавном именују појмове који 
се тичу обраде земље и онога што настаје као резултат те обраде: кромпир (48), 
трактор (40), сељак (19), јагода (4), продајем/продавати (3+2), купус (2), повр-
ће (2), вредност (2), имати (1), мотор (1), остаци (2). Знатно је мање оних ко-
јима се обележавају физичка својства земље као материје: браон (19), црн (14), 
ситни (1). Свега је неколико случајева који потврђују појмовно повезивање 
земље и смрти, а тичу се обреда сахрањивања посмртних остатака: смрт (3), 
споменик (1).

Разноврсне просторне релације такође могу подстаћи асоцијацију земља 
(85). Углавном се има у виду простор који припада доњем делу вертикалне ска-
ле, што доказује представу о земљи као површини по којој се крећемо јер она 
служи као врста оријентира: доле (24), испод (27), над (15), изнад (4), тресну-
ти/треснућу (4+1), метро (3), ногама (3), на (2), низак (2). Са истом предста-
вом о земљи као површини јављају се стимулуси: бетон (7), темељ (4), отво-
реност (2), квадрат (1). 
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 На земљу као планету асоцирали су стимулуси којима се исказује њен 
облик: округла/округао/круг (81+4+4), око (1) односно који упућују на њен одр-
живи развој: ђубре (3), екологија (1).

Земља је асоцирана водом 3 пута, док је асоцијативна веза са стимулуси-
ма глуп (1), као (1) највероватније успостављена на основу устаљених израза. 

3.2.4. Резултати добијени на основу анализе асоцијативних веза међу 
лексемама показују доминацију појмовне вредности ‘држава’. Међутим, кван-
титативне податке предочене у њој требало би тумачити с резервом, а више 
пажње требало би посветити врсти везе успостављене између стимулуса и 
асоцијата. Наиме, пошто одговори испитаника зависе, пре свега, од природе 
стимулуса, може се претпоставити да се њихов највећи број односи на земљу 
као државну заједницу управо због тога што су аутори речника укључили оне 
стимулусе који су могли изазвати такве реакције, па су појмовне релације Ср-
бија–земља, отаџбина–земља, грб–земља, застава–земља и сл. сасвим очеки-
ване и предвидљиве. Питање је да ли бисмо имали исте врсте асоцијативних 
веза да је лексема земља искоришћена као стимулус у речнику. 

3.3. Значењска структура лексеме земља

3.3.1. П. Скок (1973: 649–650) издваја два значења лексеме земља, која 
је свесловенског и прасловенског порекла: прво је синонимно с речју хумус, 
а друго одговара латинском regio, што наговештава основно рачвање полисе-
мантичке структуре посматране лексеме и у савременом језику. У примарном 
значењу посматраној лексеми синонимна је реч свет. Права антонимија изо-
стаје и овде, док као њен хипероним функционише реч свемир односно васи-
она. 

3.3.2. Према РСАНУ, лексема земља има укупно десет семантичких реа-
лизација, представљених у пет тачака. Њена лексикографска обрада подржава 
семантички критериј у одређивању примарног значења, а занемарује етимоло-
шки, мада овако представљена полисемантичка структура посматране лексе-
ме указује и на научно, енциклопедијско, и на наивно виђење овог појма у срп-
ској говорној заједници. Дакле, у РСАНУ је као примарно издвојено значење 
према којем дата лексема обележава небеско тело, тј. трећу унутрашњу плане-
ту Сунчевог система, као место на којем живимо. Даље се по механизму синег-
дохе, и то по моделу целина за део развија семантички садржај под 1.б. ‘наша 
планета односно њена површина као место, простор живота и људске делат-
ности, свет; по религиозном схватању: овај свет, место где проводимо живот 
од рођења до смрти’. Ово значење ће по истом принципу мотивисати нове са-
држаје: 

2.а. ‘водом непокривени део Земљине површине, копно, сухо’;
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2.б. ‘површина Земље, граница Земљине коре и ваздуха; Земљина повр-
шина и слојеви, материја испод ње као подлога на којој живимо, тло’; 

2.в. ‘површина, простор за обраду, искоришћавање, поседање, земљи-
ште’.

Побројане семантичке реализације имају просторну димензију, тј. упу-
ћују на већи или мањи простор у којем се одвија живот. Међутим, истом лек-
семом обележава се и материја различитог порекла која улази у састав тог про-
стора. Метонимијским путем добијени су садржаји:

3.а. ‘мека, трошна, растресита материја по Земљиној кори (минералног 
или органског порекла)’; 

3.б. ‘трошни оксиди неких метала (алуминијума, берилијума и др.)’.
3.3.3. Из значења под тачком 3.а. метонимијски се развија садржај ‘зе-

маљско, смртно створење, биће које ће се и само претворити у земљу’, оквали-
фикован као народни и фигуративан у речнику. У вези је с обичајем сахрањи-
вања покојника јер се по традиционалном уверењу у земљи живот рађа, али и 
завршава. Људи се на крају свог животног пута враћају под њено окриље тако 
да она постаје њихово посмртно боравиште (Бандић 2004: 74). Значење под 
3.б. припада специјалном фонду и носи квалификаторе мин. и хем. 

3.3.4. Може се рећи да просторном домену припада и семантички садр-
жај у речнику распоређен под тачком 4.а, добијен деловањем синегдохе – ‘др-
жава, национална територија, уопште већа територијална јединица’. Иако се 
спацијална компонента подразумева, у њему веома важно место заузимају они 
елементи који указују на то да се ради о простору који насељава уређена зајед-
ница људи, обједињена не само територијално, него и политички, често верски 
и језички. Мада ове компоненте нису експлициране у лексикографској дефи-
ницији, оне ће мотивисати значење уведено под тачком 4.б, развијено делова-
њем метонимије – ‘становништво одређене државе, веће географске области, 
народ’. 

3.3.4. Под тачком 5 наведена је лексикографска дефиниција ‘назив сло-
ва з у црквенословенској азбуци’. И у овом случају делује метонимијски меха-
низам будући да се цела лексема узима као назив слова којим започиње. Ме-
ђутим, иако то није експлицитно назначено у речнику, ово значење се може 
сматрати застарелим.

3.4. Деривационо гнездо лексеме земља 

3.4.1. У грађи је забележено више од 300 јединица које чине деривацио-
но гнездо лексеме земља и које су добијене радијалном или ланчаном дерива-
цијом.76

76 У табели је приказан списак деривата лексеме земља проширен у односу на деривационо гнездо 
представљено у раду: Иванић 2015: 57–72.
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ТО зем-, зем(а)љ-

двочлани низови

I: земаљац, земаљни, земаљство, земаљштина, земанство, земичка/земљичка, земљав, 
Земљанац, земљаник, земљаника, земљанин, земљаница, земљански, земљарија, зе-
мљаст, земљат, земљати, земљача, земљенити се, земљенски, земљетина, земљив, зе-
мљин, Земљић, земљица, земљовит, земљунак, земљуника, земљунка, земљурина, зе-
мљутина, земљуша, земљушина, земник, земница, земство, земунац/земуњак, земуни, 
земуник, земунка, земца, беземљен, беземљишни/беземаљски, ванземаљац, ванзе-
маљски/ванземан/ванземски, дозам/дозем, доземак/доземљак/доземњак, доземац, 
заземаљски, изнадземаљски, надземље, одземство, поземљуша, поземљушица, позе-
мљушно, поземски, приземљаст, приземље, уземљити се, водоземни/водоземски, дво-
земац, земљевластелац, земљедржац/земљодржац, земљекружије, земљемерије/зе-
мљомерје/земљемерство/земљомерство, земљеобразије, земљеројка, земљовласница, 
земљоводни, земљогосподар, земљодржа/земљодржац, земљодуа, земљозаступни-
штво, земљозор, земљојед, земљоказ, земљокруг, земљолежа, земљоломан, земљона-
стојник, земљородац, земљородни, земљорођен, земљоскок, земљоспој, земљосредни, 
земљотештво, земљоучење, земноводени/земноводни, земнородни, овоземац, онозе-
маљски, оноземац, оноземни/оноземски, разиземље, свеземаљски, сувоземац, суво-
земни/сувоземски, туђеземац/туђоземац, туђоземка, туђоземски, туђиземство

вишечлани низови

I земаљски/земски 
 II земаљски
 II земаљскост
I земан/земни
 II земност
I земка
 II Земка
I земљак
 II земљачина
 II земљачић
 II земља
 II земљо
 II земљачки
 II земљаков
 II земљака
 II земљакиња
 II неземљак
 II Земљак
  III Земљаковић
I земљан/земљен/земан

  II земљаноалкални/земноалкални/ 
земноалкалијски

 II земљенаст
I земљар
 II Земљар
 II земљарски
 II земљарство
I земљарина
 II земљарински
I земљаш
 II земљаштво
I земљевид/земљовид
 II земљовидни
I земљевит
 II земљевито
I земљиште
 II земљишни
 II земљишник
 II земљишница
   III земљишнички/земљишнични
I земљосати (се)
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 II земљосање
I Земун
 II Земунац
  III Земунчанин
 II Земунка
 II Земункиња
 II земунски
I земуница 
 II земуничар 
I беземник/беземљаш/беземљак
 II беземљашки
I изванземски/изванземаљски
 II изванземност
I надземаљски/надземски
 II надземаљски
I надземан
 II надземност
 II надземник
 II надземство
I неземаљски/неземни
 II неземаљски
I подземан/подземски
 II подземница
I подземље
 II подземник
 II подземаљски
I поземљар
 II поземљарка
I приземан
 II приземно
  II приземница/приземљуша/

преземљуша
I приземљити (се)
 II приземљење
 II приземљивати (се)
  III приземљивање
I земљевласник/земљовласник
 II земљевласнички/земљовласнички
I земљеделије/земљоделије/
земљеделство/земљоделство/
земљодеоство/земљедеље/земљодеље

  II земљеделац/земљоделац/
земљеделатељ

   III земљеделачки/земљеделски/
земљоделски/земљеделчев/
земљоделчев/земљодеоски/
земљоделачки

 II земљоделка/земљеделкиња
I земљемер/земљомер/земљеметац/
земљемеритељ/земљомерац/земљомерач
 II земљомерски/земљомерни
 II земљомерка
I земљеописаније/земљописаније
  II земљеописатељ/земљеписац/

земљописац/земљописалац
I земљепосед/земљопосед
 II земљепоседник/земљопоседник
  III земљопоседников
  III земљопоседнички
 II земљопоседница
I земљерад/земљорад/земљорадња
  II земљерадин/земљорадин/

земљорадан/земљорадац/
земљерадник/земљорадник/
земљодеља

  III земљорадников
  III земљораднички
  III земљорадништво
  III неземљорадник
   IV неземљораднички
 II земљорадница
I земљеуз/земљоуз/земљеузина/
земљоузина
 II земљоуски
I земљобранилац/земљобранитељ
 II земљобранство
I земљовладар
 II земљовладство
I земљовласник
 II земљовласништво
I земљовод/земљоводник
 II земљоводни
I земљознанство
 II земљознанац
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I земљопис/земљописје
  II земљописни/земљеописни/

земљеписни
  III земљописно
  III земљописница
I *земљорастеретити
 II земљорастеретни
 II земљорастерећивати
  III земљорастерећивање
I земљословје
 II земљословац
I земљотежа
 II земљотежни
I земљотрес/земљетрес/земљотресеније/
земљетресеније/земљотрус/земљетрус
 II земљотресан
 II земљотресац
I водоземац
 II праводоземац

77 О етимологији овог термина в. Ајџановић 2017: 17. 

I иноземни
 II иноземство
  III иноземштина
 II иноземац
 II иноземка
 II иноземски
I низоземље
 II низоземски
  III Низоземска
   IV Низоземац
   IV Низоземка
I овоземаљски/овоземски/овоземан
 II овоземаљски
 II неовоземаљски
 II овоземност
I Средоземље
 II Средоземац
 II Средоземка
 II средоземни

Када се сагледа у целини деривационо гнездо лексеме земља, могу се за-
пазити одређене појединости. Скоро половину чланова датог гнезда чине сло-
женице, добијене најчешће сложено-суфиксалним типом творбе, као и суфик-
сали којима су у основи поменута сложеничка образовања (нпр. земљовод > 
земљоводни, земљорадник > земљораднички). Према подацима у РСАНУ, у са-
временом српском језику већина ових лексема има статус индивидуализма, 
кованице, застареле, необичне, песничке речи и сл. То су углавном преведе-
нице грчких, латинских или немачких речи, које су се у једном периоду исто-
ријског развоја српског језика јавиле као еквиваленти лексике страног поре-
кла. Како је овај други лексички тип у многим случајевима надвладао, већина 
њих потиснута је на периферију лексичког фонда. Тако је према грцизму гео-
графија настао читав низ твореница: земљопис,77 земљописаније, земљеописа-
није, земљописје, земљоучење, које нису опстале у савременом језику. Слично 
је и са грцизмом геолог, који је преведен јединицама земљознанац и земљосло-
вац. Ипак, паралелно живе Средоземље и средоземни односно Медитеран и 
медитерански према латинском Mediterraneus, док је лексема земљотрес, од 
латинског споја terrae motus, надживела сложенице земљетрес, земљетресени-
је/земљотресеније, земљетрус/земљотрус, земљотресје и земљотрешња. Дру-
гу половину унутар гнезда чине деривати добијени суфиксалним (земљак, 
земаљски) односно префиксално-суфиксалним типом творбе (приземље). Су-
фиксала је више с обзиром на чињеницу да се даља деривација, од мотивиса-
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них творбених основа, углавном своди на суфиксацију (земуница > земуничар, 
поземљар > поземљарка).   

Чланови деривационог гнезда лексеме земља претежно су моносемични, 
само се у мањем броју примера (деветина од укупног броја) може уочити разу-
ђена полисемија. Она се остварује на два начина: 1. уобичајеним механизмима 
полисемије, тј. различитим типовима семантичких трансформација (метафо-
ром, метонимијом и синегдохом) и 2. семантичко-морфолошким варирањем 
истог творбеног модела (Гортан-Премк 2004: 132–136). Пви облик остварива-
ња полисемије показује, на пример, именица земљотрес – а. ‘потресање, по-
дрхтавање Земљине коре, потрес, трус’; б. ‘велико друштвено колебање, кри-
за’, где се секундаран семантички садржај развија деловањем метафоре. Он је 
заступљен и код следећих деривата: земљиште, земљотрес, надземаљски, над-
земан, надземно, надземље, неземаљски, подземље, подземни, доземак. У једном 
акту семантичко-морфолошког варирања једног творбеног модела настају 
значења придева земаљски. Његова полисемантичка структура аналогна је по-
лисемантичкој структури речи у основи, што ће показати даља анализа. Овај 
вид развоја вишезначности испољавају и следеће придевске лексеме: земљан, 
Земљин, ванземаљски, надземник. Варирање творбеног модела у више разли-
читих циљних садржаја илуструју примери: земљак, земљака, земљаница, зе-
мљаник, земљаст, земљача, земљаш, земљица, земљосати (се), земљоспој, зем-
ник, земуница, земуничар, поземљуша. Посебност ових деривата у томе је што 
се семантичке реализације неких од њих не везују нужно за примарни семан-
тички садржај мотивне речи, већ се развијају и из секундарних. На пример, 
лексема земљак има следећа значења 1. ‘онај који је пореклом из исте земље 
или из истог краја; сународник’; 2. ‘кућа са окућницом’; 3. ‘в. кромпир Solanum 
tuberosum’, при чему је прво значење добијено из значења ‘држава, национал-
на територија, уопште већа територијална јединица’, означено под тачком 4 у 
РСАНУ у оквиру одреднице земља, друго значење развија се из садржаја ‘по-
вршина, простор за обраду, искоришћавање, поседање, земљиште’ (2.в), док 
је треће изведено из значења ‘мека, трошна, растресита материја по Земљиној 
кори (минералног или органског порекла)’(под 3.а). 

У даљој анализи биће истакнуте лексичко-семантичке групе деривата 
према семантичкој и идеографској вредности. 

3.4.2. особе. Деривати обједињени заједничком архисемом ‘особа’ пре-
тежно су сложенице, а своја значења реализују у неколико семантичких моде-
ла, који одражавају различите врсте односа персоналног појма према земљи 
као простору. Врсту простора укључену у значење деривата одређује семан-
тички садржај лексеме земља који га је мотивисао, док је врста односа усло-
вљена најчешће значењем друге компоненте у саставу сложенице, која је махом 
глаголска. Сва образовања из ове скупине функционишу као врста квалифи-
катора персоналног појма који денотирају одређујући га с обзиром на простор 
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с којег потиче или на којем живи, делатност којом се на том простору бави, 
власништво над простором и сл.

Модел ‘онај који живи на простору / онај који је пореклом с простора’ у 
основи је деривата које је лексема земља мотивисала семантичким садржајима 
‘држава’ и ‘планета’. То је најпре именица земљак ‘онај који је пореклом из исте 
земље или из истог краја; сународник’ (> земљачки и земљаков),78 затим њен 
застарели творебни дублет земаљац, те другостепена образовања настала су-
фиксацијом од основе земљак-: хипокористични покрајинизам земља односно 
земљо, и покрајинске фемининумске форме земљакиња и земљака. У значе-
њу ових суфиксала имплицира се компонента ‘исти’ (‘иста земља / исти крај’). 
Насупрот томе, код застарелих сложеница овоземац и оноземац посебну улогу 
у развоју значења имају показне заменице, деиктички употребљене, којима се 
прецизира врста просторности. Дакле, то је иста земља односно земља о којој 
је реч. Иста врста просторне детерминације својствена је паровима иноземац 
и иноземка односно туђеземец/туђоземац и туђоземка, само што ту није реч 
о истом, већ различитом простору. За становника Земље као планете или оно-
га ко је рођен на њој користе се следећи називи, обично маркирани као рет-
ки или необични: земаљац (индив.), земљаник (необ.), земљанин (необ.), земка 
(индив.), земник (песн.), земљородац (нераспр.), земљородни (поет.), земљоро-
ђен. За онога за кога се верује да постоји ван планете Земље користи се обич-
но данас назив ванземаљац. Сасвим су спорадични примери код којих се зна-
чење развија под утицајем семантичког садржаја лексеме земља – ‘површина, 
подлога на којој живимо’. У том случају примери показују три врсте просторне 
локализације – ону која се везује за саму површину (поземљар [песн.] ‘онај који 
иде по земљи, човек’ и поземљарка ‘жена поземљар’), која је изнад те површине 
(надземник) и која је испод ње (подземник). Последња два примера, међутим, 
како показује РСАНУ, имају метафорична значења – надземник (песн.) ‘нео-
бично, несвакидашње обдарен човек [попут неког замишљеног натприродног 
бића]’ и подземник ‘становник подземља, ђаво’.79

Највећи број деривата денотира носиоца активности која се спроводи 
над земљом као одређеном врстом простора. Пошто су то у највећем броју слу-
чајева именице из групе nomina agentis и nomina professionis, многе од њих 
концептуално су повезане с дериватима из семантичке скупине ‘активности 
и стања’, нпр. земљорадник–земљорадња. Ово значење реализује се у семан-
тичком моделу ‘онај који обавља активност над простором’. Претежно је реч 
о сложено-суфиксалним образовањима мотивисаним глаголско-именичким 
спојевима, у којима је именичка компонента, лексикализована речју земља, у 
објекатском односу према датој глаголској радњи. У овом моделу активна су 

78 У антонимском односу према земљак стоји његов префиксал неземљак ‘онај који није пореклом из 
исте земље или из истог краја, одакле је неко други’. 

79 У ову скупину ушла би и лексема земуничар у значењу ‘онај који живи у земуници’, мотивисана 
лексемом земуница.
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следећа значења лексеме земља: ‘планета’, ‘површина планете’, ‘обрадива повр-
шина, посед’. 

Семантички садржај ‘планета’ мотивисао је обимом невелику групу пе-
сничких речи с митолошком денотацијом. Образовања земљотрес/земљотре-
сац ‘онај који тресе Земљом, онај који изазива земљотрес’80 и земљодржа/зе-
мљедржац/земљодржац ‘који влада Земљом, који држи Земљину лопту’ односе 
се на Посејдона, а представљају преведенице грчких речи σεισίχθων односно 
γαιήοχος. Дата именовања одражавају архаичне и наивне облике поимања ко-
смогонијских принципа, својствене одређеним религијским системима. Оба 
назива приписивана су Посејдону, грчком богу мора, којем је, према тројној 
подели света, припало море.81 Како је оно непредвидљиво, Посејдон је сматран 
богом ван контроле па су његовој љутњи приписивани земљотреси (Koterel, 
Storm 2004: 62).    

Професионалне активности везане за Земљину површину и научне ди-
сциплне које је изучавају подстичу настанак именовања са значењем носила-
ца ових професија. Овде је махом реч о преведеницама латинских или грчких 
речи. Лексеми геометар, која је уобичајена у савременом језику, одговара за-
старела сложеница земљомер/земљемер (> земљомерски, земљемерни), што је, 
према И. Клајну (2002: 53), превод поменутог грцизма односно немачке речи 
Landmesser. Истог су значења њени творбени дублети: земљомерац, земљоме-
рач, земљеметац, земљемеритељ. Ова скупина у непосредној је вези с низом 
земљемерије/земљомерје, земљемерство/земљомерство. Грцизам географ има 
застарели еквивалент земљописац односно земљеописатељ, земљописалац, 
земљеписац, што припада истом домену као и називи делатности земљопис, 
земљописаније, земљеописаније, земљописје, земљоучење. Према речи геолог, 
такође грчког порекла, забележени су застарели називи земљознанац и земљо-
словац, који су из истог поља као и лексеме земљознанство, земљословје. Ван 
овог обрасца остаје песничка реч земљозор ‘онај који гледа и чува земљу’. 

На основу значења лексеме земља ‘обрадива површина, посед’ развио 
се семантички садржај ‘онај који се бави обрадом земље, земљорадњом као 
главним занимањем’, који је у савременом језику именован сложеницом зе-
мљорадник (> земљорадников, земљораднички) односно моционом формом 
земљорадница. Према овом називу налази се знатан број застарелих и нера-
спрострањених творбених дублета: земљерадник, земљорадац, земљорадин/
земљерадин, земљеделатељ, земљеделац/земљоделац (> земљеделачки/земљо-
делачки, земљеделски/земљоделски, земљедеоски, земљеделчев/земљоделчев), зе-
мљеделка/земљоделка/земљеделкиња, земљотежа (> земљотежни), земљодеља, 
земљар (> земљарски),82 земљорадан.83 Увођењем префикса не-, који у семанти-

80 Лексема земљотрес, како показује РСАНУ, може развити и метафорично значење ‘онај који је ве-
ома моћан, силан (по богатству, положају и сл.)’. 

81 Његов брат Зевс добио је небо, а Хад подземни свет, након збацивања оца Крона. 
82 Иста лексема има и значење ‘радник који меси земљу (блато, глину)’.
83 Овом низу прикључујемо збирно образовање земљаштво ‘земљорадници, пољопривредници’.
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ку основне речи уноси значење чисте негације, добијен је префиксал неземљо-
радник, а од њега даље суфиксални дериват неземљораднички. Са истом моти-
вацијом је и сложеница земљонастојник, само што се њеним другим делом не 
упућује на оног који обрађује земљу, већ на онога који управља поседом, има-
њем. Као и у претходној скупини, и ова именовања улазе у исто концептуално 
поље с називима датих занимања (нпр. земљорадња).   

Сасвим је ограничен број оних деривата, изниклих из семантичког мо-
дела ‘онај који обавља активност над простором’, који су мотивисани значе-
њем ‘држава’. То је кованица земљобранилац/земљобранитељ ‘бранилац, за-
штитиник, чувар земље, њених граница’, земљовладар – преведеница немачке 
речи Landesfürst, Landesherr ‘господар, владалац земље, области и сл.’ и погрдан 
метафоричан назив земљојед ‘онај који упропашћује земљу’. 

Последњи семантички модел окупља деривате с архисемом ‘особа’ ко-
јима се исказује припадност одређене врсте простора персоналном појму де-
нотираном овим образовањима. Дакле, именовања овог типа у основи имају 
семантички модел ‘онај који поседује простор’ и сва су мотивисана значењем 
‘имање, посед, земљиште’ лексеме земља. То је у првом реду сложеница земљо-
поседник (> земљопоседников, земљопоседнички) и њен моциони пар земљопо-
седница. Са истим значењем, али ограниченом или застарелом употребом за-
бележени су примери: земљаш,84 земљепоседник, земљовласник/земљевласник 
(> земљевласнички/земљовласнички), земљовласница, земљевластелац, земљо-
господар, земљодржац. Примери из ове групе показују да се посматрани се-
мантички модел може реализовати у двоструком лику: ‘онај који поседује 
простор’ – ‘онај који не поседује простор’. Из потребе да се маркирају земљо-
радници који немају своје земље настају именовања беземљаш (> беземља-
шки), беземљак, беземник (покр.) односно придевски деривати беземљишни и 
беземаљски. 

3.4.3. особине. Придевским и именичким дериватима добијеним од 
основа зем(а)љ- и зем- упућује се на особине живих и неживих појмова које су 
концептуално повезане са својствима земље као планете, површине на којој се 
одвија живот, материје и сл. 

Према лексикографској обради у РСАНУ, полисемантичка структура 
придева земаљски (земски, заст. земаљни и поземски) у основи прати семан-
тичко нијансирање именице земља. То показује подједнаку активност и про-
дуктивност сема у укупном семантичком потенцијалу дате именице. Тако се 
овим придевом издвајају својства бића, предмета, појава и сл. која су у вези са 
земљом као: 

– планетом → 1.а. ‘који се односи на Земљу као планету, небеско тело, 
који припада Земљи, Земљин’ (земаљска кугла, земаљско тело);

84 Овај пример посматран је у секундарном значењу ‘човек који има много земље’, а занемарен је 
његов примаран семантички садржај ‘присталица правца у хрватској ликовној уметности, између Првог и 
Другог светског рата, који је покренула група „Земља”, са Крстом Хегедушићем на челу, са изразито соци-
јалном тенденцијом’.
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– простором живота и људске делатности → 1.б. ‘који се односи на нашу 
планету као човеку доступан свет, као људску животну средину; светски; ту-
ђински, белосветски’ (земаљска материја); 1.в. рлг. и песн. ‘који се односи 
на овај свет, који припада овом свету, овоземаљски, супр. небески’ (земаљ-
ско царство, земаљски живот); 1.г. ‘који има својства стварног, реалног света 
и живота, стваран, природан, људски’ (земаљске врлине, земаљска правда, зе-
маљски живот); 85

– меком, растреситом материјом → 2.а. ‘који се односи на земљу као тро-
шну материју у Земљиној кори, земљани’ (земаљски послови); 2.б. ‘који се од-
носи на земљиште, тло на којему расте корисно биље; пољопривредни’ (земаљ-
ски производи);

– сувом површином, непокривеном копном → 3. ‘сувоземни, копнени’ 
(земаљско возило);

– државом → 4.а. ‘који се односи на земљу као државу, покрајину, који 
припада земљи, државни, јавни, званични (често као део назива установа, зва-
ња и сл.)’ (земаљска власт, земаљска управа);86 4.б. ‘који се односи на домаће 
крајеве и становништво, домаћи, народни’ (земаљски обичај).

Насупрот придеву земаљски, остали деривати са значењем особине по-
казују селективност и фрагментарност у погледу активности сема из укупног 
семантичког потенцијала мотивне именице. У њиховој семантичкој дерива-
цији учествују појединачни садржаји из полисемантичке структуре лексеме 
земља.

Придеви деривирани на основу садржаја ‘планета’ углавном су релацио-
ног типа и указују на припадност или неку другу врсту везе с именичким пој-
мом: земни (> земност) = Земљин = земљан ‘који се односи на Земљу као плане-
ту’, земовник (индив. у атриб. служби) ‘земаљски, који живи на Земљи’. Ређи су, 
и у речнику маркирани као нераспрострањени, застарели, поетски и сл., слу-
чајеви у којима се успостављају другачији односи, нпр. земљосредни ‘који узи-
ма земљу као центар васионе, геоцентрични’, земљородни (земнородни)87 ‘који 
је рођен на Земљи’, свеземаљски ‘који се односи на целу земљу, који обухвата 
сав свет’. 

Значење ‘површина Земље као подлога на којој живимо’ мотивисало је 
настанак деривата надземан (надземно), приземан и подземан/подземски, ко-
јима се указује на просторно смештање ентитета на Земљиној површини од-
носно испод ње.88 Дати придеви служе за просторну квалификацију објекта у 

85 На основу овог значења придева земаљски конверзијом је добијен прилог земаљски ‘као на Земљи, 
стварно, реално, природно’ и именица земаљскост ‘особина онога што је земаљско, стварност, реалност’.

86 Са истом семантичком реализацијом јавља се и застарела лексема земљански, која може оствари-
ти и садржај ‘који је изван града, пољски, сеоски’. Форма земљенски јавља се само као део споја земљенска 
тиква ‘вишегодишња зељаста биљка повијуша Bryonia alba из ф. Cucurbitaceae’. 

87 У истом значењу придев се може употребити и у именичкој служби. 
88 Придев надземан развија још и метафоричан семантички садржај ‘јаван, отворен, неприкривен’. 

Секундарно метафорично значење својствено је и придеву приземан – ‘низак, рђав, неморалан’. Придевска 
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којој улогу оријентира преузима управо та површина. Префиксално-суфик-
салним дериватом приземљаст објекат се одређује с обзиром на висину – ‘који 
је при земљи, низак’. 

Садржај ‘простор живота, овај свет’ подстиче настанак деривата у чију 
је семантику уграђена представа о постојању два простора: један је онај у којем 
се одвија живот, доступан нашим чулима и спознаји; други је простор изван 
моћи нашег сазнања и спознаје, натприродан и недокучив. Први тип простора 
одражава придев овоземаљски89 (овоземски, овоземан > овоземност) следећим 
семантичким реализацијама: 1.а. ‘који се односи на живот и свет на Земљи, 
својствен том свету и животу, земаљски’; б. ‘уобичајен, нормалан, типичан за 
живот на Земљи, стваран, реалан, природан’; в. ‘који се односи на овај свет 
(за разлику од оног, загробног света), који припада овом свету, земаљски’.90 
Њему је у једном сегменту своје полисемантичке структуре синониман при-
дев земљан (земљен), а исти концепт описују и следећи именички деривати: зе-
маљство (необ.) ‘земаљске, световне појаве, елементи, особине нечега’, земаљ-
штина ‘земаљство; земаљска, овоземаљска ограниченост, скученост’, земство 
(индив.) ‘оно што је земаљско, овоземаљско’. Другачије је природе простор 
који је недоступан нашим чулима па самим тим далек и непознат, за који се 
везују различита уверења и представе. На њега упућују следеће јединице: ван-
земаљски (ванземан, ванземски), изванземаљски, изнадземаљски, надземаљски 
(> прил. надземаљски), надземски, надземство, надземан (> надземност), не-
земаљски (прил. неземаљски), неовоземаљски, оноземни, оноземски, оноземаљ-
ски.91 Примарни садржаји придевских деривата одражавају религијско пои-
мање живота, указујући на могућност постојања оностраног, небеског света, 
који наступа након смрти. Семантика овог типа остварује се најчешће увође-
њем префиксалних елемената који носе спацијално значење упућујући на про-
стор ван земље односно увођењем заменица са деиктичком функцијом. Упра-
во на основу сема које се тичу немогућности чулне спознаје таквог света неки 
од њих развијају секундарна значења ‘натприродан, нестваран, чудесан’ и ‘уз-
вишен’. 

Знатан број деривата мотивисан је појмом ‘материја’. Они, по правилу, 
упућују на особине предмета и појава које су последица њиховог контакта са 
земљом или њеног учешћа у њиховом настанку, произвођењу. Неколико је ра-
зличитих семантичких садржаја овог типа који могу бити исказани извесним 
бројем углавном придевских образовања: 

лексема подземан, такође, има секундарна метафорична значења: ‘покривен, потајан, противзаконит’ и ‘за-
кулисан, интригантски’. Само метафоричан садржај забележен је код прилога поземљушно ‘ситничаво, ни-
ско, нечасно’, који је обележен као необичан у речнику.

89 Од њега је изведен прилог овоземаљски ‘на начин својствен овоземаљском животу, свету, ствар-
но, природно’. 

90 Придевско значење ‘који се односи на земљу, државу о којој је реч, који припада тој земљи, др-
жави; који потиче из тог краја, који припада том крају, домаћи’ има другачију мотивацију, што ће се виде-
ти из даљег излагања. 

91 Овом низу припада и застарела реч одземство ‘оно што није земаљско, оноземаљско’. 
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– ‘запрљан, умазан земљом’→ земљав, земљив, земљан (земљен);
– ‘који је од земље; глинен, керамички’ → земљив, земљан (земљен, земун);
– ‘који се односи на земљу као материју, материјал’ → земљан (земљен); 
– ‘који даје земља, који се налази на земљи, у земљи или потиче из зе-

мље’ → земни;
– ‘који је прекривен земљом, који обилује земљом’ / ‘који није покривен 

земљом, голетан’ → земљовит,92 земљат (нераспр.), беземљан;
– ‘који припада земљи (као материји, земљишту), који се односи на зе-

мљу, Земљину површину’ → земљин (нераспр.). 
У овој је скупини и група симилативних придева, којима се указује на 

то да посматрани ентитети поседују својства блиска онима која има земља као 
трошна материја. Деривати земљан (земљен), земљевит (необ.), земљенаст, зе-
мљаст окупљени су око садржаја: ‘који је као земља, који подсећа на земљу (по 
боји, мирису и сл.), таман, мрк, земљаст’. Придев земљан (земан) мотивисао је 
сложеницу земљаноалкални (земноалкалијски, земноалкални) а. ‘који по осо-
бинама чини прелаз од алкалних ка земним металима (о металима друге глав-
не групе периодног система: берилијуму, магнезијуму, калцијуму, стронцију-
му, баријуму и радијуму)’; б. ‘који је у некој вези са земноалкалним металима 
(који садржи земноалкалне метале и сл.)’.

Сасвим је ограничен број примера који су развијени на основу садржаја 
‘копно’ и ‘држава’. У првом случају реч је о застарелом придеву земљоводни и 
његовим еквивалентима рускословенског порекла – земноводени, земноводни, 
који су у примарном значењу синонимни облику водоземни ‘који живи, посто-
ји и у води и на копну’. Рускословенске форме као секундарно остварују зна-
чење ‘који се састоји од земље (копна)’.93 На исти начин мотивисан је и придев 
сувоземни (сувоземски) ‘који се односи на суву земљу, копнени’. У другом слу-
чају, из појмовног садржаја ‘држава’ развија се придев земљан (нар. и ир.) ‘који 
се односи на земљу, државни, покрајински’. Лексичке јединице из ове групе 
одражавају једну од најопштијих подела простора заступљених у многим кул-
турама која се одражава кроз разликовање свог и туђег простора (Раденковић 
1996: 46). На семантичком плану то се постиже увођењем одговарајуће заме-
ничке, предлошке или придевске компоненте у сложеницу. Први вид концеп-
туализације осликавају придеви овоземаљски ‘који се односи на земљу, држа-
ву о којој је реч, који припада тој земљи, држави; који потиче из тог краја, који 
припада том крају, домаћи’, и оноземаљски ‘који се односи на ону земљу, др-
жаву (која је поменута), тамошњи’, а други вид лексеме изванземски ‘спољни, 
инострани’, иноземан, иноземски (> иноземштина), туђоземски ‘иностран’.94  

92 Прилог земљевито, с квалификатором необ. у РСАНУ, има метафорично значење ‘јако, силно, са 
елементарном снагом’. 

93 У именичкој служби синоними су лексеме водоземац. 
94 Ово значење остварује и придев ванземаљски, али у својој секундарној реализацији.
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Придев земљоломан (ков.) ‘који ломи, мрви земљу, који продире у земљу’ 
мотивисан је глаголско-именичким спојем ломити земљу, у којем се земља по-
има као растресита материја. 

3.4.4. активности и стања. У овој су скупини махом сложенице с ком-
понентом земља- у првом делу, којом се на семантичком плану најчешће упу-
ћује на предмет радње или какве активности исказане другим сложеничким 
делом. Важно је запазити да су ова образовања у РСАНУ углавном на неки 
начин маркирана, било као застареле лексеме, кованице, покрајинизми, не-
обична лексика и сл. Њихова неуобичајеност и индивидуалност последица 
су превођења лексике страног порекла (нпр. земљопис < географија). И у ова 
образовања лексема земља укључује се појединачним сегментима своје поли-
семантичке структуре.  

Ту је најпре првостепени дериват земљорадња, који је изведен из глагол-
ско-именичког споја радити земљу или обрађивати земљу (Клајн 2002: 63). 
Прва компонента улази у сложеницу са значењем ‘обрадива површина’. Овој 
лексеми синониман је читав низ застарелих, нераспрострањених или необич-
них именичких образовања – суфиксал земљарство те сложенице земљедели-
је/земљоделије, земљедеље/земљодеље, земљеделство/земљоделство/земљодео-
ство, земљерад/земљорад, земљорадништво, земљотештво. 

Лексема земља у значењу ‘мека, трошна, растресита материја’ мотивиса-
ла је суфиксалне глаголске творенице земљати (необ.) ‘посипати земљом (мр-
тваца при сахрани)’ и земљосати (покр.) ‘набити земљом (под), израдити од 
набијене земље’ (> земљосање). Префиксално-суфиксални деривати приземљи-
ти (> приземљење, приземљивати > приземљивање) и уземљити (> уземљење), 
који упућују на радњу повезивања електричног уређаја са земљом, садрже и 
елементе просторности, што је сугерисано префиксалном компонентом. Ре-
флексивна форма уземљити се реферише о начину на који је биљка причвр-
шћена за тло (‘продрети, заћи у земљу’, нпр. [Јаблан] расте дубоко устремљен 
и уземљен [Зог., РМС]). 

Исти семантички садржај лексеме земља подстакао је развој суфиксал-
них глаголских деривата са значењем ‘постајати земља, претварати се у земљу’ 
– земљенити се (индив.), земљосати се (значење под 1.б) и ‘добити својства 
слична земљи’ – земљосати се (значење под 1.а). Секундарно значење глаго-
ла земљосати се – ‘опити се, напити се (од алкохолног пића)’ највероватније 
је изведено на основу фразеологизма опити се као (мајка) земља (бити пијан 
као мајка земља). 

Земља у значењу ‘посед, својина, имовина’ учествује у формирању тер-
минолошке сложенице земљорастерећивати ‘растерећивати земљу, земљиште 
(дуга, обавеза и сл.)’, од чега је добијено земљорастерећивање (према немачком 
Grundentlastung) и земљорастеретни (ков. ист.) ‘који растерећује земљу, зе-
мљиште (дуга, обавеза и сл.)’. Истом концепту припада и именичка сложеница 
земљовласништво ‘власништво над земљом, право својине над земљом’. 
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С општим значењем ‘активности које се спроводе на Замљиној површи-
ни’ јављају се два реда деривата. Први чини низ застарелих сложеничких речи 
којима се обележава ‘наука и специјалност која се бави премеравањем земљи-
шта и земљишних облика, геодезија; топографија’ – земљемерије/земљомерје, 
земљемерство/земљомерство. На другој страни налази се префиксално-су-
фиксални глаголски дериват приземљити се ‘спустити се на земљу без штете и 
повреде’ и његове изведенице приземљивати се, приземљивање.

Земља као планета са својом површином, појавама и облицима на себи 
предмет је науке за коју се у савременом српском језику обично користи тер-
мин географија. Међутим, њему одговара читав низ застарелих сложеничких 
образовања скованих према овом грчком моделу: земљопис (> земљописни/зе-
мљеписни/земљеописни, земљописно), земљописаније, земљеописаније, земљо-
писје, земљоучење.95 Сличан однос успоставља се између лексеме геологија и 
њених застарелих преведеница земљознанство, земљословје. 

И коначно у значењу ‘држава’ лексема земља мотивисала је следеће де-
ривате: земљобранство (ков.) ‘заштита, одбрана земље’, земљовладство (необ.) 
‘владање, управљање земљом, државом’, земљозаступништво (ков.) ‘заступ-
ништво земље, државе’, изванземност (правн. заст.) ‘ослобођење од потчиња-
вања месним законима, екстериторијалност’.

3.4.5. оними. У невеликом броју случајева реч земља мотивисала је на-
станак имена и презимена људи, имена животиња, градова, држава и области. 

Лична имена и презимена настају суфиксацијом од основе зем- или 
земљ- и најчешће се ради о дериватима првог степена, ређе другог: Земка, Зе-
мљак, Земљаковић, Земљанац, Земљар, Земљић. Као покрајинизми у РСАНУ 
означени су називи животиња – земљунка (за патку) и земун (за вола). Прет-
поставља се да су наведена образовања мотивисана представом о земљи као 
материји и простору који је од ње сачињен, а који служи за обраду и поседање. 
Значај који земља у том смислу има за човека и његов опстанак највероватни-
је је подстакао овај тип именовања.

П. Скок од ове речи изводи етимологију топонима Земун, који је још у 
основи твореница: Земунац/Земунчанин, Земунка/Земункиња, земунски. Пре-
ма мишљењу овог аутора, у самом називу треба тражити значење ‘град земља-
ним опкопом утврђен’, према келтско-романском Singidunum ‘Београд’. Стари-
ји облик очуван је у немачком Semün, од латинског Zemunum (у мађарском је 
Zimony) (Skok 1973: 649).

Поименичавањем сложеног придева низоземски настаје назив државе 
Низоземска (> Низоземац, Низоземка),96 што је превод са холандског Nederland, 

95 И. Клајн (2002: 54) дозвољава могућност настанка речи земљопис од споја земља + опис, с обзиром 
на некадашњи рускословенски облик земљеописаније. 

96 У српском су уобичајенији облици Холандија, Холанђанин, Холанђанка. 
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немачког Niderelande или француског Pays-Bas, при чему су скраћене и придев-
ска и именичка основа (низак, земља) (Клајн 2002: 104).97 

Реч Средоземље, као назив за области и државе око Средоземног мора, 
преведеница је латинског Mediterraneus: од medius ‘средњи’ и terra ‘земља’ 
(Клајн, Шипка 2006).98 Од тога су етници Средоземац и Средоземка, као и при-
дев средоземни. 

Иако се у последња три случаја ради о преведеницама, ова образовања 
подстакнута су географским одликама именованих области.  

3.4.6. грађевине. Деривате којима се денотирају различите врсте грађе-
вина и просторија лексема земља мотивисала је значењем ‘површина или по-
длога на којој живимо’ тако да се у формирању имена појам означен мотив-
ном речју узима као врста граничника или оријентира у односу на који се дати 
објекат смешта или у односу на који се посматра његова висина. Врста локали-
зације некад је одређена семантиком префиксалних елемената у саставу дери-
вата, а некад се подразумева и проистиче из садржаја мотивне речи. 

За именовање приземне куће користе се следећи називи: приземница, 
приземљуша/преземљуша, поземљуша, поземљушица. Њима прикључујемо 
покрајинизме земљача ‘приземна кућа од брвана, дасака или облепљеног пло-
та’ односно земљак ‘кућа са окућницом’, код којих тип просторне оријентиса-
ности није експлициран посебним творбеним елементом, него се семантичка 
компонента ‘саграђен на земљи, при земљи’ подразумева. 

Део грађевине који је при земљи означен је префиксално-суфиксалном 
твореницом приземље99 и покрајинизмом истог значења – разиземље. 

Исти модел именовања налазимо и у примеру подземница ‘подземна 
просторија’ односно у покрајинизмима земник/земница ‘подрум, просторија 
испод куће, ископана у земљи, у којој се обично чувају алкохолна пића (најче-
шће вино) или друге намирнице’. Творбени елеменат који експлицитно указује 
на тип локализације објектa изостаје и у примеру земуник/земуница (> земуни-
чар), којим се означава врста просторије ископане у земљи с различитом на-
меном (за становање, пребивање, оставу, склониште и сл.).100  

За оно што се налази изнад земљине површине, укључујући и делове 
грађевине, користи се облик надземље или покрајинизам надземник. Њему 
је значењски супротстављен израз подземље (> подземаљски), који у примар-
ној семантичкој реализацији упућује на место или простор под земљом, док 
су његови секундарни садржаји метафорични: ‘део града или насеља с тро-
шним и нехигијенским становима и њихови бедни становници’; ‘тајна, иле-

97 У РСАНУ је под ознаком заст. регистрован придев земски. 
98 Тако су у српском паралелно у употреби Средоземље и Медитеран односно Средоземно море и 

Медитеран. 
99 Прилог приземно има значење ‘у приземљу’. 
100 Индивидуализам земљунак синониман је лексеми земуница само у значењу ‘склониште, заклон 

у земљи за војнике’.
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гална организација која ради на рушењу постојећег поретка’; ‘стање тајности, 
илегалности’; ‘сплетка, интрига’. Осим ових значења, датом лексемом имену-
је се и један посебан културни концепт. Наиме, у митологији старих Грка њоме 
се означава загробни свет.101 

3.4.7. простор. Ова семантичка скупина обједињује деривате за имено-
вање различитих облика просторности, који се везују за Земљу као планету и 
рељефну разуђеност њене површине, затим за земљу као обрадиви простор и 
материју од које се он састоји, те за земљу као државу, тј. националну терито-
ријалну јединицу.

Облик Земље, као планете, мотивисао је настанак сложеница земљекру-
жије и земљекруг, од којих је прва у РСАНУ обележена као индивидуална реч, 
а друга као застарела кованица. Земљина површина именована је формом зе-
мљевид, док се за квалификацију простора који се налази иза хоризонта упо-
требљава придев заземљески, са статусом необичне лексеме у речнику. 

Географски термини земљоуз (> земљоуски) и његови застарели дублети 
земљеуз, земљеузина и земљоузина доводе се у везу с немачком речју Landenge, 
а именују узак појас копна који спаја две веће копнене површине растављене 
морем. Истом кругу именовања различитих облика рељефа припада и реч ни-
зоземље, која је синонимна лексеми низија ‘раван или благо заталасан, вало-
вит предео, ниско земљишно пространство до 200 м надморске висине’. Мо-
тивисаност садржајем ‘површина Земље’ налазимо и у прилогу дозем односно 
дозам ‘до земље, до тла’, иако он остаје ван терминолошког фонда. У значење 
ових покрајинизама компоненту просторности уноси префикс до-, указујући 
на правац смештања или простирања неког објекта. 

Поред сложеничког образовања земљопосед и његове застареле варијан-
те земљепосед, за обележавање простора као имовинског појма, тј. као пољо-
привредног поседа, у савременом језику обично се користи суфиксал земљи-
ште (> земљишни). Наведено значење дата лексема развија метонимијски као 
секундарно, и то из примарне реализације ‘земља као слој, наслага матери-
је; материјална подлога вегетације, биљне производње’ по моделу материја → 
простор који је сачињен од материје. Из примарног семантичког садржаја 
по истом метонимијском обрасцу настају и остала секундарна значења, која се 
односе на различите врсте простора: 2.а. ‘земаљска површина, тло, терен; при-
рода, пејзаж’; б. ‘земља као простор, територија, област’; в. ‘просторна среди-
на, амбијент, место збивања, вршења радње, догађаја’. Међутим, апстрактни 
садржаји: 3.а. ‘темељ, подлога, ослонац, упориште; поље утицаја, ширења, уко-
рењености нечега, терен’; б. ‘погодне околности, услови, прилике за нешто’; в. 
‘оквири, област, поље нечега’; г. ‘оно према чему се неко оријентише, на чему 
заснива своја схватања и делатност; угао гледања, гледиште, становиште’, не-
сумњиво су добијени деловањем метафоре, на основу семе ‘подлога’. И на кра-

101 Различита су мишљења о томе какву су представу о подземном свету и животу после смрти има-
ли стари Грци. Детаљније о томе в. у: Grevs 1999: 98–102.
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ју, у РСАНУ забележена је и као кованица означена сложеница земљоспој ‘ком-
плекс земљишта, повећа земљишна целина’. 

Компонента просторности садржана је у обе семантичке реализације 
лексеме земљаник 1. ‘набацана земља, насип’ и 2. ‘место на које се баца земља и 
грнчарски отпаци’, које су добијене по метонимијском обрасцу материја → ме-
сто на које се материја смешта од основне речи.

И на крају, суфиксал иноземство, изведен од придева иноземан, као и де-
риват туђиземство значење ‘страна земља, стране земље, туђина’ развијају на 
основу садржаја ‘држава’ лексеме земља, док се лексема земанство у значењу 
‘задруга, домаћинство’, везује за део концепта који се тиче поседовања земље и 
организовања живота на њој.

3.4.8. предмети. Три су различита типа семантичке мотивације код де-
ривата с архисемом ‘предмет’. 

Једна група речи именује предмете сачињене од земље, што показује да 
је развој њихове семантике подстакнут садржајем ‘материја’: земљарија (заст.) 
‘керамика, грнчарија’, земљаница (покр.) ‘посуда од земље, глине (обично у 
облику чиније, лончета или плоске), земуница (покр.) ‘земљана лула (за пуше-
ње)’. Исту мотивацију имају и називи са значењем проводника помоћу којег се 
електрични уређаји спајају са земљом: уземљивач, земљовод (> земљоводни), зе-
мљоводник, земљоспој.

У другој групи налазе се застарели називи за географску карту, мапу. То 
је, у првом реду, сложеница земљовид/земљевид (> земљовидни), која је ковани-
ца према немачкој речи Landkarte, као и низ синонимних сложеничких обра-
зовања – земљеобразије, земљоказ, земљописница. У све њих компонента земља 
укључује се садржајем ‘површина Земље’, док се другом компонентом упућу-
је на одређену врсту описа, приказивања и представљања онога што се на тој 
површини налази.

Застарелим суфиксалом земљишник (> земљишнички, земљишнични) и 
његовим творбеним дублетом земљишница, којима је у основи реч земљиште, 
обележава се ‘земљишна (интабулациона) књига у којој је опис непокретног 
имања са потребним подацима (о власнику, дуговима)’.102 

3.4.9. биљке. У ову категорију, уз фитониме, укључени су и називи за по-
једине делове биљака. Тако се префиксално-суфиксалном твореницом доземак 
(покр. доземљак и доземњак) обележава ‘доњи део стабла, непосредно изнад 
тла; пањ’, као и ‘прут или млађе, тање стабло одсечени по дну, непосредно из-
над тла; изданак, младица која расте непосредно из земље (а не као грана)’. За 
доњи, најнижи лист на дуванској стабљици употребљава се назив доземац. По-
бројани деривати мотивисани су просторним распоредом ентитета који име-
нују – смештен је на доњем делу биљке, ближем земљаној подлози на којој она 
расте.

102 Према РСАНУ, синонимна јој је лексема грунтовница.
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Називи за кромпир (Solanum tuberosum), од којих је већина означена 
као покрајинска – земљача, земљуника, земљак, земљака, земљаника, као и на-
зив за кикирики (Arachis hypogaea) – подземница односно за шумску јагоду 
(Fragaria vesca) – поземљуша, подстакнути су начином на који ове биљке расту 
и дају плодове. Плодови кромпира и кикирикија развијају се под земљом, док 
вреже јагоде избијају из листова и полежу по земљи. У овим примерима акти-
ван је семантички садржај ‘растресита материја и подлога сачињена од ње’ лек-
семе земља. При томе, неки од ових назива могу се сматрати преведеницама 
будући да их налазимо и у другим језицима, нпр. подземница у енгл. groundnut.

Лексемом земља мотивисана су именовања за врсту а) смокве – земљи-
ца (покр.), б) лековите траве – земљодуа (покр.) и в) грожђа – земунка (покр.). 

3.4.10. животиње. Мања је скупина зоонима мотивисаних лексемом 
земља и њима се обележавају или читаве класе животиња или њихове поје-
диначне врсте. Кичмењаци чије се станиште везује за копнени део Земљине 
површине, али који имају и физиолошке предиспозиције за живот у води об-
једињени су називом водоземци односно придевом водоземни или застарелом 
формом водоземски, као и индивидуализмом двоземац те образовањима ру-
скословенског порекла – земноводени, земноводни. У даљој деривацији доби-
јен је префиксал праводоземци ‘четвороножни кичмењаци из карбона, слични 
даждевњаку, величине крокодила, изумрли у тријасу Stegochepali’. На другој 
страни, за животињу чија се егзистенција одвија само на копну употребљава 
се назив сувоземац.

Поједине врсте животиња имена су добиле по томе што су због карак-
теристичног изгледа и начина живота чврсто везане за земљану подлогу. То је 
покрајински обележен назив за слепо куче (Spalax typhlus) – земунац/земуњак, 
као и застарело именовање за шумску ровку (Sorex araneus) – земљеројка. Бум-
бар земуничар назива се још и земни бумбар, што је превод латинског имено-
вања Bombus terrestris, насталог по томе што ова врста гнезда гради у земљи. 
Назив за врсту гусенице – земљомерка, формиран је према латинском имену 
Eruca geometridarum.

Као кованица у РСАНУ обележена је лексема земљолежа, којом се дено-
тира животиња или створење уопште које лежи на земљи.  

3.4.11. имена субјективне оцене. Од основне речи земља изведени су 
деминутиви и хипокористици земљица103 и земца (означена још и као песнич-
ка и индивидуална реч у РСАНУ) односно аугментативи и пејоративи земље-
тина, земљурина, земљутина, земљушина. Лексикографском обрадом у РСА-
НУ није посебно назначен семантички садржај који подлеже градирању и 
оцењивању, али се на основу примера види да се умањивање спроводи на ве-
ћини семантичких реализација лексеме земља, док се аугментативност и пејо-
ративност углавном тичу значења: ‘површина, простор за обраду, искоришћа-

103 Правописни лик Земљица ова реч добија у случајевима када се њоме реферише о планети. 
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вање, поседање, земљиште’ и ‘мека, трошна, растресита материја по Земљиној 
кори (минералног или органског порекла)’. 

Овој врсти градирања и оцењивања подлеже семантички садржај изве-
денице земљак, од које су као другостепени деривати добијени облици земља-
чић и земљачина. Према наводима у речнику, друга лексема има шаљиву и фа-
милијарну употребу. 

3.4.12. појаве у природи. Само је један пример којим се денотира при-
родна појава мотивисан лексемом земља. Реч је о сложеници земљотрес (> зе-
мљотресан), која је превод латинског термина terrae motus. Њоме се обележава 
феномен у природи који се испољава као потресање, подрхтавање тла односно 
Земљине коре, а метафорично може развити садржај ‘велико друштвено коле-
бање, криза’. Њени застарели еквиваленти гласе земљетрес, земљетресеније/
земљотресеније, земљетрус/земљотрус. С ознаком необ. у РСАНУ забележени 
су облици земљотресје и земљотрешња.

3.4.13. материја. Ова скупина обухвата ограничен број чланова посма-
траног деривационог гнезда, којима се указује на земљу као материју – земљи-
ште (‘земља као слој, наслага материје; материјална подлога вегетације, биљне 
производње’) односно на земљу као врсту грађевинског материјала – земљани-
ца (‘земља [земљани набој или ћерпич] као грађевински материјал од кога се 
праве зидови’).

Као индивидуализам у РСАНУ означена је лексема земљоскок ‘стуб од 
земље подигнуте увис услед експлозије’. 

3.4.14. новчана накнада. По један пример налазимо и за врсту новчане 
накнаде, пореза на земљу – земљарина (> земљарински). Њихова мотивација је 
прозирна с обзиром на везу с основном речју.

3.4.15. семантички модели деривата. Тип значењске везе успостављене 
између основне речи и деривата један је од важних показатеља начина на који 
функционише језик и његов деривациони систем. А како је језик спољашња 
манифестација људског менталног устројства и механизама људске свести, ја-
сно је да се на основу анализе ове врсте могу сагледати законитости перципи-
рања спољашњег света и успостављања односа међу његовим ентитетима. 

Анализом значења лексеме земља и њених деривата утврђује се њен се-
мантички потенцијал, а самим тим и могућности за мотивацију именовања 
оних ентитета који су у некој врсти везе с посматраном реалијом. Сагледава-
њем укупног семантичког потенцијала дате лексеме може се структурирати 
концепт који она именује те се на основу његових елемената и карактеристи-
ка могу претпоставити форме именовања у којима ће учествовати. Другим ре-
чима, списак активних сема из семантичког потенцијала лексеме земља и мо-
дела по којима су успостављена секундарна именовања одговориће на питање 
како говорник српског језика сагледава природно окружење и реалије које су 
у вези с њим. 
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Табела 2.

активна сема из 
сем. садржаја 
лексеме земља

семантички модел добијено именовање и семантичка група 
којој припада

површина, 
подлога

‘онај који борави на тој подлози, 
испод или изнад ње’

особа: поземљар, поземљарка, надземник, 
подземник 

‘онај који изучава површину или 
спроводи друге активности’

особе: земљомер/земљемер (> земљомерски, 
земљемерни), земљомерац, земљомерач,
земљеметац, земљемеритељ, 
земљеописатељ, земљеописалац, 
земљеписац, земљознанац, земљословац, 
земљозор

‘активности које се спроводе над 
том површином’

активности: земљемерије/земљомерје, 
земљемерство/земљомерство, 
земљопис (>земљописни/земљеписни/
земљеописни, земљописно), земљописаније, 
земљеописаније, земљописје, земљоучење, 
земљознанство, земљословје, приземљити 
се / приземљивати се (> приземљивање)

‘оно што је смештено ниже од 
површине’

оними: Низоземска (> Низоземац, 
Низоземка)
простор: низоземље

‘који је смештен изнад осносно 
испод површине’

особине: надземан (> надземно), приземан, 
подземан/подземски

‘који је при земљи, низак’ особине: приземљаст
‘оно што је при земљи, ниско’ грађевина: приземница, приземљуша/

преземљуша, поземљуша, поземљушица, 
земљача, приземље, разиземље, подземље (> 
подземаљски), надземље/надземник
простор: дозем/дозам
биљке: дозема/доземљак/доземњак, доземац 

‘оно што се налази испод или изнад 
површине’

грађевина: подземница, земник/земница, 
земљунак/земуник/земуница (> земуничар)
биљке: земљача/земљуника/земљака, 
земљаника, подземница, поземљуша
животиње: земљолежа

‘онај чије је станиште везано за 
земљану подлогу’

животиње: земунац/земуњак, земљеројка, 
земуничар, земљомерка

‘оно што се простире по тој 
површини’

простор: земљевид

‘који се простире иза те површине’ особине: заземаљски
‘оно што приказује ту површину’ предмет: земљовид (> земљовидни) / 

земљевид, земљеобразије, земљоказ, 
земљописница 

‘који је мали/велик’ им. субј. оцене: земљица, земца, земљетина, 
земљурина, земљутина, земљушина

‘активност подлоге’ прир. појава: земљотрес (> земљотресан), 
земљетрес, земљетресеније/
земљотресеније, земљетрус/земљотрус, 
земљотресје, земљотрешња
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растресита 
материја

‘који се односи на материју’ особине: земаљски (> земаљски, 
земаљскост), земски, поземски, земаљни, 
земљан, земљен, земљин, земљаноалкални, 
земноалкалијски, земноалкални

‘који је сачињен од материје или има 
контакт с њом’

особине: земљав, земљив, земљан, земљен, 
земун

‘онај који је сачињен од материје’ предмет: земљарија, земљаница, земуница
‘оно што повезује са земљом’ предмет: уземљивач, земљовод (> 

земљоводни), земљоводник, земљоспој
‘који потиче из земље’ особине: земни
‘који (ни)је покривен земљом’ особине: земљовит (> земљовито), 

земљат, беземљан
‘који је сличан материји’ особине: земљан, земљен, земљевит, 

земљенаст, земљаст
‘спровођење активности помоћу 
материје’

активности: земљати, земљосати (> 
земљосање), приземљити (приземљење) 
/ приземљивати (> приземљивање), 
уземљити (уземљење)
стање: уземљити се 

‘који спроводи активност над 
материјом’

особине: земљоломан

‘постајати материја’ стање: земљенити се, земљосати се
‘онај који је саграђен у земљи’ оними: Земун (> Земунац/Земунчанин, 

Земунка/Земункиња, земунски)
‘оно на чему се слаже материја’ простор: земљаник 
‘оно што је у виду наслаге или има 
одређен облик’

материја: земљиште, земљоскок

‘оно што се користи као 
грађевински материјал’

материја: земљаница

обрадива 
површина, посед

‘онај који (не) обавља активност над 
обрадивом површином’

особе: земљорадник/земљерадник 
(> земљорадников, земљораднички), 
земљорадац, земљорадин/земљерадин, 
земљеделатељ, земљеделац/земљоделац (> 
земљоделачки/земљеделачки, земљеделски/
земљоделски/земљедеоски, земљеделчев/
земљоделчев), земљотежа (> земљотежни), 
земљодеља, земљар, земљорадница, 
земљеделка/земљоделка, земљоделкиња, 
неземљорадник (> неземљораднички), 
земљаштво, земљонастојник

обрадива 
површина, посед

‘онај који има (нема) посед’ особе: земљопоседник/земљепоседник 
(земљопоседников, земљопоседнички), 
земљаш, земљовласник/земљевласник 
(> земљевласнички/земљовласнички), 
земљевласница, земљевластелац, 
земљогосподар, земљодржац, беземљаш (> 
беземљашки), беземљак, беземник
особине: беземљишни, беземаљски 

‘оно што је у власништву, 
поседништву’

простор: земљиште, земљопосед
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обрадива 
површина, посед

‘оно што је у вези с поседовањем 
земљишта’

предмет: земљишник (> земљишнички, 
земљишнични) / земљишница
новч. накнад.: земљарина (> земљарински)
простор: земанство

‘обављање активности над 
обрадивом површином’

активност: земљорадња, земљарство, 
земљеделије/земљоделије, земљедеље/
земљодеље, земљеделство/земљоделство/
земљодеоство, земљерад/земљорад, 
земљорадништво, земљотештво 

‘поседовање површине и радње у 
вези с тим поседовањем’

стање: земљовласништво
активности: земљорастерећивати, 
земљорастерећивање

‘који је у вези с поседовањем 
површине’

особине: земљорастеретни

већа 
територијална 
јединица

‘онај који (не) живи у одређеној 
земљи или који (ни)је пореклом из 
те земље’

особе: земљак (> земљачки, земљаков, 
земљачић, земљачина), неземљак, земаљац, 
земља, земљо, овоземац, оноземац, 
иноземац, иноземка 

‘активности које се спроводе над 
земљом’

активности: земљобранство, 
земљовладство, земљозаступништво, 
изванземност

‘онај који спроводи активности над 
земљом’

особе: земљобранилац, земљобранитељ, 
земљовладар, земљојед 

‘који се односи на ту територију’ особине: земаљски (> земаљски, 
земаљскост), земски, поземски, земаљни, 
земљански, овоземаљски, оноземаљски, 
изванземски, иноземан, иноземски (> 
иноземштина), ванземаљски

‘оно што је туђе’ простор: иноземство
планета ‘онај који (не) живи на тој планети 

или који (ни)је пореклом с те 
планете’

особа: земаљац, земљаник, земљанин, 
земка, земник, земљородац, земљородни, 
земљорођен, ванземаљац

‘онај који спроводи активност над 
планетом’

особе: земљотрес/земљотресац, 
земљодржа/земљедржац/земљодржац 

‘који се односи на планету, који јој 
припада’

особине: земаљски, земски, поземски, 
земаљни, земни (> земност), Земљин, 
земљан, земовник, свеземаљски

‘који узима ову планету као центар 
васионе’

особине: земљосредни

‘оно што је кружног облика’ простор: земљекружије, земљекруг
површина 
непокривена 
водом, копно

‘који се односи на копно’ особине: земаљски (> земаљски, 
земаљскост), земски, поземски, земаљни

‘који живи на копну’ особине: земљоводни, земноводени, 
земноводни, сувоземни

‘оно што је смештено у средишту 
копна’

оними: Средоземље (> Средоземац, 
Средоземка, средоземни)

‘оно што спаја две веће копнене 
површине’

простор: земљоуз (> земљоуски), земљеуз, 
земљеузина, земљоузина

‘онај који живи на копну’ животиње: водоземци/водоземни/
водоземски/земноводени/земноводни, 
праводоземци, сувоземац, двоземац
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овај свет, где 
проводимо 
живот

‘онај који (ни)је становник овог 
света’

особе: надземник, подземник

‘који се односи на овај свет, који му 
је својствен’

особине: земаљски (> земаљски, 
земаљскост), земски, поземски, земаљни, 
овоземаљски, овоземски, овоземан  
(> овоземност), земљан, земљен, 
земаљство, земаљштина, земство 

‘који се односи на други свет’ особине: ванземаљски, ванземан, 
ванземски, изванземаљски, изнадземаљски, 
надземаљски (> надземаљски), надземски, 
надземство, надземан (> надземност), 
неземаљски (> неземаљски), неовоземаљски, 
оноземни, оноземаљски, одземство

значај земље за 
људски опстанак

‘онај који се везује за земљу’ лична имена и презимена: Земка, Земљак, 
Земљаковић, Земљанац, Земљар, Земљић

Показује се да је сема која се односи на земљу као површину или подло-
гу на којој живимо веома продуктивна с обзиром на чињеницу да индукује 
знатан број семантичких модела. Поступак именовања одређених врста гра-
ђевина, као и биљака указује на то да се ова подлога поима као оријентир пре-
ма којем се одмерава њихова величина. Имена животиња изводе се на осно-
ву њихове везаности за земљану подлогу. Осим тога, простор у којем се одвија 
живот предмет је различитих делатности, посматрања и изучавања, што као 
резултат даје именовања са значењем тих активности, као и називе њихових 
вршилаца. Високу продуктивност испољава и сема на основу које се земља 
одређује као растресита материја. Њоме су мотивисана бројна именовања са 
значењем реалија које су у некој врсти везе с том материјом, најчешће сачи-
њених од ње. У овој су групи и придевска образовања којима се издваја свој-
ство реалије с обзиром на њен састав. Семантичка компонента којом се земља 
квалификује као обрадива површина индукује деривате који се тичу актив-
ности спроведених над том површином, као и поседничког односа према њој. 
Подједнаку продуктивност имају семе према којима се земља посматра као др-
жава, тј. већа територијална јединица, затим као планета и као површина не-
покривена водом. Њима су заједнички деривати са значењем становника од-
говарајућег простора. 

3.5. Терминолошки изрази с компонентом земља

3.5.1. Лексема земља у састав терминолошких израза улази најчешће у 
значењу ‘материја’ те детерминисана одговарајућом придевском речју упућу-
је на врсту те материје. Тачније, придевском компонентом издваја се одређе-
на карактеристика дате материје на основу које се она посматра као посебан 
тип. То значи да се између основне речи и израза добијеног од ње успоста-
вља хиперонимско-хипонимска веза те да се значења ових лексичких споје-
ва формирају под утицајем синегдохе: назив ширег појма за ужи, уз прате-
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ће дејство метафоре или метонимије, у зависности од врсте везе успостављене 
између полазног садржаја лексеме у функцији детерминтора и циљног, терми-
нолошког значења. Мање је примера у којима лексема земља упућује на појам 
‘држава’, тј. прецизно ограничен простор под једном управом, заједнички за 
један народ или више њих, односно на појам ‘посед, имање’. И у тим случајеви-
ма активан је исти модел синегдохе. 

3.5.2. Удруживањем придева са значењем боје с лексемом земља добијају 
се изрази којима се денотира врста материје одређене боје, од којих неке има-
ју и специјалну употребу у појединим делатностима:

а. бела земља – ‘хидратисани силикат алуминијума, минерал од кога се 
прави порцелан, каолин, масна глина, порцеланска земља’;104

б. жута земља (земља жутица, земља жутуља) – а. ‘глина помешана са 
лимонитом, оксидом гвожђа’; б. ‘земљана врста гвозденог оксида који се упо-
требљава као жута, мрка или црвена боја за премазивање фасада кућа и јефти-
не дрвенарије, окер;105

в. зелена земља – а. ‘врста еруптивне стене тамносиве или зеленкасте 
боје’; б. ‘врста зелене боје’; 106

г. плава земља – ‘земљана врста гвозденог оксида који се употребљава 
као плава боја за премазивање фасада’;

д. црвена (црвеница, црвенуља) земља – ‘црвена или црвенкаста земља 
слабије плодности, која садржи примесе глине и оксиде гвожђа и алуминију-
ма, а неке врсте употребљавају се и као боја’;

ђ. црна земља – а. ‘црница, хумус’; б. ‘глина тамне боје’. 
Другачијом врстом детерминације унутар посматраних синтагматских 

спојева издвајају се и друге карактеристике земље као материје. У појединим 
случајевима придеви развијају нека од својих секундарних, метафоричних 
значења:

а. љута земља – ‘неплодна земља састављена од глине помешане са цр-
ницом’;

б. дивља земља – ‘земља испод оранице коју рало при нормалном орању 
не захвата, здравица’;

в. лончарска (грнчарска) земља – ‘глина са већим процентом алумосили-
ката, која се употребљава у грнчарији’;

г. масна земља (сукнарска земља) – ‘глина помешана са силикатима маг-
незијума, која лако упија масти, а употребљава се понекад и уместо сапуна, 
ума’;

д. тешка земља – ‘збијена, гњецава, глиновита земља’.

104 Лексикографска дефиниција преузета из РСАНУ указује на то да је поменутом изразу синони-
ман спој порцеланска земља, у којем се придевском речју истиче намена дате материје. 

105 У значењу под б. посматраном изразу синониман је спој сијенска земља. 
106 За садржај означен под а. користи се још термин дијабаз. 
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Посматрани тип именовања, својствен махом народној терминологији, 
семантички је прозиран, за разлику од назива у домену науке у којима је због 
лексике страног порекла и других разлога теже објаснити мотивацију. У при-
меру дијатомејска земља,107 који реализује значење ‘сировина од скоро чистог 
силицијум-диоксида која постаје таложењем дијатомеја’, придевска састав-
ница изведена је од грцизма дијатомеја, којим се денотира врста силикатне 
алге. Овом компонентом указује се на састав материје. Непрозирна мотиваци-
ја својствена је и примеру шпанска земља – ‘глина са примесом алкалних кар-
боната, која се употребљава за бистрење вина’.

3.5.3. У оквиру израза десетинска земља и магул земља именичка лексе-
ма остварује значење ‘посед’. Први пример је историцизам, а сам назив изведен 
је на основу поступка издвајања простора – то је ‘освојена земља коју је султа-
нова власт давала под најам муслиманима’. У другом случају, који је у речни-
ку оквалификован као покрајинизам, мотивација је непрозирна – магул земља 
‘напуштена земља, земља без господара’.

3.5.4. Значење ‘држава’ посматрана лексема реализује у спојевима: мати 
(мајка) земља (матица [матична] земља) 1. ‘држава колонизатор у односу на 
своје колоније, метропола’; 2. ‘држава у односу на своје сународнике (мањине) 
у другим земљама’. Дато метафорично именовање одражава поистовећивање 
односа између људи и простора који настањују или с којег потичу с породич-
ним односима. Ова врста персонификације земље оличене кроз материнство 
показатељ је њене симболичке вредности уткане у древно поимање света и 
има посебну улогу у разумевању рода и отаџбине. Земља је мајка због својих 
плодоносних карактеристика, али и због тога што пружа уточиште онима који 
на њој живе. С тим у вези су и обичаји узимања грумена родне земље при од-
ласку на далеко путовање или при промени места боравка. 

Семантичка компонента просторности уграђена је, такође, у значење 
израза ничија земља ‘простор између зараћених војски, који не припада ни-
једној од њих’, сува земља (тврда земља) ‘земља (насупрот воденој поршини), 
копно, сухо’, света земља ‘Палестина са Јерусалимом и Христовим гробом’. 

3.6. Фразеологизми с компонентом земља

3.6.1. За потребе анализе прикупљено је 55 фразеологизама са саставни-
цом земља. Они су семантички шаролики и показују различиту врсту мотива-
ције. На основу њиховог значења и типа мотивисаности може се издвојити не-
колико фразеолошких скупина.

3.6.2. Једна група фразеологизама одражава човеково специфично осми-
шљавање простора, видљивог и невидљивог, у хоризонталном и вертикалном 
правцу. Његову окосницу чини представа о три космичка подручја: небо, зе-

107 Употребљава се још и израз инфузоријска земља. 
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мља, подземље.108 Две су основне врсте опозитних вертикалних релација ус-
постављене унутар космоса: небо–земља и подземни простор – надземни про-
стор. 

3.6.2.1. Опозиција небо–земља произишла је из симболичке супротно-
сти неба као активног и земље као пасивног принципа, тј. мушког и женског 
аспекта појавног (Gerbran, Ševalije 2013: 1087), што даље рађа архаичне пред-
ставе о небу и земљи као брачном пару (СМ 2001: 198). Ова опозиција у фра-
зеолошком систему српског језика изворни је домен за разноврсне циљне са-
држаје. Она, на пример, мотивише фразеологизме којима се настоје истаћи 
непомирљиве разлике међу одређеним појмовима – разликовати се као небо 
и земља, где се компоненте небо и земља разумеју као две опозитне тачке јед-
не скале вредности те се понашају управо као њени еталони. Ипак, у знатној 
мери ова опозиција подржана је представом о просторној дистанцираности 
наведених појмова, што потврђују фразеолошке јединице са значењем велике 
просторне удаљености – далеко као (колико) од неба до земље односно једини-
це којима се квалификује интензитет и мера у којој се нека активност реали-
зује – од неба до земље ‘веома много, веома усрдно (о захваљивању, заклињању 
и сл.)’. Стереотип о небу и земљи као два одвојена космичка простора, изни-
као из библијског мита о постанку света, омогућава семантичку интерпрета-
цију дате бинарне опозиције као горе–доле односно далеко–близу (Мршевић-
-Радовић 2008: 34–39). 

У даљим метафоричним транспозицијама просторни домен преслика-
ва се на домен свести те се небо као горња, најудаљенија тачка поистовећује са 
облицима мишљења који нису засновани на стварности, који припадају све-
ту нереалног и ирационалног. Насупрот небу, земља је простор реалног живо-
та. Ово илуструју примери: бити с главом у облацима, а ногама на земљи ‘бити 
далеко од стварности, живети у илузијама, заносити се’, пасти с неба на земљу 
‘ослободити се илузија, схватити стварност каква јесте’, спустити се на земљу 
‘ослободити се илузија, схватити стварност каква јесте’ / спустити кога на зе-
мљу ‘ослободити кога илузија, отрезнити кога’, стајати (лежати и сл.) на зе-
мљи ‘бити реалан, стваран’.109 И само одвајање од земље подразумева одвајање 
од реалности – ни на небу ни на земљи (бити, налазити се и сл.), лебдети изме-
ђу неба и земље ‘бити одвојен од стварности, без ослонца на стварност, без ра-
ционалне основе’.110 У свим овим примерима проналазимо архетипски обра-
зац метафоре по којем се просторна близина и чулна доступност доживљавају 
као могућност спознаје, за разлику од просторне удаљености, која значи одсу-
ство спознаје. У исто време у фразеолошку основу уграђена је народна религи-
озна представа о небу као оличењу апсолутне духовности, моралне чистоте и 
сакралности, које се супротставља земаљском свету људи, представљеном као 

108 М. Елијаде (1999: 44) наводи да је слика три космичке равни врло стара. 
109 На исти начин концептуализују се особине охолости и гордости: не би на земљу стао (да може) 

‘нема мере у амбицијама, склон је охолости, гордости’. 
110 Неприпадање ниједном од два простора значи несигуран, несталан и неповољан положај. 
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стециште греха и порока. На небу царује вечна радост и лепота, док на земљи 
људи живе у раду, бригама и страдању (БФСРЯ 2017: 309). 

Небо и земља, као симболи разних врста супротности, актери су и дру-
гих ситуација које су у основи фразеолошких обрта: саставило се небо и земља 
‘велики је пљусак, јака је киша’, преврнути (покренути) и небо и земљу ‘преду-
зети све могуће’, свлачити небо и земљу ‘заклињати се тешким клетвама, кле-
ти се свим и свачим’, клети се небом и земљом ‘заклињати се свим на свету’. У 
овим примерима небо и земља не означавају оделите космичке просторе, већ 
именују комплементарне појмове, делове једне целине за коју у библијској тер-
минологији не постоји хипероним, нпр. свемир, већ се у његовом недостатку 
користи синтагма небо и земља (Мршевић-Радовић 2008: 39). 

3.6.2.2. Земља је граница између људског и хтоничног света, те се у том 
смислу супротстављају две врсте простора: онај на земљи, намењен живи-
ма (свој), и онај испод ње, који је боравиште мртвих (туђи). Концепт живо-
та односно умирања, нестајања и пропадања неминовно укључује земљу јер се 
у њој живот и рађа и завршава. Наведена опозиција мотивише настанак два 
низа фразеологизама супротстављене семантике, која се развија метонимијом. 
Први низ обухвата примере с општим значењем ‘бити жив, живети’, у чијој је 
нефразеолошкој основи садржана слика о боравку човека на површини земље: 
газити земљу, земља га (је итд.) још држи. Други низ укључује знатно већи број 
примера којима се именује концепт умирања односно нестајања.111 Простор-
на близина земљи значи смрт која ће наступити у временски блиском перио-
ду: вуче кога земља, земља га (је итд.) привлачи.112 Престанак живота, на другој 
страни, подразумева смештање у простор испод земље односно у њено окри-
ље или уклањање с њене површине. Простор испод земље је туђ и самим тим 
опасан.113 Нарушавајући условну границу између свог и туђег простора, чо-
век себе доводи у искушење (БФСРЯ 2017: 639). Ови примери могу имати ме-
дијалну и каузативну семантику: бити под (црном) земљом, отићи под (црну) 
земљу, покрила кога (црна) земља, примила кога земља, загрлила (пољубила) га 
(их и сл.) је (црна) земља, земља (црна земља) га крије, отерати (послати) кога 
у (под) (црну) земљу, збрисати с лица земље (земљи с лица),114 саставити (сло-

111 Д. Дробњак и С. Гудурић (2011: 237–246) наводе да је у француској и српској фразеологији кон-
цепт смрти исказан јединицама којима се указује на време пре смрти, тренутак смрти и време након смрти 
односно на околности умирања. Фразеологизме којима се вербализује концепт нестанка у српском језику В. 
Ружић дели у три групе. То су јединице које показују да се нестанак концептуализује као: 1. смрт, 2. излазак 
из чијег видног поља, 3. промена каквог психофизиолошког стања (Ружић 2012: 93–103).

112 Људске особине, понашање, положај и човекова егзистенција уопште непосредно су повезане и 
с боравком на земљи. Непожељне људске особине отежавају човеков опстанак на њој – бити (постати) зе-
мљи тежак ‘бити (постати) веома опасан, омрзнут; постати кобан’. 

113 Израз онај свет у значењу ‘свет мртвих’ управо одражава двојну поделу простора на свој и туђ. 
О употреби показних заменица у функцији просторног разграничавања већ је било речи у одељку о дери-
ватима лексеме земља. 

114 Израз је настао на основу библијског текста у којем се Господ обраћа Соломону: „Али ако се ви и 
синови ваши одвратите од мене и не уздржите заповести мојих и уредаба мојих које сам вам дао, и отидете 



108

Гордана Штрбац  •  Гордана Штасни

жити, сравнити) кога са (црном) земљом,115 помирити кога са земљом. Свесно 
уклањање, нестајање осликава се по истом обрасцу: као да га (их итд.) је земља 
прогутала (прождрла), као да је (су итд.) у земљу пропао (пропали итд.), побећи 
у прхлу земљу, нестати (ишчезнути са лица земље).116

Непријатност која наступа услед осећања стида или страха поима се на 
сличан начин као и умирање – пропадањем у земљу, што потврђује пример 
пропасти (пропадати) у земљу (од стида, страха и сл.). У овој просторној ме-
тафори жеља за нестанком поистовећује се са спремношћу да се доспе у пакао, 
где грешника чека казна за учињено. У религиозно-духовном коду културе, 
који се схвата као скуп моралних смерница и представа, поимање сопствених 
моралних грешака и грешака у понашању те постојање осећаја стида позитив-
но се оцењује (БФСРЯ 2017: 640).117 Тежак, опасан и несигуран положај осли-
кава се губљењем тла под ногама, нпр. гори (нестаје) коме земља под ногама, 
што настаје на основу уверења да тврдоћа подлоге, постојаност границе (изме-
ђу горњег и доњег света) обезбеђује човекову стабилност на овом свету (БФ-
СРЯ 2017: 690). У основи је метафорично пресликавање с конкретног, физич-
ког домена на апстрактни. 

Даљом метафоричном транспозицијом и генерализацијом из везе про-
стор под земљом је туђ, опасан, недокучив настају примери у којима се под-
земни свет разуме као нешто негативно уопште. Дакле, предлошки спој испод 
земље употребљен уз глагол детерминише радњу именовану њиме као тајну и 
подмуклу, а тиме се у исто време квалификује и сам носилац активности; гла-
голско-именички фразеологизам метнути шта у земљу има значење ‘пони-
штити, обезвредити шта’. 

3.6.3. С обзиром на хоризонталну распрострањеност, земља служи као 
мера висине или спровођења одређене активности: нема кога педаљ од земље 
‘бити малена раста’, сравнити шта, кога (сравнати, изравнати) са земљом (с 
лицем земље и сл.) ‘срушити, разорити до темеља, потпуно уништити’, сруши-
ти шта до земље ‘сасвим уништити, упропастити’.

и станете служити другим боговима и клањати им се, тада ћу истријебити Израиља са земље, коју сам вам 
дао...” (Прва књига о царевима, гл. 9, 6–7). 

115 Према речима М. Опашић и М. Грегоровић, у позадинској слици фразеологизма саставити 
(сложити, сравнити) кога са (црном) земљом налази се слика последњег почивалишта, које је испод земље 
(Opašić, Gregorović 2010: 63). 

116 Пригодан израз који се користи приликом опраштања с покојником или када се помене његово 
име – лака му (црна) земља, нека му је лака (црна) земља, одражава уверење о постојању могућности да по-
којник не буде примљен у свет мртвих или да му боравак у том свету буде тежак и непријатан. Д. Мршевић-
-Радовић (2008: 172) сматра да је овај израз управо мотивисан физичким својствима земље, њеном тежином 
(будући да је на гробљима земљиште обично глиновито) и хладноћом. 

117 Израз чтоб я сквозь землю провалился / провалиться мне сквозь землю у руском језику има фор-
му заклетве, гаранције за исправност сопствених речи или дела. Земља је ту схваћена као највиши морални 
ауторитет и симбол праведности, што произилази из њене улоге у ритуалу заклињања (БФСРЯ 2017: 640). 
Иначе, стид се концептуализује и као спуштање погледа према земљи, што одражава метонимијски модел 
развоја значења: телесна манифестација унутрашњег стања за унутрашње стање – оборити (обарати) 
поглед к земљи (у земљу) ‘стидети се, постидети се’. Исти образац уочава се и при исказивању умора – забо-
сти носом у земљу ‘јако се заморити радом, пасти, клонути од умора, преморености и сл.’
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Фразеологизам кад је Бог по земљи ходао у значењу ‘врло давно, у ста-
ро доба, време’ садржана је културна конотација у виду религијских представа 
о свету. Овим фразеологизмом тренутак далеке прошлости исказан је асоци-
рањем на догађај карактеристичан за митско време прапочетка и рајског бла-
женства у којем су човек и бог били сасвим блиски, при чему, према мишљењу 
В. Чајкановића, овде треба имати у виду нашег старог паганског бога даваоца 
(Мршевић-Радовић 2008: 71–79). 

3.6.4. Омања фразеолошка скупина показује да је код говорника српског 
језика изражена свест о земљи као материјалној основи људског опстанка. У 
полазној структури фразеологизма избијати хлеб из земље знојем (с муком и 
сл.) са значењем ‘с тешком, великом муком зарађивати, издржавати се’ ослика-
на је обрада земље као услов живота, која је у свести говорника повезана с му-
котрпним радом. Ова слика своје упориште има у библијском тексту, у Божјим 
речима намењеним Адаму: „Са знојем лица својега јешћеш хљеб” (Прва књига 
Мојсијева, гл. 3, 19). Полазна ситуација се уопштава тако да се у процесу фра-
зеологизације добија израз којим се денотира тежак рад уопште. Истом кон-
цептуалном пољу, које укључује земљу као основу људске егзистенције, при-
пада и пример гристи земљу ‘сиротовати, гладовати’. Представе о плодоносној 
моћи земље илуструје фразеологизам изникнути (појавити се) као из земље 
‘ненадно, одједном се појавити’. Фразеолошки садржај ‘радити узалудан, му-
котрпан, бесмислен посао’ подстакнут је сликом обављања бесмислене актив-
ности – мести капом земљу. 

Земљи се, због њене хранитељске улоге, додељује посебно место не само 
у материјалном већ и у духовном животу човека. Ова улога утицала је на то да 
се земља почиње посматрати као еталон појединих људских особина и стања: 
јак као земља ‘врло јак, необично снажан’, пијан као (мајка) земља ‘сасвим пи-
јан, мртав пијан’, напити се (опити се) као (мајка) земља ‘сасвим се опити, на-
пити се потпуно до пијанства’. Концептуализација непожељних људских осо-
бина помоћу земље – глуп као земља ‘врло глуп’, највероватније је условљена 
физичким својствима дате материје. 

У контексту људског опстанка поседовање земљишта такође је било дра-
гоцено. Наиме, у српској традиционалној култури као свето третирано је пр-
венствено земљиште сопственог имања, а његово неоправдано присвајање 
сматрано је неморалним чином и повредом табуа (Бандић 2004: 75). Ово веро-
вање уграђено је у процес разумевања непопустљивости и тврдоглаве истрај-
ности – не одступити (уступити) ни педаљ (педља) земље ‘нимало не попу-
стити, не одступити’. 

Мајчинска функција земље, заснована на симболици рађања и обнове, 
доприноси у знатној мери њеној персонификацији, што одражава израз пупак 
земље, којим се квалификује средиште или најважније место нечега. У ову ме-
тафоричну слику уграђен је симболизам средишта. Наиме, три космичка по-
дручја (небо, земља и подземље) повезана су у средишту помоћу једне осе. У 
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јеврејском, вавилонском и индоевропском свету то средиште чинио је храм, 
као зона укрштања вишег (божанског), земаљског и подземног света. Градови, 
храмови и палате, сматрани средиштем света, само су реплике које понављају 
исту архаичну слику – космичку планину, дрво света или средишњи стуб који 
подупире космичке равни. Врх космичке планине је највиша тачка на земљи, 
али и пупак земље, тачка из које је почело стварање. У једном рабинском тек-
сту стоји да је Бог почео да ствара свет од пупка, као што је то случај са замет-
ком. При томе, стварање човека реплика је космогоније тако да се и оно оди-
грало у средишту. Рај у којем је створен Адам налази се у средишту космоса и 
представља пупак земље. Према једном сиријском предању, налазио се на пла-
нини која је била виша од свих других. Адам је створен на истом месту где ће 
касније бити подигнут Исусов крст (Елијаде 1999: 44–48).118 

3.6.5. Семантичка компонента ‘држава’ садржана је у значењу свега два 
фразеологизма: земља дембелија ‘измишљена земља у којој тече мед и млеко, у 
којој се не мора ништа радити’ и обећана земља ‘срећна богата земља или ме-
сто, рај у идеалном или материјалном смислу; према Библији Палестина’. 

Први пример развија своју семантику на основу турцизма дембел (дем-
белан) у значењу ‘лењ човек, ленштина, готован’. Отуда би земља у којој живи 
дембел била уређена по његовим мерилима: то је земља у којој се добробит 
стиче без икаквог труда. 

Други пример, који је иначе интернационализам, како показује речнич-
ка дефиниција, може имати два значења, при чему су оба део религијског кон-
цепта. Она се изводе на основу библијске приче о Мојсију, који је ослободио 
потлачено јеврејско становништво од египатског ропства и повео га у Ханан, 
отаџбину праотаца Аврама, Исака и Јакова. У самом називу садржан је пода-
так о природи те земље – ‘земља равничарска’ или ‘земља пурпурне вуне’, по-
што је била чувена по производњи драгоцене боје. Њу је Херодот назвао Па-
лестина, према речи Пелиштим, библијском имену за Филистејце, који су у 
тринаестом веку пре наше ере заузимали јужне обале Ханана. Низијски појас 
Ханана дуж Средоземног мора имао је необично плодно тло, што је било по-
вољно за развој земљорадње и повртарства. О плодности те земље сведочи и 
египатски достојанственик Синухе, који је био принуђен да напусти Египат 
и насели се у Ханан. По његовим речима, у тој земљи смокве и грожђе расли 
су у изобиљу, па је вина било више него воде; дрвеће се савијало од свакаквог 
воћа; меда и уља увек је било довољно; успевали су јечам и пшеница итд. (Ко-
сидовски 1993: 93–95). Стога се у Библији Ханан назива земљом у којој тече 
мед и млеко: „И рече Господ: добро видјех невољу народа својега у Мисиру, и 
чух вику његову од зла које му чине настојници, јер познах муку његову. И си-
ђох да га избавим из руку Мисирских, и да га изведем из оне земље у земљу до-

118 У средишту су обављани обреди успења који имају један циљ – успење на небо. Оно се обавља 
најчешће помоћу лестава или степеница, које су носилац богатог симболизма. „Оне пластично представља-
ју прекид разина који омогућује прелазак из једног облика постојања, или ако то посматрамо са космоло-
шке стране, прекид који омогућује комуникацију између Неба, Земље и Подземља” (Елијаде 1999: 52–56). 
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бру и пространу, у земљу гдје млијеко и мед тече, на мјесто гдје су Хананеји и 
Хетеји и Амореји и Ферезеји и Јевеји и Јевусеји” (Друга књига Мојсијева, гл. 3, 
7–8). Претпостављамо да се спој обећана земља, који је забележен у Посланици 
апостола Павла Јеврејима („Вјером дође Авраам у земљу обећану...”), примар-
но односио на Палестину, а да је садржај ‘срећна богата земља или место, рај 
у идеалном или материјалном смислу’ настао секундарно, метафоризацијом. 
Земља у коју су Јевреји стигли после дугих година лутања била је предмет њи-
хове узавреле маште, страсне жеље и тежње, те је у том смислу она идеализо-
вана. Тој земљи даље се приписује статус универзалне човекове тежње ка савр-
шеном животу, због чега фразеологизам у целини има улогу еталона, тј. мере 
онога о чему се машта, чему се тежи (БФСРЯ 2017: 237–238).119  

3.7. Завршне напомене

Један фрагмент језичке слике природе може се сагледати семантичком 
анализом номинационих јединица окупљених око лексеме земља. Овај кон-
цепт разматран је на основу њене полисемантичке структуре, асоцијативног 
комплекса у којем учествује, деривационог гнезда и корпуса фразеолошких 
јединица које конституише. Семантичком анализом чланова једног сегмен-
та номинационог поља посматраног концепта утврђени су начелни принципи 
поимања природе, својствени не само говорним представницима српског јези-
ка већ и представницима ширих језичких заједница. 

Лексемом земља именују се углавном они садржаји који представља-
ју човеково природно окружење и могу чулима бити регистровани: планета 
и њени делови – површина на којој се одвија људска егзистенција, копнени 
простор, растресита подлога која се обрађује и има различите функције, те-
риторијалне јединице обједињене заједничком управом и сл. Ови садржаји 
углавном су заступљени у свести говорника, што потврђују подаци из ОАРСЈ. 
Лексема земља асоцијација је на 113 различитих врста стимулуса, при чему су 
најчешћи они који изазивају асоцијације на земљу као државу, тј. уређену за-
једницу људи. Занимљиво је да су на другом месту по учесталости асоцијације 
на земљу као материју и оне су подстакнуте називима за појмове који се тичу 
обраде земље и резултата те обраде. 

Семантички садржај деривата мотивисаних лексемом земља указује на 
доминацију човекових сазнајних моћи. У поступку семантичко-творбеног ва-
рирања веома су активне семе из семантичког садржаја основне речи које зе-
мљу одређују као подлогу, површину на којој се одвија живот, затим оне које је 
одређују као растреситу материју, обрадиву површину и сл. На основу ове мо-
тивисаности настају деривати који денотирају различите врсте активности ве-

119 Изрази обећана земља односно мед и млеко, теку мед и млеко, одражавају аксиолошки конципи-
рану језичку слику света будући да функционишу као аксиологеме груписане око материјалне вредности 
богатство (Вуловић 2018: 291–300). 
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зане за дату површину, потом особе које станују на тој површини или се баве 
поменутим активностима, затим грађевине, биљне и животињске врсте итд.  

Устаљеним изразима из домена народне или научне терминологије ма-
хом се именују различити типови земљишта, који врло често имају и посебну 
улогу у појединим делатностима, што такође потврђује учешће људског пер-
цептивног система у сазнавању сопственог окружења.

У семантику побројаних језичких јединица сасвим су спорадично угра-
ђени садржаји из домена нематеријалне културе. Ту су у првом реду поједини 
придевски и именички деривати који одражавају религијске или митолошке 
представе (нпр. подземник ‘становник подземља, ђаво’, земљотресац ‘Посеј-
дон’, овоземаљски ‘који припада овом свету, за разлику од оног, загробног’) 
итд. Међутим, за разлику од њих, знатан број фразеолошких јединица упра-
во је мотивисан архетипским и симболичким вредностима земље, својстве-
ним религијском и митолошком облику доживљаја стварности, нпр. обећана 
земља, збрисати с лица земље, као да га је земља прогутала итд. Дубља анализа 
њихове мотивације открива архаичне облике поимања природе и њених еле-
мената. 
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4. ВОДА

4.1. Традиционално поимање воде

4.1.1. Вода је један од најважнијих природних елемената од виталног зна-
чаја за сва жива бића. Стога не изненађује то што се за њу везују различите 
симболичке представе које произилазе из њеног природног својства и функ-
ције коју има како у природном амбијенту тако и у животу уопште. У најста-
ријим космогонијским митовима „вода асоцира на првобитни хаос, када још 
није било неба ни земље, него су у васиони једино постојали тама и вода” (СМ 
2001: 87).

4.1.2. Вода је од изузетног значаја у народним веровањима, јер је она „је-
дан од првих елемената универзума; извор живота и ослонац на коме се држи 
земља; средство за магично очишћење” (СМ 2001: 81), а сматра се и средиштем 
обнављања (Gerbran, Ševalije 2013: 1048). Иста семантичка база заступљена је 
и у библијском контексту у употреби воде као симбола окрепљења, очишћења 
и плодности (Ракић 2004: 167). Међутим, симболика воде заснована је на опо-
зитном дуалистичком принципу, дакле, вода поседује и позитивну и негатив-
ну димензију. Она је извор живота, али и извор смрти – ствара и разара. У Би-
блији, такође, она је понекад симбол несреће и страшног гнева (Ракић 2004: 
167). Поред тога, негативна семантика воденог елемента заступљена је у ве-
ровањима код свих Словена јер је осмишљен као простор опасан по човека у 
коме бораве ђаволи, водењаци и други духови који му наносе штету. Народно 
тумачење снова такође открива негативну симболику воде.120 

4.1.3. У религији старих Словена био је истакнут значај воде, што се за-
држало и у доба након њиховог доласка на Балканско полуострво. Веровало се 
да вода има магичну моћ и зато су је веома често користили у бајању, врачању, 
гатању. Сматра се да основне ритуалне радње: прање, умивање, прскање, ку-
пање, могу да заштите човека од демона и „очисте” од разних злих сила и боле-
сти. Веровало се, такође, да је „она каткад жива, да поседује животни принцип 
који се условно може изједначити с појмом душе” (Бандић 2004: 61–62). Воде-

120 „Веровало се да речна и чиста вода, виђена у сну, предсказује сузе и тугу, а мутна и прљава – бо-
лест и смрт” (СМ 2001: 87) . 
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ни простор доживљава се као граница између земаљског и загробног света, тј. 
место на коме привремено бораве душе мртвих (док прелазе на онај свет) и 
средина у којој бораве нечисте силе, о чему сведочи читав систем забрана упо-
требе воде која je била у кући у тренутку смрти неког од чланова породице. Та-
ква вода просипана је у двориште или је изношена подаље од куће (СМ 2001: 
87).121 Василева (1985: 199) наводи да „пролазак крај воде, просипање воде има 
важно значење као елемент одласка мртвога са света живих у свет мртвих”. 

4.1.4. У српској култури њена митска и култна представа се у пуној мери 
реализује у народним обичајима, веровањима и црквеним обредима. У њој се 
укрштају симболичне представе везане за претхришћански (култ, обред, ма-
гија, гатање) и хришћански живот народа. Тако је вода основни ритуални ин-
струмент, који прати човека од рођења до смрти у обредним радњама при 
рођењу, крштењу, венчању, лечењу, погребним ритуалима.122 На пример, „цр-
квено освештавање воде, везано за неке празнике, по народним представама, 
извођено je с циљем истеривања ђавола из ње и очишћења од прљавштине. Та-
ква вода називана je ‘света’ и сматрана je за најздравију и лековиту воду, која je 
у стању да излечи све болести и заштити од нечисте силе” (СМ 2001: 87).

С. Петровић наводи да се „лековитом водом” сматрала и тзв. „неначе-
та вода”, која постоји у недосегнутим дубинама каквих пећина. Жива вода која 
извире из врела јесте, као и киша, божанска крв, семе неба. Често је ова вода 
лековита стога што је на месту где је извор, бунар, чесма, сахрањен какав зна-
менити јунак, чија душа обитава крај воде доприносећи томе што она постаје 
религијски „чиста” и магијски исцелитељска (Петровић 1999: 46). 

Веровало се у њену чудотворну и магијску моћ, нарочито проточне воде 
уопште, а посебно воде која се захвата крај воденица (Петровић 1999: 46)123 
Лустрациона, апотропејска и плодоносна семантика воде уочава се у много-
бројним ритуалима шкропљења, умивања, купања, поливања, пијења посебне 
(„набајане”) воде, бацања разних предмета у воду.124 У ритуалима гатања, ко-
ришћена су својства воде као што je могућност огледања у њој или се предска-

121 „Бугари су ту воду називали ‘мртва’ и журно je просипали из свих судова, да je не би неко попио. 
Код Срба, сматрали су да je неопходно просути сву воду из кућа поред којих je прошла погребна поворка. 
Ако би човек који je носио кофу воде наишао на погребну поворку, морао je воду да проспе на пут, да душа 
умрлог не би ушла у њу и остала у земаљском простору” (СМ 2001: 87).

122 „У погребном култу проточна вода, нарочито она у рекама, потоцима, игра важну улогу. Када 
се након погреба у реци пере одећа умрлога, обавезно се неки мањи део одеће, нпр. чарапа, марамица, на-
мерно пусти низ воду. Тако се и вода која је била крај умрлога, на самртном одру, проспе у реку” (Петро-
вић 1999: 46). 

123 „Врачаре или чињарице често би за своје магије захтевале од ‘клијената’ да им донесу воду, на 
пример, са ‘левог’, односно ‘десног’ воденичног витла (точка), или пак са места званог ‘одврата’ – где ула-
зи вода за воденицу, како би тим и таквим водама сачиниле мађије одговарајућег дејства: да ‘одврате’, ‘одго-
не’ злу намеру душмана са одређеног домаћинства, чељадета, или, пак, да ‘наврну’ воду или какво ‘добро’ на 
своју ‘воденицу’, на свој дом, уколико је реч о томе да треба неку особу супротног пола, а из туђе куће, магиј-
ски приволети на брак са својима” (Петровић 1999: 46).

124 На пример, код Срба постоји ритуал за обезбеђивање млечности мајки-хранитељки: оне су пр-
скале своје груди водом из потока да би им надолазило млеко. Семантика овог ритуала заснована је на свој-
ствима воде, као што су водено богатство и бескрајан ток (СМ 2001: 88).
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зивало на основу кретања предмета бачених у воду (СМ 2001: 88). Води се, као 
кавом божанству, приноси и жртва.125

4.1.5. Бројне су пословице које конституше лексема вода: Ватра и вода 
добре су слуге, али зли господари; Вода риче, а млини мељу; Вода свашто опере 
до погана језика; Вода свашто опере до црна образа; Вода све носи изван сра-
моте; Вода све пере освен гријеха; Док је чоек здрав, и вода му је слатка; Држи 
воду док мајстори оду; Жедан коњ воде не пробира; Крв није вода; Лук и вода; 
Моја мати и његова мати на једној води пређу прале; Међу ватром и водом 
бити; Нема јачег пића од воде; Од крви не може бити вода; Риба без воде и вук 
без горе не може живљети; Свака вода с поточићи јака; Свак на своју водени-
цу воду навраћа; Сухој земљи и слана вода је добра; Тиха вода бријег рони; Чини 
добро, па и у воду баци; Чисту образу мало воде треба; Што пође низ воду, 
не врну се уз воду (Јовановић 2006б: 141; СНП 1969; РСАНУ). Неколико је ка-
рактеристика воде које у свести говорника српског језика заузимају истакну-
то место, те се налазе у семантичкој бази наведених пословица. У првом реду 
то је њена функција – да задовољи основну човекову егзистенцијалну потре-
бу, као и потребе његовог природног окружења (Нема јачег пића од воде; Риба 
без воде и вук без горе не може живљети). У овој улози она мотивише метафо-
ричне садржаје који преносе следеће идеје: добар живот доприноси да човек 
има позитиван поглед на свет (Док је чоек здрав, и вода му је слатка) односно 
у муци је свака врста помоћи добродошла (Жедан коњ воде не пробира; Сухој 
земљи и слана вода је добра). Веома је важна њена функција очишћења, која у 
пословичној форми изражавања има метафоричну интерпретацију (Вода сва-
што опере до погана језика; Вода свашто опере до црна образа; Вода све носи 
изван срамоте; Вода све пере освен гријеха; Чисту образу мало воде треба). 
Када се лексема вода употребљава у значењу ‘водени ток’, до изражаја дола-
зи њена снага, што мотивише садржаје којима се наглашава идеја о томе да се 
мирним и стрпљивим потезима постижу велики успеси (Свака вода с пото-
чићи јака; Тиха вода бријег рони), да се неке грешке никада не могу исправити 
(Што пође низ воду, не врну се уз воду) те да добри, племенити поступци поне-
кад подразумевају примену оштрих мера (Чини добро, па и у воду баци). Снага 
воде има различите примене у практичном животу, што се у пословицама ко-
ристи као полазна основа за разумевање неких поступака или особина људи 
(Вода риче, а млини мељу; Свак на своју воденицу воду навраћа). Другачију свр-
ху има вода као мотивациона основа садржаја којим се указује на то да две 
особе нису ни у каквом сродству (Моја мати и његова мати на једној води пре-
ђу прале). И вода, као и ватра, има двојаку природу: човеку је добро позната 
њена позитивна страна, али и рушилачка моћ, због које она постаје синоним за 

125 „О св. Јовану остави се крај живе воде жито или корен кукуруза, као својеврсна жртва води. Или 
се умеси и у живу воду баци нарочити хлепчић направљен од новог брашна, од жита које је те године при-
спело и затим самлевено: као својеврсна жртва води! Тако и о Видовдану” (Петровић 1999: 46). Познат је 
обред „храњења воде”, односно бацања жртвене хране у воду, с молбом за успех, срећу, младожењу, приплод 
стоке итд. као замену за принету жртву (СМ 2001: 88).
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опасност (Ватра и вода добре су слуге, али зли господари; Међу ватром и водом 
бити). Сасвим су ограничени случајеви који показују да се она обезвређује, да 
се на њу гледа с ниподаштавањем (Лук и вода; Крв није вода; Од крви не може 
бити вода). Лексема вода чини сликовиту подлогу пословице којом се указује 
на лоше урађен посао (Држи воду док мајстори оду).    

4.2. Савремено поимање воде

4.2.1. Начин на који савремени говорници српског језика поимају воду 
сагледан је на основу енциклопедијских података, као и података добијених из 
Асоцијативног речника српскога језика (АРСЈ), у којем се у својству стимулу-
са јављају лексема вода и њен облик у инструменталу – водом. Концептуално 
сродни асоцијати, као и они који се подударају, распоређени су у исту тематску 
целину без обзира на облик стимулуса. Посебно се разматрају само они који се 
јављају искључиво под утицајем стимулуса у форми инструментала. 

4.2.2. У научном смислу вода се разматра из више углова: као природ-
но хемијско једињење које представља главни састојак Земљине површине, за-
тим као хидрографски појам који постоји у различитим облицима, као ресурс 
значајан за опстанак човека и живог света, као религијски и магијски чини-
лац, важан елеменат структуре народних обичаја и веровања. Вода се одређу-
је као најпростије и стабилно једињење водоника и кисеоника. Она је најра-
спрострањеније једињење на Земљи, где се налази у сва три агрегатна стања: 
као лед, течност и пара. Чини хидросферу у ужем смислу (океане, мора, језера 
и сл.), сачињава влагу земљишта, налази се у ваздуху, а у облику снега и леда 
прекрива поларне области и врхове високих планина. Такође је везана за мно-
ге минерале у Земљиној кори. Састојак је свих живих организама: организам 
човека садржи око 72% воде, копнене биљке имају 50%–75%, рибе око 80%, а 
алге 95%–99%. Различитог је порекла: налазила се на материјалу од којег је на-
стала Земља, донесена је с кометама и астероидима, настала је кондензацијом 
водене паре из вулканских емисија итд. Покрива више од 70% Земљине повр-
шине, при чему је највећи део слан, док свега око 3% чине слатке воде. Под ути-
цајем Сунчевог зрачења успоставља се глобални кружни ток воде тако да њена 
расподела остаје константна. Наиме, с великих површина мора вода непреста-
но испарава, а насталу водену пару ветрови односе на копно, где као оборина 
(киша, снег, роса, иње, магла и сл.) пада на земљу. Део те воде поново испара-
ва, док други отиче у море или се привремено накупља у језерима. Такође, је-
дан део пропада у земљу стварајући подземне воде, које избијају на површину. 
Свој природни кружни ток вода довршава враћањем у море. Међутим, њему 
се прикључује још један кружни ток који намеће човек, користећи воду у ра-
зличите сврхе: као незаменљив састојак своје исхране, као средство за одржа-
вање хигијене, као сировину у индустрији, као средство за производњу и пре-
нос топлоте итд. Због кружења у атмосфери и Земљиној површини вода никад 
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не представља хемијски чист оксид водоника, већ садржи већу или мању ко-
личину отопљене материје и микроорганизама. Све то може је учинити непо-
годном за употребу тако да се примењују различити поступци у њеном чишће-
њу. Искоришћена вода такође се подвргава чишћењу пре него што се пусти у 
водене токове.

Због значаја који има вода посебно се разматра њена структура, анома-
лије, хемијски састав. Детаљно се изучавају водни ресурси, а посебна пажња 
поклања се њиховом загађењу. Међународна класификација квалитета воде 
заснива се на вредностима низа физичких, физичкохемијских и биолошких 
карактеристика. 

У традицији многих народа представља средишње место због своје све-
присутности. Посматра се као својеврстан комуникациони мост између ово-
стране и оностране стварности. У народним обичајима и веровањима има 
вишезначна својства: лустрациона, апотропејска, плодоносна, лековита. У 
фолклору је дефинисана преко функција које има у миту, обреду и књижевно-
сти (СЕ II: 551–558; ELZ VII: 681).  

4.2.3. У АРСЈ је регистровано укупно 195 различитих реакција на сти-
мулус вода, док се 125 само једном појављују; на стимулус водом забележено је 
280, а 195 са јединачном фреквенцијом.126

Међу реакције са највишом фреквенцијом спадају глаголски асоцијати 
којима се означавају активности у води или водом. Уз стимулус вода веома 
ретко се јављају глаголи у чијој аргументној структури ова лексема функцио-
нише као одредба средства или објекат у инструменталу. Међутим, њихов број 
се знатно повећава када су испитаници стимулисани обликом водом због син-
таксичко-семантичких функција које има инструментал. 

 Занимљиво је да су најфреквентнији асоцијати у вези с глаголом лити и 
његовим дериватима (177). Најчешћа асоцијација је глагол полити (се) / поли-
вати (се) са својим разноврсним формама (153): полити (95), поливати (37), 
поливен (10), поливам (4), се поливам (1), ме полио (1), полио (1), полити се (1), 
поливамо (1), се полити (1), се поливати (1); следи глагол залити/заливати 
(17): заливати (7), заливам (4), залити (5), залиј (1), уз глаголску именицу за-
ливање (1); као и асоцијати: налити се (1), наливен (1), проливати (1), проли-
вен (1), долити (1). Лексемом вода изазаван је само један асоцијат – лије. Овде 
се уклапају и глаголски асоцијати стимулисани обликом водом (8): просипати 
(2), просути (2), посипан (1), посути (3).

Исти принцип се понавља и када су други асоцијати из овог појмовног 
домена у питању. Дакле, када је стимулус облик водом, по фреквенцији следи 
перфективни глагол опрати (57) и имперфективни прати (се) (57): опрати 
(49), опран (4), опери (2), опрано (2), прати (34), перем (12), прање (4),127 перем 

126 Неки асоцијати са јединачном фреквенцијом неће бити узети у обзир будући да су у многим од-
говорима непрозирне асоцијативне везе (нпр. комшија, о да, сада).

127 Само су два асоцијата подстакнута лексемом вода.
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руке (1), перем судове (1), перу (1), прала (1), прати зубе (1), нећу да се перем (1), 
се перемо (1). Овде по семантичко-деривационој вези припада и глагол испи-
рати (1), испирање (2).128

У овом асоцијативном пољу продуктивне су и јединице груписане око 
глагола купати (се) (73): купати (16), купање (19), купам (3), купати се (7), се 
купати (2), се купам (11), купа се (1), се купамо (1), се не купамо (1), окупати 
(8), окупан (3), окупати се (1). Само су два асоцијата у вези с глаголом туши-
рати (се) – туширање (2). Глагол умити (се) / умивати (се) ређе се јавља као 
асоцијација у свести говорника (14), и то само на стимулус водом: умити (3), 
умити се (1), умивати (4), умивати се (1), се умивам (2), умивање (2), умива-
ли (1), умивена (1).

Око глагола прскати (се) групише се већи број асоцијата (23): прскати 
(11), прскати се (3), прскам (2), прскање (2), прскати некога (1), попрскати (2), 
испрскати (1), шкропити (1), али не и око глагола пливати (15): пливати (8), 
пливам (2), плива (1), пливање (4), још мање око глагола пловити (7): пловити 
(3), пловим (3), плови (1) и плутати (3).

Посебно је уочљиво да се глагол пити не јавља као асоцијат на стимулус 
вода, али да је у овој семантичкој скупини асоцијата под утицајем инструмен-
тала он на трећем месту по фреквенцији (20). Реакције су и коју пијем (1), пи-
јем (1); се напити (1). Овде сврставамо и асоцијате појити (1) и напојити (2) 
с обзиром на њихову појмовну вредност.

Веома развијену и слојевиту асоцијативну мрежу чине одговори засно-
вани на физичким и хемијским својствима воде (укупно 236).129 На првом ме-
сту то је њен квалитет заснован на чистоћи (62) односно нечистоћи (8): чиста 
(27), чист (1), чисто (16), чистоћа (8), чистина (3), чистота (2), чистотом 
(1), је чиста (1), питка (3), нечиста (1), прљава (2), прљаво (1), прљавом (1), 
прљавштина (1), лоша (1), кал (1). Ово својство воде прима се чулом укуса, 
али и чулом вида. Особина која је блиска наведеној, такође подложна визуел-
ној перцепцији, тиче се бистрине воде (50): бистра (20), бистром (1), бистро 
(12), бистар (1), бистрина (3), провидно (4), провидна (1), провидност (1), про-
зирност (2), јасност (1), прозрачност (1), кристална (1), мутна (2). Чести су 
и одговори који упућују на њену боју (23): безбојна (2), безбојно (1), плаво (13), 
плава (2), кристално плаво (1), бело (1), црвено (1), црна (1), боја (1). И агрегат-
но стање воде (47) представља значајну карактеристику на основу које се успо-
ставља асоцијативна веза између стимулуса и реакције: течност (29), течно-
шћу (1), течна (1), течно (7), течном (1), лед (7), пара (1). По фреквентности 
се издвајају и асоцијати засновани на температури воде (20), дакле, на тактил-
ним утисцима: хладна (8), хладно (5), ледна (1), хладна свежина (1), топла (2), 
топло (1), врела (1), ври (1). Исти перцептивни механизам активан је и у ре-

128 Једанпут се асоцијат испирање јавља у вези са стимулусом вода.
129 Физичка својства воде обухватају структуру њеног молекула, агрегатна стања воде, њену густи-

ну, боју, провидност, укус, мирис и њена топлотна, електична и акустична својства.
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акцијама испитаника које се базирају на влажности (16): мокро (7), мокра (2), 
мокар (1), мокра је (1), умокрити (1), влажан (1), влажно (1), влажност (1), во-
дено (1). У ову категорију такође се може сврстати група глагола (7): квасити 
(1), поквашен (3), наквашен (1), оквашен (1), наводњавање (1). Од физичких 
особина воде, као покретач асоцијативног механизма у свести говорника, ја-
вља се и укус (10): слана (1), кисела (4), минерална (2), укусно (1), бљутава (1), 
гадна (1).

Честе су и реакције у виду назива хидрографских објеката (136): море 
(54), река (44), реке (1), реком (1), извор (17), са извора (1), извором (1), поток 
(8), бистар поточић (1), језеро (4), океан (2), водопад (1), водопади (1). Семан-
тичка веза између стимулуса и асоцијата заснива се на метонимијском тран-
сферу. Знатно ређе се као асоцијати јављају други географски ентитети (7): 
планета (1), планина (1), планинска (1), Дурмитор (1), пустиња (2), копно (1). 

Вербална асоцијација живот (97) такође је једна од фреквентнијих, а 
припада домену с егзистенцијалним појмовима (126): животом (1), у живот 
(1), живети (1), живим (1), извор живота (9), живот даје (1), напитак живо-
та (1), неопходна (7), неопходност (1), спас (3), потреба (1), преживљавам (1), 
здрављем (1).

Овој асоцијативној мрежи припадају и појмови којима се обухватају 
природни и хемијски елементи (34): елеменат (1), материја (1), ваздух (10), 
ваздухом (1), земља (8), стена (1), камен (1), песак (2), киша (1), роса (1), снег 
(1), нафта (1), нафтом (1), каменац (1), фенол (1), хлор (1). Овде бисмо могли 
сврстати и асоцијат ватра, који је други по фреквентности (40) – и ватром 
(1), на ватру (1), по ватри (1), а с тим у вези и пожар (1). Како је ваздух основ-
ни услов за опстанак свих живих бића, тако је и одржавање ватре немогуће без 
кисеоника односно ваздуха. Овој групи могао би се придружити и глагол гаси-
ти, будући да је у логичкој вези с лексемама ватра и пожар. Таквих је асоција-
та укупно 12: гасити (8), гаси (1), гасити ватру (1), угасити (2).

Једна група асоцијата повезана је архисемом ‘течност’ Њој припадају ра-
зличити називи пића (69): пиће (37), за пиће (9), сок (8), млеко (3), кока-кола 
(1), ракија (1), вино (1), вином (1), сода (1), водка (1), Цедевита (1), чај (1), кафа 
(1) и називи флашираних вода: Минаква (2) и Роса (1), као и лексеме с парти-
куларизаторском улогом (2): кап (1), капљица (1). И храна је асоцијација иза-
звана водом, али веома ретко (7): со (2), мед (1), ратлук (1), и хлебом (1), сарма 
(1); овде сврставамо и асоцијат таблета (1).

Продуктивно је и асоцијативно поље које чине физиолошки појмови 
(63): жеђ (52), утоли жеђ (1), до жеђи (1), жедан (1), жедно (1), жедном (1), жед-
нети (1), жедна сам (1), пити (1), освежење (3).

Као реакције се јављају називи различитих предмета и појмова који при-
падају материјалном свету, а у вези су с водом као њени садрживачи (21): чаша 
(14), чинија (1), чутура (1), флаша (1), балон (1), бокал (1), базен (1), бунар (1); 
као спроводници (22): чесма (9), славина (1), туш (2), када (1), у каду (1), аква-
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дукт (1), водовод (1), воденица (3), млин (1); ту су затим називи за пловила, 
просторије и грађевинске објекте: чамцем (1), купатило (1), кућа (1), црква (1). 

Асоцијације су подстакнуте и кретањем водене масе те звуком који на-
стаје услед кретања воде (31), што је подложно визуелној односно аудитивној 
перцепцији: тече (8), ток (5), текућа (2), тећи (1), тек (1), отицање (1), плови 
(1), носити (3), носи (1), ношени (1), однеси (1), однети (1), брза (1), струја (1), 
жубор (1), жубори (1), шуми (1). Овој групи припадају и глаголски асоцијати 
којима се указује на људско кретање (7): газити (1), ходати (1), ходим (1), ићи 
(1), оде (1), шетати (1) корачам (1). Сви они представљају реакцију на стиму-
лус у инструменталској форми.

Асоцијативној мрежи лексеме вода припадају и апстрактни појмови 
(28), најчешће стања у природи, душевна стања и расположења, те субјектив-
ни утисци, који могу бити изазвани водом или њеном близином: мир (5), мир-
ноћа (1), слобода (1), слободом (1), лепота (4), бесконачност (1), бескрајност 
(1), олакшање (1), опуштеност (1), прочишћење (1), пролазност (1), срећа (1), 
смех (1), страх (2), вечност (1), задовољство (1), пријатност (2), жеља (1), све-
то (1). Са религиозном конотацијом су асоцијати изазвани стимулусом водом: 
осветити се (1) и помиловати (1).

Ту су и одговори испитаника у виду симболичког записа воде као хемиј-
ског ентитета (10) – H2O и њен латински еквивалент (2) – аква. Дубина воде је 
међу мање продуктивним асоцијатима (4) и ту се у првом реду има у виду хи-
дрографски облик у којем се јавља: дубока (3), дубок (1). Као вербалне асоција-
ције на лексему вода врло ретко се срећу соматизми (8): колено (1), на уста (1), 
нос (1), руке (2), крв (2), из крви (1); затим зооними и фитоними (5+4): рак (2), 
риба (1), рибе (1), во (1), биљка (1), биљке (1), трава (1), цвеће (1). Са ниском 
фреквенцијом су асоцијати у вези са транспортом: саобраћај (1), путем (1), 
превоз (1), као и глаголски асоцијати: пунити (3), давити (1), се давим (1), ку-
пити (1), купим (1). Међу асоцијатима са јединачном фреквенцијом јесу: био-
хемија, флеке, хигијена, Посејдон, речи, сапуном, напунити, очистити, брише, 
палити, спремати, кување, јести, повратити, разблажи, се дојити, се заси-
тити, уживам.

4.2.4. Гледано у целини, може се рећи да је вода један од најзначајнијих 
и најприсутнијих елемената како у научном тако и у наивном поимању света 
природе. На основу фреквенције јављања одговора на стимулус вода, добије-
них из АРСЈ, успоставља се следећа хијерархија појмова који с датим стимулу-
сом формирају асоцијативну мрежу: 1. активности које се спроводе водом и у 
води (469), 2. физичке и хемијске особине воде (236), 3. хидрографски објекти 
(143), 4. егзистенцијални појмови (126), 5. природни и хемијски елементи (90), 
6. пиће и храна (76), 7. физиолошки процеси (63), 8. предметни свет (45), 9. 
кретање водене масе и звук који се услед тога ствара (38), 10. стања у природи, 
расположења и сл. (30) итд. Иако дато асоцијативно поље открива да је у све-
сти говорника најистакнутија практична примена воде у свакодневном живо-
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ту, што је последица инструменталног облика стимулуса водом, ипак се асоци-
јати који у појмовној вредности садрже физичка и хемијска својства воде могу 
сматрати доминантном категоријом, што потврђује и лексичко (лексикограф-
ско) значење дате лексеме. Уједно, то су најфреквентније реакције које припа-
дају асоцијативном пољу које је стимулисано лексемом вода.

4.3. Значењска структура лексеме вода

4.3.1. С етимолошког становишта вода је индоевропска, прасловенска и 
свесловенска реч (Skok 1973: 611). Ова лексема не ступа у односе праве сино-
нимије и антонимије с другим лексемама, а у својству њеног хиперонима поја-
вљује се лексема течност. 

4.3.2. Њена семантичка структура представљена је на основу лексико-
графске интерпретације у РСАНУ. Лексема вода има деветнаест семантичких 
реализација, лексикографски представљених у десет тачака. Основно значе-
ње садржи архисему ‘течност’ и диференцијалне семе које носе информације о 
изгледу воде (провидна, безбојна). Будући да ова лексема има и терминолошка 
својства (она истовремено припада и општем и терминолошком фонду), лек-
сикографска интерпретација садржи и додатне информације квалитативног 
типа: степен кључања и хемијски састав с пратећим симболичким записом. 
Лексикографска обрада примарног семантичког садржаја дате лексеме одра-
жава и наиван и научни поглед на свет: ‘провидна безбојна течност (у чистом 
стању, под нормалним притиском, кључа на 100°С, а мрзне на 0°С), хемијско 
једињење водоника и кисеоника H2O’. 

4.3.3. Секундарна реализација 2.а. ‘место где вода избија на површину 
земље’ настала је под утицајем метонимије просторног типа: течност → про-
стор у којем се налази та течност. Подзначења: 2.б. ‘водени ток или већа во-
дена површина’ и 2.в. (мн.) ‘општи назив за све реке, језера, мора и др. једне 
земље или одређене територије; територијалне воде’, развијају се из примар-
ног значења под утицајем синегдохе, и то по обрасцу шири појам → ужи по-
јам односно метонимије: материја → хидрогеографски облик постојања те 
материје. 

Значења дата под 3.а. ‘надолазак, пораст воде; поплава, поводањ’ и б. ‘ви-
сина, ниво воде, водостај’ индукована су метонимијом, по принципу течност 
→ радња која се остварује посредством те течности. Просторна метоними-
ја заступљена је у значењу 4. (обично мн.) ‘извор лековите воде, бања’, које је са 
ознаком застарело. 

4.3.4. Механизам синегдохе течност → посебна врста течности (са-
држана у биљном, животињском или људском организму, прерађена на 
посебан начин) делује при развоју следећих значења: 5.а. ‘сок који се доби-
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ва цеђењем или кувањем воћа или поврћа’,130 5.б. ‘лек или козметички препа-
рат у течном стању’; 7. ‘водњикава течност коју лучи организам’: а. ‘мокраћа’, 
б. ‘зној’, в. ‘пљувачка’, г. ‘сузе’, д. ‘плодова вода’. Назив болести наведен под 7.ђ. 
→ ‘водена болест’ мотивисан је начином на који се болест манифестује (наго-
милавањем течности око зглобова и у трбушној дупљи као последица других 
болести), што се може представити метонимијском формулом: манифестаци-
ја болести → болест.

4.3.5. Шесто значење ‘количина воде у којој се нешто пере или кува 
(обично више пута)’ такође је метонимијског типа, при чему се реч с метони-
мијски добијеним садржајем остварује у оквиру синтагме с квантификатором 
(бројем или прилогом – Орашчиће за слатко треба прокувати у девет вода; 
Добро га опери у неколико вода [РСАНУ]).

Семантичком компонентом квалитативног типа (провидна, бистра), 
која је садржана у примарној реализацији лексеме вода, мотивисано је значе-
ње 8. ‘провидност, бистрина; степен бистрине’ (кад је реч о драгом камењу). У 
овом случају заступљена је најпре метонимијска веза између полазног и циљ-
ног садржаја: течност → својство које одликује ту течност, а потом мета-
форичан вид транспоновања значења заснован на сличности: својство теч-
ности → својство предмета.131 И подреализација означена као фигуративна 
‘ков, сој’ потврђује дејство метафоричног преноса. 

4.3.6. Имплицитном семантичком компонентом (непостојаност обли-
ка, променљивост или условљеност форме) мотивисана су значења 9.а. ‘нешто 
варљиво, непоуздано’ и 9.б. ‘нешто неотпорно, попустљиво’. Примери дати у 
РСАНУ говоре о значењу насталом под утицајем метафоричних асоцијација 
конкретно → апстрактно.132

Последње значење има терминолошко својство и индуковано је архи-
семом ‘течност’, која је садржана у појмовној вредности полазног домена – ‘у 
ра зним стручним синтагматским терминима значи раствор у води или некој 
водњикавој течности’, где придевски део синтагме означава специфичну мате-
рију која је растворена: кречна ~, гвожђевита ~, сумпоровита ~, карболна ~ и 
др.’

130 Чини се да се овај механизам заснива на једном типу посесивности, нпр. Кога очи боле, маже их 
водом од лубенице (Банат, Арс.); Јела има, али нема вина, | Већ ракије препечене љуте, | И имаде воде јабукове, 
| Од три љета јабуковача је (Новић 3, 124); Ко имаде свраб ... купа се водом од скуханог кукурјека (РСАНУ). 

131 Ово значење је у РСАНУ потврђено следећим примерима: Ако је ... маса ... безбојна, онда се каже 
да је бистра као вода. Код драгог камења јувелири говоре о више или мање „чистој води” камена, при чему 
разликују прву, другу и трећу воду (Урош С. 2, 14). Дијаманте сасвијем прозирне зову прве воде, а који има-
ју какве мале љаге, зову друге воде (Смиље 1901, 108). Алем индиски одликује се чистином своје „воде” и ве-
ликим сјајем својим (Јов. М. 3, 58). 

132 Очи су вода (могу чоека ласно преварити) (НПосл. Вук, 305); Говорили су стари да је мушкић 
’удоба а женско вода, прилије се и пада у час, па ето простре се ружан глас од покварења кипа женског (По-
љица, Иван. Ф., ЗНЖ 9, 232). 



123

СЛИКА ПРИРОДЕ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

4.4. Деривационо гнездо лексеме вода

4.4.1. Семантичко-деривационо гнездо лексеме вода представљено је с 
циљем да се покаже како се именовани ентитет, који је у ванјезичкој стварно-
сти од виталног значаја за опстанак свих живих бића, рефлектује у лексикону 
српског језика и како се на основу мотивног појма и његових деривата форми-
ра део језичке слике света у српској култури. Ово гнездо има 361 члан. 

TO вод-

двочлани низови

I: водајлија, водак, водан, водара, водарина, воденка, водењајка, водетина, водин, води-
њав, Водице, водичав, воднат, воднен, водник/водњица, водња, водњав, водњак, вод-
њаст, водњика/водљика/водника/водњака, водовље, водовни, водоземни/водоземски, 
водош, водунац, водурина, поводан, поводањ/поводња, воднорастворан, водобарица, 
водоболан, водобоља, водобран, водовађа, водоваљ, водоваља, Водовар, водовираст, 
водовођа, водовоз, водогаз, водоглавац, водоглавост, водоградња, вододрж, вододржа, 
вододржилачки, вододржина, водожедан, водоиздашност, водоизобилан, водојежи-
на, водоказ, водокле, водокотлић, водокречина, водокрчан, водокрштење, Водокршће/
Водокрште, водолежан, водолечење/водолечиште, водолечилиште, водолок, водолук, 
водолучје/водолучница, водољешка, водољуб/водољубац, водомастан, водомеђа, во-
домет, водомор, водомрзац, водонепропустљив, водонос, водоносни, водоносац, во-
доношљина, водоодводник, водоосвећење, водопађа, водопић, Водопић, водоплован, 
водопостојан, водоправни, водопримљив, водопровод, водопроналазач, водопропу-
стан/водопропустљив, водопуз, водопуст, водопут, водопушњача, водораван/водора-
вањ/водоравнина, водоравница, водоравњача, водораздео, водоразмеђа, водорибић, 
водорига, водород, водородан, водосабирни, водосвет, водосек, водоспрема, водоста-
ње/водостој, водостан, водостаница, водостаја, водостањ, водострој, водотисак, водо-
топив, водоточина, водотуш, водоуз/водоузина, водохраниште, водоцрпилиште, во-
дочајина, преливода     

вишечлани низови

I водар
 II водарев/водаров
 II водарица/водарка/водаркиња/

водаруша
  III водаричин
 II Водарић
 II водарски
I водарити
 II водарење
I водељав
 II водељавост
I воден

 II воден
 II воденаст
 II воденац
 II воденика
 II воденити (се)
 II заводенити (се)
 II воденка
 II воденкаст
 II Воденлић
 II водено
 II воденост
 II водењав
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 II водењаја
 II водењак
 II водењака
 II водењара
 II водењача
 II водењикав
 II водењикаст
 II воднети
  III водњење
  III заводнети (се)
   IV заводнео
  III изводнети (се)
   IV изводнео
  III разводнети (се)
 II воднити
  III наводнити 
   IV наводњавати (се)
    V наводњавачки
    V наводњавање
   IV *наводњен
    V наводњеност
   IV наводњење
   IV наводњив
    V наводњивост
  III наводњити
   IV наводњивати
    V наводњивање
  III одводнити
   IV одводњавати (се)
    V одводњавање
   IV одводњивати (се)
    V одводњивање
   IV одводница
   IV одводња
  III разводнити (се)
   IV разводњавати (се)
   IV разводњен
    V разводњено
    V разводњеност

133 У овој изведеници могао би се идентификовати суфикс -еница „ако је дефинишемо као ‘млин на 
води’, али је тачније ‘млин на водени погон’”(Клајн 2003: 122). Тада би се она сматрала дериватом другог сте-
пена са основом придева воден и суфиксом -ица.

 II воденбика
 II воденбуха
 II воденкоњ
 II воденоглав/воденглав
  III воденоглаво
 II воденпаук
 II воденперце
 II воденцвет
I воденица133

 II воденичар
  III воденичарев/воденичаров
   IV Воденичаревић
  III воденичарити
  III воденичарка
   IV воденичаркин
  III воденичарски
  III воденичарство
 II воденичина
 II воденичица
 II воденичиште
 II воденичка
 II воденички
 II воденични
I водик
 II водиков
 II водични
I водир
 II водирче
I водица
 II Водица
 II водичар
  III водичарина
  III водичарски
 II водичаст
 II водичин
 II водичица
 II водични
I водница
 II водничав
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I водњикав/водљикав/водникав
 II водњикавац
 II водњикавка
 II водњикаво
 II водњикавост
 II водњикати се
I водњикаст/водљикаст
 II водњикасто
I водовача
 II водоваштина
I водуњав
 II водуњавост
I безводан
 II безводица/безводница
 II безводност
 II безвође
I низводни
 II низводно
 II низводица   
 II низвође
I подводан
 II подводност
I узводни
 II узводно
I водовод
 II водоводни
 II водоводња
 II водоводски
I водограђевина
 II водограђевни
I вододелница/вододелица/вододеоница
 II вододелни
I вододерина/вододер/вододерак
 II вододеран
I вододржан/вододржив/вододржљив
 II вододржљивост
I водоземац
 II праводоземац
I водоинсталатер
 II водоинсталатерски
I водојажа
 II водојажина

I Водокрст
 II водокрсни
I водолија
 II Водолија
I водомар
 II водомарев/водомаров
I водомер
 II водомеран
 II водомерић
 II водомеров
I водоник/воденик
 II водоников
 II водонички
 II водонични
I водоноша
 II водоношин
 II водоношки
I водоопскрба
 II водоопскрбни
I водопад
 II водопадан
 II водопадић
I водопија/водопијац/водопилац
 II Водопија
 II водопијин
I водопис
 II водописац
 II водописни
I водоплав
 II водоплавац
 II водоплаван
  III водоплавност
 II водоплавина/водоплавштина/

водоплавље
I водопој/водопоја
 II водопојни
I водопривреда
 II водопривредни
I водораван
 II водоравно
 II водоравност
 II уводоравнити
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I водоскок
 II водоскочни
I водоспровод
 II водоспроводни
I водостај
 II водостајни
I водотек/водотеч/водоток 

 II водотечан
 II водотечина
 II водотечје
 II водотечки
I водоцрп
 II водоцрпни

У семантичко-деривационом гнезду лексеме вода свакако преовлађују 
деривати првог степена, међу којима су веома бројна сложеничка образовања, 
добијена слагањем и сложено-суфиксалним типом творбе, по чему се ова лек-
сема на деривационом плану понаша слично лексемама земља и дрво. Такође, 
није занемарљив ни број деривата другог степена: као најпродуктивније пока-
зале се су придевске основе воден и водан.

Првостепени деривати с мотивном речју вода махом имају само једно 
значење. Именице углавном имају конкретну денотацију – то су називи пред-
мета, простора, објеката, биљака и животиња, што је последица семантичког 
садржаја мотивног појма. Придевима се претежно означава својство које под-
разумева присуство течности, што је такође у вези са семантичком базом. Гла-
голски деривати концептуално кореспондирају са придевским, нпр. разводне-
ти се ‘постати воден, водњикаст’.

Остали деривати такође не показују израженију склоност ка семантич-
кој дисперзији. Код полисемичних лексема као што су водар, водарица, воден, 
воденица, водењак, водењача и сл. семантичка структура развија се најчешће 
семантичко-морфолошким варирањем истог творбеног модела реализова-
ног у више различитих циљних садржаја. Тако се, на пример, лексемом водар 
именују садржаји: ‘онај који доноси воду, водоноша’, затим ‘чувар и развод-
ник воде из јаза за наводњавање’, ‘натприродно биће које, по народном веро-
вању, живи поред воде’, ‘петао који често гази воду’ итд. Међутим, ни дејство 
семантичких трансформација у поступку развоја секундарних значења није 
занемарљиво (водњикав ‘који у себи садржи воде више него што треба’ → ‘без-
бојан, блед; бескрван, разводњен’, нпр. водњикави говори), при чему се ова два 
поступка повремено комбинују. 

Посматрани деривати су на основу свог примарног значења и осталих 
секундарних реализација распоређени у различите значењско-творбене групе, 
које су формиране на основу њихове идеографске вредности, а многи од њих 
припадају истовремено и различитим терминолошким системима.

4.4.2. особине. У оквиру семантичко-деривационог гнезда с мотивном 
речју вода заступљени су придевски деривати настали различитим творбеним 
процесима.

Најважније место свакако припада релационом придеву воден, којим се 
истиче својство одређеног појма на неки начин повезаног с водом, нпр. по по-
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реклу, месту пребивања и сл. Из семантичког садржаја ‘водени ток или повр-
шина’ мотивне речи развијају се значења 2.а. ‘који се обавља, изводи на води’, 
нпр. водени спортови и 2.б. ‘који се служи саобраћајем на води, речним и мор-
ским путевима’, нпр. водени саобраћај. Истим придевом именује се и својство 
онога што је намењено води као течности, материји уопште, нпр. водена посу-
да. На основу семантичке реализације, наведене под тачком 4 у РСАНУ: ‘који 
у себи садржи воде више него што треба, који се истиче присуством или обил-
ношћу воде у себи; пун воде’, придев воден синониман је придевском деривату 
водњикав.134 Метафорични садржаји 5.а. ‘безбојан, безизразан’ и 5.б. ‘развод-
њен, расплинут’ подстакнути су квалитативним семама из претходног значе-
ња која се тичу претеране заступљености воде у некој материји (нпр. воден 
плод → водено око и водени чланак). Као необично у РСАНУ оквалификова-
но је значење под тачком 6 – ‘који је умешен с водом’. С обзиром на свој се-
мантички садржај и сложену значењску структуру квалитативни придев воден 
има највише утицаја на даљу деривацију, градећи тако сопствено микрогне-
здо. Њиме су мотивисани придевски, али и други деривати различите семан-
тике, с различитим морфолошким карактеристикама, који су разврстани на 
основу значења у одговарајуће семантичке скупине. 

Нешто мањи семантичко-деривациони потенцијал показује његов пра-
ви синоним – придев водан, који остварује и следећа значења: 2. ‘који личи на 
воду, водњикаст’ и 3. ‘који обилује водом’.

Највећи број придевских деривата окупљен је управо око значења ‘који 
у себи садржи воде више него што треба, који се истиче присуством или обил-
ношћу воде у себи; пун воде’ и тиме је синониман придевској лексеми водњи-
кав (> водњикаво, водњикавост):135 водељав (> водељавост покр.), воденаст, 
воденкаст, водењаст, водењав,136 водењикав, водењикаст, водињав (покр.), во-
дљикав (водникав покр.), водљикаст, воднат, воднен, водњав, водњаст, вод-
њикаст (> водњикасто), водовираст (покр.), водуњав (> водуњавост), при 
чему неки облици остварују и симилативно значење ‘који је сличан води (по 
изгледу или укусу)’. На присуство веће количине воде упућује сложеница во-
доносан (‘који садржи у себи воду, пун воде’), као и значења придева поводан 
– 1.а. ‘који обилује водом, набујао, надошао (о потоку, реци)’ и 1.б. ‘који доно-
си кишу, кишан, водоносан (о облацима)’.137 У форми одређеног вида овај при-
дев добија релационо значење и синониман је придеву воден: 2.а. ‘који живи у 

134 Именички дериват воденост развија своје значење ‘особина онога што је водено, разводњеност’ 
управо на основу описаног семантичког садржаја придева воден.

135 Придев водњикав иницира застарелу глаголску лексему водњикати се ‘постајати водњикав’.
136 Придеви воден и водењав доводе се у семантичко-деривациону везу на следећи начин: 0 вода → 

1<0 вод-ен → 2<1 водењ-ав. Клајн наводи да придеви који указују на састав, грађу или консистенцију нежи-
вих појмова могу имати управо суфикс -(ј)ав (Клајн 2003: 254). 

137 Њима је семантички блиска сложеничка придевска кованица водоизобилан ‘који има воде у изо-
биљу’.
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води или око воде, водени’ (нпр. поводна биљка) и 2.б. ‘који се односи на воду, 
водени’ (нпр. поводни ток). 

На изложеност већој количини воде указује примарна семантика при-
дева подводан – ‘који је изложен изливу воде, поплави, водоплаван’ (> под-
водност). Њему су синоними деривати водичав (покр.), водокрчан (покр.), 
водолежан, водоплаван (> водоплавно, водоплавност), водоплован (необ.). 
Концептуално су блиски сложенички деривати, махом означени у РСАНУ као 
необични или кованице, којима се обележава својство ентитета да приме, упи-
ју, задрже или испусте већу количину воде: водопримљив, водожедан (ков.), во-
додржилачки (необ.), водоиздашност (ков.).138 И способност пропуштања воде 
могуће је, такође, исказати одговарајућим сложеничким образовањима: водо-
пропустан, водопропустљив, водоспроводан. 

Осим прекомерног присуства воде, говорници српског језика именују и 
појаву њеног претераног одсуства: безводан а. ‘који је без воде, који је сирома-
шан водом’ и б. хем. ‘који не садржи воде’. Дата придевска сложеница даље де-
ривира именице безводност и безводица, о којима ће бити речи у даљој ана-
лизи. Отпорност на воду, тј. немогућност пропуштања течности обележава се 
придевским сложеницама водонепропустљив, вододржљив, вододржив, водо-
држан (покр.), водопостојан (ков.). 

С просторним значењем, којим се указује на различите релације одре-
ђене у односу на воду као оријентир, јављају се придевски деривати, настали 
префиксално-суфиксалним и сложеним типом творбе: 

– подводан 2.а. ‘који је испод воде, који се обавља испод воде, који се ко-
ристи испод воде’;139 

– узводни ‘који се креће, који је постављен у супротном правцу од реч-
ног тока’ (од њега је конверзијом добијен прилог узводно ‘у супротном правцу 
од речног тока, уз воду’); 

– низводни 1. ‘који се обавља, одвија у правцу воденог тока; који се, у од-
носу на посматрача, пружа, налази и сл. на том правцу’; 2.а. ‘управљен, окре-
нут, намештен у правцу воденог тока’, б. ‘који обавља какву радњу низводно’ 
(од њега је конверзијом добијен прилог низводно ‘у правцу воденог тока; на 
простору који се пружа, налази и сл. у том правцу’ и низвође);

– водораван ‘који се пружа паралелно с површином мирне воде, хори-
зонталан’ (> водоравно, водоравност).

Придевским дериватима исказује се (не)могућност појединих ентитета 
да се растварају или топе у води, на шта непосредно упућује друга компонента 
придевске сложенице: воднорастворан (ков.), водотопив, водопостојан (ков.).  

И друге особине, углавном неживих реалија, које су у вези с водом обе-
лежене су сложеним придевским дериватима: водогревни, водогрејни (ков.) ‘у 

138 Квалификативну улогу има и именички дериват водоноша у свом секундарном значењу ‘онај који 
има у себи воде, из којег извире вода’.

139 Из овог значења даље се развија метафоричан садржај ‘потајан, скривен’. 
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којему се загрева вода’, водолик ‘који личи на воду’, водомастан (ков.) ‘акварел-
ни’, водоправни ‘који је у складу са правним прописима о водама’, водородан ‘од 
којег или у којему постаје вода’, водосабирни ‘који служи за прикупљање воде’. 
Овде се свакако може укључити и посесивни придевски суфиксал водин. 

Сасвим је ограничен број деривата који квалификују особине личности 
или стања организма: воден(о)глав ‘који има водену главу, слабоуман’ (> воде-
ноглаво), водолок ‘водопија, тј. онај који, она која пије само воду, а не алкохол)’, 
водоболан (заст.) ‘који болује од водене болести’. 

Именица водењача у једном од својих секундарних значења, у атрибут-
ској функцији квалификује појам обележен именицом женског рода уз коју 
стоји на следећи начин 5.а. ‘која служи за воду’ (нпр. тиква водењача, чаша во-
дењача) и 5.б. ‘која живи у води’ (нпр. жаба водењача). Исту, атрибутску функ-
цију уз именице женског рода, са значењем ‘која живи у води или око вода’ има 
и лексема воденица, нпр. риба воденица, вила воденица. 

4.4.3. активности и стања. Ова група обхвата семантички разнолике 
деривате који су мотивисани како идејом о води као извору влаге неопходне за 
опстанак биљног света тако и представом о води као материји у кретању, чија 
снага може бити искоришћена у различите сврхе.

Глаголски деривати махом су подстакнути придевом воден, и то једним 
од његових семантичких садржаја – ‘који у себи садржи воде више него што 
треба, који се истиче присуством или обилношћу воде у себи; пун воде’. Из 
њега се развијају суфиксали воднети ‘постајати воден, водњикав’ и воднити 
‘разводњавати, сипати воду у вино, ракију’, који даље дају префиксале блиске 
семантике, с медијалном и каузативном компонентом. Медијалност се мани-
фестује као специфично стање неког организма или неживог објекта, матери-
је и сл. чија је најважнија одлика присуство веће количине воде у његовом са-
ставу. Обједињује их општа семантика ‘постати воден, претворити се у воду’: 
изводнети (се) (> изводнео), разводнети се, разводнити се и наводнити се / 
наводњити се. При томе, на морфолошком плану она је сугерисана одговара-
јућим суфиксом (-ети) или присуством рефлексивне компненте се. Каузатив-
ност, на другој страни, подразумева свесну делатност неког агенса с циљем 
да се у одређено тело или материју унесе већа количина воде: разводнити (> 
разводњавати [> разводњавање], разводњивати [> разводњивање]), наводни-
ти/наводњити (> наводњавати [> наводњавање], наводњивати [> наводњи-
вање], наводњив [> наводњивост], наводњеност). Како глагол воднети у сво-
ју полисемантичку структуру укључује и садржај ‘пунити се сузама’, неки од 
његових деривата имају могућност блиске семантичке реализације: заводнети 
(се) (> заводнео) ‘напунити се сузама, овлажити се сузама’, изводнети (се) ‘(о 
очима) добити воденаст изглед, постати безизразан’, наводнити (се) ‘(о очи-
ма) овлажити се, оквасити се (сузама)’. Недвосмислено је да се сви описани се-
мантички садржаји развијају под дејством метонимије, ако се има у виду зна-
чење мотивних речи. Свакако да већина њих развија и метафорична значења 
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у својим секундарним реализацијама, нпр. разводнити ‘лишити карактери-
стичних црта, особина, учинити слабим, безизразним, ублажити’, изводнети 
(се) ‘изгубити снагу, изнемоћи’ итд. Опозитни концепт, тј. уклањање и одво-
ђење воде с неког простора, из земљишта каналима, цевима и сл. исказан је 
каузативним префиксалом одводнити и његовим дериватима: одводница, од-
водњавати (> одводњавање), одводњивати, одводња (покр.), док се медијална 
концепција дате радње исказује рефлексивном формом – одводњавати се / од-
водњивати се ‘ослобађати се вишка воде; одливати се, отицати’. 

Посебно се издвајају деривати којима се описује својство или стање воде 
као хидрографског појма односно карактеристике које ова материја испољава 
у природном окружењу, као компонента хидросфере. То су варијантни сложе-
нички и други облици са општим значењем:

а. ‘висина воде у речном кориту’ – водостај (> водостајни),140 водостој 
и водостање;

б. ‘излив реке на околно земљиште, поплава’ – водоплав (> водоплаван, 
водоплавност), поводањ, наводњење (заст.), водоводња (заст.).

У опречном односу према концепту ‘велика количина воде / излива-
ње воде’ налази се представа о смањеној или недовољној количини ове ма-
терије. Тако се стање које се описује као оскудица у води или њен недостатак 
именује варијантним облицима: безводица, безводница, безводност и безвође. 
Прва лексема остварује још значење ‘време или место оскудно водом’, а друга 
– ‘суша, период без кише’. 

Сасвим су другачије семантичке природе глаголски и именички дери-
вати са значењем делатности или активности у којима је вода предмет одно-
сно средство обављања радње. То је у првом реду глагол водарити (> водаре-
ње), који има више сличних семантичких реализација: 1.а. ‘снабдевати некога 
водом’; б. ‘носити некоме воду’; 2. ‘бавити се разношењем и продавањем воде’, 
односно његова рефлексивна форма водарити се, обележена као покрајинска, 
‘снабдевати се водом’. Покрајински обележено значење суфиксала водарина – 
‘разношење воде’ у непосредној је вези с датим глаголом, мада гледано творбе-
но, може се разумети и преко основне речи вода. Блиског је значења именич-
ка кованица водоопскрба (> водоопскрбни) ‘снабдевање водом’, док сложеница 
водопој указује на ‘појење водом’. Активност која подразумева употребу воде у 
медицинске сврхе, тј. лечење водом означена је девербативном јединицом во-
долечење/водолечиште.141

Њима се, даље, придружује глагол воденичарити са значењем ‘бавити се 
воденичарским послом’ и суфиксални дериват воденичарство ‘млинарско за-
нимање; обављање воденичарског посла’, у чијој семантици компонента ‘вода’ 

140 На основу података које даје РСАНУ, лексема водостај је калк према немачкој речи Wasserstand. 
141 Иако лексикографски приручници то нигде не региструју експлицитно, ова сложеница могла би 

се сматрати преведеницом грцизма хидротерапија. 
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учествује посредно, као сила која покреће уређај чије се име налази у основи 
глаголског суфиксала.  

Истој семантичкој скупини прикључују се називи привредних делатно-
сти или грана односно научних дисциплина које су на одређен начин повезане 
с водом: водоградња ‘грађење разних уређаја и постројења за искоришћавање 
воде или за заштиту од ње’, водопривреда (> водопривредни) ‘регулисање вода 
и њихово коришћење у привредне сврхе’, водопис (> водописни) ‘наука која се 
бави проучавањем и описом река, језера и мора, хидрографија’ (ков.).142

4.4.4. простор. Разноврсни облици простора који су на одређен начин 
повезани с водом именовани су читавим низом деривата различитог степена 
и типа творбе. 

Веома су бројна именовања, од којих су многа у варијантном односу, за 
исказивање садржаја ‘граница два слива, линија (гребен, венац и сл.) од које се 
вода слива у два правца, развође’: вододелница (вододелица, вододеоница), во-
доваљ (покр.), водолучје, водолучница, водомеђа, водоразмеђа (покр.). На спе-
цифичне хидрогеографске форме упућује и лексема одводница у једном од сво-
јих секундарних значења: ‘део реке или већег потока који се одваја од главног 
тока, рукавац; воденични јаз’.

Знатан је број облика са значењем бразде или усека који начини вода 
кад се слива, корито бујице, потока и сл.: вододерина (> вододеран), водова-
ља, вододер (покр.), вододерак (покр.), водојажа, водојежина (покр.). У транс-
формационом моделу ових сложеница појам означен лексемом вода као прва 
саставница има улогу агенса, тј. вршилац је радње исказане или имплицира-
не глаголском компонентом сложенице (вода дере, вода прави јаз), а значење 
сложенице у целини заснива се на резултативности: вододерина → оно што је 
вода дерала или оно што је водом дерано; водојажа → јаз који је направила во-
да).143 У систему је регистрован и синоним с ознаком покр. водоваља ‘јаружни-
ца око куће којом отиче вода, сливник’. Семантичка база за деривацију назива 
ових природних ентитета налази се у ванјезичкој стварности и реалној кон-
фигурацији тла. 

Агентивну улогу, такође, има прва компонента застареле сложенице во-
допађа ‘слив, предео са којег се сва вода слива у једну реку, језеро или море’. 
У секундарном значењу синонимна је лексеми водопад (> водопадан): ‘воде-
на маса која се сурвава с висине и само место на реци, потоку и сл. где се вода 
сурвава’. Исти однос међу сложеничким компонентама карактеристичан је за 
лексеме водоскок и водомет ‘водени млаз који шикља увис’, при чему је једно 

142 И сложеничка лексема водопис настала је према грчком моделу хидрографија. 
143 И. Клајн наводи да по моделу Ио + о + Го + -ина настају сложенице које значе резултат, траг или 

производ радње (nomina rei acte), при чему се појам исказан првом саставницом може схватити као врши-
лац радње или као средство помоћу којег се она врши, нпр. рукотворина, умотворина, вододерина и др. 
(Клајн 2002: 63). Сложеница водојажа грађена је по моделу Ио + о + Ио + -а, што потврђују и подаци које на-
води Скок (Skok 1973: 611).
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од секундарних значења деривата водоскок, оквалификовано као застарело у 
РСАНУ, синонимно лексеми водопад.

На усмерено кретање воде упућује и читав низ сложеничких деривата, у 
чијем је другом делу садржана глаголска компонента ‘тећи/ток’: водо ток,144 во-
дотек (> водотечки), водотеч (покр.) и водотечина ‘водени ток, водена стру-
ја’, водотечје (необ.) ‘речни ток; речна долина’, водоточина (покр.) ‘бујица од 
киша или од нагло отопљеног снега, надошла вода брзог, плаховитог тока’. 
Њима су концептуално блиске лексеме водопут ‘водени ток’ и водовље (ков.) 
‘водени путеви, воде’.

Опречне су семантике образовања којима се указује на места на којима 
се вода задржава из неког разлога, било због немогућности отицања било због 
конфигурације терена. То су застареле лексеме водочајина ‘место где се вода 
задржава’ и наводњење ‘место где се вода дуже задржава после поплаве’, као и 
покрајинизми водостај ‘место где се вода дуже задржава после поплаве’ и во-
достаја ‘понор у којему се задржава вода, који не може пропустити сву воду 
која се у њега стаче’. У њиховој творбеној структури именичка компонента има 
улогу агенса, а глаголском се указује на својсврсно мировање односно задржа-
вање на једном месту. Агентивна улога именичке компоненте указује на то да 
је овде реч о местима насталим спонтано, услед деловања природних процеса 
односно да није било људске интервенције. Другачији је семантички однос са-
ставница унутар сложеничког деривата водопој (> водопојни) и његове реги-
онално обележене варијанте водопоја ‘место на којему се стока поји, појило’. 
Иако је примарно значење наведене лексеме из просторног домена, њено се-
кундарно значење – ‘појење водом’ рефлектује праву природу тог односа. Да-
кле, компонента вода у овом случају на семантичком плану функционише као 
средство радње која се именује глаголском лексемом појити, а значи ‘дава-
ти коме да пије, напајати’. Истој скупини припада и лексема водотуш ‘локва у 
коју се слива вода’. Водоплавно земљиште и речни нанос именују се лексемама 
водоплав и водоплавина. 

Покрајинизмом водњак обележава се место на којем вода избија на по-
вршину земље – то може бити место настало спонтано, природним путем, као 
што је извор, или пак место настало као резултат човековог дејства: чесма, бу-
нар и сл. Семантички му је близак суфиксал водица у једном од секундарних 
значења: ‘извор лековите воде, бања’.

Лексема вода мотивише низ махом застарелих и покрајинских обра-
зовања којима се преноси садржај ‘канал, јаз, вада’: водовађа (заст.), водовал 
(покр.), водовоз (покр.), водојажа, водош (покр.). Једно од застарелих значења 
лексеме водовод обележава канал између река, језера, мора, док се дериватом 
водопровод исказује значење ‘пропуст, канал’. Између деривата и мотивне речи 
успоставља се метонимијска веза будући да се дериватом именује одређена вр-
ста простора кроз који пролази вода. Овим именовањима семантички су бли-

144 Лексема водоток развија секундарно значење ‘удубљење којим вода тече, корито, канал’. 
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ске застареле лексеме водоуз и водоузина ‘сужени природни водени пролаз из-
међу већих водених површина, мореуз’. 

Застарела именичко-глаголска сложеница с нултим суфиксом – водогаз, 
одражава предикатско-објекатски однос међу компонентама: газити воду, на 
шта упућује њена лексикографска дефиниција: ‘плитко место у текућој води 
где се може прегазити’.

Дериватима с лексемом вода у творбеној основи именују се и различи-
те врсте земљишта. Ова именовања формирана су према карактеристици коју 
земљиште испољава у односу на воду. За земљиште које не пропушта воду у 
дубину користи се покрајински назив вододржина. Кршно место, с којег киша 
спира земљу означено је покрајинизмом водоношљина, док се водоплавно зе-
мљиште назива водоплавина, водоплавље и водоплавштина (покр.). 

Лексема вода, такође, мотивише именовања којима се обележавају ра-
зличите врсте спацијалних односа:

– водораван, водоравањ, водоравнина (индив.) ‘површина, ниво мирне 
воде; раван површине мирне воде или њој паралелна раван’; 

– водоравница (ков.) ‘хоризонтала, водоравна линија’;
– низвође (нераспр.) и низводица (нераспр.) ‘правац, смер у којем тече 

вода, низводни правац’.
4.4.5. грађевине. У овој су групи лексеме са значењем грађевинских 

објеката и њихових делова које је створио човек и који имају одређену функ-
цију, у првом реду да задовоље његову потребу за водом. С обзиром на идео-
графску вредност датих лексема, тј. с обзиром на тип објекта који именују, ње-
гов изглед и намену, може се издвојити неколико мањих подскупина. 

Типичан представник ове групе јесте лексема водовод (> водоводни, во-
доводски, водовни [индив.]). С аспекта савременог говорника српског језика, 
њоме се обележава грађевински објекат и постројење смештено у њему за пре-
раду воде и снабдевање насељеног места водом за пиће, али истовремено и си-
стем који омогућава допремање воде до станова и кућа. Иако не постоји лек-
сикографски запис, истом лексемом обично се именује и предузеће задужено 
за управљање датим постројењем. С њом у однос релативне синонимије ступа-
ју застареле лексеме водоспровод, водовађа и водовођа. Део описаног построје-
ња чини место где се црпе вода која се разводи у водоводну мрежу, за шта по-
стоји назив водоцрпилиште, односно направа која функционише као црпка за 
воду – водоцрп (> водоцрпни). Сасвим је уопштене семантике кованица водо-
грађевина (> водограђевни), којом се обележава ‘уређај или постројење за иско-
ришћавање воде или за заштиту од ње’.

Уз довођење воде до стамбених и других објеката, истој концептуалној 
структури припада и компонента одвођења нечисте, искоришћене воде. Сло-
женице водоодводник и водолук, као и покрајинска образовања водоваља и во-
довача, служе за номинацију два веома блиска садржаја: ‘отвор за отицање 
воде, сливник’ и ‘јаз, канал за отицање воде’. Сличан садржај преноси и суфик-
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сални дериват одводница: 1.а. ‘канал, јарак или цев којима се одводи вода, од-
водна цев, одводни канал’.

Читав низ именовања окупљен је око садржаја који се односи на објекат 
за складиштење воде. Реч је о цистерни, резервоару за воду, који настаје било 
у природном окружењу било као део неког постројења:

– воденица 3. б. ‘врста мале цистерне’;
– вододрж и вододржа заст. покр. ‘базен, резервоар, ров за воду, цистер-

на; студенац’;
– водоспрема индив. ‘резервоар за воду’;
– водојажа 2.‘ браном заустављена вода, резервоар; вода која не отиче’; 
– водостан техн. ‘помоћни резервоар у хидроцентрали испред турбина’;
– водостаница, водоцрп жел. ‘резервоар у облику куле из којег се локо-

мотиве снабдевају водом’;
– водопој 3. ‘водостаница; крива цев на водостаници, напојник’;
– водохраниште заст.‘ резервоар за воду’.
Посебно место заузима лексема воденица (> воденичица, воденички/воде-

нични, воденичиште), којом се не указује на објекат чија је функција снабдева-
ње водом, већ на врсту млина чије деловање покреће вода.145 У однос неправе 
синонимије с њом ступа покрајинизам водењача, у једном од својих секундар-
них значења. С културног аспекта, значај воденице надилази њену практичну 
функцију за млевење жита, јер је она учествовала и у градњи симболичког све-
та културе. Д. Бандић наводи да је она готово свуда предмет различитих веро-
вања, те да сама предања о постанку воденице говоре о њеној вези с оностра-
ним светом (по једној верзији, воденицу је створио Бог, по другој то је учинио 
Свети Сава, а по трећој – ђаво) (Бандић 2004: 90). „Оне су биле симбол осво-
јеног простора, граница друштвеног према дивљем. Воденица се често прика-
зује као место сусрета човека с демонским бићима” (Раденковић 1995: 23–24). 
Воденица има статус демонолошког објекта јер „представља спој природног и 
културног, претварање једне ствари у другу, коришћење природних елемената, 
као и бука коју ствара” (СМ 2001: 90).

Функцију снабдевања водом нема ни грађевина именована застарелом 
лексемом водобран, са значењем насипа који служи за одбрану од поплава. С 
другачијом наменом ту су и грађевински објекти односно њихови делови обе-
лежени лексемама: водолечилиште ‘лечилиште у којем се примењује метод ле-
чења водом’ и водорига146 архит. ‘украс (на грађевинама готског стила) у обли-
ку разјапљене змијске или змајевске чељусти кроз коју истиче вода из олука’. 
За именовање дела куће у којем се смешта вода односно за именовање посу-
де за воду користи се неколико варијантних форми: водник, водница, водњак, 

145 Истом лексемом обележава се и уређај са воденим колом где се водена снага користи за друге ра-
дове, као и део млина, тачније воденични камен. Друго значење, добијено деловањем синегдохе, по принци-
пу име целине за део, оквалификовано је као застарело у РСАНУ. 

146 Овај дериват у РСАНУ описан је као калк према нем. Wasserspeier. 
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водњик, водњица, водовача. У једном од секундарних значења, које је у РСАНУ 
оквалификовано као покрајинско, синонимна им је лексема воденица. 

4.4.6. животиње. Међу дериватим с мотивном речју вода или придевом 
водени веома су бројна образовања којима се именују животиње, и то како по-
јединачне врсте тако и категорије вишег ранга: родови, породице итд. Већини 
животиња именованих на овај начин заједничка је врста станишта – углавном 
живе у воденим екосистемима или у њиховом непосредном окружењу одно-
сно на влажној подлози, због чега се може закључити да је у семантичко-дери-
вационом процесу, пре свега, доминантан, метонимијски механизам.

Најпре се издваја назив читавог разреда кичмењака чији представници 
имају могућност да дишу у води и ван ње. То је лексема водоземци (водоземски, 
водоземни), која у форми једнине означава још и представника тог разреда од-
носно било коју јединку која има физиолошке предиспозиције за овакву врсту 
егзистенције. Оба секундарна значења добијена су по моделу синегдохе (име 
ширег појма за ужи односно ужег за шири). Представник ове категорије је-
сте водењак, водњак или водарица – репати водоземац рода Triton (Molge) из 
реда Urodela, који живи по слатким водама.147 Суфиксалним дериватом вод-
њак такође се именује и репати водоземац Salamandra (maculosa, astra) из ф. 
Salamandridae, који живи по влажним шумама, и који је познатији као даждев-
њак.

Међу осталим кичмењацима ту су називи појединачних врста или 
подврста сисара, птица и гмизаваца, а у неким случајевима иста имена упо-
требљавају се и за категорије вишег реда. Сложеницом воденкоњ именује се 
афрички сисар биљојед, познатији као нилски или водени коњ (Hippopotamus 
amphibius).

Не треба занемарити бројне орнитониме мотивисане компонентом вода 
или воден, на основу природног окружења именованих животиња или на-
чина њиховог живота. За врсту птице Alcedo из реда викачица (Clamatores), 
која живи око воде, користи се неколико различитих назива: водомар, водо-
мор, водорибић (покр.). Сложеницом воденбика или синтагматским именова-
њем водени бик обележава се птица мочварица Botaurus stellaris из ф. Ardeidae, 
која живи у густој вегетацији или надомак водених површина.148 Покрајини-
зам воденка, уз вишечлани назив барски петлић, обележава птицу Ortigometra 
porzana, која насељава приобаље стајаћих водених површина: језера, мочва-
ра и бара обраслих растињем. Риђомрка птица Cinclus cinclus, која живи по-
ред воде (обично брзих потока) и која је добар пливач и ронилац, обележава 
се лексемом водењак односно лексичким спојем водени кос. Истим орнитони-
мом обележава се род (Cinclus) и породица (Cincliidae) сродних птица, као и 
њихове подврсте. Лексема водак употребљава се за птицу познатију као пу-
павац (Upupa epops), а водарица је назив за неколико различитих врста пти-

147 За њега се још користе следећи називи: мрмољак, водена гуштерица, водени гуштер, водено теле.
148 Иста врста обележава се још и лексемом букавац.
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ца певачица. Свему овоме додајемо опште именовање водар за петла који че-
сто гази воду. 

Деривати који се односе на представнике гмизаваца веома су бројни, 
али имају ограничену семантику. Једна скупина окупљена је око садржаја ‘бар-
ска змија неотровница с белом пегом иза ушију Tropidonotus natrix, белоушка’: 
водењара, водењача, водница, водњак, водњача. Друга скупина именује пото-
чарку, змију налик на белоушку, која је прилагођена животу у води: водарка, 
водењара, змија водарица, водена змија, водењача. И на крају, водњача је и бар-
ска корњача Emys orbicularis, која живи у мочварном земљишту и стајаћим во-
дама. 

У скупини назива за зглавкаре налазе се деривати којима се именује вр-
ста слатководног љускара (воденбуха), као и разноврсни инсекти који насеља-
вају водена станишта: воденпаук (водени паук Argyroneta aquatica), воденцвет 
(једнодневна лептирица Ephemera vulgata), водница (водена стеница). Водени-
чар је водени тврдокрилац биљојед Hydrophilus piceus из реда Hydrophilidae, за 
којег се још користе називи водена буба, водољуб (покр.), водољубац (покр.) и 
црни веслач. Исти дериват именује инсекта тврдокрилца пљоснатог тамнома-
слинастог тела Dytiscus marginalis из ф. Dytiscidae, као и воденог инсекта рили-
чара Limnabates stagnorum односно Hidrometra lacustris, који се клижу по по-
вршини воде. 

За врсту мекушца Plumatella repens користи се назив (пузаво) воденпер-
це.

И на крају, у ову групу уврштени су и називи за поједине делове живо-
тињског тела:

– водењак ‘мехурић пун воде у овчјем, козјем лоју’; 
– водопуст, водопуз (дијал.) и водопушњача (покр.) ‘спољни део мокраћ-

но-полног органа код женске стоке’;
– одводница ‘мали канал, цевчица којом млеко из вимена одлази у мле-

ковод’.
4.4.7. биљке. Фитонимски деривати обележавају врсте зељастих, дрве-

настих, ређе жбунастих биљака које расту у води, имају сочан плод, специфи-
чан начин опстанка или су пак на неки други начин повезане с водом. Лексема 
водница представља општи назив за биљку која расте у води, а њоме се, тако-
ђе, обележава и водњикав кромпир.

Трновита жбунаста биљка драч (Paliurus aculeatus) може се још именова-
ти и покрајинизмом водолист, чија је мотивација непрозирна. Ово је уједно и 
једино именовање жбунасте биљке у групи фитонима. Насупрот томе бројни 
су деривати за обележавање различитих врста зељастих биљака:

а. барских – водољуб (Butomus umbellatus) и водарка (водени буберак 
Hydrocharis morsus);

б. бодљикавих – воденика (трава Cnicus oberaceа), водостањ (покр.) 
(Dispacus silvester или чешљуга); 
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в. паразитских и коровских – водњача (покр.) (Orobanche), водопија или 
водоплав (Cichorium intybus);149 

г. и других: воденичар (Iberis amara), водопић (покр.) (Mandragora acaulis, 
мандрагора).

За поједине дрвенасте врсте користе се покрајинизми: водоклен (пла-
тан), водолист (зеленика Ilex aquifolium) и водопија (врста врбе). Већина де-
ривата односи се на воћне сорте: воденика (врста киселе јабуке), водењача 
(врста смокве), воденичар (врста црвеног грожђа), нарочито оне чији је плод 
веома сочан. Тако се за именовање врсте сочне јесење крушке користи читав 
низ јединица: воденац, воденичарка, воденка (покр.), водењаја (покр.), воде-
њак, водењака, водењара, водењача, водњикавка, водунац. Такође, и друге биљ-
ке са сочним плодовима могу имати називе мотивисане на овај начин. По-
крајинизам воден означава врсту сочне диње или лубенице, а водењак врсту 
сочне диње и кромпира који није брашњав, већ воденаст кад се кува. Дивља 
или шумска јагода (Fragaria vesca) може се именовати покрајински обележе-
ном лексемом водољешка. 

И делови биљке, пре свега гране, обележавају се дериватима мотивиса-
ним речју вода односно воден:

– водењача ‘неплодна грана на воћкама’;
– водопија (покр.) ‘летораст; бујно израсла гранчица’; 
– одводница, одвода ‘дебља бочна грана на чокоту’;
– водењак (покр.) ‘грана на јабуци или крушци која расте право увис, а 

дуго година не носи плод’.
Низ фитонимских деривата окупљен је око садржаја ‘врста тикве 

Legenaria vulgaris (Cucurbita lagenaria), чији се сув плод употребљава као суд за 
воду’: водењача, водењака, водњака, водњача. 

4.4.8. предмети. У оквиру ове семантичке групе налазе се деривати које 
обједињује опште предметно значење будући да се њима именују различите 
врсте уређаја, справа, посуда итд. 

Најпре се издваја сложеница водомер, чије компоненте успостављају 
предикатско-објекатску везу: мерити воду. Њоме се обележава неколико бли-
ских садржаја: 1.а. ‘уређај за мерење висине нивоа воде (у рекама, језерима, 
мору)’; б. ‘стаклена цев за контролу нивоа воде у парном котлу’; 2. ‘апарат за 
мерење утрошка воде’. У значењу наведеном под тачком 1.б. у РСАНУ сино-
нимна јој је сложеница водоказ. С архисемом ‘уређај, справа’ забележене су 
још лексеме:

– водоскок ‘нарочито постројење за избацивање воде увис’;
– водењара 3. и водењача 8. ‘пећ за топљење руда са воденим хлађењем 

зидова’;
149 У литератури се наводи да је реч водопија, као ботанички термин, настала сужавањем и петри-

фикацијом облика υδροπότης, али да може бити и накнадна преведеница од νεροκράτης, са посебним значе-
њем ‘врста биљке’ (Slapšak 1987: 49).
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– водострој ‘машина коју покреће вода’ (заст.);
– воденица 1.б. ‘млинац за млевење кафе, бибер и сл.’;
– водоравњача ‘либела, справа за одређивање водоравног положаја’ 

(ков.).
Знатан је број именовања којима се упућује на посуде разноврсног из-

гледа и намене. Садржај ‘рог или издубен комад дрвета у коме се држе вода и 
брус за оштрење косе’ обједињује суфиксалне деривате водир, водењак, води-
јер, водник. Остале јединице имају блиску семантику јер се односе на посуде у 
које се смешта вода:

– одводница 4. ‘дрвено корито, жлеб иза воденичног камена’ (покр.);
– водара ‘црепарско коританце у виду сандучета са водом за хлађење 

црепа’ (покр.);
– водонос ‘суд за ношење воде’ (заст.);
– водењајка ‘чаша за воду’(необ.);
– водар 4. ‘калуп без данцета за израду цигала’ (покр.);
– водница 1.б. ‘суд у којем се топи снег и држи од њега отопљена вода’.
На известан начин њима би се могла прикључити и лексема водокотлић, 

којом се, такође, обележава нека врста спремника за воду, али с нешто друга-
чијом наменом. Као својеврстан садрживач воде доживљава се и брод који је 
преноси, назван водоносац, док се за заоштрени крај предњег дела брода, тач-
није његов кљун, корист назив водосек. 

У дефиницији под тачком 4 у РСАНУ наводи се садржај ‘чесма’ већ по-
менуте сложенице водовод, који је оквалификован као застарео. 

Дериватима из ове групе обележавају се и други предмети: стаклени 
кликер именује се покрајинизмом воденка; безбојни знак утиснут у банкно-
те и вредносне папире или водени жиг још се назива водотисак. Имена за ра-
зличите мотиве веза мотивисана су речју вода: водња (покр.) и водица (> во-
дичаст). 

4.4.9. особе. Овој групи припадају именички деривати из категорије 
nomina agentis, professionis и attributiva, при чему се прва и друга скупина у не-
ким случајевима међусобно преплићу, нарочито када је реч о традиционал-
ним пословима.

Прве две семантичке скупине у првом реду обухватају суфиксиране и 
сложеничке деривате са значењем особе која спроводи одређену радњу над во-
дом, тако да мотивна реч исказује појам који је предмет, објекат манипулаци-
је. Таква је најпре сложеничка лексема водолија ‘онај који лије воду; онај који 
долива воду у вино’, као и суфиксал водар,150 са својим дериватима водарев/во-
даров, водарски и моционим образовањем водарка / водарица (> водаричин) / 

150 С. Милорадовић издваја семантичко-творбени низ који се односи на занимање особе која се ста-
ра о снабдевању водом, која доноси воду, те констатује да су ови називи мотивисани робом која се продаје. 
Поред наведених лексема, ауторка даје још и дериват водарош, уз напомену да се он појављује на терену Вој-
водине, с обзиром на то да суфикс -арош садржи мађарски формант -ош (Милорадовић 2013: 21).
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водаруша. Примарно значење суфиксала водар гласи ‘онај који доноси воду, 
водоноша’ те је, као што се види из дефиниције, синониман сложеничком 
образовању водоноша (> водоношин, водоношки). Њиме се, међутим, осим вр-
шиоца радње, може исказати и носилац одређене професије: 1.б. ‘онај који се 
бави доношењем и продајом воде за пиће, сакаџија; онај који се стара о снабде-
вању водом’; 2.а. ‘чувар и разводник воде из јаза за наводњавање’; 2.б. ‘радник 
који разводи воду у солани’; 2.в. ‘радник који надгледа хлађење високе пећи 
водом’.151 Само са значењем професије јављају се: застарела лексема водомерић 
‘лађар који мери дубину воде у реци’; затим, две кованице водописац ‘хидро-
граф, онај који се бави водописом’ и водопроналазач ‘онај који проналази ме-
сто где има подземних вода’; другостепени дериват воденичар (> воденичарев/
воденичаров, воденичарски) са моционим обликом воденичарка (> воденичар-
кин); и на крају ту је сложеница водоинсталатер ‘занатлија који инсталира и 
поправља водоводне цеви и друге делове водоводне и канализационе мреже’ 
(> водоинсталатерски), за коју И. Клајн сматра да је настала превођењем не-
мачке лексеме Wasserinstallateur. Први сложенички део не доводи се у семан-
тичку везу с лексемом вода, будући да се он односи на водовод, те се може рећи 
да се ради о некој врсти скраћивања тог дела (Клајн 2002: 42). Ни лексема воде-
ничар није непосредно мотивисана речју вода: у њеној основи налази се име-
ница воденица, којом се денотира уређај чији рад покреће снага воде. 

Скупина атрибутивних именица окупља образовања којима се човек 
квалификује према доминантном својству: телесној карактеристици, особини 
личности, склоностима и сл. Ту је најпре сложеничка лексема водоглавац, ко-
јом се именује особа која болује од водоглавости, тј. нагомилавања воде у гла-
ви, што има одговарајућу телесну манифестацију. Суфиксални дериват трећег 
степена водњикавац, којем је у основи придев водњикав, квалификује особу 
слабог карактера изражавајући при томе пејоративни однос говорника пре-
ма референту. За беспосличара, нерадника или неспретну особу, шепртљу ко-
ристи се именовање преливода, чију творбену и семантичку базу чини фразе-
ологизам преливати (пресипати, претакати) из шупљег у празно у значењу 
‘бавити се узалудним, бескорисним послом, водити празне разговоре’. Човеко-
ве склоности, које се манифестују у специфичном односу према води, описују 
лексеме супротне семантике: водомрзац ‘онај који мрзи воду’ и водопија (> во-
допијин) / водопијац / водопилац, са примарном реализацијом ‘онај који, она 
која пије само воду, а не и алкохол’.152 Суфиксални дериват водоплавац карак-
терише човека с обзиром на место становања – ‘човек из водоплавног места’. 

4.4.10. црква и религија. Овој значењској парадигми припадају називи 
празника, обредних радњи и елемената који у њима учествују.

151 Сложенице водоноша и водолија представљају калкове према грчким моделима υδροφόρος одно-
сно υδροχόος, са напоменом да „уколико је водоноша позније формирање, онда се може говорити и о семан-
тичкој позајмљеници” (Slapšak 1987: 49).

152 Лексема водопија може имати и агентивно значење: ‘онај који, она која пије минералну воду (у 
лечилишту)’.
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Дериват с примарним деминутивним значењем водица има развијену 
семантичку структуру. У једној од својих секундарних реализација поприма 
обележје религијског термина, тако да водица функциoнише као семантички 
еквивалент синтагматском изразу света вода – ‘вода која је по црквеним обре-
дима освећена’. Из наведеног значења метонимијом се развија нови семантич-
ки садржај ‘чин свећења, освећивања воде’, по моделу: материја → радња чији 
је објекат дата материја. У овом значењу лексема водица припада културном 
коду у коме се укршта религијска компонента с народним веровањима. С. Ми-
лорадовић наводи да ова лексема у наведеном значењу има значајан статус с 
аспекта језичке слике воде. „За разлику од деминутивно-хипокористичког зна-
чења водица, у коме је значење мотивне речи вода модификовано само са гле-
дишта субјективне оцене, значење ‘освећена, света вода’ има и нови денотат” 
(Милорадовић 2013: 21).153 Од лексеме водица изводи се придев водичин, као 
члан израза водичин пост, те агентивна именица водичар ‘онај који носи осве-
ћену воду по кућама’. За обред освећења воде користе се још називи: водоосве-
ћење, водокрштење и водосвет (покр.). Из истог је домена, али нешто друга-
чијег творбеног обрасца воденица ‘кропионица, суд са освећеном водицом код 
улаза у цркву’, као и придев водокрсни ‘који се односи на крштење водом; осве-
ћен (о водици)’.

 Посебан круг именовања повезан је с Богојављењем, црквеним празни-
ком који се слави 19. јануара као дан када се Бог јавио приликом Христовог кр-
штења на Јордану. Лексема Водокрст је покрајински назив за Крстовдан, дан 
уочи Богојављења, када се у православној цркви освећује водица, као и за сам 
празник Богојављење, за који се још употребљавају називи Водокршће и Водо-
крште односно Водица. Сви ови називи мотивисани су религијском функци-
јом воде. Лексема водокршће у исто време је и покрајински назив за воду осве-
ћену уочи Богојављења. 

4.4.11. људско тело и болести. Дериватима који су посредно или непо-
средно мотивисани речју вода обележавају се различити делови људског тела 
и болести, а обе групе појмова доводе се у везу с одређеним врстама телесних 
течности, што значи да је на семантичком плану ових јединица доминантан 
метонимијски механизам развоја значења. 

У првом реду издваја се лексема водењак, којом се обележава унутра-
шњи омотач ембриона испуњен плодовом водом. Истим дериватом именује се 
и мокраћна бешика, за коју се још употребљава и назив водник. Мокраћни ка-
нал обележава се сложеницом водопуст, док је лексема водостој покрајински 
назив за застој мокраће. Могућност за стварање назива овог типа треба тра-
жити у секундарном садржају лексеме вода, наведном у РСАНУ под тачком 7 
– а. ‘мокраћа’, д. ‘плодова вода’.

153 У косовско-ресавском говору Крушевца поменута семантичка двозначност диференцира се по-
моћу акцента: водица (краткосилазни на о) у деминутивно-хипокористичком значењу, а водица (краткоси-
лазни на и) у значењу ‘освештена, света вода’ (Милорадовић 2013: 21).
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Медицинском термину грчког порекла хидроцефалија ‘нагомилавање 
воде у глави’ одговара преведеница водоглавост. 

За водену болест (ascites hydrops), која се манифестује нагомилавањем 
течности око зглобова и у трбушној дупљи, користи се читав низ назива: води-
ца (> водични), водењача, воденица (покр.), водобоља (заст.). 

Овом сегменту стварности припада и одводница (артерија, куцавица), 
анатомски термин којим се обележава крвни суд који одводи крв из срца.

4.4.12. имена субјективне оцене. Овде се налазе деминутиви / хипо-
користици и аугментативи / пејоративи како основне речи вода: водица (> во-
дичица), водурина, водетина, тако и осталих деривата: воденица > воденичка 
(дијал.), воденичина; водењача > водењачина; водир > водирче; водојажа > во-
дојажина; водопад > водопадић. 

4.4.13. материја. Ова група обједињује семантички шаролике лексеме 
којима се обележавају течности различите врсте. 

По својој семантичкој структури истиче се лексема водњика, која има 
више семантичких реализација с наведеном архисемом. Она најпре именује 
воду у којој превру разни плодови и која се употребљава као пиће. Са истим 
значењем јављају се варијантни облици: водљика, водника и водница. Њоме се 
још обележавају и следећи садржаји: ‘слабо, разводњено вино или ракија’, ‘су-
рутка’, ‘течност која се добија при сувој дестилацији дрвета’. Друго значење 
може се исказати и покрајинизмом водњака, док се за последње, из области хе-
мије, користи и варијанта водљика. Свима њима својствена је карактеристика 
номинованих материја да у свом саставу садрже већу количину воде.

Више пута поменута лексема водица обележава лек или козметички 
препарат у течном стању, а с призвуком шаљивости исказује и слабије алко-
холно пиће. 

Ту су још и форме водокречина, синонимна деривату жабокречина, од-
носно водобарица у значењу ‘барица, тј. мала бара’. 

4.4.14. митолошка бића. Лексема водењак је носилац културног кода, 
који је видљив у лексикографској дефиницији РСАНУ: ‘водени дух који, по на-
родном веровању, мами људе и утапа их у воду’. Станиште овог бића мотивиса-
ло је дато именовање. То је мушки митолошки лик, зли дух, домаћин и заштит-
ник воденог простора. По неким веровањима, потиче од утопљеника чија тела 
нису сахрањена, као и од утопљеника или деце коју је проклела мајка. По дру-
гим веровањима, то су душе злих, грешних људи, који по казни живе у води. 
Иако се типолошки разликују, оваквих представа има највише код Источних и 
Западних Словена, док код Јужних Словена овај лик асоцира на ђавола. При-
казује се у обличју веома старог деде, одраслог мушкарца, маленог дечака или 
невидљивог духа. Истичу се његове наказне, а често и зооморфне црте. Сма-
тра се да постоји седам водењака. Његово станиште су дубока вода, вирови, 
водени вртлози, ушћа река, бране, јазови, насипи и воденице. Највише је акти-
ван у подне, поноћ, по месечини и по заласку сунца. Заводи и утапа људе: оне 
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који пливају над његовим стаништем, оне који су псовали и богохулили, ради-
ли недељом, оне који се не прекрсте пре уласка у воду итд. (СМ 2001: 92–93).

Исти образац именовања постоји и код именичких форми с атрибутив-
ном улогом: водаркиња и водарица, које се обично употребљавају уз реч вила 
да би указале на биће које, по народном веровању, борави поред воде. Овај мо-
дел важи и за назив водар – ‘натприродно биће које, по народном веровању, 
живи поред воде’. 

4.4.15. новчане накнаде. Ограниченог је обима скупина деривата који-
ма се обележава својеврсна новчана накнада за употребу воде или какву другу 
услугу у вези с водом. Ту су четири јединице из различитог домена стварности: 

– водарина ‘такса за воду’ и ‘порез за употребу воде при наводњавању’;
– воденичина ‘порез на воденицу’ (заст.);
– водичарина ‘награда свештенику за освећење водице’ (покр.);
– водоваштина ‘такса за одвођење воде вадом’ (покр.).
4.4.16. остале групе. Преостале семантичке групе обједињују ограни-

чен број чланова.
Скупина онима је неочекивано малобројна. Окупља свега неколико пре-

зимена: Водница, Водовар, Водопија и Водопић.
Међу астролошким терминима издваја се Водолија – једанаесто по реду 

зодијачко сазвежђе (Aquarius). Дато именовање формирано је на основу сим-
боличне представе материјализоване у облику фигуре што излива воду из ам-
форе, а „означава воде стварања света и његовог уништења, цикличну смрт и 
обнову” (Lampić 1999: 165).

Водолија је, такође, и покрајински назив за западни ветар у Ресави, за 
који још постоји и форма водајлија. 

За хемијски елеменат водоник (> водоников, водонички, водонични), који 
је део структуре молекула воде, постоји низ варијантних форми водик (> води-
ков, водични),154 водник, воденик (необ.) и застарели русизам водород. 

4.4.17. семантички модели деривата. У табели која следи представље-
не су компоненте из семантичког садржаја лексеме вода које су нарочито ак-
тивне у процесу деривације, тј. стварања назива мотивисаних датом речју. 
Примери су навођени према броју семантичких модела индукованих одгова-
рајућим семама.

Табела 3.
активна сема из 
сем. садржаја 
лексеме вода

семантички модел добијено именовање и семантичка група којој 
припада

водена 
површина или 
ток

‘који се изводи на води’ особине: воден (водени саобраћај, спорт)
‘који обилује водом’ особине: поводан

154 Према П. Скоку (Skok 1973: 611), водик је неологизам (настао према чешком). 
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водена 
површина или 
ток

‘који је изложен воденој површини или 
току’

особине: подводан (подводност), водичав, 
водокрчан, водолежан, водоплаван (> водоплавно, 
водоплавност), водоплован

‘који је сиромашан водом’ особине: безводан
‘који се налази испод водене површине 
или тока’

особине: подводан

‘који заузима одређени положај у односу 
на водени ток’

особине: узводни (> узводно), низводни (> низводно, 
низвође)

‘који се простире у правцу водене 
површине’

особине: водораван (>водоравно, водоравност)

‘који је усклађен с правним прописима 
о водама’

особине: водоправни

‘висина водене површине или тока’ стање: водостај (>водостајни), водостање, водостој
‘оно помоћу чега се одређује водораван 
положај’

предмети: водоравњача

‘ток воде или водена површина’ стање: водотек (>водотечан, водотечина), водоток, 
водотеч, водотечина, водотечје, водоточина, 
водопут, водовље, водобарица

‘дејство водене масе’ активност: водоплав (> водоплаван, водоплавност), 
поводањ, наводњење, водоводња

‘оно што раздваја два водена тока’ простор: вододелница (вододелица, вододеоница), 
водоваљ, водолучје, водолучница, водомеђа, 
водоразмеђа

‘оно што вода начини кад се слива’ простор: вододерина (> вододеран), водоваља, 
вододер, вододерак, водојажа (> водојажина) 
водојежина, водоваља

‘канал којим протиче вода’ простор: водовађа, водовал, водовоз, водојажа, 
водош, водовод, водопровод

‘место с којег се вода слива, пада с 
висине или на ком шикља у висину’

простор: водопад (> водопадан, водопадић), 
водопађа, водоскок, водомет, водњак

‘место где се вода задржава’ простор: водочајина, наводњење, водостај, 
водостаја, водотуш, водопој (> водопојни)

‘пролаз између две водене површине’ простор: водоуз, водоузина
‘место у води којим се може проћи’ простор: водогаз
‘земљиште које задржава или пропушта 
воду’

простор: вододржина, водоношљина, водоплавина, 
водоплавље, водоплавштина

‘оно што вода поплави или нанесе’ простор: водоплав, водоплавина
‘оно што се ствара на воденој површини’ материја: водокречина
‘оно што штити од плављења воде’ грађевина: водобран
‘онај који станује у водоплавном месту’ особа: водоплавац
‘коришћење водене површине или тока у 
привредне и друге сврхе’

активност: водопривреда (> водопривредни), 
водоградња, воденичарити (> воденичарство), 
водопис

‘оно што користи воду у одређене сврхе’ грађевина: воденица (> воденичица, воденичка, 
воденичина, воденички/воденични, воденичиште)

‘онај који користи воду у одређене сврхе’ особа: воденичар (>воденичарев/воденичаров, 
воденичарски, воденичарка > воденичаркин), 
водописац, водопроналазач

‘оно што се плаћа за коришћење воде’ новчана накнада: воденичина
‘површина мирне воде’ простор: водораван, водоравањ, водоравнина
‘оно што је у равни површине мирне 
воде’

простор: водоравница
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водена 
површина или 
ток

‘смер у којем тече вода’ простор: низвође, низводица
‘оно што служи за пловидбу воденом 
површином или током’

предмет: водосек

‘оно што мери ниво водене површине’ предмети: водомер
‘онај који мери ниво водене површине’ особа: водомерић

вода као 
течност, 
материја

‘који припада води’ особине: водин
‘који је сачињен од воде’ особине: водан, воден
‘који у себи садржи већу количину воде’ особине: водан, воден, воденаст, воденкаст, водељав 

(водељавост), водењав, водењаст, водењикав, 
водењикаст, водињав, водљикав, воденаст, 
воденкаст, водљикаст, воднат, воднен, водникав, 
водњав, водњикав (> водњикаво, водњикавост), 
водњикаст (> водњикасто), водовираст, водуњав (> 
водуњавост), водњав, водоносан

‘који је сличан води’ особине: водан, воденаст, воденкаст, водолик
‘који се (не) раствара у води’ особине: воднорастворан, водотопив, водопостојан
‘поста(ја)ти воден’ стање: воднети, заводнети (се), изводнети (се) (> 

изводнео), разводнети (се) / разводњавати (се) (> 
разводњен, разводњено, разводњеност), разводнити 
(се), наводнити се / наводњити се, наводњавати се

‘чинити воденим / уклањати воду’ активност: воднити, разводнити / разводњавати 
(> разводњавање), разводњивати (> разводњивање), 
наводнити / наводњити / наводњавати (> 
наводњавање) / наводњивати (> наводњивање), 
одводнити (> одводница) / одводњавати (се) (> 
одводњавање, одводња) / одводњивати (се)
особине: наводњив (> наводњивост), наводњеност

‘пунити се сузама’ стање: заводнети (се) (> заводнео), изводнети (се), 
наводнити (се)

‘оно што садржи воду или кроз шта вода 
пролази’

део тела: водењак, водник, водопуст, одводница 
особа: воденоглавац, водоглавац

‘оно што се манифестује испуњавањем 
водом’

особине: воденоглав
болест: водоглавост, водница, водица, водењача, 
воденица, водобоља

‘који може да прими, задржи, испусти 
или пропусти већу количину воде или 
обрнуто’

особине: водопримљив, водожедан, вододржилачки, 
вододржив, водоиздашност, водопропустан, 
водопропустљив, водоспроводан

‘који не пропушта воду’ особине: водонепропустљив, вододрж(љ)ив, 
вододржан, водопостојан

‘који испољава разводњеност у 
асптрактном смислу’

особине: воден

‘онај који је слабог карактера’ особа: водњикавац
‘стање без воде’ стање: безводица, безводница, безводност, безвође
‘од којег настаје вода’ особине: водородан
‘који служи за прикупљање воде’ особине: водосабирни
‘оно од чега се вода састоји’ хем. елементи: водик (> водиков, водични), водоник 

(>водоников, водонички, водонични), воденик, 
водород

‘оно у чему превру плодови’ материја: водњика, водљика, водника, водница
‘оно што се користи за лечење’ материја: водица
‘оно из чега вода истиче’ грађевине: водорига
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вода као 
течност, 
материја

‘оно што је састављено од воде или 
учествује у њеном одвођењу’

део животињског тела: водењак, водопуст, водопуз, 
водопушњача, одводница
део биљке: водењача, водопија, одводница, одвода, 
водењак

‘оно што мери утрошак воде’ предмети: водомер, водоказ
‘оно што користи воду за своју функцију’ предмети: водоскок, водењара, водењача, водострој
‘оно у чему се држи вода за обављање 
неког посла’

предмети: водир (> водирче), водењак, водијер, 
водник, водара, водар

‘оно што доноси кишу’ природне појаве: водолија/водајлија
вода као извор 
живота

‘онај који пије воду’ особине: водолок
особа: водопија (> водопијин), водопијац, водопилац
презиме: Водопија, Водопић

‘онај који мрзи воду’ особа: водомрзац
‘који је намењен води’ особине: воден (водена посуда), (тиква) водењача, 

водогревни, водогрејни
‘онај који обавља активности у вези с 
водом’

особа: водар (> водарев/водаров, водарка, водаруша, 
водарица > водаричин), водоноша (> водоношин, 
водоношки)

‘снабдевање водом’ активност: водарити (водарење, водарина), 
водоопскрба (> водоопскрбни), водопој, водолечење, 
водолечиште

‘оно што служи за снабдевање водом’ грађевине: водовод (> водоводни, водоводски, 
водовни), водоспровод, водовађа, водовођа, 
водоцрпилиште, водоцрп (> водоцрпни), 
водограђевина, водоодводник, водолук, водоваља, 
водовача, одводница, воденица, вододрж, вододржа, 
водоспрема, водојажа, водостан, водостаница, 
водоцрп, водопој, водохраниште

‘онај који поправља водоводне цеви’ особа: водоинсталатер
‘оно што се плаћа за употребу воде’ новчана накнада: водарина, водоваштина
‘место где се црпе вода’ простор: водоцрпилиште
‘место где се вода употребљава у 
лековите сврхе’

грађевине: водолечилиште

‘место у кући где се смештају посуде с 
водом’

грађевине: водник, водница, водњак, водњик, 
водњица, водовача, воденица

‘оно у шта се смешта вода’ предмети: водњак, водонос, водоносац, водењајка, 
водостан, водница
презиме: Водница

вода као извор 
живота

‘оно у чему се држи вода с посебном 
наменом’

предмет: водокотлић, водир, водостаница

‘оно што омогућава доток воде’ предмети: водовод
‘онај који ништа не ради’ особа: преливода
‘оно што има својства воде’ предмети: воденка, водотисак, водња, водица
‘онај који живи у воденом или на 
влажном станишту односно у његовој 
близини’

особине: поводан (поводна биљка)
животиње: водоземац (водоземски, водоземни), 
водењак, водњак, водарица, воденкоњ, водомар, 
водомор, водорибић, воденбика, водењак, водак, 
водар, водењара, водењача (> водењачина), водница, 
водњак, водњача, водарка, воденбуха, воденпаук, 
воденцвет, водољуб, водољубац, воденперце
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вода као извор 
живота

‘онај који успева у води или на воденом 
терену односно који има сочан плод и 
сл.’

биљке: водница, водолист, водњача, водољуб, 
водарка, воденика, водостањ, водњача, водопија, 
водоплав, воденичар, водопић, водоклен, водењача, 
воденац, воденичарка, воденка, водењаја, водењак, 
водењака, водењара, водењача, водњикавка, водунац, 
водољешка 

религијска 
функција воде

‘оно што учествује у религијском обреду’ материја: водица, водокршће

‘онај који носи освећену воду’ особа: водичар
‘радња у којој вода има религијску 
функцију’

обред: водоосвећење, водокрштење, водосвет

‘оно што се плаћа за освећење водице’ новчана накнада: водичарина
‘оно у чему се држи освећена вода’ предмет: воденица
‘време с религијским значајем’ празник: Водокрст, Водокршће, Водокрште, Водица

‘количина у 
којој се вода 
може јавити’

‘мало/много’ имена субј. оцене: водица (>водичица), водурина, 
водетина

митолошка 
функција воде

‘онај који станује у води или поред ње’ бића: водењак, водар, водаркиња, водарица

астролошко 
виђење воде

‘онај који лије воду’ хороскопски знак: Водолија

Како показује деривационо гнездо лексеме вода, највише семантичких 
модела подстакнуто је семом која указује на воду као хидрогеографски појам, 
тј. на њену могућност да се јави у одређеном хидрогеографском лику: као во-
дени ток (река, поток и сл.) односно у стајаћој форми (море, језеро, бара и сл.). 
Ова сема мотивише читав низ деривата који су се развили на основу природ-
них одлика воденог тока или површине да натапа или потапа околно земљи-
ште, да се простире у одређеном правцу, да заузима одређени положај, да се 
креће на специфичан начин и тако утиче на околни рељеф, да буде станиште 
или извор хране неким биљкама и животињама, као и на основу његовог по-
тенцијала који се може искористити у привредне и друге сврхе. По продуктив-
ности следи сема која се тиче особина воде као течности, материје, пре свега, 
њене способности да се нађе у саставу друге материје или тела. Тако је форми-
ран читав низ деривата којима се денотирају разноврсне особине, стања или 
предмети. Веома је утицајна сема која указује на неопходност воде за опстанак 
живог света на земљи. Она је подстакла читав низ деривата који се тичу снаб-
девања водом. На семантичко-деривационо гнездо лексеме вода знатно мање 
утичу семе које се тичу њене религијске, митолошке и друге функције. 

4.5. Терминолошки изрази с компонентом вода

4.5.1. Поред богате деривације, лексема вода испољава изузетан потен-
цијал на плану лексичког удруживања. Узрок томе су физичка и хемијска свој-
ства именоване природне материје на које упућују семе садржане, такође, у 
њеном лексичком значењу. На првом месту је то њена архисема ‘течност’, што 
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ће се углавном преносити као доминантно својство у свим синтагмама у који-
ма она има функцију главног члана, нарочито код оних са измењеном денота-
цијом (раствори, киселине и друге хемијске супстанце у течном стању).

У РСАНУ је наведено око 40 израза с компонентом вода, а од тога је по-
ловина са терминолошком вредношћу. Грађа показује да је начин на који пер-
ципирамо воду посредством утисака које примамо различитим чулима једна 
од главних мотивационих база за формирање синтагматских спојева.155 Ква-
литет или особине неког ванјезичког ентитета постоје независно од тога да ли 
их неко опажа или не. Особине које су запажене посредством чула и у језику 
манифестоване и формализоване одређеним језичким јединицама превазила-
зе ниво субјективног опажаја и постају колективно маркиране.156 Како наво-
ди Д. Костић, „стални процеси подешавања перцепције и реалности предста-
вљају не само индивидуални већ и општи процес. Нагомилано општељудско 
искуство појединаца утиче на њихове перцепције” (Костић 1988: 425). С тим у 
вези, могуће је говорити и о начину виђења света или природе одређеног ко-
лектива, а на основу утврђивања мотивације језичког знака залази се у сфере 
изван компетенција језика, а „управо екстралингвистичка мотивисаност лек-
сике пружа могућност реконструкције културе, односно, сагледавање култур-
не информације из семантичке” (Башић 2016: 136).

Лексички спојеви с компонентом вода у највећем броју случајева подле-
жу терминологизацији, а као такви остварују значајну номинациону функци-
ју у језику и припадају различитим научним областима – од географије до ана-
томије. 

4.5.2. Иако у РСАНУ и РМС поједини изрази нису означени као тер-
мини, они ће овде бити посматрани као део географске или хидрогеографске 
терминологије. Ове јединице су очекиване, с обзиром на то да водене повр-
шине улазе у састав природног амбијента. То су изрази: територијалне воде 
‘појас воденог пространства (обично мора, океана) који се протеже дуж оба-
ле и чини саставни део територије прибрежне државе’, метеорска или оборин-
ска вода ‘вода као атмосферски талог’, стајаћа вода ‘вода која не отиче (у бари, 
мртваји, цистерни и сл.)’ и текућа вода ‘вода која отиче, тече а. изворска, реч-
на вода; б. речни ток, текућица; в. водоводска вода’. Придев стајаћи реализује 
секундарно значење у оквиру овога споја ‘који не тече (о води)’, а придев теку-
ћи – основно: ‘који тече (о води)’. Придев стајаћи, за разлику од придева теку-
ћи, има шири, али ипак ограничен, колокациони опсег (~ војска, ~ одело). Њи-
хова употреба уз лексему вода чини ове спојеве постојаним, фиксним, што им 
даје терминолошко обележје. 

155 Под перцепцијом се подразумева опажај заснован на чулним подацима. То је сазнајна, у првом 
реду когнитивна, психолошка функција којом се организам оспособљава да прима и прерађује информаци-
је и да одржава додир са спољном и унутрашњом реалношћу (Костић 1988: 424).

156 Према Д. Костићу (1988: 424), свака перцепција успоставља однос између субјекта и реалности 
те представља интерпретацију објекта. Тако опажај светлине неког предмета неће зависити само од његове 
стварне осветљености, већ и од других чинилаца као што је контекст опажања, а посебно од психолошког 
стања субјекта. 
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4.5.3. Посебну групу чине термини из домена хемије – кристална вода 
‘вода коју нека хемијска једињења везују за своје молекуле кристалишући из 
раствора’, лака (мека) вода ‘природна вода с мало раствореног киселог калци-
јум-карбоната и магнезијум-карбоната’, тврда (тешка) вода а. ‘природна вода 
која садржи много калцијум-бикарбоната и магнезијум-бикарбоната’; б. ‘деу-
теријум-оксид, оксид тешког водоника, деутеријума (средство за успоравање 
распадања уранијума)’. Семантичку базу за именовање ових терминолошких 
израза чине физичка својства воде (нпр. тврдоћа), која су условљена њеним 
хемијским саставом. Иако придеви тврда и мека стоје у својеврсној антони-
мијској релацији, у овим спојевима остварују специфично значење, настало 
под утицајем метафоре. Ови синтагматски спојеви, у којима придеви тврд и 
тежак односно лак и мек имају синонимску употребу, значења формирају по 
механизму синегдохе: име течности за посебну врсту дате течности (коју 
одликује специфичан састав). Деловање синегдохе уочљиво је и у скупини 
осталих израза са значењем воде у којој су заступљени одређени састојци од-
носно са значењем врсте воденог раствора. То су:

а. фармацеутски термини бурова (буровљева, убојна) вода ‘водени рас-
твор базног алуминијум-ацетата, која служи као дезинфекционо средство за 
испирање рана и за облоге’, гвоздена вода ‘раствор ферихлорида у води’, злат-
на вода ‘водоник-супероксид, као козметичко средство’ и друге јединице у ко-
јима је адјективна компонента носилац информације о састојку заступљеном 
у раствору – минерална, гвоздена, кречна, хлорна, содна вода;

б. медицински термин горка вода ‘природна вода с раствором горке соли 
(магнезијум-сулфата) која се употребљава против затвора, констипације’;

г. аграрни термин – бордовска вода ‘раствор плавог камена коме је дода-
то гашеног креча’;157

д. технолошки термин отпадне воде ‘вода која односи непотребне уз-
гредне технолошке производе фабрика’.

И у овим примерима може се запазити хиперонимско-хипонимска веза 
између лексеме вода и описаних именовања заснована на таксономском прин-
ципу, што указује на деловање синегдохе као важног семантичког механизма 
у формирању датих синтагматских спојева, уз пратеће дејство метонимије по-
што се придевском компонентом углавном указује на врсту материје садржа-
не у води. На другој страни, козметички термин колоњска вода ‘мирисава теч-
ност састављена од алкохола и етарског уља, обично биљног порекла’ чија је 
придевска компонента топонимског порекла, и израз тоалетна вода ‘раствор 
који служи за мирисање’ успостављају са основном, мотивационом речју вода 
везу по принципу сличности. Исти је семантички механизам и у случајевима 
када се лексемом вода у спојевима овог типа обележава нека врста киселине. У 

157 Нема виноградара ни винара коме није познато чувено француско виногорје и вина из Бор-
доа. Управо у том крају су француски истраживачи, професор Milardet и Gayon, открили бордовску чорбу 
(http://www.agroplod.rs/zemljoradnja/zastita-bilja/bordovska-corba-za-zimsko-prskanje/ аутор чланка: проф. др 
Мирко Ивановић, Пољопривредни факултет, Земун).
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РСАНУ то је застарели израз јетка вода у значењу ‘азотна киселина’, покраји-
низам љута вода ‘сона киселина’, као и технолошки термин царска вода ‘сме-
ша соне и азотне киселине, која се употребљава за растварање злата и других 
племенитих метала’. У овим примерима, као што је речено, лексемом вода име-
нује се, заправо, киселина, тј. материја која по својим физичким својствима, 
пре свега зато што се налази у течном стању, подсећа на воду.

Јединице којима се именује вода на основу укуса такође могу имати ста-
тус термина будући да мотивациона база за њихово именовање укључује свој-
ство воде које је непосредно условљено присуством одређених материја. Ако 
вода садржи до 0,3‰ соли, сматра се да је слатка, у случајевима већих концен-
трација (од 0,3 до 24,695‰), вода се сматра сланом. У природи постоје и кисе-
ле воде, па и заслађене.158 

4.5.4. Лексема вода заступљена је и у изразима који припадају анатом-
ској терминологији. У примерима плодова (плодна) вода и слушна вода лексе-
ма вода на појмовном плану функционише као својеврстан садрживач: пло-
дова (плодна) вода је ‘течност у којој се налази ембрион у водењаку’, а слушна 
вода – ‘течност у унутрашњем уву у којој се налазе огранци слушног живца’. 
Застарели биолошки термин крвна вода означава ‘течни део крви, крвни се-
рум’. И овде се у процесу именовања може запазити комбиновано деловање си-
негдохе и метонимије. 

4.5.5. Исти семантички механизам одликује етнолошке термине – вода 
неначета ‘вода са извора захваћена при сунчеву изласку док још нико други 
није тога дана захватио’, вода омаха ‘вода донета испод три воденице’,159 вода 
прегорница ‘вода која, по народном веровању, помаже да се неко драг прежали’, 
вода забитница, заборавна вода и заборављена вода ‘вода која, по народном 
веровању, доноси заборав’,160 жива вода и живица вода ‘вода донесена кући 
рано ујутру на Божић’, чудотворна вода. Ови изрази су обједињени у темат-
ску целину на основу функције коју има вода или јој се она приписује. Статус 
етнолошких термина стичу јер се углавном одређена функција воде оствару-
је у обредним радњама. Међутим, извори у РСАНУ потврђују и њихову при-
мену у лековите сврхе (вода омаха)161 или за гатање (вода неначета).162 Л. Де-
лић (2013: 232) наводи да су уз лексему вода примарно митског, магијског или 
обредног карактера атрибути: жива, крштена/кршћена, заборавка/заборавна, 

158 Тако је вода реке Рио Агрио у западној Аргентини кисела јер је такав укус добила од врења при 
труљењу у води, неких врста дрвећа у горњем току реке (https://geografijazasve.me/2017/04/07/fizicke-osobine-
-vode/).

159 У РМС уз лексему омаја (омаха) стоји: вода која прска с воденичног кола при његовом окретању. 
– Жене и дјевојке донесу увече [уочи Ђурђевдана] омаје ... па се ујутру њом купају (Вук Рј.).

160 Кад су тамо дошли, одмах су му донијели ону воду што се зове заборавна (НПр Чајк., 392). Е их 
беше мајка на поласку заклела да не пију воду заборављену, да не забораве своје родитеље и отачбину (По-
повић Б., Вук 18, 422). 

161 Вода омаха ће болест сманути (одбацити) (Драгичевић Т., ГлЗМ 1907, 226).
162 Даћете јој ову траву да попије ујутро на ште срце у води неначетој (НПр Вук, 141). Донеси мало 

иверја под оџак, донеси воде неначете, дај једну чинију, нож и кашику [тражи гатара] (Игњ. Ј. 8, 311).
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мртва, света. Чланови у овој групи успостављају синонимску везу. Они су 
двоименичког састава (вода забитница, заборавка, прегорница) или је то при-
девско-именички спој (заборавна, заборављена, чудотворна вода).

4.5.6. Сличну бројност показују и црквени термини. Међу њима постоји 
изражена синонимска веза благословена, крштена, молитвена, света, освеће-
на, крсна, посвећена вода ‘вода над којом је очитана обредна молитва, освећена 
вода’; богојављенска или веља вода ‘вода освећена на дан Богојављења’. У овим 
изразима укршта се религијска компонента с народним веровањима, о чему 
сведоче и наводи из извора: Жене прскају собу богојављенском водом (Сек. 2, 
24); Под њом [иконом] ... стакоце богојављенске воде (Нуш. 2, 1); С вељом во-
дом напријед свак своју кућу покропи (Јовић. 12, 304). 

Терминолошки спојеви из ове и претходне скупине подстакнути су ком-
понентом културе, имплицитно укљученом у примарни семантички сдаржај 
лексеме вода, која носи информацију о религијској функцији датог појма. 

4.5.7. Како показује грађа, терминолошки изрази с лексемом вода засту-
пљени су у номенклатури природних наука – географији и хемији, али има и 
етнолошких, као и оних који се односе на цркву. Географским терминима озна-
чавају се природне воде према различитим критеријумима, док се хемијским 
терминима углавном денотирају различите врсте раствора са применом у фар-
мацији, козметици, медицини. Обележја српске културе и традиције огледају 
се у етнолошким изразима, који указују на веровање у лековиту моћ воде, као 
и у црквеним терминима, који показују њену профилактичку функцију.

4.6. Фразеологизми с компоненом вода

4.6.1. Међу фразеологизмима у чијем је лексичком саставу компонента 
вода најзаступљеније су глаголско-именичке синтагме. Њихово фразеолошко 
значење добијено је различитим облицима семантичке транспозиције и у нај-
већем броју случајева мотивисано неком од сема из семантичког садржаја лек-
семе вода, што говори о видовима концептуализације датог појма, тј. о оним 
својствима посматране реалије која су у фокусу говорника српског језика. 
Фразеолошка грађа показује да говорници српског језика, пре свега, перципи-
рају физичка својства воде као што је њено течно стање, прозирност, бистри-
на, питкост итд., али да у исто време води приписују и одређене вредности, 
које произилазе из ових својстава, пре свега из њеног значаја за опстанак жи-
вог света. Такође, у процесу семантичке фразеологизације у неким случајеви-
ма видљив је утицај конотативне компоненте из домена културе, имплицитно 
укључене у значење лексеме вода.

4.6.2. Перципирање воде као течности важно је за настанак фразеологи-
зама с општим значењем ‘радити узалудан или бескористан посао’: захвата-
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ти (грабити) воду решетом,163 сипати (лити) воду у решето, тући по води, 
тући воду у авану (у мужару, у туцњу), писати по води. Овакво значење по-
следица је у првом реду синтаксичке и семантичке функције саме саставнице 
вода унутар датог споја, као и њеног повезивање с именицама које имају оп-
ште значење средства или локализатора. Када је у функцији објекта уз глаголе 
захватити, сипати, тући, чија се радња остварује помоћу инструмента реше-
то или унутар неког локализатора (решето, аван, мужар и сл.), знање о теч-
ном стању воде, као и својствима инструмента и локализатора, обесмишљава 
радњу исказану глаголом односно целу ситуацију предочену нефразеолошком 
структуром. Често необичан начин коришћења воде указује на бесмислене, су-
рове или брижне поступке. Вода сипана у решето у потпуности протиче, оту-
да изрази: срп. грабити воду решетом – укр. носити (міряти) воду решетом 
са значењем ‘узалудно, без резултата радити нешто’ (Ајдачић, Непоп Ајдачић 
2015: 59).164 Фразеологизам писати по води, садржи предлог по који иде уз 
флуидне објекте локализације и показује да је простирањем захваћена цела 
површина локализатора (нпр. просути воду по поду). Компонента бесмисле-
ности и узалудности у његовом семантичком садржају подстакнута је немо-
гућношћу повезивања саме радње и простора на којем се она остварује. 

Значај воде као течности која обезбеђује егзистенцију (Ружић 2011: 112) 
садржан је у фразеологизму превести жедног преко воде са значењем ‘обману-
ти некога’. Он се ослања на представу о лукавству, с којим би и жедног човека 
неко превео преко воде (Ајдачић, Непоп Ајдачић 2015: 58). Ситуација описана 
базном структуром постаје метафора за лукав, препреден и подмукао посту-
пак. Вода као извор живота мотивисала је и известан број фразеологизама у 
којима дата саставница на секундарном семантичком плану има квантифика-
тивну улогу. Ту је у првом реду пример расти (напредовати) као из воде ‘врло 
брзо, нагло и успешно се развијати, напредовати’, а затим и изрази не заради-
ти (не заслужити) ни за хладну воду ‘зарадити сасвим мало, недовољно’ и жи-
вети на хлебу и води ‘живети веома сиромашно’, у којима се вода поима као 
мера, минимум који је потребан за опстанак. Полазни и циљни домен повеза-
ни су метонимијски с обзиром на чињеницу да је за основно преживљавање 
неопходна вода.

О драгоцености воде сведочи пример држати (гледати, пазити, чува-
ти и сл.) као мало (кап) воде на длану ‘угађати претерано коме, пазити бри-
жно, чувати кога’.165

Примери знати шта као воду ‘знати врло добро’ и читати (говорити) 
као воду ‘читати, говорити течно, врло добро, без прекидања’ показују да се 

163 Овај израз познат је у италијанском (gettare l’acqua nel vaglio) и немачком језику (mit einem Sieb 
Wasser schöpfen) (Turk 1994: 45).

164 В. Ружић (2011: 115) овај фразеологизам сврстава у тематско поље положај човека, као и тући 
воду у авану, тући по води, писати по води.

165 Представа о драгоцености воде чини основу украјинског израза којим се желе успех, срећа и бла-
гостање з роси та з води (букв. ‘из росе и из воде’) (Ајдачић, Непоп Ајдачић 2015: 59).
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вода разуме као нешто свима добро знано, приступачно и неопходно, чему 
доприноси њена једноставност, прозирност и доступност (Ружић 2011: 113). 
Овакав, помало ниподаштавајући однос према води, одражавају фразеологи-
зми: лук и вода ‘празна прича, безвредна, безначајна ствар; ништа’ и ни вода ни 
вино ‘превртљив, безличан, непоуздан човек’.166

Својство хомогености воде имало је кључну улогу у настанку израза 
слични као две капи воде, којим се обележава висок степен физичке сличности 
међу сродницима. Насупрот томе, на удаљеност међу сродницима упућује се 
примером девета вода кисела ‘врло далек или никакав род’. У њему је значење 
мотивисано бројем девет, јер је у питању девето колено, што је граница крв-
ног сродства код православних хришћана.167

На опозицији међу својствима сугерисаним саставницама сув и вода, из-
грађен је израз изаћи сув из воде у значењу ‘кривац, вешто избегава казну и 
остаје некажњен’ или ‘налазити излаз из тешког положаја’ (Ајдачић, Непоп Ај-
дачић 2015: 59).

Могућност коришћења воде у различите сврхе и уопште активности које 
се спроводе помоћу ње подстакле су настанак фразеологизама разноврсне се-
мантике:

– полити кога хладном водом ‘угасити занос, довести у неприлику’;
– као водом поливен ‘неугодно изненађен’;
– подливати коме воду ‘подваљивати коме; ласкати да то и не осети’; 
– возити на коме воду ‘оптеретити кога врло тешким послом; физички 

мучити, оптеретити кога’;
– избацити са прљавом водом и дете из корита ‘са лошим одбацити и 

добро’.
На имплицираном принципу супротности међу учесницима ситуације 

означене нефразеолошком структуром изграђена је семантика израза попити 
(утопити) кога у чаши (капи, кашици) воде ‘мрзети, желети уништити кога’. 
Интензиван осећај нетрпељивости исказује се увођењем слике у којој се енти-
тет већих димензија настоји сместити у скучен простор. Глаголска саставница 
израза сугерише жељу за уништењем предмета мржње. На обрасцу супротно-
сти међу компонентама почива и пример бура у чаши воде ‘много речи ни око 

166 Сличан однос према води одражава изрека крв није вода, којом се жели указати на то да се ‘не 
може бити равнодушан према неком сроднику’ односно да су некаква склоност или својство наслеђени од 
родитеља или предака, што потврђују и изрази проговара крв, говори крв (Ајдачић 2016: 52). Изрека која по-
стоји готово код свих народа – да крв није вода, најбоље приказује осећај припадности и повезаности поје-
динца са заједницом, родом, па и народом (Сивачки, Мутавџић 2016: 57). Највећи број израза с лексемом 
крв из савременог говора заснива се на поменутим веровањима да је крв средиште (телесне) душе и живот-
не силе, те да се особине предака преносе на потомке путем крви, чиме се остварује посебна, мистична веза 
између сродника. На основу тога настаје метафора крв је сродство, из које проистичу и други изрази, нпр. 
крвно срод ство ‘биолошко сродство’, моја крв ‘у биолошком (блиском) сродству са мном, исти ја’ итд. (Ман-
дић, Ђурић 2016: 22).

167 Д. Мршевић Радовић (1987: 128) сматра да је фразеологизам девете пећке жарило са значењем 
‘не бити исти род’ мотивисао управо број девет, чија је улога у фразеологизмима овога семантичког типа 
већ објашњена.
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шта’, где је јачина, силина природне појаве у потпуном нескладу с простором у 
којем се остварује (Ајдачић, Непоп Ајдачић 2015: 59).

4.6.3. Идеја о води као хидрогеографском појму, тј. као воденој маси, која 
испуњава простор различите дубине, која може имати свој ток, снагу дејства, 
затим која се одликује одређеним физичким својствима, уграђена је у један 
број фразеолошких израза. Њима се углавном концептуализују тешке матери-
јалне прилике – животне тешкоће, сиромаштво, пропадање. 

Посебно место у овој скупини припада фразеологизмима заснованим 
на контрасту плитка вода – дубока вода. Лексема вода у структури ових фра-
зеологизама део је конструкције с предлогом на, која има спацијално значење: 
доћи (пасти) на танке воде ‘наћи се у беди, осиромашити’. Предлог на показу-
је да је циљ горња површина локализатора. Глаголи доћи или пасти успоста-
вљају очекивану рекцијску везу са предлошко-падежном конструкцијом овога 
типа (нпр. отићи на ливаду или пасти на под), а фразеолошко значење у пр-
вом реду подстиче придевска саставница танак. Према тумачењу Д. Мршевић 
Радовић (1982: 88), прототип овог фразеологизма била би синтагма са значе-
њем ‘смањити се у воденој маси’, тј. ‘осиромашити водом (у води)’, а са ме-
тафоричним преносом на човека ‘осиромашити уопште’, тј. ‘наћи се у лошем 
материјалном положају’. Неповољне околности својим значењем сугеришу и 
фразеологизми засновани на истој слици о смањеној количини воде – пати-
ти (мучити се) као ђаво (враг) у плиткој води (укубурио као ђаво на плиткој 
води) ‘бити у тешкој, безизлазној ситуацији’ и живети као враг у мало воде ‘те-
шко, мукотрпно живети’. Они су посебно занимљиви зато што се именичком 
речју у субјекатској функцији у њиховој структури означава апстрактан појам, 
непостојеће, измишљено биће. Претпоставља се да је актуелно значење моти-
висано народним веровањем да су станишта ђавола вирови, ритови, дубоке 
реке с вртлозима, понори, јаме, пећине, старе воденице, кућиште, бунари, др-
вета, мостови и раскрснице, при чему плитка вода за ђавола представља опа-
сност, смрт (Мршевић-Радовић 1987: 94–95).168

Осим плитке воде, која сугерише опасност, неповољном се сматра и ду-
бока вода. Простор под водом за човека је непознат, тајанствен, недокучив те 
се због тога све што се нађе (дубоко) испод водене површине доживљава као 
неповратно, изгубљено: пропасти (нестати) као у (мутну) воду ‘нестати без 
трага’,169 пасти (пропасти) у воду ‘пропасти, нестати, изгубити се’, оставити 
кога под водом ‘напустити, оставити кога у највећој тешкоћи, на цедилу’, ба-
цити шта (новац) у воду ‘улудо потрошити, занемарити шта, не водити рачу-
на о чему’. На тежак и опасан положај упућује фразеологизам с бројним вари-
јантним облицима: вода дође (је дошла, досегла, нарасла) коме до грла (носа, 
уста, ушију, врата). У овим структурама једина постојана компонента је лек-

168 Н. Вуловић (2015: 202–203) наводи да су ове представе о ђаволу као бићу које борави у дубокој 
води претхришћанске, а да се у Јеванђељу као погодна средина за њега наводи пустиња, тј. место без воде.

169 Овај се фразеологизам може тумачити и као ознака за користољубивог човека (Ружић 2011: 116).
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сема вода у агентивној улози, док глаголске компоненте варирају остварујући 
претежно основна значења у оквиру фразеологизма. Међутим, извор фразео-
лошког и експресивног значења произилази из предлошко-падежне везе до + 
генитив, с именичком лексемом којом се означава соматски појам, а функцио-
нише као интензификатор секундарног семантичког садржаја. Ова врста кон-
цептуализације почива на сликовној шеми вертикалности, која се пројектује 
на домен интензитета уз следећи вид појмовног пресликавања: јаче/изражени-
је је горе, слабије изражено је доле. На тај начин деловима тела који се налазе 
на његовом врху сигнализира се висок степен опасности положаја у којем се 
нека особа налази (Штрбац, Штасни 2017: 122). Са сличним значењем и струк-
туром јесте и фразеологизам вода му је ушла у уши ‘постао је немиран, непо-
слушан; доспео је у тежак, критичан положај’.170

Мутна вода, такође, има негативне асоцијације и конотације. Пример 
ловити (пецати) у мутној води (рибу) има значење ‘искоришћавати мутне, 
несређене прилике, околности’ и у њему је придев главни чинилац значења 
фразеологизма (Ајдачић, Непоп Ајдачић 2015: 59). Према неким лингвисти-
ма, овај израз потиче од Езопове басне по којој је рибар с буком мутио воду 
око бачених мрежа утерујући у њих ошамућену рибу. По другима, доводи се у 
везу с обртом ловити јегуље из старогрчког језика, у чијој је основи предста-
ва о томе да се јегуља може ухватити само у мутној води. Без обзира на поре-
кло, фразеолошка база упућује на човекове основне делатности и радње. Као 
што је речено, мотивациону улогу има придев мутан, који припада културо-
лошком низу прљав, нечист, а стоји у опозицији према својствима прозиран, 
чист. Опозиција прљав – чист има архетипску вредност и као једна од најста-
ријих форми поимања света у основни је многих метафора. Фразеологизам у 
целини одражава стереотипну представу о нечасном понашању, усмереном ка 
извлачењу користи из морално нејасне ситуације (БФСРЯ 2017: 361–362). Ка-
узативни глагол у саставу фразеолошке синтагме, с придевском основом му-
тан, и удружен с именском речју с посесивним значењем, упућује на ситуаци-
ју у којој субјекатски актер чини штету другом учеснику: мутити (замутити, 
помутити) коме воду ‘стварати коме потешкоће где није очекивао’. 

Вода у фразеологизмима има изражена својства течности која је у току. 
В. Ружић (2011: 112) сматра да је препуштање воденим струјама и дубинама 
мотивисало примере којима се означава нестајање, пропадање, расипање, као 
и протицање времена, где се помоћу глагола кретања и именице вода слика та-
ква ситуација: отићи низ воду ‘изјаловити се, не остварити се, пропасти’. Исти 
концепт квалификују и фразеологизми однела (мутна) вода (мутна Марица) 
‘пропало је, ишчезло без трага’, пустити кога, шта низ воду ‘пустити кога, шта 
да пропадне, препустити кога случају, судбини’.171 Другачијег су типа метафо-

170 Исти израз може остварити и значење ‘изгубити способност расуђивања; постати немиран, не-
послушан’, чију семантичку базу чини схватање воде као препреке за нормално расуђивање и разумно по-
нашање.

171 В. Ружић (2011: 116) овај фразеологизам сврстава у тематско поље ‘однос човека према другом’.
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рични примери пливати уз воду и пливати низ воду, међу којима се релација 
успоставља на основу предлога супротне семантике: ‘радити, поступати само-
стално, против назора, мишљења већине’ – ‘ићи путем најмањег отпора, ради-
ти, поступати у складу с већином’. Пример с предлогом низ изражава пасиван 
став према животу, према ситуацији у којој се човек налази (Ајдачић, Непоп 
Ајдачић 2015: 58). Резигниран, помирљив став, тј. прихватање туђе воље могу-
ће је исказати и изразом нека кога мутна (хладна) вода носи ‘нека буде по тво-
јој вољи’. Помирљивост и уздржавање од пружања отпора у фразеолошкој се-
мантици мотивисани су сликом о слободном току воде.172

Слика о води која протиче мотивисала је и настанак фразеологизма са 
веома израженом варијантношћу наводити (навраћати, нагрнути, терати, 
нагонити, навијати, наврнути, вешто вући) воду на свој (туђи) млин (водени-
цу) односно навраћати (окретати) воду на свога млина јаз ‘вешто удешавати 
прилике у своју (туђу) корист’. Могу да изразе и позитиван и негативан однос 
према говорнику, али и према другоме. „У фразеологизму навртати [тера-
ти, наводити] воду на воденицу из перспективе поседника воденице, употре-
бљена метафора истиче идеју да неко извлачи могућу корист, а сам израз који 
се користи приликом сучељавања различитих виђења неког проблема, описује 
ситуацију, када неко усмерава разговор у себи погодном правцу. Ту се, фигура-
тивно преплићу особености радње повезане са водом и власништвo над воде-
ницом, која доноси корист” (Ајдачић, Непоп Ајдачић 2015: 58).

Особина несталности водене површине, њене непрестане покретљиво-
сти мотивисала је поредбене фразеологизме којима се упућује на физичка и 
духовна својства човека (Ружић 2011:112). Израз трести се (дрхтати) као 
шиба (прут) на води има значење ‘јако се трести, дрхтати’, при чему узрок та-
квом стању може бити унутрашње природе (дрхтање као последица страха, 
стрепње), али оно може настати и као физиолошка реакција тела на ниску спо-
љашњу температуру. У примеру ходати (ићи) као по води ‘ходати несигур-
но’ фразеолошко значење садржано је у поредбеном делу израза, који изазива 
представе о води као нестабилној површини. Компонента кретања, непосто-
јаности форме, која је имплицитно садржана у појмовној вредности лексеме 
вода, мотивисала је фразеологизме којима се означавају непожељне карактер-
не особине човека – бити на једну воду ‘бити особењак’, неверан као вода ‘не-
сталан, превртљив’. Пожељне црте личности повезују се са одсуством кретања 
– мирна (тиха) вода ‘миран, тих човек’.173

172 Протицање воде метафорично означава и временску удаљеност у изрекама: много је воде (од 
тога) протекло (или ће протећи), много ће воде (дотле) протећи (Дунавом, Савом) (Ајдачић, Непоп Ајдачић 
2015: 58). Представа о протицању воде као неминовности садржана је и у изреци текла вода куд је текла 
(воде теку као што су текле, воде теку опет својим током) ‘све иде по староме, све остаје као што је било’.

173 Овај израз могао је настати редукцијом на синтаксичком плану изреке тиха вода брег рони (дере) 
са значењем ‘упорним радом савладавају се и највеће потешкоће’, у процесу примарне фразеологизације. 
Њоме се сугерише особина темперамента или вештина постизања успеха, савладавања препрека стрпљи-
вим и мирним путем.



156

Гордана Штрбац  •  Гордана Штасни

Представа о испуњености простора огромном воденом масом у основи 
је израза с квантификативним значењем. Квантитативним одмеравањем нече-
га обухваћена су оба пола – много: има (чега) као (хладне) воде, као (хладне) 
воде ‘има (нечега) у великом изобиљу, доста’, или мало: као кап воде у (море) 
мору ‘сасвим мало, недовољно’.

Удружена с компонентом ватра, ова лексема учествује у конституисању 
извесног броја фразеологизама у којима иступа као ознака опасности.174 Стога 
ови изрази углавном означавају неповољне животне околности или ситуаци-
је: кроз ватру и воду проћи ‘проћи кроз највеће тешкоће и искушења у живо-
ту’, бити (наћи се) између ватре и воде ‘бити, налазити се између две опасно-
сти, између два зла’.175 Са позитивном конотоцијом су фразеологизми којима 
се упућује на свесно ступање у опасност као вид пожртвованости: ићи (скочи-
ти) и у воду и у ватру за кога, за шта ‘бити спреман на све, без обзира на опа-
сност; учинити све за кога’, ићи (поћи) с ким и у гору и у воду ‘учинити све за 
кога’.

Спацијално значење садржано је у фразеологизму ни у гору ни у воду ‘ни-
куд, никамо’.

Знање о воденом простору као станишту живог света, омогућило је на-
станак фразелогизма којим се осликава стање субјекта у одређеној ситуацији 
– осећати се као риба у води ‘осећати се сасвим угодно, сигурно’. Могућност да 
човек доспе у простор који није његово очекивано, природно окружење те му 
по правилу не припада, чини нефразеолошку основу израза запливати (упло-
вити) у чије воде ‘прихватити чије гледиште, идеје’. Њиме се концептуализује 
поводљивост као карактерна особина човека (Ружић 2011: 116).

4.6.4. Под утицајем метонимије развила су се фразеолошка значења ис-
казана структурама у којима именичка реч вода остварује неку од својих се-
кундарних реализација – ‘водњикава течност коју лучи организам: мокраћа, 
зној, пљувачка, сузе, плодова вода’. Фразеологизми с варијантним облицима 
исказују различита физиолошка стања организма и процесе: иде (пљушти, 
удара) коме вода на уста, уста се коме залила водом ‘имати жељу за храном’, 
бити гола вода, бити сав у (голој) води, стопити се у голу воду ‘бити јако озно-
јен’, везала му се вода ‘не може да мокри’, пустити (пуштати) воду ‘мокри-
ти’. У овим примерима делотворна је метонимијска формула манифестација 
физиолошког стања → физиолошко стање, делимично праћена хиперболи-
саном сликом тога стања. Фразеологизам иде (пљушти, удара) коме вода на 
уста метафорично шири своје значење и на домен који се тиче снажне жеље 
уопште – ‘каже се кад се жели истаћи да се у некоме јавила снажна жеља за не-
чим’. У концептуализацији овог стања уста учествују у првом реду као део си-
стема органа за варење, те као спољашњи део тела преко којег се испољавају 

174 „Неконтролисана својства воде и ватре да се шире, надолазе, распламсавају, могла су бити мо-
тивациона база за фраземе: дошла коме вода до грла; горети као огањ; ићи као на ватру” (Ружић 2011: 111).

175 В. Ружић (2011: 114) ове фразеологизме сврстава у тематско поље ‘положај човека’, коме припа-
дају и јединице ходати (ићи) као по води и на танке воде доћи (пасти). 
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различита психофизиолошка стања организма, због чега је метонимија кључ-
ни механизам у развоју фразеолошког значења (Штрбац, Штасни 2017: 118).

4.6.5. Фразеологија показује да је говорник многа физичка својства воде 
перципирао и искористио за стварање језичких јединица. Међутим, осим ових 
особина, које су чулно доступне, уочене у непосредном додиру с водом или на 
основу искуства с њом, у фразеологију су уткане и вредности које човек при-
писује овом природном елементу односно појединости које откривају његово 
поимање света природе који га окружује. У том смислу фразеолошка грађа од-
сликава механизме претакања културног кода у језички. Овде ипак треба на-
поменути да су многи од ових израза својствени ширем словенском свету (уп. 
рус. седьмая вода на киселе, ловить рыбу в мутной воде, чувствовать себя как 
рыба в воде, лить воду на чью мельницу, как в воду канул, они похожи как две 
капли воды итд.) те да у том контексту треба посматрати и одлике српске го-
ворне заједнице.

4.7. Завршне напомене

Лексемом вода означен је један од основних елемената у природи од ко-
јег зависи егзистенција укупног живог света. Значај који именовани ентитет 
има у животу човека манифестује се и у лексикону српског језика. Применом 
компоненцијалне анализе утврђене су компоненте које имају важну мотива-
циону и индуктивну моћ у стварању секундарних значења посматране лексе-
ме, али и у стварању деривата. Анализа показује да су секундарне реализације 
претежно засноване на принципу метонимије и синегдохе, док су оне са сим-
боличким компонентама подстакнуте метафоричним асоцијацијама, што по-
тврђује и мишљење да су „симболичко значење и широка сфера обредног ко-
ришћења воде везани, с једне стране, за њена природна својства (провидност, 
свежина, брзо протицање, способност очишћења), а са друге – за представе о 
води као опасном ‘туђем’ свету и улазу у онострани свет” (СМ 2001: 87).

 Када се сагледају асоцијати којима је стимулус лексема вода, најфре-
квентнији одговор испитаника јесте живот, а он је мотивисан значајем и 
функцијом коју вода има у егзистенцији живог света на Земљи, тако да је из-
међу речи стимулуса и асоцијата успостављена метонимијска веза узрочно-
-последичног типа. Високу фреквенцију имају и речи засноване на асоција-
цијама подстакнутим различитим својствима воде као што су њена чистоћа, 
бистрина, боја, температура, укус итд. Ови подаци говоре о значају визуелне 
перцепције као доминантног когнитивног механизма у низању асоцијата сти-
мулисаним лексемом вода. У мањем обиму учествује тактилна и олфакторна 
перцепција. 

Како је то истакао Н. Толстој (1995: 56), интерпретација елемената кул-
туре, културне реалије, гради се готово у целини на анализи начина имено-
вања или мотивације термина (назива), чиме се открива оно шта је било од 
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значаја у животу једне заједнице. О томе сведоче деривати, који се уклапају 
у различите појмовне домене. Дакле, српска језичка слика света заснована на 
појму вода и његовим дериватима вишеслојна је. Њу чине елементи који на-
стају у резултату чулне перцепције животне околине, те су њен интегрални 
део називи са значењем особина, стања, активности, просторности итд. (водо-
делница, вододерина, водопад), а ту су и зоонимска и фитонимска образовања 
мотивисана компонентом станишта дате биљне или животињске врсте (воде-
њача, водњика, водоземац). Она, такође, садржи трагове народних веровања и 
предања (нпр. воденица), као и елементе из религијског домена (нпр. водица, 
Водокрст, водоосвећење). Ове лексеме су истовремено показатељи традицио-
налног начина живота на овим просторима, што потврђују називи делатности 
који данас више не постоје (нпр. водар).

Именовање различитих врста хемијских течности и раствора лексич-
ким спојевима са саставницом вода веома је продуктивно. Овај лексички про-
цес омогућен је у првом реду архисемом ‘течност’ у семантичком садржају дате 
лексеме, те се синегдоха шири појам за ужи (име течности за посебну вр-
сту течности) показује као доминантан образац. Ове јединице су најчешће 
формализоване бинарним лексичким спојевима са адјективном компонентом 
у функцији детерминатора и лексемом вода као управним чланом синтагме. 

Фразеологизми с компонентом вода изразито су антропоцентрични. 
Њима се концептуализује човек у интеракцији са другима, али и кроз рад, ег-
зистенцију и животне околности. Фразеологизацији подлежу синтагматски 
спојеви којима се описују различите животне ситуације у вези с водом, а нај-
чешће су засноване на њеним природним својствима (представи о води као 
течности одговарајућег хемијског састава), као и на њеној хидрогеографској и 
хидрогеолошкој улози (представи о води као воденом току или површини). У 
формирању фразеолошке слике воде у мањој мери заступљени су религијски 
и митолошки облици мишљења. 
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5. ВАЗДУХ

5.1. Традиционално поимање ваздуха

5.1.1. За ваздух, као један од праелемената света, везују се, такође, одре-
ђена симболичка значења. Он је симбол невидљивог живота, свеобухватни по-
кретач који прочишћује, али и посредник између ватре и воде. Поред тога, ва-
здух је „средина светлости, узлета, мириса, боја и међупланетарних вибрација: 
пут којим се успоставља веза између неба и земље” (Gerbran, Ševalije 2013: 808–
809).

5.1.2. Своју симболичку представу ваздух веома често остварује у одре-
ђеном систему. Праелементи (ватра, вода, земља, ваздух) не могу да функци-
онишу један без другог и управо њихова међузависност симболизује људско 
биће које не може бити апсолутно слободно у исконском смислу. У симболич-
кој представи бунара, на пример, који у предањима има свето значење, оства-
рује се синтеза три космичка поретка: неба, земље и подземља, односно трију 
елемената: воде, земље и ваздуха (Gerbran, Ševalije 2013: 68). Тако се, на при-
мер, и алхемичарска симболика која се везује за лабуда заснива на уједињењу 
супротности воде и ватре, чиме се исказује мистично средиште, а где прона-
лазимо и његову архетипску вредност андрогина (Gerbran, Ševalije 2013: 340).

Симболичку представу ваздух употпуњује и у пару са ватром. Наиме, 
„сматра се да су ватра и ваздух активни, мушки елементи, док су земља и вода 
пасивни, женски елементи. И док су два потоња они који материјализују, ва-
здух је симбол спиритуализације” (Gerbran, Ševalije 2013: 808).

Међутим, потпуно прожимање свих праелемената налазимо у пентагра-
му, веома комплексном симболу, који између осталог, изражава неку моћ која 
је створена синтезом комплементарних сила. У том погледу пентаграм је у ра-
зличитим културама и религијама још од најстаријих времена представљао је-
динство и савршену равнотежу четири елемента – ваздуха, ватре, воде и зе-
мље, који стварају пети елемент – дух. 

У древној Грчкој, питагорејци су назвали пентаграм Угиеиа, што значи 
здравље. Писали су слова око тачака пентаграма, али пошто их је било шест, 
комбиновали су епсилон (е) и другу јоту (i) да би направили тхета (тх) који из-
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гледа исто као и два самогласника заједно. Они су тако означили тачке пента-
грама словима ипсилон (Υ), гама (Г), јота (I), тхета (Θ) и алфа (А). Ово су тако-
ђе прва слова речи која одговарају елементима. Тако имамо Худор (Вода), [ив] 
Гаиа (Земља), Хиерион (божанска или света ствар, тј. Дух), [в] Тхерма (Топли-
ну, тј. ватра) и Аер (Аир) који одговарају тачкама пентаграма.176 Овај симбол 
је касније имао значајну улогу у магији.177

5.1.3. У астролошкој симболици природни елементи се представљају на 
основу густине материје. Најређи елеменат је ваздух, затим по густини следе 
ватра и вода, а најгушћи елеменат је земља. Распоред елемената по густини у 
вези је с човековом потребом за њима. Тако је на првом месту ваздух као нај-
разређенији елеменат, а без ваздуха не можемо опстати дуже од неколико ми-
нута. Ови елементи су постављени тако да описују циклус стварања од идеје 
до њеног остварења у материји. Ваздух симболизује свет идеја. Односи се на 
менталне и мисаоне процесе, планове и комуникацију.178

5.1.4. Другачију врсту симболичке, а пре свега семантичке везе пронала-
зимо у тријади коју чине сродни елементи: ваздух – ветар – дух. 

На основу лексичког значења лексеме ветар и њене основне реализаци-
је ‘струја зрака, ваздуха која се креће одређеним правцем’, јасна је семантичка 
веза успостављена између ова два појма – ваздуха и ветра. Компонента ‘кре-
тања’, заступљена у појмовној вредности лексеме ветар, индуковаће у већини 
случајева и њена симболичка значења. Управо је својство кретања ваздушне 
струје у основи персонификованих представа ветра, које су заступљене у на-
родним веровањима. Неретко се ветру приписују и својства демонског бића. 
„Представа ο ветру као живом бићу које се креће ваздухом изражавана je у чо-
вековој жељи да га дозове, изазове у случајевима када им je био неопходан за 
домаће и друге потребе (приликом вејања жита, за рад ветрењача и сл.)” (СМ 
2001: 76). 

Снага, јачина којом се ваздушна струја креће такође је у основи симбо-
личких представа ветра, које су бинарне и опозитне. Љубазни разговори с ве-
тром, храњење, приношење жртве и сл. јесу поступци чији је циљ био да се он 
одобровољи због своје рушилачке или благотворне снаге. Опозитно својство 
присутно је и у подели ветрова на „добре” (на пример, оне попут „светог ва-
здуха” – благи, повољни ветар) и на „зле”, чији je најизразитији представник 
олујни ветар, који је резултат деловања ђавољих сила (СМ 2001: 75). 

176 In ancient Greece, the Pythagoreans called the pentagram Ugieia, meaning ‘soundness’. They wrote the 
letters around the points of the pentagram, but as there were six in the word they combined the epsilon (e) and 
second iota (i) to make a theta (th) which looks the same as the two vowels combined. They thus labelled the points 
of the pentagram with the letters upsilon (U), gamma (G), iota (I), theta (Th), and alpha (A). These are also the 
firstletters of words corresponding to the elements. Thus we have Hudor (Water), [iv] Gaia (Earth), Hierion (divine 
or holy thing, i.e. Spirit), [v] Therma (Heat i.e. Fire) and Aer (Air) corresponding to the points of the pentagram 
(https://www.patheos.com/blogs/adamantinemuse/2016/06/pentagram-symbol-of-wicca/).

177 Према: https://www.slideshare.net/NebojsaOzimic/neboja-ozimi-pitagora-i-njegovo-bratstvo.
178 Према: http://astrosymbolica.zohosites.com/blogs/post/Elementi/.
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Веза између ветра, душе и ваздуха може се илустровати општесловен-
ском представом о ветру као месту на коме бораве душе и демони. Душа (у 
облику даха, дувања) поистовећивана je с ваздухом, ветром, вихором. Веро-
вало се да с ветровима лете душе великих грешника, а да јак ветар предсказу-
је нечију насилну смрт. Најстрашнији су духови ветрови, који нападају људе и 
изазивају епилепсију, душевно растројство. По веровањима Јужних Словена, 
„дивљи” и „помахнитали” ветрови изазивају беснило код људи и животиња. 
Различите болести преносе и мали, тихи ветрови: „црвени”, „бели”, „плави”, 
„жути” и др. Дувањем ветра шире се не само зараза, епидемија, него и чини 
(СМ 2001: 75–76).

Другачије је природе веза између лексема ваздух и дух. Међу њима по-
стоји етимолошка узајамност. Лексема ваздух је са дијахроног становишта мо-
тивисана реч, настала од основе дух (< дах), са напоменом коју наводи П. Скок 
да се данас ова реч користи у источном књижевном говору, а да се у западним 
крајевима за исти садржај употребљава реч зрак (Skok 1971: 372).

У народним веровањима дух се везује за приказе, док душа, човеков 
двојник за живота, има црте митолошког лика. Према веровању, душа напу-
шта тело, кад се растаје с њим, у облику ветра, паре, дима или лептира, муве, 
птице, а понекад се замишља и као малени човек прозирног тела или дете с 
крилима. Будући невидљива, узима обличја разних инсеката и птица, у складу 
с представом која влада о њеној лакоћи, способности да лети, постојању кри-
ла итд. (СМ 2001: 169–170).

5.1.5. Према подацима истраживања Ј. Јовановић (2006б) и према онима 
које нуди РСАНУ, лексема ваздух није забележена као конституент српских на-
родних пословица, што је на неки начин у супротности са значајем који име-
нована реалија има за опстанак живог света на Земљи, њеном симболичком 
вредношћу и местом у духовној култури српског народа. Могуће је да је разлог 
томе његова нухватљива природа: осим у посебним околностима, ваздух се не 
може чулима регистровати. Његове карактеристике тешко су уочљиве, због 
чега се посматра као својеврсна празнина (уп. фразеологизам зидати куле у 
ваздуху ‘заносити се нечим безвредним, обмањивати себе, уздати се у нешто 
без основа, заносити се неостварљивим жељама, маштаријама’). 

5.2. Савремено поимање ваздуха

5.2.1. Савремено виђење ваздуха утврђује се на основу његовог приказа 
у енциклопедијама, као и на основу података добијених од испитаника. Пошто 
лексема ваздух није употребљена као стимулус у АРСЈ, подаци на основу ко-
јих се формира слика о савременом виђењу појма преузети су из ОАРСЈ. По-
сматрају се, дакле, везе које лексема ваздух као вербална асоцијација успоста-
вља са својим стимулусима. 
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5.2.2. У науци се ваздух одређује као смеша гасова која садржи највише 
азота и кисеоника и која чини атмосферу Земље. Посебно се истичу имена на-
учника који су се бавили хемијским саставом ваздуха (Радерфорд, Пристли, 
Лавоазје). Такође се указује на његове физичке карактеристике: без боје је, ми-
риса и укуса. Могућност преласка ваздуха у течно стање откривена је 1877. го-
дине, а принос ове реакције побољшан је нешто касније – 1902, што је омогу-
ћило њену индустријску примену (VOIEL V: 2970). 

5.2.3. Подаци из ОАРСЈ показују да се лексема ваздух јавља као асоцијат 
297 пута на 45 различитих стимулуса. У свести говорника српског језика ва-
здух је најчешће асоцијација на појам са опозитном вредношћу – ‘одсуство ва-
здуха’, који се вербализује лексемом вакуум (93), што потврђује и раније на-
лазе да је антонимијски однос најактивнији принцип који се успоставља међу 
појмовима у асоцијативној спрези, а разлог томе може бити њихова близина у 
менталном лексикону (Драгићевић 2007: 289). 

Други тип асоцијативне повезаности, такође продуктиван, заснива се 
на некој физичкој карактеристици ваздуха (температури, боји и сл.) (54): при-
тисак (32), хладан (6), топао (5), отпор (2), ништа (1), не видим (1), сив (2), 
прост (1), неиздржљив (1), атомски (1). 

Нису занемарљиви ни случајеви који показују да је асоцијат ваздух акти-
виран лексемама којима се исказују просторне релације обележавајући његову 
распрострањеност: свуда (28), увис (6), нигде (2), изнад (1), доле (1), унутра (1). 

Ваздух се, даље, доводи у везу и с деловима тела (16), при чему га као ре-
акцију махом изазивају називи за оне делове који припадају дисајном апарату: 
нос (10), груди (4), грлом (1), али и рука (1).

Четрнаест пута ваздух је асоцијација на прозор, што је подстакнуто сва-
кодневним искуством.

У овој асоцијативној мрежи стимулуси су и лексеме чија се идеографска 
вредност односи на слободу, а веза се успоставља на основу компоненте ‘не-
ограниченост’, која је имплицитно садржана у појму ваздуха (15): слобода (7), 
ослободити (5), ослобођен (2), ослободити се (1). 

Као супстанца која омогућава живот свих бића ваздух је у свести говор-
ника повезан и са животом (8), али и са водом (10), без које је живот такође 
немогућ.

На стимулусе који се тичу новчане процене, али процене вредности уоп-
ште ваздух се као асоцијација јавља 11 пута: бесплатно (4), без пореза (4), јеф-
тин (2), моћан (1). С тим у вези је и радња продајем (1).179 Као део животне 
средине ваздух се доводи у везу с екологијом (4), али и мотором (1) и цилин-
дром (1), као и са предметима који су посредно у вези са његовим загађивањем. 
На ваздух могу асоцирати и звучне сензације: шуштати (2), крикнути (1), као 

179 Глагол продавати као транзитиван у фразеолошком изразу има објекатску допуну – именицу 
магла. Овде је, вероватно, асоцијација подстакнута управо овим изразом, те је извршена супституција ма-
гла : ваздух.
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и појмови којима се концептуализују међуљудски односи: родитељи (1), то-
леранција (1),180 с тим у вези и припаданост: њихов (1) или унутрашње стање 
– духовност (1).181

5.2.4. На основу приказаних резултата видљиво је да су у свести савре-
меног говорника српског језика најистакнутије физичке карактеристике ва-
здуха – притисак, отпор, температура, безбојност – дакле, својства доступна 
чулима, поред концепта простора за који је карактеристично одсуство вазду-
ха (вакуум). Друго, ваздух као услов опстанка свих живих бића повезује се са 
самим животом, па и са органима који учествују у процесу дисања и издисања. 
Његова распрострањеност и одређење као ‘слободан простор’ подстиче говор-
нике да га доведу у везу са слободом. У науци се пажња усмерава на његов хе-
мијски састав. 

5.3. Значењска структура лексеме ваздух 

5.3.1. Према П. Скоку (Skok 1971: 372), лексема ваздух изведена је од дру-
гог превојног степена поствербала дах (> дух) и црквенословенског је порекла. 
Етимолошки подаци потврђују да је уздух творбени дублет изведенице ваздух. 
П. Скок (Skok 1973: 553) наводи да је архаизам ваз очуван у вазам, ваздух, ва-
здушни и да је карактеристичан за источну варијанту, а форма уздух за запад-
ну. Лексема уздух у савременом српском језику нема значајну употребну вред-
ност.182 Регионалну обележеност у односу на ваздух испољава и лексема зрак, 
која је карактеристична за хрватски стандард. У РМС постоје хомонимне ре-
ализације, при чему је лексема зрак1 = ‘ваздух’, док је зрак2 = ‘трак или траци 
светлости који долазе из једног светлосног извора’. Међутим, у РСАНУ лексе-
ма зрак је обрађена као полисемантична и она укључује оба значења, с тим што 
је примарна реализација она која се тиче светлости, а секундарна (под тачком 
2) са значењем ваздуха.183 За такву интерпретацију свакако да постоје етимо-
лошки разлози. Према тумачењу П. Скока (1973: 660–661), лексема зрак је све-
словенска и прасловенска (*zorkí) и има следећа значења: 1. ‘radius solis (сунац, 

180 Можемо претпоставити да је асоцијативна веза између ваздуха и стимулуса родитељи односно 
толеранција изазвана изразима типа родитељи ме гуше, не дају ми довољно ваздауха или пуштају ме да ди-
шем, не гуше ме.

181 Асоцијација је вероватно подстакнута латинском речју spiritus ‘дух’ или spiro ‘дишем’.
182 О томе сведочи њен сиромашни деривациони потенцијал: њено семантичко-деривационо гне-

здо обухвата шест деривата првог степена – три именице (уздушје, уздушница, уздуховод), три придева (уз-
душан, уздушаст, уздухопловни) и један дериват другог степена (уздушасто).

183 Наиме, у РСАНУ лексема зрак је репрезентована са осам значења: 1.а. (најчешће мн. или јд. као 
синегдоха) ‘млаз светлости минималне дебљине (понекад замишљен као недељив); слични млаз других вр-
ста електромагнетскога таласања (топлотнога, ултравиолетнога, рендгенскога или атомских честица у про-
гресивном кретању’; б. мн. нераспр. ‘нерасута светлост, сноп паралелних зракова (1а)’; 2. (по правилу само 
јд.) в. ваздух (1а); 3. мат. а. ‘права линија ограничена с једне стране, полуправа’; б. ‘права линија уопште’; 
4. цсл. ‘лик, изглед’; 5. нераспр. ‘свака од танких зракасто распоређених костију у рибљем перају и шкрга-
ма’; 6. нераспр. ‘млаз, бризак; низ ситних предмета хитнутих нпр. из руке’; 7. нераспр. ‘шиљак на стрели’; 8. 
покр. ‘име коњу’.
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зрак, Рањина)’, 2. ‘ваздух, уздух’. Састав деривационог гнезда лексеме зрак, по-
сматране као полисемантичне, трослојне је структуре. Једна група деривата у 
свом семантичком садржају чува компоненте значења карактеристичне или 
специфичне како за примарну реализацију (светлост) тако и за секундарну 
(ваздух); друга се односи само на зрак – светлост; трећа само на зрак – ваздух.

Лексема ваздух успоставља однос синонимије са турцизмом хава ‘ва-
здух, зрак’, покрајинизмом арија ‘ваздух, зрак’ и грцизмом аура ‘ветрић, ва-
здух, зрак; зрачна атмосфера око нечијега тела’. Грцизам етар/етер је више-
значан, а са лексемом ваздух успоставља синонимну везу на основу примарног 
значења ‘ваздушно, зрачно пространство; небески простор; ваздух, зрак’. Пе-
риферији лексикона српског језика, такође, припада варваризам немачког по-
рекла луфт ‘ваздух, зрак’, који још развија и метафорично значење ‘којешта, 
празно наклапање’, у РСАНУ обележено као фигуративно. С обзиром на мар-
кираност наведених примера у погледу места у лексикону и њихове употребе, 
може се рећи да се овде ради о релативној синонимији, а ако се има у виду још 
и чињеница да праве антонимске и хиперонимско-хипонимске релације изо-
стају, није тешко закључити да је у начелу парадигматика лексеме ваздух са-
свим оскудна. 

5.3.2. У РСАНУ лексема ваздух има укупно осам семантичких реализа-
ција, представљених у седам тачака. Основно значење 1.а. ‘смеша гасова, нор-
мално са 78% азота и 21% кисеоника, без боје и мириса, коју удишемо и која 
сачињава земљину атмосферу’ садржи архисему која носи информацију о 
агрегатном стању именованог ентитета ‘гас’, а њој су придружене диференци-
јалне семе о саставу ‘смеша гасова’, физичким карактеристикама ‘без боје’ и 
‘без мириса’ и функцији ‘чини атмосферу’, ‘удишемо га’. Овде је реч о лексеми 
која има своје место и у општем и у специјалном, терминолошком фонду срп-
ског језика, мада сама лексикографска дефиниција одражава научни, енцикло-
педијски поглед на свет. 

Подреализација б. ‘пространство, ширина изнад земље’ могла је наста-
ти под утицајем метонимијског трансфера према моделу материја → простор 
испуњен том материјом (дићи се у ваздух, пасти из ваздуха, летети кроз ва-
здух).

Значење под тачком 2, оквалификовано као народно, – ‘поветарац, ве-
тар; ваздушна струја’ могло би се, такође, тумачити метонимијом, која је за-
снована на принципу материја → радња коју изводи та материја (ваздух → 
кретање ваздуха = ветар).184

На исти начин може се интерпретирати и формирање значења под тач-
ком – 3. (само јд.) ‘клима, поднебље’. Оно се развија из семантичког садржаја 
‘пространство, ширина изнад земље’, а између полазног и циљног домена веза 
се заснива на узрочно-последичним односима: климатски услови у директној 

184 Активност овог метонимијског модела потврђена је и код других посматраних лексема (вода у 
значењу ‘поплава’, ватра у значењу ‘пожар’).
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су вези са струјањем ваздуха и променама које се у ваздушном простору од-
вијају односно физичке карактеристике ваздуха су неизоставни параметри на 
основу којих се препознају особине одређене климе.

5.3.3. Метафоричан принцип семантичког транспоновања активан је 
при развоју значења под тачком 4 (само јд.) – ‘отворено поље, слободна при-
рода’. Важан мотиватор овога садржаја јесу компоненте које носе информаци-
је о неограничености и отворености, имплицитно садржане у примарном зна-
чењу именованог појма.

Лексема ваздух оквалификована је као црквени термин при реализацији 
семантичког садржаја обележеног под 5. тачком – ‘четвртаст комад тканине са 
извезеним крстом, којим се покривају дискос и путир’. Овде је уочљива симбо-
личка веза заснована на метафори између полазног и циљног домена: могућа 
је асоцијација именованог ентитета на небо као простор у коме је Бог, што је 
симболички приказано сликом на тканини. Или пак веза може бити само ме-
тафоричне природе, изазвана сличношћу између тежине свилене тканине и 
тежине ваздуха (лака као ваздух).

5.3.4. Следеће секундарно значење ‘дух, расположење, морална атмосфе-
ра’ настало је под утицајем метафоре, којој је у основи модел конкретно → ап-
страктно. Може се претпоставити да је асоцијативна веза подстакнута компо-
нентом која се односи на састав ваздуха: он може садржати различите елементе 
(полазни домен), што се у циљном домену остварује као пријатно (пожељно) 
или непријатно (непожељно) стање изазвано неком ситуацијом или неповољ-
ним околностима. С друге стране, могуће је да се расположење као апстрактна, 
психолошка категорија концептуализује као ваздушни простор, будући да оба 
ентитета одликује нека врста распрострањености. Коначно, трећа могућност 
заснива се на сагледавању датог значења из етимолошког угла: лексема ваздух 
одговарајућим творбеним поступцима и гласовним променама заправо је из-
ведена од основе дух (< дах), о чему је било речи на почетку овог поглавља. 
Ово свакако треба имати на уму и у случају последњег значења, које је оква-
лификовано као народно и покрајинско – ‘душа, дух’, а илустровано следећим 
примером у РСАНУ: Мушко, који се роди у кошуљици, народ држи да су вје-
догоње... И тада веле, да су „сјеновити”, то јест да ... тијело по ноћи остављају у 
постељама, а њихов ваздух иде и разна зла чини (Нак. 2, 346). 

5.4. Деривационo гнездo лексемe ваздух

5.4.1. Према подацима из РСАНУ, деривационо гнездо лексеме ваздух 
обухвата укупно дванаест чланова: четири првостепена именичка деривата 
(од којих су три настала суфиксацијом и један сложено-суфиксалном твор-
бом), три првостепена придевска деривата (два суфиксала и једна сложеница 
настала сложено-суфиксалном творбом) и пет другостепених деривата (два 
придева, две именице и један прилог). Ови деривати приказани су у гнезду.
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ТО ваздух-, ваздуш-

двочлани низови

I: ваздушак, ваздушан, ваздушје, ваздушница, ваздухоносан

вишечлани низови

185 И. Клајн не доводи у семантичку и творбену везу лексеме ваздухоплов и ваздухопловство. Име-
ница ваздухопловство је, према његовом тумачењу, настала по моделу Ио + о + Го + -ство (Клајн 2002: 61). 
На исти начин треба тумачи и дериват ваздухопловац (Ио + о + Го + -[а]ц) (Клајн 2002: 57).

I ваздушан
 II безваздушан
I ваздушаст
 II ваздушасто

I ваздухоплов185

 II ваздухопловац
 II ваздухопловство
 II ваздухопловни

Деривати с мотивном речју ваздух углавном имају једноставну, једно-
значну семантичку структуру. Изузетак су придеви ваздушан и ваздушаст, 
чија је полисемија условљена тиме што се у придевски дериват преноси цело-
купан примарни садржај мотивне речи. 

У даљој анализи деривати ће бити распоређени у семантичко-идеограф-
ске скупине.

5.4.2. особине. Најбројнију скупину чине придевски деривати којима 
се обележавају различите особине. Централно место свакако припада приде-
ву ваздушан. У РСАНУ његово примарно значење описано је релационо-гра-
матичком дефиницијом: ‘који се односи на ваздух’ (нпр. ваздушни саобраћај). 
Даља семантичка дисперзија иде у правцу сужавања семантике и нешто је спе-
цифичнија у односу на примарни садржај: 1.б. ‘који је у вези с лечењем на све-
жем ваздуху’ (нпр. ваздушна бања). Метонимијски развијен садржај ‘пун ва-
здуха, зрачан’ обележен је као необичан у РСАНУ (нпр. Салони су ваздушни). 
У метафоричном значењу ‘нежан, фин’, датом под тачком 3, придев ваздушан 
успоставља однос неправе синонимије с дериватом ваздушаст. Иначе, си-
милативни придев ваздушаст има основну реализацију у чијој су појмовној 
интерпретацији заступљени семантички елементи којима се успоставља по-
редбена веза с мотивним појмом ‘који је као ваздух, сличан ваздуху’. Основу 
поређења углавном чини бестежинско стање ваздуха тако да се садржај ‘лак, 
немерљив, без тежине’ (наведен под 1.а) реализује у следећем примеру: вазду-
шасти конци меке свиле. Симилативност је такође успостављена и на основу 
компоненте прозирности, што омогућава реализацију ‘прозрачан’ (1.б), нпр.: 
ваздушасти брегови, ваздушасте сенке. И метафорична значења ‘нестваран’ 
и ‘нежан, фин’ развијена су посредством асоцијација везаних за сличне ком-
поненте садржане у полазном домену – провидан, невидљив, недодирљив. Од 
овог придева конверзијом је добијен прилог ваздушасто ‘фино, лако, танко, 
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прозрачно’ и префиксал безваздушан ‘који је без ваздуха, без зрака, безрачан’,  
од ваздушан, чиме се сугерише одсуство ваздуха у одређеном простору.

Овој групи припада и сложени придев ваздухоносан, означен у РСАНУ 
као застарео, са семантичким садржајем ‘који спроводи ваздух; исп. зраково-
дан’, а грађен по моделу Ио + о + Го + суфикс (-ан). 

5.4.3. предмети. Предметном домену припада именичка сложеница ва-
здухоплов (> ваздухопловни). Њено примарно значење је ‘авион’, а секундарно, 
добијено синегдохом по обрасцу име ужег појма за шири, гласи ‘свака напра-
ва саграђена тако да може летети по ваздуху’. Дериват је настао по моделу Ио 
+ о + Го + суфикс (-ø).186 РСАНУ бележи и суфиксал, кованицу са истим значе-
њем ваздушница, чија је употребна вредност занемарљива.

5.4.4. особе. Са деривационог аспекта лексема из групе nomina 
professionis – ваздухопловац представља изведеницу с основом сложенице ва-
здухоплов. Њен трансформациони модел гласи: ваздухопловац → особа која 
управља ваздухопловом. Из њеног примарног значења ‘авијатичар’ по моделу 
синегдохе име ужег појма за шири добијена су још два: ‘онај који ваздухопло-
вом лети по ваздуху’ и ‘војни обвезник у ваздухопловству’.

5.4.5. активност и делатност. У овај домен сврастан је војни термин 
ваздухопловство ‘летење ваздухом, зракопловство; авијација као род оружја’.

5.4.6. имена субјективне оцене. У РСАНУ посведочен је хипокористик 
ваздушак, дериват првога степена изведен суфиксом -(а)к, карактеристичним 
за творбу деминутива и хипокористика.

5.4.7. материја. Лексема ваздушје, означена као индивидуална у РСА-
НУ, синонимна је лексеми ваздух – ‘зрачни простор, ваздух’. 

5.4.8. семантички модели деривата. У табели која следи налазе се се-
мантички модели којима се указује на врсту везе између основне речи и ње-
них деривата односно на тип семантичке мотивације који представља базу за 
настанак разноврсних именовања. Уочљиво је да деривиране јединице којима 
је мотивна рече ваздух с њом успостављају директну семантичко-деривацио-
ну везу, те да се у деривате преносе компоненте из њене појмовне вредности.

186 Ову сложеницу могуће је посматрати и као калк према грчком моделу αεροσκάφη.
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Табела 4.

активна сема из 
сем. садржаја 
лексеме ваздух

семантички модел добијено именовање и семантичка 
група којој припада

гасовита смеша ‘онај који испуњава простор око Земље’ материја: ваздушје
‘који се односи на оно што испуњава 
простор око Земље’

особине: ваздушни (саобраћај)

‘који је без ваздуха’ особине: безваздушан
‘који се служи ваздухом као простором 
за кретање’

активност: ваздухопловство
предмет: ваздухоплов (> ваздухопловни), 
ваздушница
особа: ваздухопловац

густина и тежина 

‘који је лаган и прозиран као ваздух’ особине: ваздушан, ваздушаста (свила) 
(> ваздушасто) 

‘који је неухватљив попут ваздуха’ особине: ваздушан, ваздушаста (сенка) 
(> ваздушасто) 

‘који је нежан попут ваздуха’ особине: ваздушан, ваздушаст (глас) (> 
ваздушасто)

манипулација 
ваздухом

‘који спроводи ваздух’ особине: ваздухоносан

величина ‘мала количина ваздуха’ имен. субј. оцене: ваздушак

Издвојене семе у улози индуктора нових деривата и њиховог значења 
указују на висок потенцијал обележја која се тичу форме постојања ваздуха, 
његове густине и тежине, као и функције коју има у животу човека, пре свега 
у егзистенцијалном и просторном смислу, при чему ово последње омогућава 
специфичне облике кретања. 

5.5. Терминолошки изрази с компонентом ваздух

5.5.1. Иако је деривациони потенцијал лексеме ваздух веома скроман, 
она има изражену колокациону способност и широк колокациони опсег. Лек-
сички се удружује с придевима веома различите семантике, који у значење ко-
локата уносе квалитативну димензију и детерминишу именицу ваздух при-
дружујући јој веома различита својства. Најчешће су то придеви којима се 
исказује карактеристика ваздуха према степену свежине или чистоће (уста-
јао, загушљив, тежак, свеж ваздух; чист, нечист ваздух), према температури 
(врућ, хладан ваздух), густини (густ, редак ваздух), прозирности (кристални, 
бистри, мутан ваздух), према географском подручју (планински, морски ва-
здух), мирису (смрдљив, мирисав ваздух), боји (плави ваздух), према времен-
ском одређењу (јутарњи, ноћни, јулски ваздух). Међутим, лексички спојеви 
оформљени с придевима овога семантичког типа не подлежу терминологиза-
цији. Њихова је функција на нивоу дескрипције.
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5.5.2. Терминима се евентуално могу сматрати спојеви с придевима који 
у својој појмовној вредности садрже компоненту ‘влажност’ – влажан, сув, 
презасићен ваздух ‘ваздух у којем је превише водене паре’. Израз атмосферски 
ваздух има статус термина и под њим се подразумева ‘механичка смеса гасова 
у постојаним међусобним сразмерама и разних примеса у променљивим коли-
чинама’. Термини су и двоименички спојеви с другим чланом у генитиву – вла-
жност ваздуха, температура ваздуха. Они могу имати еквивалентну придев-
ско-именичку форму, при чему придевски део представља дериват (ваздух → 
ваздушни), као у случају притисак ваздуха – ваздушни притисак. Овим скупо-
вима прикључује се медицински израз давање ваздуха, који је синониман тер-
мину пнеумоторакс ‘вештачко убризгавање ваздуха у плућа’. 

5.6. Фразеологизми с компонентом ваздух

5.6.1. Фразеолошки потенцијал лексеме ваздух у потпуној је сагласно-
сти с њеним семантичким и деривационим потенцијалом. Наиме, сасвим је 
ограничен број фразеолошких израза мотивисаних датом природном компо-
нентом од које зависи свеукупан опстанак живог света на Земљи. Малоброј-
ни фразеологизми потврђују да у појмовном систему говорника српског језика 
ваздух, без обзира на егзистенцијални значај, нема изражено место. 

5.6.2. Ваздух се, у првом реду, посматра као средина која окружује чове-
ка, као својеврстан унутрашњи простор који може бити испуњен неким садр-
жајем. Ова врста метафоричног поимања ваздуха учествује у концептуализа-
цији:

а. слутње, предосећаја или пак предвиђања каквог догађаја, поистовеће-
ног са садржајем који испуњава дати простор – виси (лебди, лежи, бити) не-
што у ваздуху ‘нешто се назире, наслућује, предстоји у скоријем времену; по-
стоји некаква претња’, осећати барут у ваздуху ‘предвиђати, наслућивати рат’;

б. напете, опасне ситуације, пуне узбуђења и неизвесности – ваздух је 
пун електрицитета (набијен електрицитетом);

в. безбедне ситуације, у којој нема опасности по њене учеснике, јер нема 
онога ко би могао чути или видети нешто – ваздух је чист.

5.6.3. У исто време ваздух се перципира као етеричан, празан простор, 
у којем су резултати какве радње неодрживи. Овакво виђење, у којем је до-
минантно непостојано својство ваздуха, прозирност, невидљивост и утисак 
његовог бестежинског стања, подстакло је настанак следећих метафоричних 
фразеологизама:

– градити (зидати) куле у ваздуху (у облацима, на облаку) ‘заносити се 
неостварљивим жељама, маштаријама; уздати се у нешто без основа’;

– висити у ваздуху ‘бити несигуран, непоуздан’;
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– живети у ваздуху ‘бити непрактичан, нестваран’,187 
– из ваздуха ‘без основа, напамет, без плана’;
– говорити у ваздух ‘узалуд говорити’;
– остати у ваздуху ‘остати недоречен’;
– живети од ваздуха ‘бити без прихода’.
5.6.4. У примеру ићи (изићи) на ваздух ‘ићи, изићи у шетњу, у приро-

ду, ван насеља’, у којем је уочљив метонимијски принцип развоја семантичког 
садржаја, актуализује се компонента неограничености, бескрајног простран-
ства, што је у супротности са осећајем који настаје при боравку у објекту пред-
виђеном за становање. 

5.6.5. Два су примера која успостављају конверзиван семантички однос: 
дићи (бацити) у ваздух ‘срушити експлозијом, уништити’ – одлетети у ваздух 
‘распрснути се, експлодирати, бити уништен’. Иако је овде реч о језичким једи-
ницама секундарне номинације (чије је значење развијено по метонимијском 
моделу начин остваривања радње за дату радњу), с јасно уочљивом сликом 
у мотивационој структури, њихов фразеолошки статус могао би бити доведен 
у питање с обзиром на одсуство или минималну заступљеност експресивно-
сти у њиховом семантичком садржају. У том смислу ови изрази могли би бити 
уврштени и у глаголске перифразе, какве су: бити у прилици, узети маха итд. 

5.6.6. Другачије је мотивације израз дићи све четири у ваздух (увис) ‘од-
марати се; излежавати се, ленствовати’, на чије значење није непосредно ути-
цао свеукупан појмовно-семантички потенцијал лексеме ваздух. Наиме, 
семантички садржај ове фразеолошке јединице развијен је метонимијско-ме-
тафоричним преносом, по моделу положај тела при одмору за одмор, уз оства-
рену сличност у одвијању радњи између човека и животиње, тј. метафора на-
стаје „када се називи за конкретна понашања типична за животиње пренесу 
на лице” (Мршевић-Радовић 1987: 35). Дакле, метафоричном фразеологизаци-
оном процесу у основи је метонимијски механизам пошто је у мотивационој 
бази слика положаја тела својствено стању одмора и ленствовања.

5.7. Завршне напомене

Иако има изражено симболичко значење, које се у пуноћи реализује у 
комбинацији са осталим праелементима, ваздух, с обзиром на своја физичка 
својства, не може бити култно нити обредно средство, те му се такве функције 
не придају јер се њиме не могу изводити обредне или култне радње. 

На асоцијативном плану показују се другачији принципи активације по-
јединих компонената из појмовног значења мотивног појма – притисак, отпор, 

187 Д. Мршевић Радовић (1987: 30) објашњава да се према лексичком значењу компонената у саста-
ву фразеолошких јединица, које је у нефразеолошкој бази мотивисало фразеологизам могу издвојити фра-
зеологизми који се односе на човека и његово непосредно окружење и фразеологизми мотивисани делат-
ношћу човека. Посматрани фразеологизам сврстава у прву групу и доводи га у везу с неорганским светом.
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температура, безбојност. С деривационог аспекта пак значајна је творба при-
дева мотивисана лексемом ваздух. У њиховом семантичком садржају засту-
пљене су компоненте густине и тежине, које су значајне не само због продук-
тивности већ и због своје идеографске вредности. У дериватима и значењима 
индукованим метафором углавном су активне компоненте ‘невидљив’, ‘неопи-
пљив’ и ‘лак’.

Лексички спојеви са компонентом ваздух добар су пример за теоријска 
разматрања о томе где се налази граница између синтагме са терминолошким 
одосно нетерминолошким значењем. Синтагматски спојеви у односу на по-
јам у функцији управног члана функционишу као појмовно подређени, са ста-
тусом хипонима. Када се синтагмом номинује посебна врста мотивног појма, 
постоје услови за терминологизацију. Међутим, номинациона функција мора 
бити доминантна у односу на дескриптивну, а појам именован синтагмом мора 
имати изражену врсну разлику (differentia specifica), што се може илустровати 
примерима атмосферски ваздух (термин) и планински ваздух (без терминоло-
шке вредности). Синтагме овога типа формализоване су по моделу придев + 
именица. Другачији је принцип терминологизације када се синтагмом имену-
ју какве физичке или хемијске карактеристике управног појма попут синтаг-
ме ваздушни притисак или влажност ваздуха. Свака важна карактеристика 
исказана је именицом (притисак, влажност, температура ваздуха) и фор-
мализована као именица + именица у генитиву. Овај морфолошки, али и се-
мантички критеријум може се уважити као један од критеријума терминоло-
гизације. Наиме, именица је носилац потпунијег појмовног садржаја у односу 
на придевску реч која је квалификативно-детерминативне природе. Важан је 
и критеријум који се односи на колокациони опсег одређене лексеме. Уколико 
је способност лексичког удруживања сужена или сведена, са минималном мо-
гућношћу комбиновања, то је виши или бар у вишем степену омогућен процес 
терминологизације, нпр. квалификације мотивног појма по боји, температу-
ри, чистоћи пружају веома велике могућности за лексичко удруживање и тако 
слабе настанак могућих терминолошких својстава.

Доминантна семантичка база у фразеологизмима с компонентом ваздух 
произилази из човековог искуства и доживљаја ваздушног простора. Они све-
доче о важности перцепције одређеног ванјезичког ентитета који у процесу 
фразеологизације поприма способности да рефлектује и истовремено номи-
нује одређене ситуације и положај човека у њима.
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6. ВАТРА

6.1. Традиционално поимање ватре

6.1.1. Ватра је у односу на остале праелементе специфична. Она није 
део природе, попут камена, воде, ваздуха, она је изум којим започиње људска 
цивилизација. Ватра је суштински променила човеков начин живота и људ-
ску културу као извор светлости и топлоте, као средство обраде намирница 
и чврстих материјала. Припремање хране на ватри фундаментална је метафо-
ра за преображај природних појава у културне чињенице (СМ 2001: 64). И. Ба-
шић наводи да симболика хлеба спаја четири основна космолошка елемента 
– воду, земљу (и зрно жита као плод земље), ваздух и ватру – са мешењем те-
ста као специфичном културном активношћу. Дотакнуто дахом (ваздухом), 
тесто се надима и расте, а излагањем топлоти (ватри) безоблична материје до-
бија чврст и постојан облик (Башић 2016: 245). Као симбол стварања, енерги-
је и животне снаге ватра је моћан покретач развоја целокупне материјалне и 
духовне културе човечанства, а према речима Симе Тројановића, ватра је нај-
узвишенији симбол и душа целокупне људске цивилизације (према Требјеша-
нин 2008: 7). 

Иако се ватра на известан начин сматра резултатом људског дејства, 
њено порекло је ипак у природи: може је изазвати ужарена маса која и сама 
често подсећа на ватру. А. Лома говори о фасцинацији примитивних људи вул-
канима као делу његове шире фасцинације ватром. Према његовим речима, 
владање ватром једна је од трију одлика које човека одвајају од животиње.188 
Преломни тренутак у историји човечанства био је онај када је човек ставио у 
сопствену службу елеменат тако разорне моћи, чиме је изашао из раздобља не-
престане борбе за преживљавање и освојио себи време за слободну менталну 
активност и друштвени живот (Лома 2008: 263–264).

У примарној симболици ватре заступљен је анимистички принцип: Сло-
вени су замишљали  ватру као посве особено биће које једе, пије и спава по-
пут човека, али се може осветити пожаром уколико се наљути (СМ 2001: 65).

188 Друге две су способност општења, тј. говор и поседовање оруђа од којег се може правити дру-
го оруђе. 
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6.1.2. Када је реч о ватри, неизбежно је питање које се тиче њеног по-
станка. Најстарији трагови ватре потичу из палеолитског доба, првој досад 
познатој људској епоси. У науци није спорно да се човек почео служити ва-
тром пре залеђивања северног континента, а она је омогућила живот људима 
у тим хладним пределима. С. Тројановић (2008) наводи да је тешко утврдити 
методу и прилику којом су се људи прво почели служити ватром, али да је нај-
вероватније то зависило од природног окружења.189 

Начин на који се добија ватра значајан је и на симболичком плану. Пре-
ма речима И. Башић, ватра има сексуално значење јер се везује за првобитну 
технику добијања трљањем, што је слика полног чина. По неким представама, 
ватра је и демонског порекла, јер се магијски зачиње у полном органу вешти-
це. Овде је највероватније реч о хришћанској реинтерпретацији обреда изво-
ђења живе ватре помоћу мушког и женског дрвцета, који се у Швајцарској зове 
„шкопљење ђавола”. При томе се за ђавола веровало да одржава полне односе 
с вештицама. С друге стране, код Индуса се два комада дрвета замишљају као 
персонификовани мушкарац и жена (Башић 2016: 249–250).

Чињеница је да у различитим културама, укључујући и српску и ширу 
словенску, постоје митови и легенде о томе како су људи добили ватру. С. Тро-
јановић констатује да је генеалогија проналазача ватре готово у свим митови-
ма иста, првенствено због тога што је углавном реч о божанским лицима. При 
томе, наша легенда о проналаску ватре, која се везује за Светог Саву, по облику 
и садржини, најближа је грчком миту, на чијем челу стоји Прометеј. Аутор ис-
тиче да је врло тешко утврдити природу везе међу њима, напомињући да грчки 
утицај није морао бити пресудан за формирање српске легенде, него да је она 
самосталан производ српског духа (Тројановић 2008: 53–54).

А. Лома истиче двојаку природу ватре у односу на човека, што налази-
мо у њеним митолошким осмишљењима, с једне стране као божанског дара, а 
са друге – као свепрождируће немани. Према његовим речима, мит о човеко-
љубивом добавитељу односно крадљивцу ватре може се схватити двојако: као 
митологизација људског чина првог овладавања ватром или као персонифика-
ција ватре која сама себе даје на услугу људима (Лома 2008: 264).

У развоју људског духа и културе тумачење постанка ватре посредством 
мита потпуно је очекивано и логично, будући да је примитивном човеку ватра 
била попут божанства, те да је уочавао сличности и везе између ње и других 
феномена у природи, које је такође везивао за божанство или божанско поре-
кло (вулкани, громови, муње, Сунце). С. Тројановић сматра да је човек при-
бегао најлакшем тумачењу – да ватру сматра божјим даром заоденувши њено 
порекло у мит, служећи се песничком персонификацијом природних сила, 
особито кад има у виду Сунце као најватреније тело (Тројановић 2008: 47).

189 Ватра која настаје ударцем сродна је муњи или стрели, поседује моћ очишћења и просветљења, 
те представља огњени продужетак светлости (Башић 2016: 250).
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6.1.3. Друго важно питање у вези с ватром односи се на њену симболи-
ку и култну функцију, јер она у свим културама и религијама заузима посебно 
значајно место. Тако је у индијској митологији ватра прапочетак свих ствари и 
бића. Човек из ватре настаје, а кад умре у ватру се враћа. Ватра је битан божан-
ски симбол маздаизма (дуалистичка религија старих Иранаца). Чување свете 
ватре простире се од старог Рима до Ангкора. Симбол ватре која очишћује и 
препорађа развија се од Запада све до Јапана. Жртвени огањ хиндуизма Буда 
замењује унутрашњом ватром која је уједно спознаја, просветљење и униште-
ње омотача. Друиди би палили велике ватре између којих би натерали стоку 
да би је тако сачували од зараза. Ту је друидску ватру у средишту земље све-
ти Патрик заменио својом ватром, у знак коначне победе хришћанства; број-
ни обреди очишћења ватром, углавном обреди проласка, карактеристични су 
за ратарске култове. Симболизују пожаре на пољима која се потом огрћу зеле-
ним плаштом живе природе. Нека обредна спаљивања произилазе из уважа-
вања ватре као преносника или гласника из света живих свету мртвих. Ватра 
има и сексуалну симболику: како сунце зрацима, тако она пламеном симболи-
зује радњу оплођивања, очишћења и просветљења. Нуди нам, међутим, и свој 
негативни аспект: димом замрачи и гуши; пали, гута, уништава: ватра страсти, 
казне и рата (Gerbran, Ševalije 2013: 1025–1029).

6.1.4. Ватра се јавља као митско средиште и у српским космогонијским 
представама. У народној традицији имала је двојаку симболику: то je слика 
жарког и осветничког пламена који прети смрћу и уништењем, а на другој 
страни то je елеменат очишћавајућег пламена, који доноси топлоту – оличење 
стваралачког, активног начела. Ватра je непосредни адресат паганског култа и 
посредник између човека и божанства (СМ 2001: 65). 

Ватра је коришћена у љубавној магији: ватра, жар, ватраљ и пепео део 
су немуштог говора љубавних чини. Како се поступци у имитативној маги-
ји често заснивају на логици тзв. етимолошке магије, природно је да се у овом 
ритуалном симболичком покушају моделовања стварности употреби ватра: 
циљ девојачких љубавних чини јесте да „запали” срце вољеног момка, да оно 
„гори” од љубави, односно да се у њему „разгори” пламен љубави (Требјеша-
нин 2008: 19–20).

Ватри се приписује и заштитна моћ од болести људи и стоке (СМ 2001: 
66). Она је моћно средство за предупређивање и лечење од различитих боле-
сти (огњица, ране, красте, опекотине, сточне болести). Када се јаве заразне бо-
лести (код људи и у стоке), тада се у многим крајевима где живе Срби „изви-
ја” или „вади жива ватра” као магијски најделотворније средство заштите.190 
„Магијска логика исцељења ритуалним проласком кроз живу ватру заснива се 
на веровању у спасоносну и чистилачку способност ватре, а за њено повољно 
дејство значајно је и што се учесници при томе крећу од ‘лоше’ ка ‘доброј’ стра-

190 О овоме видети више у: Тројановић 2008: 89–178.
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ни (одоздо на горе, од запада ка истоку, с лева на десно), чиме се симболизује 
и потпомаже кретање ка здрављу” (Требјешанин 2008: 18). 

Ватра има значајну функцију у обредима и ритуалним радњама. „Обред-
не ватре, попут ивањданских и ђурђевданских покладних ватри, познате у чи-
тавом словенском свету, представљале су центар календарских празника, што 
поново сведочи о вези ватре са плодношћу и стварањем у словенским мит-
ским представама” (Башић 2016: 250).191

У зимском периоду ватра се пали на Божић, Задушнице и Беле покладе. 
Сматра се да је време Божића „гранично”, опасно, али истовремено, као време 
почетка, оно је „јако” и свето. Божић је првобитно прастари пагански празник 
којим се обележава и слави зимска солстиција, односно почетак јачања сунче-
ве светлости и топлине. Обредно налагање бадњака на огњиште, да сагори на 
Бадњи дан, представља симболично уништавање старог бога. На Бадњи дан 
полажајник ритуално џара ватру тако да искачу варнице, а при томе благоси-
ља домаћина, његову чељад и стоку. Колико се божићна ватра поштује, види се 
и по томе што тог дана, на Божић ујутро, ваља да лично домаћин наложи ва-
тру. На Беле недеље (покладе) деца ложе на сокацима мале ватре – олалије и 
прескачу их ради здравља (Frejzer 1977: 349–352). 

За светковине с ватром посебно је значајан летњи празник Ивандан или 
Јовиндан. Овај древни пагански празник обележава и слави космички знача-
јан догађај када сунце достиже врхунац своје моћи (светлости и топлоте), тј. 
време летње солстиције. Од тада снага сунца почиње лагано, али неумитно 
да опада. С обзиром на животодавне моћи енергије сунца, разумљиво је да су 
Срби, Словени и многи други народи широм Европе још у прадавно доба по-
кушавали да на магијски начин, паљењем обредне ватре помогну сунцу – да 
подстакну његову снагу – управо у овом, за њега критичном тренутку (дугод-
невица) (Frejzer 1977: 334–344).

6.1.5. Како на колективном плану (у обредима и ритуалним радњама), 
тако и на индивидуалном нивоу у одређеним животним ситуацијама ватри је 
припадало истакнуто место. Због својих апотропејских и лустративних свој-
става имала је важну улогу у свим критичним животним фазама, као што су 
трудноћа, рођење, венчање итд., када је појачан утицај демона. Такође је зна-
чајна у обредима прелаза: из једног узрасно-социјалног статуса у други, из не-
људског, некрштеног бића у људско, из статуса живог члана заједнице у ред не-
живих предака итд. (Требјешанин 2008: 16–17). У обредима иницијације (смрт 
у једном стању и рађање у другом, новом) ватра има незамењиву улогу као 
средство препорода (Еliјade 1982: 116). И у другим тешким приликама приме-
њиване су магичне радње у којима је ватра кључни магијски елеменат. Моћан 

191 „Некада су девојке, на велики пролећни празник Ђурђевдан, рано ујутру на каквом брегу ложи-
ле велику ватру, играле коло око ње и певале у славу словенске богиње Ладе, молећи је да им да вољеног су-
ђеника” (Гржетић 1898: 216).
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је утук против вештица и демона, као средство заштите од злих очију и урока 
(ватра, жар и угарак).

6.1.6. У вези с ватром постоје одређени табуи, а они управо откривају да 
у нашем народу она има својство „светости”. Забране имају сврху да правил-
но усмере и регулишу понашање људи у односу на ватру, како не би услед не-
опрезности дошло до повреде и скрнављења њене сакралне, божанске приро-
де (Требјешанин 2008: 21). У нашем народу ватра се не сме давати, на њу се не 
сме нипошто пљувати, отресати се мокрим рукама и сл., не сме се ударати но-
гом, нити проклињати (Петровић 1948: 327).192

6.1.7. Човек има амбивалентан став према ватри: с једне стране осећа 
страх, али јој се диви и поштује је. Разлог томе је њена двострука природа: она 
је божанска, благотворна јер човеку пружа заштиту, топлину и светлост одно-
сно ствара и одржава живот;193 у исто време она је демонска и разорна, сти-
хијска енергија, која гуши, прождире и уништава. Дакле, ватра је благослове-
но, божанско оруђе (небеска ватра), али је и демонска, ђавоља (ватра у паклу) 
(Еliјade 1982: 116). 

6.1.8. Као неизоставни сегмент људског живота ватра је ушла и у народ-
но стваралаштво, у формулаичне облике преношења драгоценог људског зна-
ња и искуства. Пословичне форме, као елементи нематеријалне културне ба-
штине, откривају специфичности спознаје ватре у српској лингвокултурној 
заједници, али и других сегмената стварности у чијој концептуализацији она 
учествује. Компонента ватра заступљена је у следећим пословицама: Ватра 
ватру не пржи; Ватра и вода добре су слуге, али зли господари; Ватра и сла-
ма не могу близу стајати; Ватра се зеитином не гаси; Ватра се уљем не тули; 
Грнуо би ватру рукама; Док се чоек дима не надими, не може се ватре нагрија-
ти; Ђе се гођ пуши, онђе ватре има; Злато се у ватри пробира а чоек у несрећи; 
Међу ватром и водом бити; Пријатељ се у невољи познаје као злато у ватри 
(Јовановић 2006б: 150; СНП 1969). Иако разноврсне по својој садржини, на-
ведене пословице показују да је у свести говорника српског језика најприсут-
нија представа о природним карактеристикама ватре, начину на који се под-
стиче и разгорева и разорној способности коју поседује, због чега се доводи у 
везу с осећајем страха који изазива у људима. Услед тога најчешће се помоћу 
ње разумеју опасне или уопште непожељне ситуације, које не би требало до-
датно отежавати непримереним поступцима или речима (Међу ватром и во-
дом бити; Ватра и слама не могу близу стајати; Ватра се зеитином не гаси; 
Ватра се уљем не тули; Грнуо би ватру рукама), као и непожељне карактер-
не црте људи, међу којима постоји узајаман однос толеранције и одобравања 
(Ватра ватру не пржи). Међутим, у опасним и тешким ситуацијама моралне 
људске вредности долазе до изражаја и опстају баш као што злато не подлеже 

192 У вези с ватром постоје и веровања типа ваља се. Тако, на пример, када се увече запреће ватра, 
ваља се на врх пепела направити крст, да се около не скупљају зле душе (Врчевић 1876/77: 50). 

193 Зато је ватра чест симбол љубави, умног, божанског, мудрог и чистог живота.
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разорној моћи ватре, што такође служи као семантичка база одређених посло-
вица (Злато се у ватри пробира а чоек у несрећи; Пријатељ се у невољи позна-
је као злато у ватри). Неизоставан пратилачки елеменат ватре јесте дим, који 
се доживљава као наговештај неког догађаја или околности (Ђе се гођ пуши, 
онђе ватре има). Поред тога ватра има и своје добре стране, па се и овде исти-
че њена амбивалентна природа (Ватра и вода добре су слуге, али зли господа-
ри). Међутим, у неким случајевима добробит се може осетити само уколико се 
поднесе одређена жртва или плати извесна цена, на шта се, такође, указује ва-
тром и димом као последицом њеног разгоревања (Док се чоек дима не нади-
ми, не може се ватре нагријати).  

6.2. Савремено поимање ватре

6.2.1. Савремена концептуализација ватре испитана је на основу енци-
клопедијских података и стимулуса који су као вербалну асоцијацију изазва-
ли лексему ватра. Информације су преузете из ОАРСЈ, јер у АРСЈ ова лексема 
није употребљена као стимулус. 

6.2.2. Научни, енциклопедијски приступ ватри веома је занимљив. Она 
се, наиме, сагледава из више углова. Као природни феномен ватра је појава 
која прати хемијске процесе, нарочито оксидацију органске материје, при којој 
настају топлота и светлост. Са цивилизацијског аспекта, ватра је једна од нај-
важнијих појава у човековом животу: она је основа опстанка људске заједни-
це и први предуслов индустријске цивилизације. Захваљујући ватри, настали 
су многи проналасци, повећана је густина становништва, а људи су продрли у 
крајеве који су због хладноће били ненастањени. Међутим, ватра се сагледа-
ва и из културолошког угла – указује се на њено место унутар религијских и 
митолошких система. Истиче се значај одржавања ватре, што је једна од нај-
важнијих дужности старог света, примитивних племена и религијских уста-
нова. Вечите ватре које горе непрестано у храмовима одржавали су Египћа-
ни, Грци, Римљани, Персијанци, као и католици и православци (ELZ VII: 616). 
У Српској енциклопедији, на пример, обрађен је само културни аспект ватре, 
њена магијска, митолошка и религијска улога у животу традиционалне српске 
заједнице (СЕ II: 165).

6.2.3. Лексема ватра појавила се као асоцијат 231 пут на 52 различита 
стимулуса. Најчешћа је реакција на стимулус логор (79). У овом случају стиму-
лус (логор) и асоцијат (ватра), као целина, кореспондирају са уобичајеним и 
устаљеним изразом логорска ватра. Фреквенција ове везе може се објаснити 
учесталошћу самог израза, али се с правом у сумњу може довести идеја да су 
животне навике, тј. обичај логоровања код испитаника могли побудити ова-
кве асоцијације. 
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По фреквенцији следе одговори испитаника на стимулус вода (36) и во-
дом (4). Претпоставка је да је одговор ватра на дате стимулусе подстакнут жи-
вотним искуством, тј. сазнањем да се ватра обично гаси водом. 

Предлог између између изазвао је реакцију ватра двадесет пута, што је 
могло бити мотивисано често коришћеним фразеологизмом бити између две 
ватре.194 

Ватра се јавила као вербална асоцијација на стимулусе црвени (8),195 цр-
веног (7), наранџаст (3), блесак (3), под утицајем визуелног ефекта који се ма-
нифестује бојом, а тактилна перцепција условила је појаву исте реакције на 
стимулус топао (8).

На стимулусе који припадају категорији осећања или стања ватра је та-
кође чешћи асоцијат (17): страстан (7), жесток (3), моћан (1), моћна (1), пла-
шим се (2), платити (1), нервозан (1), нетрпељив (1), насмејано (1).

У својству стимулуса налазе се географска подручја, као и друштвено-
-политички појмови: Балкан (1), Подгорица (1), избори (1), скупштина (1), по-
литика (1), терор (2), што је највероватније условљено сликом о тешкој и не-
стабилној политичкој ситуацији. 

Ватра се јавља као реакција пет пута на стимулус ракетни, а асоцијаци-
ја је заснована на визуелној слици лансирања ракете.

На стимулусе Цигани (2) и Роми, асоцијат ватра мотивисан је начином 
живота датог народа, а везе дом – (2), православни – ватра, културно су усло-
вљене.196 

Када је ватра у својству асоцијативне реакције на соматизме длан и 
прст, у свести говорника заправо је доминантна сама радња – опећи се, а књи-
га и новине могу се довести у асоцијативну везу с ватром посредством глаго-
ла потпалити.

Израз ватрена вода могао је бити основа за ватру као реакцију на сти-
мулусе ракија и вотка.

Међу стимулусима су и бум (2), високи (2), чекамо (1), генерал (1), грб (1), 
хладан (1), круг (1), паметан (1), победа (1), транспарентност (1), удаљ (1), 
вичеш (1), више (1), врата (1). 

У ОАРСЈ налазе се и асоцијати који су у семантичко-деривационој вези 
с лексемом ватра. Тако се облик ватром јавља као асоцијат на стимулусе ек-
спериментисати и треснућу (1), а ватромет се доводи у асоцијативну везу с 
речима: блесак (2), ракетни (2), бум, изненада, увис (1); израз ватру газићу ја-
вља се као реакција на стимулус ногама (1).

194 Могуће је, такође, да је иста мотивација и за стимулусе ближе – ко је ближи ватри... упозорити и 
упозорен – пази да се не опечеш. 

195 Уз стимулус црвени односно црвеног јављају се вербалне асоцијације: ватрени (6), ватреност 
(1), ватрено (1).

196 Културни стереотип одражава и реакција ватрени на стимулус јужни.
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6.2.4. Док енциклопедијски подаци о ватри инсистирају на њеној мито-
лошкој и религијској улози, подаци из ОАРСЈ показују да се лексема ватра 
јавља као вербална асоцијација на најразноврсније стимулусе. За разлику од 
наших предака, који су се ватри дивили, обожавали је, али и зазирали од ње, 
савремени говорници углавном сагледавају њену практичну страну. 

6.3. Значењска структура лексеме ватра

6.3.1. Према Скоку (Skok 1971: 30), ватра није словенска, већ илиро-
трачка реч. С. Тројановић наводи да је она потпуно изолована према суседи-
ма и да се среће само још код Албанаца, Гега и Тоска, које заправо са свих стра-
на окружује словенска реч огањ. Због тога закључује да се у овим језицима не 
ради о позајмљеници те да постоји могућност да је она иранског порекла. Пре-
ма речима С. Тројановића, Миклошич је заступао теорију о иранском пореклу 
речи ватра, наводећи да су је Пољаци, Малоруси и Моравци морали примити 
из румунског језика приликом својих сеоба. Овај аутор се позива и на Норбер-
та Јокла, који своја разматрања своди на закључак да је словенска реч ватра 
ограничена на карпатске пределе као румунски израз, а да румунска ватра до-
лази од албанског. С. Тројановић прихвата другу Јоклову претпоставку без ре-
зерве, док према првој заузима резервисан став, што објашњава чињеницом 
да српски и словачки језик имају знатно богатије деривационо гнездо ове речи 
него што је то случај с румунским (Тројановић 2008: 343–345).

У парадигматском оквиру посматрана лексема нема правих антонима, 
док односе праве синонимије успоставља с именицом огањ. Празна места та-
кође се уочавају и када је реч о хиперонимско-хипонимским релацијама. 

6.3.2. Лексема ватра у лексикону српскога језика има значајно место и 
развијену семантичку структуру. У РСАНУ забележено је укупно тридесет пет 
семантичких реализација у шеснаест тачака. У лексикографској интерпрета-
цији основног значења лексеме ватра уведеног под тачком 1.а. – ‘запаљена 
материја кад горећи развија топлоту и светлост, огањ’, садржана је архисема 
с додатном одредницом ‘запаљена материја’ и диференцијалне семе које носе 
информације о процесу којем материја подлеже ‘горећи’, као и информације 
резултативног карактера – ‘развија топлоту и светлост’.197 Једна група подзна-
чења индукована је синегдохом, и то по обрасцу шири појам за ужи, тако да 
секундарне реализације упућују на конкретну форму коју дата материја добија 
горећи: б. ‘жеравица, жар’, в. ‘пламен’, ђ. ‘пожар’, е. ‘искра, варница’, з. ‘оно што 
се једанпут наложи’. Метонимијски пренос с елементима синегдохе активан је 
у стварању подзначења ж. ‘огњиште, ватра на огњишту’, из којег ће се даље по 

197 У РМС основно значење гласи ‘природна појава која настаје кад што гори, појава високе темпе-
ратуре и светлости при наглој оксидацији, огањ’. У појмовној вредности садржана је, дакле, архисема ‘при-
родна појава’ са пратећим компонентама које носе информацију о томе како ватра настаје, те је веза између 
глагола горети и лексеме ватра готово плеонастичког типа. Карактеристике именованог ентитета такође су 
садржане у лексикографској интерпретацији овога појма – висока температура и светлост. 
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истом механизму развити фигуративно обележено подзначење ‘кућа, породи-
ца’. Метонимијски трансформациони процес заступљен је у подзначењима: д. 
ист. ‘група војника поред једне ватре’, и. ‘средство за паљење ватре (жар, упа-
љач, кресиво, жижица)’.198 Све наведене значењске подреализације блиско су 
повезане с представом говорника о ватри као материји која гори и која при 
томе има своје различите појавне облике. Овај вид транспоновања значења 
последица је управо човекових опажајних способности.

Сасвим блиска претходним реализацијама посматране лексеме јесу зна-
чења која припадају појмовном домену ратовања, а тичу се првенствено ефе-
ката који настају при употреби ватреног оружја. У петој и шестој тачки лекси-
кографске обраде лексеме ватра у РСАНУ наведени су семантички садржаји 
добијени ланчаном полисемијом из примарног значења по следећим метони-
мијским обрасцима: стварање ефекта запаљиве материје при употреби ва-
треног оружја → оружје при чијој употреби настаје такав ефекат → муни-
ција за такво оружје. Иако лексикографске дефиниције нису наведене датим 
редоследом, описани семантички континуум не може се оспорити: 5.а.‘пуца-
ње из ватреног оружја, паљба, плотун; напад ватреним оружјем’ → 6.а. ‘ватре-
но оружје’ → 6.б. ‘метак, меци’. Овде свакако треба имати у виду да при упо-
треби ватреног оружја настају ужарене искрице, тако да се значење наведено 
под тачком 5.а. развија и по моделу синегдохе име целине за део. Значење под 
5.б. – ‘оружана борба, битка, окршај’, добијено је на следећи начин: стварање 
ефекта запаљиве материје при употреби ватреног оружја → догађај иза-
зван употребом ватреног оружја.

6.3.3. Најважније карактеристике ватре, као што су боја и топлота коју 
одаје, које човек перципира својим чулима, индукују читав низ метафорично-
-метонимијских асоцијација, пре свега у домену људског тела, емоција и осо-
бина, али и климатских појава. Секундарна реализација 2. ‘боја ватре, румен, 
руменило (на лицу)’ индукована је компонентом боје садржане у појмовној 
вредности примарне реализације лексеме ватра.199 Пошто је руменило лица 
често изазвано повишеном телесном температуром, може се рећи да је у осно-
ви описане метафоричне трансформације метонимијски принцип (руменило 
лица настаје као последица повишене телесне температуре). 

Осмо значење у РСАНУ – ‘жестоко пиће’ развија се из семантичког са-
држаја ‘боја ватре, румен, руменило (на лицу)’ (под тачком 2), на основу узроч-
но-последичне везе телесни ефекти конзумирања алкохолног пића за ал-
кохолно пиће.

198 Семантички садржај наведен под тачком 1.г. и оквалификован као фигуративан – ‘симбол устан-
ка или чега сличног’, а илустрован примером: По Европи се буде народи ... пале се ватре националних уста-
нака (Поп. Ј., Књиж. 1), може се објаснити као резултат деловања метафоре, уколико је аутор имао на уму 
изражену емоционалност актера описаног догађаја.

199 Ово значење укључено је и у лексикографску интерпретацију лексеме ватра у РМС под тачком 
4. и обележено је као фигуративно – ‘црвенило, жар’, такође са потврдом у књижевним делима: Алкохол ... 
даје ватру лицу. Уј. Осула му се по тијелу скрлетна ватра. Крл. У овој реализацији укрштају се компоненте 
које носе информацију о боји ватре и топлоти која се ослобађа при оксидацији.
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Метафтонимијски појмовни механизам омогућио је развој следећих 
значења: 3.а. ‘врелина, жега, припека’, 3.б. ‘топлота уопште’, 4. ‘повишена те-
лесна температура, бунило’. И у овим случајевима доминантан је метонимиј-
ски образац, и то: материја која емитује топлоту → топлота, док је метафо-
ра споредна и подразумева промену појмовног домена – циљни садржаји сада 
се односе на ваздух односно људско тело. 

6.3.4. Читав спектар људских емоција може бити именован лексемом ва-
тра. Иако су оне по својој тоналности различите, заједничко им је то што су 
махом све повећаног интензитета те имају исте телесне показатеље, најчешће у 
виду повећане телесне температуре. Ова значења развијају се, дакле, по зајед-
ничком метафорично-метонимијском моделу: конкретно → апстрактно (ма-
терија → емоција) и телесна манифестација емоције → емоција (повишена 
телесна температура → емоција која се испољава повишеном температу-
ром тела). Лексикографска обрада лексеме ватра у РСАНУ показује да се на 
овај начин концептуализују и пријатне и непријатне емоције: 9.а. ‘страст, стра-
ственост, љубав, љубавна жудња; жар’, 9.б. ‘занос, одушевљење’, 9.в. ‘топлина 
осећања’, 10.а. ‘љутња, гнев, јарост’, 10.б. ‘жучност’, 10.в. ‘силина; жестина; ва-
треност’, 10.г. ‘жив темперамент’.200 

Исти овакав модел у основи је и значења датог под тачком 11 – ‘раздор, 
неслога; узбуна’. Како је овде реч о међуљудским односима који се манифесту-
ју бурним емоцијама учесника (као што су љутња, страст, ватреност), може се 
претпоставити исти принцип семантичког транспоновања. 

6.3.5. Под утицајем метафоре настала је реализација 7.а. ‘тешка болест, 
епидемија’ и 7.б. ‘куга’ заснована на имплицитној компоненти разорне моћи 
ватре односно на њеном снажном и брзом уништавајућем дејству. На исти на-
чин мотивисано је једино терминолошко значење, обележено као покрајинско, 
дато под тачком 15 – ‘пламењача Puccinia graminis’. Реч је о врсти паразитских 
патогених гљивица која уништава све зелене делове житарица, те семе, због 
недостатка асимилације, остане јако ситно. 

Претпоставка је да је компонента интензитета била кључна и за успоста-
вљање семантичке реализације под тачком 12 – ‘храброст, смелост, одважност; 
надахнуће, духовна снага, инспирација’. Када се употребљава у атрибутској 
служби, као што је то предочено под тачком 16 у РСАНУ, поново је активна 
имплицитна компонента из примарног значења којом се саопштава информа-
ција о моћи, снажном и веома брзом дејству ватре: а. ‘храбар и жесток’; б. ‘брз 

200 „Концепт Живот је ватра у вези је и са идејом љубавне страсти – жудње, која се такође замишља 
као ватра (сагорети од љубави/страсти, љубавни плам, жарка жеља)” (Башић 2016: 247), што се одражава, 
као што видимо, и на плану лексичке семантике лексеме ватра. Иначе, општи метафорични модел емоци-
ја је ватра/врелина/усијана течност итд. до сада је детаљно обрађен у когнитивнолингвистичкој литера-
тури. На њега је међу првима указао Џ. Лејкоф (Lakoff 1987), као и З. Кевечеш (Kövecses 2000; 2010). Д. Кли-
ковац наводи да се емоције могу концептуализовати и као нетипична врста материје: прах, магла, светлост, 
тама, звук, одсуство звука или топлоте, хладноћа. Када су опасне или потенцијално деструктивне, емоције 
се концептуализују као ватра (Klikovac 2004: 208–209). 
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као муња, ватрен’; в. ‘одважан, куражан, храбар (човек, јунак)’; г. ‘кочоперан’, 
д. ‘веома привлачан, заносан’, ђ. ‘јак, жесток (за пиће)’. 

6.3.6. Метафоричан семантички садржај ‘опасност, тешкоћа’, наведен 
под тачком 13, развија се активирањем компоненте која носи информацију о 
разорној моћи ватре и опасности коју у таквом стању она изазива.  

Осим црвенила, светлост као једна од важнијих сема из примарног зна-
чења лексеме ватра мотивисала је метафоричну реализацију ‘сјај’, обрађену 
под тачком 14. Уколико је реч о телесној особини (нпр. ватра у нечијим очи-
ма), сасвим је извесно да је она изазвана унутрашњим, емотивним стањем су-
бјекта тако да би се и у овом случају могао применити већ описани метафо-
рично-метонимијски модел. Међутим, када циљни домен припада предметној 
стварности (уп. Што је један дијамант „чистије воде”, у толико је лепше „ва-
тре” [Орош. С. 2, 69, РСАНУ]), онда је метафора једини појмовни и семантич-
ки механизам. 

6.3.7. Анализа семантичке струкутре лексеме ватра показује посебну 
продуктивност и активност сема у њеној примарној реализацији као што су 
топлота, опасност и разорна моћ, брзина којом се шири, дејство и снага, док 
су мање продуктивне компонете боје и светлости. То доказује да је представа 
о ватри код говорника српског језика првенствено остварена на основу чулне 
спознаје и искуства које се стиче у непосредном додиру с њом.

6.4. Деривационо гнездо лексеме ватра 

6.4.1. На основу грађе ексцерпиране из РСАНУ деривационо гнездо лек-
семе ватра садржи укупно 82 деривата – 50 првог степена и 32 другостепе-
на деривата. Међутим, подаци добијени из РМС показују другачију слику. У 
овом речнику знатно је мањи број деривата с мотивном речју ватра (укупно 
их је 28, од тога 16 првостепених). Основни разлог овом неподударању јесте то 
што је у РСАНУ највећи број деривата означен као покрајинизам или архаи-
зам. Морфолошки посматрано, у овом гнезду међу првостепеним дериватима 
доминирају именичка образовања (36), а у знатно мањем броју придевска (12) 
и глаголска (2). Управо је ово значајан показатељ да је резултативност дале-
ко продуктивнија компонента насупрот оној која носи информацију о самом 
процесу настајања ватре. Следи приказ деривационог гнезда лексеме ватра.

ТО ватр-

двочлани низови

I: ватраисати, ватрарница, ватраџија, ватраш, ватревит, ватреник, ватреница, ватрен-
ка, ватрењак, ватрењар, ватрењача,201 ватрењка, ватретина, ватрин, ватриште, ва-

201 Према Скоку (Skok 1973: 569), ово је преведеница немачке речи Feuerwehr.
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тровит, ватровни, ватројавни, ватрушина, ватробој, ватровод, ватрогас, ватроглав, 
ватрождер, ватролож/ватроложа, ватромера, ватрометина, ватроног, ватроносан, ва-
троносац/ватрононоша, ватроок, ватропирац, ватропостав, ватроријек, ватроскок, 
Ватрослав, ватрострој, пириватра 

вишечлани низови

202 П. Скок (Skok 1973: 569) наводи придевски дериват ватрен и од њега изведеницу ватрењача ‘па-
роброд, вапор’. 

I ватраљ
 II Ватраљ
 II ватраљина
 II ватраљић
 II ватраљче
 II ватраљчина
 II ватраљчић
I ватрен
 II ватренаст
 II ватрено
 II ватреност
 II ватрењаст
 II ватреноцрвен
I ватрити
 II ватрење
 II заватрити (се)
 II наватрити
 II оватрити
I ватрица
 II Ватрица
I ватруштина/ватрушћина/ватрушчина

 II ватруштиница
I ватробран
 II ватробрани
I ватрогасац202

 II ватрогасачки
 II ватрогасни
 II ватрогаство
 II ватрогашња
 II ватрогашчев
I ватромет
 II ватрометар
 II ватрометач
 II ватрометник
 II ватромети
 II ватрометни
  III ватрометно
I ватропоклонац
 II ватропоклонички
 II ватропоклонство
I ватросталан
 II ватросталност

Са становишта творбе речи јединице које припадају овом гнезду махом 
су настале суфиксацијом, мада се и слагање јавља као продуктивнији творбе-
ни процес (укупно 25 сложеница, претежно именица, ређе придева – само че-
тири). Већина првостепених деривата не индукује даљу деривацију, а у случају 
када се развијају деривати другог степена, то су најчешће они субјективне оце-
не, затим деривати са граматичким значењем, а глагол ће иницирати творбу 
префиксала којима се означава почетак или интензитет радње.

Са становишта лексичке семантике посматрани деривати су углавном 
једнозначни, а и када имају два значења, она су веома сродна и углавном испу-
њена сличним семантичким садржајем. У погледу семантичке дисперзије из-
дваја се придевски дериват ватрен, који у РСАНУ има 12 значења и у оквиру 
њих већи број подзначења. Међу именичким дериватима развијену полисеми-
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ју има сложеничко образовање ватромет, док остали деривати имају једно-
ставну семантичку структуру – углавном су то моносемичне лексеме, ређе са 
два или више значења. 

У даљој анализи деривати ће бити груписани у семантичке скупине на 
основу своје идеографске вредности. 

6.4.2. особине. Овој лексичкој групи припада највећи број деривата. Са 
граматичким значењем је посесивни придев ватрин, који садржи и компонен-
ту порекла – ‘који потиче од ватре’. 

Са семантичко-деривационог аспекта у овој групи придева најзначај-
нији је придев ватрен, са веома израженом полисемантичком структуром. У 
лексикографској дефиницији под тачком 1 обухваћено је више подзначења ко-
јима је заједничка компонента ‘горети’. Њима се указује на својства ентитета 
да се понашају као: средство намењено горењу – а. ‘који служи као гориво’; ви-
зуелна манифестација горења – б. ‘који букти, који је сав у пламену’, в. ‘који је 
од ватре, пламени’; последица процеса горења – г. ‘усијан, зажарен’; божанство 
које управља горењем – д. ‘који господари ватром’. 

Повезивање ватре с оружаним нападом проистиче из ефекта који наста-
је при употреби оружја: при паљби из њега избијају искрице ватре (уп. значе-
ња под тачкама 5 и 6 код лексеме ватра). На овој вези заснива се семантички 
садржај придева ватрен, описан у лексикографској дефиницији под бројем 5 – 
‘који долази, потиче од пушчане, топовске паљбе’.  

Компонента садржана у појмовној вредности мотивне речи која се одно-
си на температуру постаје активна у секундарном, метонимијски развијеном 
значењу – 2. ‘врео, врућ’, док виши степен продуктивности испољавају компо-
ненте боје и сјаја, које су део метафоричних значења наведених под 3 и 4: ‘који 
има боју ватре, пламена, румен, црвен’ и ‘који сија, који блиста, сјајан, блистав’. 
Висок степен продуктивности има и метафорична асоцијација којој је у осно-
ви дејство или ефекат ватре, остварена по принципу конкретно → апастракт-
но, а у појединим случајевима с подлогом у метонимијском обрасцу телесна 
манифестација емоције за емоцију. Она индукује читав низ секундарних 
значења, којима се најчешће указује на емоционална стања људи, њихове осо-
бине и особине њихових поступака:

7. ‘одушевљен, пун заноса; веома привржен’;
8.а. ‘пун љубави, страсти, жудње; жив, темпераментан; страствен, зано-

сан’; б. ‘похотљив, пожудан’;
9.а. ‘жив, живахан, пун темперамента’; б. ‘жустар, плах, нагао’; в. ‘сило-

вит; бесан (за коња) ’; г. ‘срчан, храбар’;
10. ‘свесрдан, срдачан’; 
11.а. ‘жесток, силан’; б. ‘врло ревностан, упоран’.
На исти начин указује се на својства алкохолног пића: 6. ‘јак, опојан, же-

сток’. Последња секундарна реализација, наведена у РСАНУ под тачком 12 и 
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описана као покрајинска – ‘веома хранљив; врло калоричан’, има семантичку 
базу која произилази из снаге, моћи коју ватра поседује. 

Начин на који су створена секундарна значења придева ватрен указу-
је на активност и продуктивност метафоричног процеса који је подстакнут 
углавном компонентом топлоте садржане у појмовној вредности мотивне 
речи. Иако има веома богату семантичку структуру, придев ватрен нема из-
разитији деривациони потенцијал. Мотивише творбу симилативног придева 
ватренаст ‘који је као од ватре, варничав, искричав’, затим деадјективне име-
нице ватреност ‘особина, стање онога што је ватрено, одушевљење, жучност, 
жестина, живост, плаховитост’ и прилога ватрено 1. ‘на ватрен начин, са ва-
треношћу, живо, страсно, силно, плахо, одушевљено’, 2. ‘(за боје) као ватра, 
јарко’, који је настао конверзијом. У лексичком систему потврђен је и дублетни 
облик ватревит ‘ватрен’, док значење придева ватровни кореспондира само 
са секундарном реализацијом придева ватрен под тачком 4 – ‘који сија, који 
блиста, сјајан, блистав’.

Сложенице ватроног ‘врло брз’, ватроок ‘који има ватрено око’ (ков.) и 
ватроглав ‘који има перје на глави ватрене боје’ имају квалификативно свој-
ство, које у њихову семантичку вредност уноси саставница ватра. У првом 
случају активна је компонента која садржи информацију о великој брзини ши-
рења ватре, у другом – компонента сјаја, а у трећем – компонента боје. Свој-
ства именована овим придевима углавном се односе на особине људи, на њи-
хову нарав која је као ватра – нагла, опасна, јака, али се не ограничавају само 
на особе. Денотат је спецификован и у случају придева ватроглав – птица. Са 
сличном концептуалном вредношћу је и сложенице ватреноцрвен ‘који је цр-
вен попут ватре, жаркаст’, настала по моделу По + о + П, при чему прва састав-
ница има улогу интензификатора, којим се прецизније означава нијанса црве-
не боје. 

Једна скупина сложеница садржи глаголску компоненту и изграђена је 
по обрасцу Ио + о + Го + суфикс: ватроносан ‘који у себи носи ватру; који је 
пун електрицитета (за облак)’, ватројавни ‘који објављује пожар, ватру’ и ва-
троријек ‘који избацује ватру’ (индив.). У њиховим трансформационим моде-
лима лексема ватра има објекатску функцију.

Овој групи припада и технички термин ватросталан.203 Његова при-
марна реализација 1. ‘отпоран према ватри, несагорљив, нетопљив’ у метони-
мијској је вези с мотивном речју, и из ње се, опет по метонимијском моделу, 
развија секундарно значење, обележено као неодомаћено у РСАНУ – ‘који се 
односи на рад са ватросталним материјалом’. Овај придев даље даје деадјек-
тивну именицу ватросталност ‘особина онога што је ватростално, отпор-
ност према ватри, несагорљивост’, која је у РСАНУ означена као кованица.

203 И. Клајн (2002: 94) наводи да је у сложеници ватросталан тешко одредив синтаксички однос 
међу њеним деловима и наводи њене стране еквиваленте – енглески fireproof и немачки feuerfest.
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Остале придевске јединице су другостепени деривати, релациони и ква-
лификативни адјективи: ватрогасни, ватробрани, ватрометни (> ватромет-
но), ватромети (заст.), ватропоклонички (мит. и ков.) и у непосредној су вези 
с мотивном речју, на шта ће у даљој анализи бити указано.

6.4.3. особе. Међу дериватима којима се именује човек по бројности се 
издвајају именице настале сложено-суфиксалном творбом. Сложеница којом 
се означава ‘припадник одреда који гаси пожаре, пожарник’ – ватрогасац (> 
ватрогасачки [индив.], ватрогасни), семантичког типа nomen professionis, има 
творбене еквиваленте који су стилски маркирани – индивидуално обележену 
лексему ватропирац ‘шаљиви назив за ватрогасца’ (по истом творбеном моде-
лу Ио + о + Го + суфикс) и кованицу гасиватра ‘ватрогасац’ (Г + И). 

За разлику од именичких образовања са значењем професије која под-
разумева уклањање ватре и заштиту од ње (на шта упућује и сам твробени мо-
дел), у овој скупини су још и именице којима се указује на неку врсту под-
стицања ватре: лексема ватрометач ‘онај који пали ватромет’, са дублетном 
формом ватрометник ‘ватрометач’ и архаизмом ватрометар ‘ватрометач’, те 
суфиксал ватраш ‘ложач’. Представа о ватри као објекту манипулације садр-
жана је и у семантици сложеничке кованице ватрождер ‘мађионичар који из-
води вештину гутања ватре’, такође грађене по моделу Ио + о + Го + суфикс. 

Другачијег је типа покрајинизам ватраџија ‘занатлија који пече ћерами-
де и цигле, ћерамиџија’, код којег је мотивација ишла преко представе о ватри 
као средству помоћу којег се обавља одређена врста посла.

Поједине сложенице са саставницом ватра припадају митолошкој тер-
минологији: ватроноша ‘онај који носи ватру; бог ватре, грома’, са варијант-
ним формама ватроложа (индив.) ‘ватроноша’ и ватроносац ‘ватроноша’, као 
и ватропоклонац ‘онај који обожава ватру’ (> ватропоклонички, ватропо-
клонство [мит., ков.]). Лексема ватронша јавља се као епитет уз Прометеја,204 
за којег се верује да је отео ватру боговима и даровао ју је људима, због чега га 
је Зевс оковао нагог за стуб кавкаских планина, где му је орао цео дан кидао 
џигерицу, а њeговом болу није било краја пошто му је преко ноћи јетра поно-
во зарастала (Grevs 1999: 117–121). 

Једно од секундарних значења лексеме ватраљ – ‘онај који у сну целу 
ноћ лута, месечар’, обележено је као покрајинско. 

У оквиру ове лексичке групе регистровани су и деривати из скупине 
nominа attributiva, чија су значења метафорична у односу на мотивну реч: лек-
сема ватреник ‘човек одушевљен, загрејан за неку идеју, занесењак’, обележена 
као индивидуална у РСАНУ, затим суфиксал ватрењак ‘човек који брзо пада 
у ватру, који се лако узбуђује, прек, жустар’ односно ‘занесењак’, те сложеница 
пириватра ‘онај који пири ватру, занесењак’. 

204 Због тога се може рећи да је српска сложеница настала калкирањем према грчком моделу 
πυρφόρος, што потврђује и читав низ калкираних речи по истом обрасцу (нпр. водоноша – ύδροφόρος, кр-
стоноша – σταυροφόρος).
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6.4.4. активности и делатности. У овој групи су глаголски и именич-
ки деривати којима се означава одређена радња или активност. У њој централ-
но место припада глаголском суфиксалу ватрити, с примарним застарелим 
значењем ‘отварати ватру из ватреног оружја, пуцати’ и секундарном реали-
зацијом ‘испуштати ватру из себе’. У примарно значење овога глагола прено-
си се једна од реализација мотивне речи ватра – ‘пуцање из ватреног оружја, 
паљба, плотун; напад ватреним оружјем’. Секундарно значење засновано је на 
ефекту ослобађања топлоте и светлости (уколико је подразумевана предметна 
референција). Од њега је изведена глаголска именица ватрење. 

Овај глагол има своје деривате настале префиксацијом, при чему су њи-
хови семантички садржаји мотивисани или примарним значењем лексеме ва-
тра или оним које концептуално припада домену ратовања и употребе ватре-
ног оружја:

– заватрити 1.а. ‘учинити да се нешто упали, запалити; наложити ва-
тру’; б. покр. ‘заситити ватром, довољно загрејати’; 2. заст. а. ‘покренути меха-
низам ватреног оружја, учинити да оно опали’; б. ‘креснути, планути (о ста-
рој пушци)’;

– заватрити се ‘запалити се, почети горети’; 
– наватрити ‘креснути, опалити (из ватреног оружја)’;
– оватрити покр. а. ‘отворити ватру из ватреног оружја, запуцати’;  

б. ‘(пу шку) опалити (из пушке)’.205 
Именичка сложеница са ознаком индивидуално – ватробој ‘пушчана и 

топовска паљба’ семантички је сродна с наведеним глаголима и има исту мо-
тивациону базу. Кованица ватропостав ‘распоред ватрених оруђа’, која при-
пада истом концептуалном домену, означава резултативност радње (постави-
ти/распоредити ватру/ватрено оружје).

Именичка сложеница настала сложено-суфиксалном творбом ватро-
мет (> ватрометни, ватрометно, ватромети [заст.]) може се уврстити у 
ову семантичку скупину иако се у њеном примарном значењу, наведеном пре-
ма РСАНУ, укрштају компоненте материје (варнице и пламенови), развијене 
под утицајем семантичког садржаја мотивне лексеме, с компонентама проце-
суалности (илуминација): ‘разнобојне варнице и пламенови избачени ракета-
ма увис; илуминација са пуштањем таквих ракета’.206 Глагол метати у окви-
ру ове сложенице остварује значење ‘бацати’ (Клајн 2002: 55), а лексема ватра 
у трансформационом моделу има функцију објекта. Секундарно значење, 
дато под тачком 2 – ‘у некадашњем ратовању, паљење непријатељских обје-
ката нарочитом запаљеном смешом’, транспарентно је на основу значењских 
компонената које у сложеницу уносе њене саставнице (метати ватру). Ме-
тафорично развијене реализације, уведене под тачкама 4, 5 и 6 у РСАНУ, гла-

205 П. Скок бележи и глаголе с префиксима о-, раж-, поред оних са нa-, зa- у значењу ‘палити’ (Skok 
1973: 569).

206 Сложеница ватромет се може сматрати калкираним обликом према немачком моделу Feuerwerk.
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се: ‘средство којим се распаљује, доводи до успеха’; ‘блештави ефекат, блесак, 
варница (духа)’; ‘блиставо, значајно дело’; ‘мноштво, навала, бујица’. Са значе-
њем идентичним примарном семантичком садржају лексеме ватромет и ис-
тим творбеним моделом у РСАНУ забележен је пример ватроскок,207 оквали-
фикован као необичан, односно кованица ватрострој. 

Кованица ватрогас, с дублетним неодомаћеним обликом ватрогашња 
‘гашење пожара’, као и лексема ватрогаство ‘ватрогасна служба, пожарни-
штво’, припадају истом појмовном домену као и деривати из претходне скупи-
не са значењем особе која обавља одређену врсту професије. 

Са потпуно другачијом семантиком, без директне везе с примарним са-
држајем мотивне рече ватра, јавља се глагол означен као покрајинизам ва-
траисати ‘тући жестоко некога’.

6.4.5. предмети. Именице с предметном денотацијом, мотивисане лек-
семом ватра, имају различит статус у лексикону српског језика. Техничкој 
терминологији припада сложеница настала сложено-суфиксалном творбом – 
ватробран ‘преграда која штити од прегрејавања и пожара’ (> ватробрани). 
Она се творбено и семантички уклапа у продуктивна образовања с основом 
глагола бранити као другом сложеничком компонентом, где „први део озна-
чава оно од чега дотични уређај брани (штити)” (Клајн 2002: 54). Домену тех-
нике могле би се припојити и сложенице ватровод ‘цев која спроводи топле 
гасове од сагоревања’ и архаизам ватромера ‘пирометар, справа за мерење ви-
соких температура’.

Првостепеним суфиксираним дериватом ватраљ именује се 1.а. ‘гвозде-
на лопатица са подужом дршком, за преношење жара’; б. ‘гвоздена шипка с ку-
ком за подстицање ватре, жарач’; 2. покр. ‘прекраћена цепаница за ватру’. Ова 
лексема мотивисаће творбу читавог низа имена субјективне оцене: аугмента-
тиве ватраљина, ватраљчина и деминутиве ватраљић, ватраљче, ватраљ-
чић. С. Тројановић наводи да је „задатак ватраља раније био врло велики, сем 
за приношење жара и угарака за другу потпалу, још и за претење проје и пога-
че у супрашци, дакле да се по њима на огњишту још жара и супрашке проспе. 
Али, морамо имати у виду, да је железни ватраљ у старо сиротињско време био 
скупа направа, па су се место њега служили старом изрганом железном лопа-
том или ашовом, отуда се у многим крајевима и каже лопатка место ватраљ 
[...] И овом приликом наглашујем да ми изгледа врло могуће да су реч и ствар 
ватраљ, овакве форме каква је данас, унели у бугарски и у наш народ Цигани, 
јер они и сад, само они у нас, кују их овакве какви су, и продају по селима и па-
ланкама” (Тројановић 2008: 337).

Дериватима из ове скупине именују се и следећи садржаји: 
а. ‘парни млин’ – ватренка,208 ватрењка, ватрењача;

207 Лексема ватроскок има и метафорично значење ‘онај из кога избија, сукти пламен’.
208 Према П. Скоку, лексема ватренка забележена је и у западнословенским језицима, као и у укра-

јинском (Skok 1973: 569). 
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б. ‘парна вршећа машина, локомобила’ – ватренка, ватрењка, ватре-
њача;

в. ‘пароброд’ – ватренка, ватрењача;
г. ‘железница’ – ватрењача (индив.); 
д. ‘кожна кесица у којој се држи труд и кремен’ – ватренка;
ђ. ‘бакарна облога на фаљи код старих топова’ – ватреник (вој. и заст.).
Њихову семантичку базу, уз извесне изузетке, чини представа о ватри 

односно пари као покретачкој снази погона, због чега се између мотивног и 
мотивисаног семантичког садржаја успоставља метонимијска веза. Њу нала-
зимо и у примеру ватриште, којим се обележава ложиште као део пећи.

6.4.6. имена субјективне оцене. Именице из ове скупине имају суфик-
се који су уобичајени у творби имена субјективне оцене. Чине их деминути-
ви односно хипокористици и аугментативи, с мотивном речју ватра: ватри-
ца,209 ватретина, ватрушина, ватруштина (> ватруштиница), ватрушћина 
(покр.) и ватрушчина (покр.). Деривација речи субјективне оцене са опозит-
ним вредностима (деминутиви и аугментативи) очекивана је с обзиром на ду-
алну противречну природу самога мотивног појма.

Другу групу јединица из ове семантичке категорије чине другостепени 
деривати мотивисани лексемом ватраљ: ватраљић, ватраљче, ватраљчић, 
ватраљина, ватраљчина, о чему је већ било речи.

6.4.7. простор и грађевине. Из групе nomina loci налазе се две именице 
којима се обележава отворен простор – ватрометина ‘место изложено дејству 
ватреног оружја’ и ватриште ‘ватра у пољу или место где је наложена ватра’. 
Прва је у РСАНУ означена као покрајинска и сведена на војну терминологију, 
а мотивисана је оним сегментом значења лексеме ватра који се односи на до-
мен ратовања и употребе ватреног оружје. Друга лексема мотивисана је функ-
цијом ватре, првенствено као извором топлоте. 

Сви остали деривати односно њихова значења условљени су функци-
јом ватре у традиционалној култури, углавном њеном улогом у домаћинству. 
Њима се именује не само место на којем се ложи ватра него и просторија од-
носно грађевина у којој је огњиште смештено, што потврђује активност синег-
дохе, успостављене по обрасцу део : целина. Ту су, дакле, следећи садржаји:

а. ‘место где је ложена ватра; напуштено огњиште’ – ватриште;
б. ‘место у кући на коме се ложи ватра, огњиште’ – ватриште, ватро-

лож (покр.);
в. ‘одељење у којем је огњиште, кухиња’ – ватриште, ватреница (покр.), 

ватролож (покр.), ватрењача (покр.);
г. ‘дом, кућа, огњиште’ – ватриште (заст.);

209 Лексема ватрица има и секундарну метафоричну реализацију индив. ‘суза изазвана јаким осе-
ћањем’.
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д. ‘кућа само с једним одељењем где је огњиште’ – ватреница (покр.).210 
6.4.8. оними. Забележена презимена Ватраљ и Ватрица настала су ан-

тропонимизацијом, а лично име Ватрослав слагањем по моделу Ио + о + Го + 
суфикс. М. Грковић наводи да је ово име превод латинског имена Ignatius (ignis 
– ватра), а да је и мушко име Ватромир постало у новије време према имену 
Ватрослав (Грковић 1977: 50). У ономастикону српског језика лексема Ватри-
ца има различит статус. Према ознаци у РСАНУ, она је у функцији презиме-
на, а према подацима које наводи М. Грковић (1977: 228), то је женско име, из-
ведено суфиксом -ица од основе ватр(а), а припада групи имена као Огњана, 
Огњанка итд.

6.4.9. остале групе. Омањи број деривата именује ентитете из других 
сегмената стварности. За обележавање вулкана као посебне геоморфолошке 
врсте тла користе се два назива: ватреник (који је у РСАНУ означен као кова-
ница) и ватромет, који метонимијски развија још једно концептуално блиско 
значење – ‘млазеви, врелина усијане лаве, вулканска ерупција’.

По метафоричном принципу, заснованом на асоцијацијама по боји (у 
односу на мотивну реч), лексема ватрењак развија семантички садржај ‘пти-
ца фламинго’.

Глаголска именица ватрење, изведена од глагола ватрити, у својој по-
лисемантичкој структури као секундарна има и лексикализована значења. Јед-
но од њих, оквалификовано као индивидуално, јесте ‘грозница, висока темпе-
ратура’. Даљом дисперзијом, по метафтонимијском обрасцу: манифестација 
емоције → емоција и љубав је ватра, добијено је значење ‘повећање љубавног 
жара, љубавна помама’, у РСАНУ, такође, обележено као индивидуално.

6.4.10. семантички модели деривата. Деривати мотивисани лексемом 
ватра индуковани су како експлицитним тако и имплицитним семантичким 
компонентама у њеном примарном значењу, чијим се издвајањем долази до 
оних обележја именованог појма која се у свести говорника српског језика по-
себно издвајају. 

У наредној табели представљене су врсте мотивације које условљавају 
одређене типове семантичких модела индукујући одговарајућа именовања. 

210 Лексема ватриште има и метафорично развијено значење, обележено као индивидуално у РСА-
НУ – ‘вечерње руменило о сунчеву изласку’. 
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Табела 5.

активна сема из 
сем. садржаја 
лексеме ватра

семантички модел добијено именовање и семантичка 
група којој припада

способност 
горења

‘који потиче од ватре’ особине: ватрин, ватрен
‘који служи као гориво’ особине: ватрени (материјал)
‘који букти’ особине: ватрена (бакља)
‘који не гори’ особине: ватросталан (> 

ватросталност)
‘који је сачињен од ватре’ особине: ватрени (језик)
‘који избацује ватру’ особине: ватроријек
‘који објављује ватру, пожар’ особине: ватројавни
‘оно што штити од ватре’ предмети: ватробран (> ватробрани)
‘место где гори ватра’ простор: ватриште, ватролож

грађевине: ватриште, ватреница, 
ватролож, ватрењача

топлота ‘који је сличан ватри по топлоти коју 
испушта’

особине: ватрени (зраци сунца)

‘који ствара осећај високе температуре’ особине: ватрено (вино)
‘који испољава осећање слично ватри’ особине: ватрени (говорник) (> 

ватрено, ватреност), ватроног
особа: ватреник, ватрењак, пириватра

‘подстицање топлоте’ активности: заватрити
‘оно што мери високу температуру’ предмети: ватромера
‘оно што покреће висока температура’ предмети: ватренка, ватрењка, 

ватрењача
‘оно што спроводи топле гасове’ предмети: ватровод
‘оно што избацује усијану материју’ простор: ватреник, ватромет
‘оно што се испољава високом 
температуром’

болести: ватрење

манипулација 
ватром

‘онај који гаси ватру’ особа: ватрогасац (> ватрогасачки, 
ватрогасни), ватропирац, гасиватра

‘онај који подстиче ватру’ особа: ватрометник, ватрометар, 
ватраш

‘подстицање ватре’ активности: заватрити (се), ватромет 
(> ватрометни¸ватрометно), 
ватромети

‘уклањање ватре’ активности: ватрогас, ватрогашња, 
ватрогаство

‘онај који се служи ватром у обављању 
посла’

особа: ватрождер, ватраџија

‘избацивање ватре’ активности: ватрити
‘оно чиме се подстиче ватра’ предмети: ватраљ (> ватраљина, 

ватраљчина, ватраљић, ватраљче, 
ватраљчић)

‘оно што служи за чување средстава за 
паљење ватре’

предмети: ватренка
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искричавост ‘који испушта искрице ватре’ особине: ватрени (ватрено оружје)
‘који је пун електрицитета’ особине: ватроносан
‘избацивање искрица ватре’ активности: ватрити (> ватрење), 

заватрити, наватрити, оватрити, 
ватробој, ватропостав, ватромет 
(> ватрометни, [> ватрометно], 
ватромети), ватроскок

‘оно што облаже ватрено оружје’ предмети: ватреника
‘оно што је изложено дејству ватреног 
оружја’

простор: ватрометина

боја ‘који је сличан ватри по боји’ особине: ватрени (цвет), ватроглав, 
ватреноцрвен

‘онај који је сличан ватри по боји’ животиње: ватрењак 
‘произвођење ефеката сличних ватри’ активности: ватраисати

сјај ‘који је сличан ватри по сјају’ особине: ватрено (око), ватроок
‘онај који лута по месечини’ особа: ватраљ

религијска 
функција

‘онај који носи ватру’ особа: ватроноша, ватроносац, 
ватроложа

‘онај који обожава ватру’ особа: ватропоклонац (> 
ватропоклонички, ватропоклонство)

величина ‘мала / велика ватра’ имена субј. оцене: ватрица, 
ватретина, ватрушина, ватруштина 
(> ватруштиница), ватрушћина, 
ватрушчина

заштитна 
функција ватре

‘онај којем су намењена заштитна 
својства ватре’

лична имена и презимена: Ватраљ, 
Ватрица, Ватрослав, Ватромир

Када се у целини сагледа семантика деривата који су у директној или ин-
директној творбеној вези с лексемом ватра, може се закључити да је у њеном 
примарном садржају, који у највећем броју случајева представља мотивациону 
базу, веома активна сема која подразумева процес горења, што производи од-
говарајуће топлотне и светлосне ефекте. У исто време веома је важна и могућ-
ност да човек на одређени начин утиче на дати процес подстичући га или ума-
њујући. Управо наведене компоненте, као што су горење, ослобађање топлоте, 
светлосни ефекти и манипулација ватром, индукују највећи број семантичких 
модела који уједно окупљају и знатан број деривата. То показује да су код го-
ворника српског језика представе о ватри као одговарајућем физичком фено-
мену, који носи потенцијалну опасност за човека, али и знатну корист, наро-
чито истакнуте. 

6.5. Терминолошки изрази с компонентом ватра

6.5.1. Према подацима у РСАНУ, лексема ватра се јавља у 14 синтагмат-
ских образовања, међу којима су и она са терминолошким обележјем, при чему 
терминологизацији подлежу углавном изрази у којима лексема ватра оства-
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рује секундарну реализацију метонимијског типа ‘пуцање из ватреног оруж-
ја, паљба, плотун; напад ватреним оружјем’, која се показује као продуктивна 
како у деривацији тако и на плану лексичког удруживања. 

6.5.2. У оквиру војне терминологије јављају се изрази запречна (бара-
жна) ватра ‘гађање непријатеља из већег броја оруђа ради спречавања њего-
вог наступања’ и рафална ватра ‘убрзана паљба из свих оруђа’. У наведеним 
лексичким спојевима лексема ватра реализује се у већ описаном значењу, које 
је спецификовано и сужено увођењем одговарајуће придевске саставнице. За-
бележен је и израз бубњарска ватра ‘учестана паљба’, који због придевске ком-
поненте у речнику није маркиран као војни термин. 

Хемијским, али и војним термином могла би се сматрати синтагма грч-
ка ватра, која је кодирана као историцизам, – ‘смеша од шалитре, сумпора, 
смоле и других запаљивих материја, којом су Грци палили непријатељске лађе’.

Терминолошка вредност могла би се приписати и изразу вештачка ва-
тра ‘ватромет’, и то у домену технике (као што је то у РМС ознака лексеме ва-
тромет). Мотивација је недвосмислена и тиче се ефекта који се ствара при 
употреби одговарајућег пиротехничког средства. 

6.5.3. У извору су потврђени изрази који припадају народној медицин-
ској номенклатури: суха ватра ‘висока температура без знојења’; дивља ватра 
‘врста кожне болести која се, по народном веровању, добија од ватре лутали-
це’; жива ватра / ватра жива ‘бљузгаче’ (кожна болест, пасје красте); ‘огњица, 
грозница’. У стварању терминолошких синтагми из домена медицине, актив-
на је компонента топлоте, повишене температуре, која се преноси из појмов-
ног садржаја примарне реализације лексеме ватра. Међутим, у случају приме-
ра дивља ватра празноверје је могло имати покретачку улогу. 

6.5.4. Иако је у РСАНУ израз ватра кресница ‘ватра која се палила уочи 
Ивањдана и око које је играла младеж’ без терминолошке ознаке, он би се мо-
гао одредити као етнолошки термин. Као један од најважнијих датума у сло-
венском народном календару Ивањдан је везан за дан летњег солстиција, који 
је у годишњем кругу симетричан Божићу. Обредне радње у оквиру овог пра-
зника непосредно су усмерене на природу. На већем делу словенског просто-
ра паљење ивањских ватри централни је део ових обреда. Ватре су паљене 
на отвореном простору, ван села, а њихов циљ је спаљивање вештица, док је 
игром и колом око њих симболично уништавана нечиста сила. Ови ритуали 
подстакнути су веровањем да су уочи Ивањдана вештице посебно активне те 
да наносе штету људима и њиховим домаћинствима, а да предмети спаљива-
ни у ватри симболишу и наносе јој несносне болове. Код Јужних Словена ови 
обреди нису у толикој мери заступљени (СМ 2001: 208–209). 

Посебну пажњу привлачи жива ватра, израз који има важну функцију у 
народним обичајима, и то не само код Срба и Словена уопште, већ и код дру-
гих индоевропских и неиндоевропских народа, о чему С. Тројановић веома ис-
црпно пише. „Жива ватра се зове кад се узму два сува липова или друга каква 
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шумска дрвета, па се дотле трљају једно о друго, док из њихових отпаднутих 
трошчица не искочи варница да упали спремљени труд, који, када се раздува, 
упали спремљено иверје и дрва.211 Најчешће се та лековита ватра вади уз ка-
кав јак помор стоке или света, па кад зараза дошла да дошла. Међутим, негде 
се вадила у одређени важан годишњи дан, у црквени празник или народни ва-
ровни дан” (Тројановић 2008: 51). Према његовим речима, жива ватра има јаку 
антидемонску силу, а њен је задатак да здраве људе и стоку сачува од болести, 
у којој, према народном веровању, владају нечастиви у антропоморфном лику. 
Неке радње у вези са живом ватром управо су методе егзорцизма јер су усме-
рене на уклањање демона из болесника (Тројановић 2008: 158).

Иако речнички извори не бележе израз ситне ватре, он се неизостав-
но мора узети у обзир и сагледати у односу на велику ватру и значење које ова 
синтагма носи. У овом обреду ватра се употребљава са истим циљем као жива 
ватра, али само ради једне личности „Док се жива ватра вади већином за цело 
село или за већи број чељади, а свечаним церемонијалом пропраћа, у ситним 
обичним ватрама може појединац да тражи каткад спас опет од болести” (Тро-
јановић 2008: 259).

Домену етнологије припадају и следећи изрази: свадбене ватре (које 
учествују у врачању против напасних демона, урока или друге несреће), поро-
диљске ватре, посмртне ватре, деобарске ватре (када један члан задруге хоће 
да се одвоји) (Тројановић 2008: 63–207), као и израз проћи кроз ватру (по на-
родном обичају) ‘о Божићу проћи између огњишта и нагорелог бадњака’.

Како показује анализа, наведени терминолошки спојеви мотивисани су 
имплицитним семама из семантичког садржаја лексеме ватра, које носе ин-
формацију о функцији датог појма у народној култури српске језичке зајед-
нице.

6.5.5. Понеки спојеви нису обележени у функционалном погледу. Такав 
је израз блудна/блудећа ватра ‘слаб и несталан пламичак који се често јавља 
над барама’, чија придевска саставница примарно упућује на садржај који се 
у првом реду односи на човека. Исто је и у синонимном лексичком споју ва-
тра луталица, где је у својству зависног синтагматског члана именица типа 
nomina attributiva, с агентивним елементима. Овај израз остварује секундарно 
фигуративно значење ‘сан, маштарија, нешто варљиво’. Оба семантичка садр-
жаја подстакнута су визуелним утиском који оставља ватра при горењу. 

Посебна експресивност уочљива је у народном изразу божја ватра са 
значењем ‘сунце’, као и у синтагми ватра угашена ‘кућа у којој су сви мушкар-
ци изгинули или помрли’, па и сламна ватра ‘нешто кратког века, што брзо 
прохуји’. 

211 У вези с тим је израз истеривати (вадити) ватру ‘трењем два сува дрвета чинити да се она за-
пале’. 



196

Гордана Штрбац  •  Гордана Штасни

6.6. Фразеологизми с компонентом ватра

6.6.1. Шездесетак фразеологизама у свом лексичком саставу садржи 
компоненту ватра. Гледано у целини, у њима доминира негативан аспекат ва-
тре: до изражаја долази њена разорна моћ, што у човеку изазива страх и под-
стиче га да је посматра као једну од сила које угрожавају његов опстанак. Уз 
то, претходна истраживања потврђују да фразеолошки слој српског језика не 
одражава представе о ватри позајмљене из религије нити у великој мери чува 
трагове паганских култова и магије (Ајдачић, Непоп Ајдачић 2015: 54). 

6.6.2. Међу фразеологизмима с компонентом ватра, као што је речено, 
најзаступљенији су управо они који одражавају човеково виђење ватре као 
разорне и по њега опасне силе (уп. пример прећи у ватру ‘брзо нестати’). Ова 
компонента, имплицитно садржана у семантици дате лексеме, мотивише фра-
зеолошке изразе који денотирају неповољне околности. Примери показују да 
се помоћу ватре концептуализује читав низ непријатних ситуација тако да је 
могуће формулисати неколико метафоричних модела.

опасност/недаћа/мука је ватра. Као ознака тешке, безизлазне ситуа-
ције и зла, лексема ватра се јавља у спрези с бројем два – бити (налазити се, 
наћи се) између две (двоструке) ватре ‘бити у положају да се бира једно од два 
зла’, горети на две ватре ‘налазити се између две опасности, тешкоће; бити у 
недоумици, дилеми’, или с бројем сто у функцији интензификатора горети на 
сто ватара ‘бити изложен многобројним опасностима, тешкоћама’. Слично 
значење остварује и фразеологизам бити на живој ватри ‘бити на муци, у ве-
ликој незгоди’, с тим што у овом случају додатну мотивацију треба тражити у 
народном веровању у ватру као лековито средство, са израженом антидемон-
ском снагом, о чему је претходно већ било речи. 

У фразеолошким јединицама ватра сугерише недаће, потешкоће и непо-
вољне околности уопште: махати ватру у капи ‘имати муке, потешкоће’, пећи 
се на (тихој) ватри ‘бити изложен незгодама, опасностима’, пећи се на истој 
ватри ‘доживети исте животне невоље, искушења’. С елементом погоршања 
већ тешке ситуације јављају се и фразеологизми: гасити ватру сламом ‘тешку 
ситуацију учинити још тежом’, сипати (доливати) уље на (у) ватру ‘погорша-
вати неко ионако рђаво стање (расположење), правити од зла горе’. 

Са истом или приближно истом концептуалном вредношћу јесу и фра-
зеологизми у којима се компонента ватра комбинује с лексемом вода: бити 
(наћи се) између ватре и воде ‘налазити се између два зла’, ићи (скочити) и у 
воду и у ватру за кога, за шта односно у ватру и у воду ‘бити спреман на све, 
без обзира на опасност; учинити све за кога’.212 

Овом домену припадају изрази којима се концептуализује ситуација из-
бегавања односно савладавања, превазилажења опасности – бежати као од 

212 Детаљније о фразеологизмима са саставницама вода и ватра в. у: Ружић 2011: 109–121. 
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ватре,213 дати (давати, придати, стиснути) ватру ногама (петама, табани-
ма),214 прегрмети прву ватру215 или изгутати (изести, појести) ватру. 

У српском језику фразеологизирају се и ситуације којима се указује на 
ризично понашање неке особе, што је такође мотивисано представом о ватри 
као реалној опасности: играти се ватром (ватре) ‘лакомислено поступити у 
стварима које могу бити опасне’. Уз то, примерима овог типа сугерише се и спе-
цифичан однос према другом лицу, углавном с негативним, ређе позитивним 
предзнаком: 

а. као излагање ризику, опасности друге особе – ложити кога на ватру 
‘доводити у опасност, упропашћивати (некога)’, бацити кога у ватру ‘дати не-
коме одговоран, веома сложен и ризичан задатак’; 

б. као (непримерено, претерано) подношење жртве за другог, (често на 
сопствену штету) – вадити за кога кестење из ватре ‘излагати се опасности за 
туђе интересе; радити тешке послове за друге’,216 скочити за кога у ватру ‘бити 
спреман на жртву за друге, бити некоме потпуно одан’, грнути ватру рукама 
‘бити безгранично послушан’; 

в. као својеврсна подршка другоме – метнути (метати, дати, стави-
ти) руку у ватру за кога ‘јамчити (за некога)’; 

г. као израз неповерења – не веровати коме па да се на ватри пече ‘ни-
како не веровати некоме’. 

неслога/раздор/побуна је ватра. Овој групи припадају јединице с оп-
штом каузативном семантиком ‘изаз(и)вати раздор, неслогу, побуну’. То су 
глаголско-именички синтагматски спојеви у чију је семантику каузативност 
унесена глаголском компонентом, док је именички део репрезентован лексе-
мом ватра, управо у значењу ‘неслога, раздор, побуна’: бацати (бацити) кога 
у ватру, метати ватру, дизати ватру, распиривати (пирити) ватру, пали-
ти (потпалити) ватру. Опозитне је семантике израз подушити ватру ‘угу-
шити буну’.

213 Истом или блиском структурно-семантичком моделу припадају фразеологизми: бежати од кога, 
од чега као ђаво од крста, бежати од кога као од куге, бежати као пушком погођен, бежати као враг од све-
те водице, бежати од кога, од чега као враг од тамјана.

214 Фразеологизам дати (давати, придати, стиснути) ватру ногама (петама, табанима) у зна-
чењу ‘побећи од некога или неке непријатне ситуације, стати бежати, побећи; пожурити што брже’, садржи 
глагол с ослабљеним лексичким значењем и именицу која мотивише фразеологизам. „Проширењем несли-
ковите структуре конкретним именицама (пете, табани, ноге) и метафоричном именицом ватра, која сво-
је значење реализује само у овом синтагматском контексту, перифрастична синтагма трансформисана је у 
фразеолошку, с глобалним значењем, стабилним лексичким саставом и експресивношћу” (Мршевић-Радо-
вић 1987: 50). 

215 Према речима Д. Мршевић Радовић (1987: 126), редни број први у процес фразеологизације 
укључује се са семантиком ‘почетни’.

216 У структури овог фразеологизма може бити заступљен и атрибутски члан, који је факултативног 
типа – врело кестење. „Њим се изражава реална особина појма која проистиче из природних односа међу 
предметима, појавама (свако кестење је врело кад је у ватри). Тако атрибут представља семантички и струк-
турни елемент базног облика и, означавајући особину која је већ изражена у синтагми и укључена у значе-
ње, не мења слику преко које је настало фразеолошко значење и не утиче на семантику” (Мршевић-Радо-
вић 1987: 115).



198

Гордана Штрбац  •  Гордана Штасни

оружани напад је ватра. Ова метафора подстакнута је једном од се-
мантичких реализација лексеме ватра, која управо реферише о појавама из 
домена употребе ватреног оружја. Примерима из дате скупине денотира се 
радња испаљивања из ватреног оружја у целини или поједине њене фазе: ва-
тру прихватити, дати пушци ватру, отворити ватру, бацати (бацити) ва-
тру, дати (давати, оборити, обарати, осути, осипати, отворити, отвара-
ти, придати) ватру (живу), као и опозитна активност ватром преварити ‘не 
опалити’.

вербални напад је ватра. У оквиру ове семантичке скупине фразеоло-
гизми денотирају активну и пасивну перспективу вербалног напада – да(ва)
ти (оборити, обарати, осути, осипати, отворити, отварати, придати) ва-
тру (живу), 217 ожећи без ватре, отворити (сасути) ватру на кога, узети не-
кога на лаку ватру : изгутати (изести, појести) ватру. 

непријатна емоција је ватра. У литератури је добро позната метафо-
ра, метонимијски заснована, која показује да се љутња разуме помоћу ватре.218 
Ова врста концептуализације потпомогнута је сазнањем о физиолошкој мани-
фестацији дате емоције, што је у основи наведеног метафоричног модела, као 
његова метонимијска база. Ови фразеологизми су углавном обележени ингре-
сивношћу будући да се њима вербализује почетна фаза реализације емоци-
је: доћи (долазити, пасти, падати) у ватру, падати (пасти) у ватру, пошла 
коме ватра у образе, сипа (сева) коме ватра из очију. Каузативност је садржа-
на у изразу не пали ватре уза ме ‘не љути ме, не изазивај ме’. 

Међутим, у примеру бојати се (чувати се) кога, чега као живе ватре 
‘јако се плашити некога или нечега’219 ватра се не може поистоветити с непри-
јатном емоцијом, већ је она њен изазивач. Сам израз је, као и већина претход-
но већ описаних, формиран на основу људског сазнања о опасним и разорним 
моћима ватре, при чему придевска саставница жива уноси интензификациону 
компоненту у фразеолошко значење, будући да је реч о посебној врсти ватре, 
која у традиционалној култури има профилактичку, исцеливачку моћ. 

6.6.3. Остали, спорадични примери показују да је говорник српског јези-
ка свестан и других особина ватре, што му служи као полазна основа за разу-
мевање одређених домена стварности. Брзина њеног деловања мотивише фра-
зеологизам као на ватру (паде, оде), којим се изражава семантички садржај ‘за 
тили час (распрода се, потроши се)’. Спољашњи облици испољавања предста-
вљају базу за развој:

– фразеолошке јединице нема ватре без дима ‘без напора или тешкоћа 
нема резултата’, која одражава позитиван однос говорника према раду и уло-
женом труду (Ајдачић, Непоп Ајдачић 2015: 55);

217 Овај фразеологизам има и значење ‘обости, натерати у галоп, брз кас (коња)’, као и застарели се-
мантички садржај ‘осветити се коме, научити га памети’. 

218 Детаљније о концептуализацији љутње одраженој у српској фразеологији в. у: Штрбац (2018а).
219 Са истим значењем се у систему јављају поредбени фразеологизми бојати се кога као грома, бо-

јати се кога, чега као куге, бојати се кога, чега као враг тамјана. 
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– фразеологизма жива ватра ‘живахан, ватрен, окретан’, где се својства 
ватре метафорично преносе на психолошке карактеристике темпераментних 
особа;

– израза бацити у ватру ‘изазвати повишену температуру’. 
Њена не само практична већ и симболична улога у очувању дома, поро-

дице и уопште живота на неком месту подстиче настанак израза није се ника-
да ватра гасила ‘није остајао пуст’. Употребна вредност ватре долази до изра-
жаја у примеру држати два гвожђа у ватри, чије је значење ‘имати у резерви 
друго решење за неку ситуацију’.220 

Човеков непродуктиван, узалудан рад формализован је примерима пећи 
без ватре и тражити ватре на лањском огњишту, у којима мотивациона база 
и сама означава неизводљиву, бесмислену радњу. У другом примеру се „атри-
бутом означава нетипична, неочекивана особина појма која датом лексичко-
-семантичком окружењу даје нелогичан карактер, атрибут је активан у при-
марној фразеологизацији и појава било којег другог атрибута у овој позицији 
је искључена будући да није ни у каквом односу с фразеолошким значењем” 
(Мршевић-Радовић 1987: 117). 

Израз отимати на лаку ватру ‘отимати преваром’ изграђен је на сли-
ци умањеног дејства силе која је иначе позната по својој претећој разорности.

6.7. Завршне напомене

Откриће ватре и њена примена у свакодневном животу древног чове-
ка представљају значајан цивилизацијски помак. Због таквог значаја ватри се 
приписује различита симболика, те је она заступљена у ритуалним радњама 
и обредима, и то не само у словенској односно српској култури, него и у свет-
ским религијама и веровањима. Ватра, као и вода, одликује се дуалном опозит-
ном семантиком, што ће се одразити и на лексичком плану.

У развоју њене семантичке структуре, која је веома комплексна, уче-
ствују кључни трансформациони механизми, од којих су посебно активни ме-
тонимија и метафора. Метафоричне рализације углавном се везују за нега-
тивну страну мотивног појма. У процесу стварања готово свих семантичких 
реализација у оквиру лексеме ватра од значаја је људско искуство (опасност 
од ватре и њена разорна моћ, брзина којом се шири) и начин на који је човек 
перципира (боја, топлота, светлост).

Психолингвистичко значење лексеме ватра открива нешто другачију 
слику, па је ватра најчешћи асоцијат на стимулус логор, али су од значаја и ре-
акције које су у вези са спектром црвене боје, као и оне које су изазване стиму-
лусима из домена осећања.

220 Према Д. Мршевић Радовић (1987: 129), број два, две с именицом као допуном мотивише значе-
ње ‘двострук’, ‘и један и други’, ‘оба’.
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Лексема ватра има значајан деривациони потенцијал. Њени деривати, 
претежно једнозначни, с њом су у директној семантичкој вези. Међутим, ак-
тивне семе, као и семантички механизми којима су индуковани, показују зна-
чајну улогу придева ватрен будући да овом појмовном домену припада нај-
више деривираних јединица. У стварању највећег броја семантичких модела 
учествују компоненте које садрже информацију о способности сагоревања, то-
плоти и неком виду манипулисања ватром (особе, радње, предмети, особине). 
Гнездо лексеме ватра заснива се на радијалном принципу јер су значења де-
ривираних јединица подстакнута углавном примарном реализацијом мотив-
не речи. У гнезду је метонимија изразито активан механизам с обзиром на то 
да између мотивне речи и њеног деривата постоји логична повезаност. Мета-
форичне асоцијације су продуктивне у случају када је у фокусу човек, првен-
ствено у вези с дериватима који реферишу о каквом стању, осећању, располо-
жењу или карактерној особини.

Наивна слика света видљива је у синтагматским спојевим с компонен-
том ватра, јединицама које припадају народној номенклатури, не толико вој-
ној и медицинској, колико етнолошкој, у коју су уграђена древна веровања у 
моћ ватре.

Фразеологизми с компонентом ватра углавном су повезани с човеко-
вим искуством, те су најзаступљенији они којима се одсликавају животне си-
туације, претежно неповољне по човека.
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7. ДРВО

7.1. Традиционално поимање дрвета

7.1.1. Култ вегетације, тј. дрвета и биљака уопште део је традиционал-
ног религијског система словенских народа и највероватније је наслеђен из ду-
бље прошлости односно из индоевропске заједнице. Колико је овај култ био 
моћан и укорењен у њиховој свести, показује и чињеница да се црква, наро-
чито наша православна, с њим врло брзо и безусловно измирила те он у њој и 
данас има своје место и симболику (Чајкановић 1940: 112). Према В. Чајкано-
вићу (1940: 113), манастири су заменили стара претхришћанска светилишта, 
чији су центри били у светим шумама и гајевима, што се види на основу на-
зива манастира Грабовац, Крушедол, Ораховица итд. Синкретизам хришћан-
ских односно библијских и претхришћанских представа о дрвету отежава њи-
хово јасно и недвосмислено разграничавање те се може рећи да се ове струје 
међусобно прожимају.

7.1.2. У словенском свету постоји обимна литература у којој су сагледа-
ни етнолошки аспекти дрвета: изучавају се именовања различитих врста, ди-
јалекатске форме, фразеологија с дендронимима, изоморфизам дрвета и чове-
ка, његова улога у народној медицини и магији, као и у различитим типовима 
обреда, у фолклору и традиционалној култури итд.221 Како истичу аутори Реч-
ника симбола, дрво је једна од најбогатијих и најраширенијих симболичких 
тема (Gerbran, Ševalije 2013: 171). Сумирајући опсежну грађу, М. Елијаде изво-
ди неколико тумачења у вези са симболиком дрвета и стабла те разматра ко-
смичко стабло, стабло као симбол живота, непресушне плодности и апсолутне 
стварности, затим – мистичну везу између стабала и људи итд. 

Овај аутор наводи да се стабло никада не обожава искључиво као оно 
само, већ због онога што подразумева и значи, а то је пре свега непрекидно по-
стојање и обнављање: „стабло је пуно светости зато што је усправно, што ра-
сте, губи лишће које опет израста, што заправо значи да се поново рађа (‘уми-
ре’ и ‘васкрсава’) безброј пута, јер има млечни сок”. Тиме оно, за архаично 

221 Детаљан преглед литературе в. у Агапкина 2019: 12–14.
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верско искуство, понавља космос. Тачније, заједно са водом и стеном стабло 
репродукује космички пејзаж због чега представља средиште света и има ста-
тус светог места.222 При томе, камен подразумева праву стварност – неуни-
штивост и трајност, док стабло, које се периодично обнавља, манифестује све-
ту моћ у сфери живота (Elijade 2011: 321–326). И у словенској митологији дрво 
света представља осу, центар света и оличење космоса у целини.223 Од најра-
нијег периода па до данас троделним опажањем дрвета исказују се три ступња 
космоса: кореном – подземни свет, стаблом – свет људи и животиња и круном 
– свет богова. Захваљујући свом медијалном положају, човек је преко дрве-
та добио могућност комуницирања с оба света: с доњим, хтонским односно с 
горњим, тј. са светом богова (СМ 2001: 163; Раденковић 1996: 196–197).224 По-
ред дрвета света, тј. у моделованом средишту света обављани су обреди, чиме 
се понавља чин стварања света, обнављања космоса, друштвеног живота итд. 

Према речима Т. Агапкине (2019: 378) у словенским етиолошким леген-
дама дрво је не само праелеменат света већ и његов ослонац. Овакво веровање 
одсликава улога дрвета у обредној пракси, где дрво означава граничну зону – 
крај једне етапе и почетак новог циклуса (календарског, привредног, животног 
или друштвеног), означеног празником или обредом. Обредно дрвце се пове-
зује с идејом почетка и настанка, стварања новог живота, новог периода или 
нове друштвене индивидуе. Оно је ритуална пројекција дрвета света, а његово 
увођење у пограничне периоде календарске године, привредног циклуса или 
животног пута догађајима који се изводе циклично даје значење деловања које 
се дешава у центру света, у дрвету света и у тренутку почетка наредног циклу-
са. Тако дрво света симболизује и оваплићује почетак света, етапе или циклу-
са, као и његов ослонац, основу (Агапкина 2019: 382). Осим ове, космогонијске 
улоге у словенској митској и поетској традицији, помоћу дрвета света моделу-
ју се представе о кључним елементима слике света: простору, времену, зајед-
ници и човеку.225  

Најочигледнији пример култа дрвета јесте запис, свето дрво у које је 
урезан крст и које је сматрано симболом берићета читавог села; крај њега су у 
прошлости приношене жртве, крвљу је прскано корење, стабло и урезани крст 
(СМ 2001: 164). Однос према овом дрвету био је регулисан посебним пропи-
сима: оно је било табуисано и није се смело посећи или на било који други на-
чин оштетити; култ записа кулминирао је на дан сеоске славе – заветине, када 

222 Иначе, култни бином камен–стабло потврђен је у многим архаичним културама, а његови касни-
ји преображаји јесу жртвеник и храм (Elijade 2011: 324–326).

223 Према речима Д. Ајдачића (1996: 70), осу света код балканских Словена представљало је издуже-
но, вретенасто зимзелено дрвеће – кипарис или јела. О мотиву дрвета света у староенглеском језику и ан-
глосаксонској култури в.: Проскурин 1991: 124–129. 

224 Осим описане вертикалне димензије дрвета света, Т. Агапкина (2019: 372) истиче и значај његове 
хоризонталне структуре, помоћу које се остварују следеће опозиције: центар–периферија, север–југ, исток–
запад, дан–ноћ, пролеће–јесен итд.

225 Детаљније о томе в. у: Агапкина 2019: 370–399.
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је кићен цвећем и плодовима, а под њим су обављани и обреди (Бандић 2004: 
56–57).226

Остаци древних цивилизација показују прелаз од космичког стабла као 
светог места ка космичком стаблу као седишту божанства. Божанство које се 
манифестује у стаблу чест је мотив у древним источњачким уметностима, а 
забележен је и у индијској, месопотамској, египатској и егејској области, при 
чему је најчешће представљена теофанија божанства плодности (Elijade 2011: 
333). Словенском свету такође је својствено веровање да у дрвећу борави ду-
ховно биће, божанство демонског или људског порекла. У јужнословенској 
традицији стабла су уважавана према бићима која су их изабрала за своје ста-
ниште. Такво је сеновито дрвеће, које поседује сен тих духова. Словенима је 
најсветије дрво било храст, посвећено словенском богу Перуну, громовнику 
(Петровић 2014: 186).227 У нашој традиционалној култури воћке и лоза, затим 
ружа, божур и босиљак припадају некој души умрлог; брест, јасен, јела и бор 
припадају вилама, а зова и орах злим демонима. Према неким ауторима, дрво 
и биљке саме по себи никад нису били обожавани, већ религијски карактер до-
бијају на основу тога што се доживљавају као привремени или стални стан не-
ког божанства тако да свето дрво представља најпримитивнији облик храма, 
будући да су пагански храмови места на којима станује божанство. Међутим, 
дрво је и само по себи могло бити схваћено као демон или божанство, какав је 
нпр. бадњак, коме се на Бадње вече приносе жртве, упућују поздрави и моли-
тве, и који се у целој церемонији не третира као дрво, него као личност, као бо-
жанство које се спаљује да би се поново родило (Чајкановић 1940: 114–116).228 
Из веровања у боравак душе умрлог у дрвету произишао је обичај сађења др-
већа на гробовима и гробљу. Оно је, као и запис, било табуисано и неприко-
сновено (Бандић 2004: 53).  

У јеврејским и хришћанским предањима налазимо мотив дрвета живо-
та и дрвета спознаје добра и зла, који су се, према библијском учењу, налазили 
у средишту раја. При томе се дрво спознаје, са којег је Адам појео плод, може 
схватити као узрок његовог пада, а од тог дрвета израђен је Христов крст. Пре-
ма речима аутора Речника симбола, дрво живота првог Завета најављује крст 
другог Завета односно дрво живота из Постања наговештај је крста и Христо-
ве смрти; оно је дрво-крст (Gerbran, Ševalije 2013: 173–174). Разматрајући од-
нос између ова два стабла, М. Елијаде прихвата научни став по којем се дрво 

226 У вези с традиционалним комплексом култа дрвета јесу и свети гајеви, шуме (Агапкина 2019: 
413–415).

227 У религијама многих индоевропских народа храст је сматран светим дрветом. Симбол је стабил-
ности и трајања. Својом разгранатом крошњом повезан је с небом, а кореном и преко жира са хтонским све-
том (Раденковић 1996: 205).

228 Бадњак је младо храстово дрво, које пролази двоструки пут умирања (сечење и сагоревање), те 
у исто време доживљава и промену положаја, тј. превођење из вертикалности (доле–горе, земаљско–небе-
ско) у хоризонталност (уско–широко, отворено–затворено), због чега се може разумети као мера изобиља. 
У исто време овај чин симболизује завршетак и распад једног круга времена (године) и почетак другог (Ра-
денковић 1996: 205–206).
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живота може видети само онда када Адам спозна добро и зло односно када 
стекне мудрост. Другим речима, способност спознаје води ка стаблу живота, 
које је извор бесмртности. Змија, која Адама подстиче да окуси плодове са ста-
бла спознаје, према тумачењу овог аутора, симболизује препреку на коју чо-
век наилази у својој потрази за стаблом живота односно за бесмртношћу или 
пак представља онога који је и сам желео стицање бесмртности. Значење ком-
плекса човек–стабло–змија своди се на следеће: стицање бесмртности, која се 
налази у стаблу живота, тежак је подухват; стабло је на неприступачном ме-
сту, а чува га обично неко чудовиште или змија, коју човек мора да савлада да 
би се домогао плодова бесмртности; борба са чудовиштем значи иницијаци-
ју, јер човек треба да постане јунак, да се докаже да би стекао право на бесмрт-
ност (Elijade 2011: 343–344). Како истиче М. Елијаде, стабло живота је праузор 
свих чудесних биљака које васкрсавају мртве, лече болести и враћају младост. 
Такво је и стабло крста, за које се претпоставља да је од њега настало (Elijade 
2011: 347–348).  

Антропоморфна тумачења дрвета имају два аспекта. С једне стране, она 
су одражена у веровању у порекло неких људских племена из појединих биљ-
них врста: стабло или грм сматрају се митским претком племена, при чему је 
то предачко стабло тесно повезано с лунарним култом. Та веза између човека и 
неке биљке схвата се као стално међуделовање људског и биљног постојања, а 
веровање да неко племе потиче од неке биљке претпоставља да је извор живо-
та концентрисан у њој односно да је у њој потенцијално људски облик постоја-
ња. Човек је само кратковеко остварење новог облика постојања биљке те уми-
рући, враћа се у стабло, у универзалну материцу, где прелази у стање семена, 
постајући заметак и клица. „Смрт је само промена облика постојања, прелаз 
на другу раван стварности, враћање у универзално крило битка” (Elijade 2011: 
356–359). С друге стране, поменута антропоморфна тумачења везана су за ми-
стичне представе о паралелизму човека и дрвета: сматрало се да дрво има свој 
век, час рођења и смрти, периоде када цвета и вене, способност давања плодо-
ва, пол итд. Он је видљив и у обичају, који постоји у многим словенским тради-
цијама, да се дрво посади када се роди дете – ако се дрво буде примило и лепо 
расло, сматрало се да ће и дете бити здраво (СМ 2001: 162). Овај обичај познат 
је и другим културама: на Бизмарковом архипелагу засади се кокосова палма 
када се роди дете; када стабло донесе прве плодове, дете почињу да сматрају 
одраслим човеком. Исту сродност одражава и индијски обичај венчавања ста-
бала, у чијој је основи веровање да брак између две различите биљке може ути-
цати на плодност жене (Elijade 2011: 363–367).

7.1.3. И на крају, архаичном српском религијском систему својствене су 
различите класификације дрвећа. Оно се може поделити на добро и зло од-
носно срећно и несрећно, како су то чинили стари народи – Грци, Римљани и 
Германи. У прву категорију улази леска, за коју се веровало да има изванредну 
магичну снагу – да испуни сваку жељу, убије ђавола, претвори човека у живо-
тињу; она је и дрво знања, јер би онај ко стави у уста месо од змије која живи 
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под леском разумео говор животиња, а ономе ко би појео срце те змије свака 
травка рекла би за шта је лек. У свето дрвеће убрајају се још и липа,229 храст, 
тисовина и др. (Чајкановић 1940: 113). Друга подела изведена је на основу спо-
собности дрвета (тачније дрвета света) да обележи троделну ступњевитост ко-
смоса: ниске или доње биљке (трава, кртоласте биљке, гљиве) најближе су по 
свом положају хтонском свету и зато се јављају као погодан посредник у кому-
никацији човека с њим; пузавице (винова лоза, купина, бршљан) ослањају се 
на стабла дрвенастих биљака, заузимајући на тај начин средњи положај и по-
стајући медијатори између људског и нељудског; усправно и високо дрвеће од-
сликава осу земља–небо односно отелотворује опозицију ниско–високо или 
блиско–далеко (Раденковић 1996: 197). Такође, архаични облици виђења при-
роде подразумевали су разликовање родног и неродног дрвећа. Родно је свако 
дрво чији су плодови употребљавани за исхрану. Позитивно се вреднује, пре 
свега, оно дрвеће које је просторно најближе човеку, јер расте у башти близу 
куће или у селу. Таква је јабука, а потом и дуња. На граници култивисаног и ди-
вљег смештени су орах, крушка, леска, дрен, трешња и вишња, док је неплод-
но дрвеће ван заштићеног простора, а у тој групи посебно митолошко-рели-
гијско значење имају липа и храст. Обележје дивљег имају буква, јавор, клен, 
брест, зова, бор, јела. Негативно је обележено дрвеће које нема плода: топола, 
јасика, врба те бодљикаво дрвеће и растиње: трн, шипак, глог, багрем (Раден-
ковић 1996: 197–199).230

7.1.4. Српски паремиолошки фонд садржи следеће пословице с компо-
нентом дрво: Велика дрвета дуго расту, али зачас падну; Док је дрво младо, 
мож’ га савијати куд хоћеш; Дрво се на дрво наслања, а чоек на чоека; За тврдо 
дрво треба и тврд кљун; И право се дрво искриви кад на криву лежи; Из једног 
дрвета икона и лопата (бива); Матора дрва не даду се пресађивати; Ни горе 
(све) посјеци, ни без дрва дома дођи; Од прута бива велико дрво; Од једног др-
вета никаква грађа не бива; Покрај суха дрвета и сирово изгори; Право се дрво 
по половини цијепа; Сам под собом дрво подсеца (Јовановић 2006б: 134; СНП 
1969; РСАНУ).231 У већини случајева тешко је не запазити паралелу између др-
вета и човека односно метафоричну употребу једног појма (дрвета) како би се 

229 Липа је свето дрво свих Словена, а липови гајеви били су некад центар култа. Присуство липе у 
близини старих цркава и џамија указује на то да су цркве можда замениле свете липе (Чајкановић 1940: 113).

230 Т. Агапкина наводи да се може направити списак диференцијалних обележја на основу којих је 
могуће издвојити различите групе дрвећа. То су реална и културна својства дрвета. Према речима ове ау-
торке, дрво има реалне карактеристике које се семантизују у ритуалу и митологији и добијају културну ин-
терпретацију, а остварују се у опозитним релацијама: способност/неспособност дрвета да доноси плодове, 
затим његова величина (крупно велико, високо : мало, ниско), вертикална распрострањеност, боја, тврдоћа/
мекоћа те опозиције листопадно/зимзелено дрво, свеже/суво, младо/старо, као и присуство/одсуство одре-
ђених неправилности, аномалија. Културна својства нису непосредно условљена оним што се може опази-
ти, већ се пројектују на дрво споља. То су нечисто (демонско) / чисто дрво, благословено/проклето, мушко/
женско, оно које доноси срећу / оно које не доноси срећу (Агапкина 2019: 23–38).

231 Разматрају се само пословице с хиперонимом дрво; не узимају се у обзир примери са хипоними-
ма (као што су храст, крушка, јабука, шљива), будући да појединачне врсте дрвета имају важно место у тра-
диционалној српској и словенској култури, те би сваку од њих требало посебно осветлити, тј. свака од њих 
може послужити као посебна истраживачка тема. 
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сликовитије и сугестивније описао и лакше разумео други појам (тј. човек). Та 
веза је не само физичке природе, будући да дрво баш као и људско тело заузи-
ма вертикални положај у простору и визуелно има сличну физиономију, него 
и духовне, засноване у првом реду на његовом симболичком поимању у рели-
гијском и митолошком контексту. Према Б. Сикимић (2016: 81–82), симболич-
ко изједначавање човека и дрвета представља фолклорну и митолошку кон-
станту. Ауторка наводи да се антропоморфност дрвета испољава у следећим 
сегментима: дрво, пре свега, подсећа на људско тело по свом изгледу (нпр. гра-
не одговарају рукама), због чега се, између осталог, метафорично употребља-
ва (као што ће то показати даља анализа) у обележавању сродства, затим дрво 
се доживљава као инкарнација човека после његове смрти, посматра се као чо-
веков двојник или заменик, запажа се паралелизам у животу дрвета и човека 
итд.232 У пословицама нису толико и фокусу физичке карактеристике човека 
које се концептуализују преко дрвета. Углавном је реч о особинама личности, 
као што је међусобна приврженост и пријатељски однос (Дрво се на дрво насла-
ња, а чоек на чоека), пријемчивост за туђе утицаје у младости (Док је дрво мла-
до, мож’ га савијати куд хоћеш), слабост карактера која утиче на то да човек 
сам себи чини зло (Сам под собом дрво подсеца), као и његова несталност услед 
које морално исправни људи потпадају под утицај морално неисправних (По-
крај суха дрвета и сирово изгори; И право се дрво искриви кад на криву лежи). 
У овим примерима може се запазити једна врста метафоричних трансформа-
ција заснованих на разумевању апстрактних категорија (особина људи) помо-
ћу конкретних (природних карактеристика дрвета). Такође, и други сегменти 
стварности могу се концептуализовати на овај начин. Неке од пословица пре-
носе идеју да се од недовољне количине нечега не може створити нешто добро 
(Од једног дрвета никаква грађа не бива), али и опречну мисао да оно што је по 
величини мало не треба потценити (Од прута бива велико дрво). У исто време 
пословице сугеришу и то да оно што перципирамо као велико и за чије је ства-
рање потребно време може бити рањиво и крхко (Велика дрвета дуго расту, 
али зачас падну). Уз то, поједине животне ситуације и околности могу се обја-
снити и описати пословичним формама, у чојој је сликовитој основи дендро-
нимска компонента: За тврдо дрво треба и тврд кљун; Из једног дрвета икона 
и лопата (бива); Ни горе (све) посјеци, ни без дрва дома дођи; Матора дрва не 
даду се пресађивати; Право се дрво по половини цијепа. 

7.2. Савремено поимање дрвета

7.2.1. За сагледавање савременог концепта дрво разматран је његов ен-
циклопедијски приказ, као и асоцијативна мрежа појмова који се распоређу-
ју око њега. Међутим, како ова лексема није употребљена у улози стимулу-

232 Детаљан преглед изоморфизма ове врсте даје Т. Агапкина (2019: 488–541). 
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са у АРСЈ, подаци потребни за реконструкцију датог концепта преузети су из 
ОАРСЈ. 

7.2.2. Научно разумевање појма дрво подразумева разликовање двају ен-
титета: дрвенасте биљке и материје коју те биљке производе. Дрвенасте биљ-
ке сагледавају се с аспекта грађе, облика и дуговечности. Састоје се од подзе-
мног (корен) и надземног дела (дебло, гране и листови). Типичне дрвенасте 
биљке обухватају три групе: дрвенасте повијуше, грмове и дрвеће. При томе се 
грм разликује од дрвета по висини и начину обликовања крошње: дрво се гра-
на и ствара крошњу на одређеној висини дебла, док грм нема централно дебло, 
већ из истог корена избија више стабљика стварајући крошњу. Доња граница 
висине дрвета је пет метара, док неке врсте, као што је на пример, аустралиј-
ски еукалиптус, досежу висину и до 156 метара (наше јеле и смреке расту до 
60, а буква и храст до 50 метара). Брзина раста стабла условљена је врстом др-
вета, климатским условима, условима тла итд. Дрвеће се међусобно разликује 
по облику крошње (може бити чуперасто и крошњасто), затим по корену, као 
и по облику листа (лиснато, љускаво и игличасто). У науци се, такође, узима у 
обзир и трајност дрвета па се све врсте деле на васкуларне и трајне (вишего-
дишње). Посебно се истиче чињеница да оно достиже највећу старост од свих 
живих бића: неке врсте могу опстати и до 6000 година. 

Када је реч о дрвету као материји, разматрају се: 
– његова грађа и структура (с обзиром на врсту и улогу ћелија које га 

конституишу); 
– хемијски састав (дрво се састоји од холоцелулозе, лигнина, пепела и 

акцесорних састојака: смоле, уља, гуме, тресловине, скроба, шећера); 
– боја (разликује се и по врсти и по интензитету); 
– текстура (то је слика грађе дрвета посматрана голим оком); 
– тежина и проводљивост топлоте;
– механичка својства као што су чврстоћа и тврдоћа;
– грешке, које могу бити у самој грађи или проузроковане физичким чи-

ниоцима као што су ветар, хладноћа, суша, људска активност итд.; 
– употреба (подручје употребе дрвета је веома широко, а сваког дана се 

повећава упоредо са развојем технике и бољим познавањем његове анатомске 
и хемијске грађе, као и физичких и механичких својстава); према употреби ра-
зликује се техничко дрво, дрво за хемијско искоришћавање и дрво за огрев;

– заштита (како има ограничену трајност, пре употребе дрво се конзер-
вира различитим средствима) (ELZ II: 397–404). 

7.2.3. Лексема дрво јавила се 477 пута као асоцијација на 96 (од укупно 
600 колико се у тој улози јавља у АРСЈ) различитих врста стимулуса. На основу 
природе стимулуса и врсте везе коју успостављају с асоцијатом може се начел-
но назначити оквир у којем се остварује концептулизација датог природног 
ентитета. У обзир нису узети они случајеви у којима је веома тешко објаснити 



208

Гордана Штрбац  •  Гордана Штасни

природу асоцијативне везе између стимулуса и реакције. Реч је о примерима 
у којима се као стимулуси јављају следеће лексеме: где (2), јагода (2), како (2), 
овде (2), зид (2), чекао (1), чика (1), кожа (1), култура (1), летаргија (1), логи-
ка (1), милосрђе (1), мондијализам (1), скупштина (1), смешно (1), споредна (1), 
удаљ (1), уста (1), врат (1), забринут (1), звонак (1), звоно (1). 

Лексема дрво најчешће је асоцирана стимулусима којима се сугеришу 
физичке карактеристике посматране биљке, њена физиономија и поједине вр-
сте као њени појавни облици. Дакле, лексема дрво јавља се 178 пута као одго-
вор на 18 стимулуса који упућују на:

а. боју – браон (50), зелени (15), зелен (13), жут (1); 
б. делове од којих се дата биљка састоји – огранак (52), орган (1);
в. величину – висок (18), висока (10), велик (2), више (2), низак (1), огро-

ман (1), увис (1);
г. остала својства – груб (3), шуштати (3), зашуштати (1), притисак 

(1), стар (1); 
д. врсту – воћка (65), јабука (15), банана (9), лимун (2). 
Последња скупина, која илуструје тип асоцијативне везе успостављен по 

моделу синегдохе, и то по таксономском обрасцу, карактеристична је и за слу-
чајеве у којима се јављају следећи спојеви дрво јабуке, дрво лимуна, дрво манга, 
дрво се чува, дрво среће као одговори на стимулусе: јабука, лимун, воћка, огра-
нак. 

Следећи по бројности јесу одговори добијени на стимулусе којима се ис-
казује намена дрвета – укупно је 114 асоцијација на 17 различитих стимулуса. 
Стимулуси из ове скупине именују области примене дрвета било као органи-
зма у природи било као материјала (екологија [24], живот [8], железница [1]), 
али упућују и на његову конкретну намену (мед [1], у вину [1]), као и на пред-
мете израђене од ове врсте материјала (врата [29], праг [12], нога [9], са столи-
це [9], прозор [8], кола [2], прозори [2], степеник [2], брод [1], цилиндар [1]).233 
Ова лексема забележена је једном као реакција на сасвим уопштен стимулус – 
корист, те три пута као реакција на друге врсте материјала – бетон. 

У свести говорника српског језика дрво се везује за одређени простор, 
онај у којем расте, али оно и само може служити као локализатор или оријен-
тир. У првој групи налазе се стимулуси: улица (11), споља (7), Канада (2), ули-
цом (2), федерација (1), логор (1), Равна гора (1); у другој су: на (7), иза (2), бли-
зу (1), ближе (1), изнад (1), од (1), треснућу (1), треснути (1). Занимљиви су 
стимулуси које је наизглед тешко довести у везу с асоцијатом дрво: љубав (1), 
мотоцикл (1), мотор (1), нежношћу (1), пријатељ (1). Претпоставља се да је 
овакве везе могао подстаћи механизам мишљења по којем простор у близини 
дрвета изазива сећања на одређене догађаје. Компоненту просторности носи и 
веза ред–дрво, која одсликава представу о распореду дрвећа у простору.

233 Поједине везе, као што су прозор–дрво, кола–дрво, брод–дрво итд., свакако се могу и другачије ту-
мачити. 
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Лексема дрво била је седам пута одговор на три стимулуса: порекло (5), 
бошњачки језик (1), родбина (1). Претпоставља се да су испитаници имали у 
виду метафорично схваћено дрво, као облик представљања различитих типо-
ва сродства (међу људима, језицима). 

Веза између стимулуса грб (2) и застава (2) и реакције дрво највероват-
није је заснована на метонимији која подразумева повезивање предмета с од-
говарајућим ентитетом чији је мотив приказан на њима. 

Између одговора дрво и стимулуса суђење (2), осуда (1), побожност (1) 
успоставља се веза која је одраз традиционалног, претхришћанског поимања 
дрвета. Познато је, наиме, да у традицији многих индоевропских народа храст 
има важну култну функцију и сматра се светим дрветом. Он је симбол стабил-
ности и трајања, а у вези је с небеским и хтонским светом преко своје крошње 
односно корења, те је место повољно за заклетве и судове. Такође, храстово 
дрво има посебну улогу у религијском обичају који се спроводи на Бадњи дан 
(Раденковић 1996: 205). 

Дрво је два пута било асоцијација на радњу опажања (не видим [2]) и јед-
ном на дом (дрво и топло [1]). 

7.2.4. Научно виђење дрвета засновано је на његовим реалним карак-
теристикама: грађи, облику, старости итд. Уз то посматра се и као материја, 
која има одговарајуће карактеристике и врло широку примену у животу чове-
ка. Резултати добијени на основу анализе вербалних асоцијација показују да 
је у свести говорника српског језика најчешћа метонимијска веза између сти-
мулуса и реакције заснована на односу особина дрвета (боја крошње и ста-
бла, висина и сл.) → дрво, затим мерономијска, која обухвата однос делови 
дрвета (огранак) → дрво, те веза која одражава таксономски распоред појмо-
ва: врста дрвета (воћка, јабука) → дрво. Такође су учестале и метонимијске 
везе између стимулуса и одговора успостављене према обрасцу намена дрве-
та → дрво.

7.3. Значењска структура лексеме дрво

7.3.1. Према П. Скоку (Skok 1971–1974) лексема дрво је индоевропска, 
балтословенска, свесловенска и прасловенска реч. Њена етимологија потврђу-
је стабилан статус у лексикону и истовремено важно место појма који деноти-
ра у концептуалном систему говорника српског језика. У примарном значењу 
не успоставља синонимске и антонимске односе, док се према лексеми биљка 
понаша као њен хипоним таксономског типа. Њени хипоними меронимског 
типа јесу лексеме стабло, грана, корен, лист итд., које одражавају партоним-
ски облик сегментације и организације стварности. 

7.3.2. У РСАНУ забележено је укупно осам семантичких реализација 
лексеме дрво, приказаних у пет тачака. Већина секундарних значења ове име-
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ничке лексеме изведена је радијалном полисемијом, тј. из њеног примарног 
значења: ‘вишегодишња, обично висока биљка врло чврсте грађе, чије је ста-
бло, причвршћено кореном за земљу, у доњем и средњем делу голо, а при врху 
обрасло гранама и лишћем’.234 Иако то није посебно експлицирано у лекси-
кографској обради, својим примарним семантичким садржајем дата лексема 
припада истовремено и општем лексичком фонду, и специјалном, терминоло-
шком,235 те се у том случају може установити подударност у погледу наивног и 
научног виђења света природе.

Значење уведено под тачком 1.б. у РСАНУ – ‘породица, лоза, стабло’, ра-
звија се метафоричним пресликавањем изворног домена на циљни, а заснова-
но је на сличности између физичког изгледа дрвета, који подразумева гранање 
више елемената из јединственог, централног изворишта, и принципа по којем 
се родбинске везе рачвају и међусобно укрштају.

7.3.3. Секундарне реализације, означене под тачком 2 ‘исечено, исцепано 
комађе стабла и грана дрвета (1а) које се употребљава за огрев’ односно 3 ‘нај-
чвршћи део стабла и грана, између сржи и лике, који се као материјал употре-
бљава у занатству, индустрији, грађевинарству и др.’ развијају се под дејством 
синегдохе, и то по моделу име какве целине за њене делове. Метонимиј-
ском транспозицијом добијени су садржаји оквалификовани као покрајински 
у РСАНУ: 4. ‘назив који се ради лакшег, бржег казивања даје од случаја до слу-
чаја разним дрвеним предметима (обично једноставним) и њиховим делови-
ма’; 5.а. ‘брод, лађа’, б.‘ даске што се стављају изнад мртваца кад се леш без ков-
чега положи у раку’, в. ‘вешала’, г. ‘гајде’. 

7.3.4. Једини пример ланчане полисемије илуструје значење ‘ударац др-
веним штапом, батином и сл.’, обележено као фигуративно. Оно се изводи ме-
тонимијом из садржаја наведеног под тачком 4, по обрасцу дрвени предмет → 
оно што настаје као резултат његове примене.

Све секундарне семантичке реализације део су наивног погледа на свет, 
заснованог на визуелној перцепцији дрвета и искуству у вези с његовом при-
меном.

7.4. Деривационо гнездо лексеме дрво

7.4.1. Деривационо гнездо лексеме дрво има око 220 чланова, што га свр-
става међу најбројнија гнезда разматрана у овој студији. Оно је веома шароли-
ко с обзиром на творбени тип деривата и степен њихове деривације. 

234 У РСАНУ као нераспрострањено забележено је збирно образовање дрвад, а као покрајинско – 
форма дрвљад. Затим, ту су још и облици дрвеље односно дрвље, као и стандарна збирна множина дрвеће те 
покрајински облик дрвљеће. Ознаку нераспр. има и присвојни придев дрветов те релациони придев дрвећи. 
РСАНУ, такође, бележи и индивидуализам дрвљика у значењу ‘дрво, стабло’. 

235 О овом типу терминолошких јединица в. детаљније у: Гортан-Премк 2004: 116–125.
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ТО дрво-

двочлани низови

I: дрва, дрвад, дрвало, дрваница, дрванце, дрвара, дрварија, дрварина, дрвариште, др-
варник, дрваст, дрвац, дрвашце, дрвеље, дрвенац, дрвеника, дрвенце, дрвењка, дрве-
тина, дрветов, дрвеће/дрвљеће, дрвећи, дрвећице, дрвечија, дрвешце, дрвина, дрвица, 
дрвиште, дрвка, дрвљад, дрвљак, дрвљан, дрвљаник/дрвљеник, дрвље, дрвљика, дрв-
ник, дрвњак, дрвовина, дрвољ, дрвор, дрвуља, дрвуљан/дрвуљарија/дрвуљија, дрвуљи-
на, дрвурина, дрвчаник, здрвити се, издрвити, надрвити, обездрвити, удрвечити се, 
удрвити (се), дрвобушац, дрвогриз, дрводелић, дрводубља, дрвождер/дрвождерац, др-
војед/дрвоједац/дрвојетка, дрвокрадац/дрвокрадица, дрвокрађа, дрволама, дрволик, 
дрволомија, дрвољуб, дрвомаз, дрвомер, дрвомерство, дрвомор, дрвомора, дрвоноша, 
дрвопис, дрвоплаз, дрвопрерађивачки, дрвопродавац, дрворед, дрворезање, дрвосек, 
дрвосечац, дрвостругар, дрвотис, дрвотисак, дрвоток, дрвотоњ, дрвоточица, дрвоцеп, 
дрвоцепка, кљујдрво, кљундрво, мира-дрво   

вишечлани низови

I дрвак
 II дрвакиња
I дрвар
 II дрваров/дрварев
 II дрварица
 II дрварка
 II дрварски 
 II Дрваревић
 II Дрварек
 II дрварна
 II дрварница
 II Дрвар
  III Дрварчанин
   IV Дрварчанка
I дрварити (се) 
 II дрварење
I дрвен
 II дрвенара
  III дрвенарица
 II дрвенарија
  III дрвенаријски/дрвенарски
 II дрвенаст 
  III дрвенасто
  III дрвенастост
 II дрвенина
 II дрвенити (се) 

  III дрвењење
  III задрвенити (се)
  III здрвенити (се)
   IV здрвењавати (се)
    V здрвењавање
   IV здрвењен
    V здрвењеност
  III здрвењати се
  III одрвенити
   IV одрвењен
    V одрвењено
   IV одрвењивати
  III раздрвенити се
 II Дрвенић
 II дрвеница
  III Дрвеница
 II дрвеничав
 II дрвенкаст
 II дрвено
 II дрвеност
 II дрвенчица
 II дрвењак
 II дрвењара
 II дрвењаст
  III дрвењасто
 II дрвењача
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 II дрвенка
 II одрвенети (се)
  III одрвенео
   IV одрвенелост
  III одрвењавати
   IV одрвењавање
 II одрвенчити се 
 II одрвењати
 II дрвендарица
 II дрвендеда
 II дрвендупа
 II дрвендек/дрвендека
  III дрвендекаст
   IV дрвендекасто
  III дрвендечити се
   IV одрвендечити се 
   IV удрвендечити се
 II дрвендор
 II дрвеноног
 II подрвенети
 II удрвенити се
 II удрвечити се
I дрвеник
 II Дрвениковић
I дрвенџија 
 II Дрвенџија
I дрвечити
 II дрвечење
I дрвити (се)
 II дрвљење
I дрвни
 II дрвнара
 II дрвнина
I дрвце
 II дрвцад
I дрводеље
 II дрводељ/дрводеља/дрводиља

  III Дрводеља
  III дрводељин
  III дрводељница
  III дрводељски
  III дрводељство
  III Дрводјеља
  III Дрвођеља
 II дрводељац/дрводелац
  III дрводељчев
 II дрводељина
I дрволаж/дрволаз/дрволаш 
 II дрволазни
I дрворез
 II дрворезан
  III дрворезно
 II дрворезар
  III дрворезарски
 II дрворезац/дрворезач
  III дрворезачки
  III дрворешчев
 II дрворезина
 II дрворезница
 II дрворески
I дрворезба
 II дрворезбар
  III дрворезбарски
  III дрворезбарство
I дрвосеча
 II дрвосечан
 II дрвосечин
 II дрвосечни
I дрвоточ/дрвоточа/дрвоточац
 II дрвоточан
 II дрвоточина
I дрвотржац
 II дрвотршки
 II дрвотршчев

У деривационом гнезду лексеме дрво готово у подједнакој мери засту-
пљени су првостепени суфиксали (нпр. дрвар, дрвен, дрвљаник итд.) и различи-
ти типови првостепених сложеница, добијени махом слагањем (дрворед, кљун-
дрво) и сложено-суфиксалним типом творбе (дрвобушац, дрвогриз и сл.). Треба 
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истаћи веома висок проценат другостепених деривата, и то не само релацио-
ног типа (нпр. дрварка, дрварница и сл.). Како показује грађа, међу првостепе-
ним дериватима најпродуктивнији је придев дрвен, који мотивише читав низ 
другостепених именичких (дрвенара, дрвенарија), придевских (дрвенкаст) и 
глаголских (дрвенити [се], одрвенети, подрвенети) образовања, од којих мно-
га даље ланчаном деривацијом дају јединице трећег, четвртог или петог реда, 
нпр. дрвен > дрвенити (се) > здрвенити (се) > здрвењавати (се) > здрвењавање.

Три четвртине од укупног броја деривата одликује се моносемичношћу, 
док је знатно мањи број полисемичних лексема. Полисемија се остварује на 
три начина: 1. семантичком транспозицијом примарног садржаја лексеме, нај-
чешће деловањем метафоре, метонимије или синегдохе, 2. семантичко-мор-
фолошким варирањем истог творбеног модела, 3. комбиновањем прва два по-
ступка. 

Омањи број деривата развија своју полисемантичку структуру на први 
начин, при чему се унутар ње остварују два евентуално три значења. Примар-
но значење деривата по правилу је увек у вези с примарним семантичким са-
држајем мотивне речи тако да је оно добијено под утицајем метонимије. Се-
кундарна значења деривата развијају се:

а. по обрасцу синегдохе име целине за део те целине – дрворед а. ‘пут 
или стаза оивичена посађеним дрвећем, алеја’; б. ‘ред или више паралелних 
редова дрвета (обично у правој линији) поред пута, дуж шеталишта, улице у 
парку итд.’; име ширег појма за ужи – дрводубља покр. а. ‘в. детао’; б. ‘в. црни 
детао’;

б. по обрасцу метонимије резултат рада → вештина – дрворез 1.а. ‘укра-
сни уметничко-занатлијски рад у дрвету’; б. ‘штамп. слика добивена отиском 
цртежа изрезаног на равној површини дрвета и премазаног штампарском бо-
јом’; 2. ‘дрворезачка вештина, уметност; вештина резања штампарских кли-
шеа’;

в. под утицајем метафоре, по принципу сличности – надрвити а. ‘укочи-
ти, укрутити’; б. ‘заузети непомичан положај, укипити се’; одрвенити / одрве-
њавати 1. ‘(у)чинити дрвеним, претворити/претварати у дрво, (з)дрвенити’; 
2. ‘(у)чинити да се неко укочи (од страха, збуњености и сл.), (у)чинити непо-
мичним’.

Више пута поновљен исти акт семантичко-морфолошког варирања ис-
тог творбеног модела одражавају лексеме из домена зоологије и ботанике, чије 
се семантичке реализације у односу на примарни садржај мотивне речи разви-
јају по метонимијским обрасцима дрво → онај који живи у дрвету и храни 
се њиме (дрвождер, дрвоморац, дрвомор), дрво → онај чије је станиште дрво 
(кљундрво), дрво → врста дрвета (мира-дрво), дрво → онај који се пење по 
дрвећу (дрволаз). Најпродуктивнији модел по којем се разгранава семантичка 
структура деривата лексеме дрво подразумева семантичко-морфолошко вари-
рање истог творбеног модела, реализованог у више различитих циљних садр-
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жаја. Дакле, одређени творбени тип понавља се у неколико семантичких ре-
ализација од којих свака с примарним семантичким садржајем лексеме дрво 
успоставља везу по принципу метонимије, синегдохе или метафоре. Овај по-
ступак може се илустровати дериватима дрвара и дрвењак. 

Табела 6.

дрвара
1. ‘стовариште дрва или огрева уопште односно 
дрвене грађе, дрварска радња’
2. ‘в. дрвљаник’

простор где су смештена дрва метонимија

3. покр. ‘в. дрвењара’ оно што је сачињено од дрвета
4. покр. ‘дрварица’ оно што превози дрво
5. заст. ‘в. дрварник’ простор који чини дрвеће синегдоха
дрвењак
1. ‘назив за разне дрвене предмете, направе и 
др.’ а. ‘дрвена ципела; обућа са дрвеним ђоном’; 
б. ‘дрвени плуг’; в. ‘назив за разне друге, обично 
крупније предмете од дрвета’

оно што је направљено од 
дрвета

метонимија

2. ‘в. дрвендек’ онај који је сличан дрвету метафора
3. покр. ‘в. дрвљаник’ простор где су наслагана дрва метонимија
4. покр. ‘в. дрвењача’ врста дрвета синегдоха
5. заст. ‘из ф. жижак Hylobius abietis’ оно што уништава дрво метонимија

На исти начин понашају се и деривати: дрвар, Дрвар, дрвара, дрварија, 
дрварина, дрварица, дрварка, дрварник, дрварница, дрвенара, дрвенарија, дрве-
ник, дрвеница, дрвењача, дрвити, дрвљаник, дрвник, дрвовина, дрвождер, дрво-
јед, дрвосек, дрвосеча, дрвуљина, дрвце, дрвенац, дрвечити, дрвњак. 

Омања скупина окупља деривате чија се полисемантичка структура ра-
звија комбиновањем творбено-семантичких механизама. Прва четири зна-
чења придева дрвен резултат су семантичко-морфолошког варирања истог 
творбеног модела и с примарним значењем мотивне речи успостављају мето-
нимијску везу: 1. ‘који је цео или већим делом начињен од дрвета’; 2. ‘добивен 
од дрвета природним или вештачким хемијским процесима; произведен, иза-
зван помоћу дрвета’; 3. ‘који се односи на дрво, на дрва (као гориво), на прера-
ду дрвета; 4. ‘в. дрвенаст 1б’. Семантичке реализације у РСАНУ наведене под 
тачком 5 и обележене као фигуративне: а. ‘укочен, крут (у покретима, у пона-
шању), незграпан, непокретан’; б. ‘беживотан, безизразан (о лицу, гласу и сл.); 
натегнут, усиљен’; в. ‘лишен емоција, безосећајан, хладан’; г. ‘туп, отупео, ска-
мењен’; д. ‘непоетичан, тврд, необрађен (о књижевним саставима, стилу, изне-
тим идејама); лишен књижевног смисла, невешт (о писцу)’; ђ. ‘који се издаје за 
оно што није, нестручан, лажан, тобожњи’; е. покр. ‘издржљив, дурашан, стр-
пљив’ настале су под дејством метафоричних асоцијација из примарног значе-
ња придева по моделу који као да је дрвен, сачињен од дрвета. Овај принцип 
полисемије може се запазити код деривата: дрвенаст, дрвенкаст, дрварити, 
дрвенити (се), здрвенити (се), одрвенети (се), кљујдрво. 
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У даљој анализи биће размотрене семантичко-идеографске скупине де-
ривата, распоређене према бројности. 

7.4.2. активности, делатности и стања. Најбројнија је скупина која 
окупља глаголске и именичке деривате са значењем активности спроведене 
над дрветом као објектом манипулације, као и физичких, физиолошких и пси-
хофизиолошких стања различитих предмета и организама, укључујући и људ-
ски. 

Ту су најпре образовања која именују делатности спроведене над дрве-
том као биљком причвршћеном за тло, те материјом употребљеном у различи-
те сврхе односно као грађевинским или другим материјалом. Овим деривати-
ма означава се:

а. сеча дрвета, обарање стабала – дрвосеча (> дрвосечан, дрвосечни); 
б. превоз дрвета, снабдевање и трговина дрветом – дрварити (се),236 др-

варење, дрварија, дрварина;
в. обрада дрвета – дрводеље, дрводељина, дрводељство;
г. дрворезачка вештина – дрворез (> дрворески, дрворезан > дрворезно), 

дрворезање, дрворезба, дрворезбарство, дрвопис, дрвотис, дрвотисак; 
д. израда предмета од дрвета – дрвенарија (> дрвенарски);237 
ђ. намештање дрвета или дрвених делова – дрвити (се), дрвљење; 
е. крађа дрвета – дрвокрађа;
ж. батинање дрветом – издрвити;
з. елиминисање дрвета – обездрвити.238

Знатан број глаголских суфиксала и префиксала, те придеви и именице 
добијени од њих, упућују на стања предмета или организама који попримају 
својства дрвета. Ова образовања примарно развијају своја конкретна значења, 
која се тичу физичких особина (‘чинити дрвеним / поста[ја]ти дрвен’ и сл.), а 
секундарно – апстрактна, метафорична, која упућују на психофизиолошка и 
психичка стања (‘чинити крутим / поста[ја]ти крут’, ‘доводити у стање запре-
пашћености’, ‘укочити се од запрепашћености’, ‘постајати хладан, неосетљив’ 
и сл.): дрвенити (се), дрвењење, дрвечити и дрвечење (покр.), задрвенити се, 
здрвенити (се) (> здрвењеност), здрвењавати (се), здрвењавање, здрвењати 
се, здрвити (се), надрвити (покр.), одрвендечити се, одрвенити (> одрвењен 
> одрвењено), одрвенети (се) (> одрвенео, одрвенелост), одрвенчити, одрвења-
вати, одрвењати, одрвењивати, одрвењавање, подрвенети, удрвенети се, удр-
вендечити се, удрвенчити се, удрвити се. Супротан садржај означен је глаго-

236 Нерефлексивна форма овог глагола може развити метафорична значења: ‘мучити се, диринчити’ 
и ‘банчити, пијанчити’, која су оквалификована као покрајинска и фигуративна у РСАНУ. 

237 Иако се творбено не уклапа у одговарајући образац, посматрани придев се семантички изводи од 
дате именице будући да остварује значење ‘који се односи на прераду дрвета, на израду дрвених предмета’.

238 Овде бисмо могли прикључити и назив научне дисциплине дрвомерство, што је превод грцизма 
дендрометрија ‘наука која утврђује количину дрвне масе, прираст и старост појединих врста дрвећа и чи-
тавих шума’. 
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лом раздрвенити се ‘повратити се од укочености, омекшати, опустити се (о 
телу, деловима тела)’.

7.4.3. особе. По бројности следе именички деривати с архисемом ‘особа’. 
То су, у првом реду, агентивна образовања којима се обележавају особе као но-
сиоци одговарајућих активности и делатности описаних у претходном одељку 
тако да обе групе речи припадају истој концептуалној структури. Њима се до-
датно прикључију атрибутивни именички деривати. 

Агентивне именице настају суфиксацијом или слагањем, а њима се де-
нотира особа која обавља одређену физичку активност над дрветом као објек-
том те активности. Обављана активност може бити схваћена као тренутна 
радња или пак као професија. Семантички садржај ових деривата реализује се 
по моделу ‘онај који обавља радњу’, при чему ‘радња’ подразумева:

а. сечу дрвећа – дрвар (> дрварев, дрваров, дрварски, дрварица, дрварка), 
дрвосек, дрвосеча (> дрвосечин), дрвосечац; 

б. стругање и цепање дрва – дрвар, дрвостругар, дрвоцепка;
в. ношење дрва и њихово допремање – дрвар, дрвоноша;
г. продају дрва и трговину њима – дрвар, дрвопродавац, дрвотржац239 (> 

дрвотршки, дрвотршчев); 
д. израду предмета од дрвета – дрвенџија, дрводелац, дрводељ, дрводеља 

(> дрводељин, дрводељски), дрводељац (> дрводељчев), дрводиља; 
ђ. крађу дрвета – дрвокрадац, дрвокрадица;
е. дрворезачку вештину – дрворезар (> дрворезарски), дрворезац (> дрво-

решчев), дрворезач (> дрворезачки), дрворезбар (> дрворезбарски). 
Код сложеница агентивног типа основа мотивне речи дрво представља 

прву сложеничку компоненту, која у парафрази функционише као објекат 
транзитивног глагола – дељати, красти, носити, сећи, продавати, трговати, 
цепати, резати, стругати, садржаног у другом делу сложенице. Ова образо-
вања настала су, дакле, сложено-суфиксалном творбом по моделу Ио + о + Го 
+ суфикс. Међу њима су заступљени варијантни облици условљени употре-
бом конкурентних суфикса који су типични у деривацији агентивних имени-
ца. Најпродуктивнији је суфикс -(а)ц, који се појављује у свим конкурентним 
варијантама, а алтернативни суфикси су: -ø и -а; -л(а)ц, -ица, -ар. Лексеме као 
што су дрворезац и дрворезач могу се двојако тумачити: а) као сложенице на-
стале по моделу као и све остале у овој групи или б) као деривати мотивисани 
сложеницом дрворез, са парафразом онај који израђује дрворез.240 Другачијег је 

239 У РСАНУ ова реч је означена као нераспрострањена. 
240 И. Клајн лексему дрворезац посматра у оквиру низа који чине сложенице с глаголском компонен-

том резати (стаклорезац, печаторезац, каменорезац) (Клајн 2002: 57), али на другом месту, тумачећи сло-
женице изведене суфиксом -ница, којима се углавном означавају просторије за обављање заната „за које се 
иначе употребљава суфикс -ац”, даје пример дрворезница, а као додатну информацију у загради наводи: „уп. 
дрворез-ац” (Клајн 2002: 62).
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сложеничког типа лексема дрвостругар. Њена друга сложеничка компонента 
функционише као самостална реч, те јој одговара модел Ио + о + И. 

Суфиксал дрвар, осим описаних семантичких реализација, може бити 
носилац и културног садржаја, када се њиме исказује особа која учествује у ри-
туалном сечењу дрвета.

Атрибутивним именицама дрвендек, дрвендека и дрвендупа особа је 
именована према физичким особинама, при чему се из појмовног садржа-
ја лексеме дрво односно придева дрвен преноси имплицитна компонента ‘не-
покретљивост, непомичност’. Међутим, ово својство може бити и карактерна 
особина особе која је неосетљива, али и приглупа. Оба значења настала су под 
утицајем метафоричне асоцијације засноване на наведеној компоненти значе-
ња мотивног придева. Њихова творбена структура садржи следеће елементе 
По + И односно По + Ио + -а, при чему је придевска компонента носилац ква-
лификације, а именичким делом конкретизован је носилац својства.241 Исти 
образац семантичког транспоновања остварује и именички суфиксал дрвењак. 
Деривати мотивисани сложеницом дрвендека – квалитативни придев дрвен-
декаст ‘који је по природи дрвендек, који се односи на дрвендеке, неспретан’, 
прилог дрвендекасто ‘као дрвендек, неспретно, неокретно’ и глагол дрвенде-
чити се ‘понашати се као дрвендек, држати се круто’, припадају овом домену. 
У РСАНУ проналазимо и лексему дрволомија индив. ‘веома снажан човек’, а 
њено значење произилази из значења саставница дрво и ломити, те је потпу-
но семантички прозирно.

7.4.4. животиње. Лексема дрво мотивише именовања различитих врста 
животиња у чијој егзистенцији дати појам учествује на одређен начин, па се 
семантичка веза између мотивне и мотивисане речи успоставља махом пре-
ма законитостима метонимије. При томе, ова врста мотивације у неким слу-
чајевима заступљена је у латинским називима тако да српска именовања сле-
де логику страног обрасца. Нпр. дрвеница је покрајински назив за креветну 
стеницу, којој одговара латински термин Cimex lectularis, јер борави у душеку, 
кревету, намештају и сл., одакле излази ноћу. 

Најбројнији су називи инсеката који своје ларве полажу у дрвећу одно-
сно оних који живе у стаблу дрвета или дрвеном намештају и уништавају га 
хранећи се њиме. Код сложеничких образовања активност коју обавља дено-
тирана животиња сугерисана је глаголском компонентом у њиховом саставу: 
бушити, јести, гристи, ждерати итд. Овде долазе примери: 

– дрварица = голема дрварица = оса дрварица = дрвенара = дрвенарица ‘ве-
лика оса Sirex gigas из ф. Siricidae, чије ларве живе у кори црногоричног дрвећа’;

– дрвенар ‘црни мрав Lasius fuliginosus’;

241 П. Скок бележи придев дрвендедас (Космет) ‘крут, незграпан’, који је у творбено-семантичкој 
вези са именичком сложеницом дрвендека (Skok 1971: 439), а који је и у појмовној вредности сложенице др-
вендупа вулг. ‘дрвендекаста женска особа’. У РМС придев дрвендекаст има значење ‘који је крут, укочен, не-
спретан, као цепаница’. 
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– дрвеница (покр.) ‘стеница Cimex lectularis’; 
– дрвењак (заст.) ‘жижак Hylobius abietis’;
– дрвобушац, дрвојед, дрвоједац, дрвождер, дрвождерац ‘општи назив за 

инсекте тврдокрилце Xylophaga који живе у дрвеном делу стабла или дрвеној 
грађи и хране се дрветом’,

– дрвоморац, дрвоточица ‘инсект тврдокрилац Anobium pertinax из ф. 
Anobiidae, дуг до 6 мм, жуте боје, који живи у дрвеној грађи и дрвеном наме-
штају гризући га и претварајући га постепено у прах’;242

– дрвомор 1.‘поткорњак писар Ips (Bostrychus) typographus’,243 2. ‘инсекат 
тврдокрилац Bostrychus mali из ф. Anobiidae, који живи у кори јабуке, крушке, 
шљиве и других воћака и наноси велику штету’;

– дрвогриз ‘врста инсекта тврдокрилца Lyctus из ф. Lyctidae, чије ларве на-
гризају дрвеће’;

– дрвомора ‘врста инсекта (црва, гусенице) који уништава дрво’;
– дрвоточ, дрвоточа, дрвоточац ‘назив за разне ситне инсекте тврдо-

крилце из ф. Anobiidae мрке боје и ваљкастог тела, који и као ларве и као одра-
сли живе у дрвеној грађи, дрвеним деловима намештаја итд., гризу их и ствара-
ју као брашно ситан прах’;244

– дрвољуб ‘врста инсекта тврдокрилца ситног округластог тела 
Dendrophilus из ф. Histeridae’;

– дрвуља ‘врста инсекта Gasterocerus’.
Лексемом дрво мотивисани су називи за детлића и њему сродне врсте 

птица: дрводубља, кљујдрво, кљундрво и дрварица, које се гнезде на дрвећу. На 
исти начин настају углавном покрајинска имена за врсту змије из ф. Colubridae, 
која се пење по дрвећу и једе птичја јаја – дрварица, дрволаш, дрволаж, дрволаз 
(> дрволазни), дрвоплаз. За жабу гаталинку, која борави на дрвећу и у жбуњу, ко-
ристи се назив дрварица, а бакалару је синониман покрајинизам дрвенац, јер бо-
јом и изгледом подсећа на грану.

И коначно, у речнику су регионално обележене речи за животињу, обич-
но коња, на којој се догоне дрва: дрвар, дрварица, дрварина. 

7.4.5. предмети. Семантички садржај деривата с архисемом ‘предмет’ по-
везан је са значењем основне речи дрво по принципу метонимије, којом је обу-
хваћено пет различитих образаца.

Најбројнију скупину чине деривати чије се значење развија по моделу 
дрво → предмет сачињен од дрвета. У овој подгрупи по бројности су доминант-
на збирна образовања која су обједињена сасвим уопштеним значењима ‘пред-
мети израђени од дрвета, дрвени намештај, дрвена роба’ и ‘дрвена конструкци-

242 Ово значење као секундарно развија лексема дрвождер. 
243 Као секундарно исто значење има и дрвоморац.
244 Овом низу припада придевска лексема дрвоточан ‘изгризен од инсеката, њиховим гризењем де-

лимично претворен у прах, црвоточан’. 
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ја’: дрварија, дрвенарија (> дрвенаријски), дрвор (покр.), дрвенина,245 дрвовина 
(покр.), дрвољ (заст.), дрвуљан (покр.), дрвуљарија (покр.), дрвуљија (покр.). Спе-
цифичнију семантику ипак имају следећи примери:

– дрванце (покр.) ‘дрвени суд за пиће, букара’;
– дрвендор (покр.) ‘дрвени део каквог предмета’;
– дрвендарица ‘у загонеци: неки део разбоја’;
– дрвеница ‘дрвени костур самара или седла; дрвена пречка, ребро на са-

мару’ и ‘назив за мање предмете у домаћинству, у занатима, за делове алатки 
итд. израђене од дрвета’;

– дрвењак ‘(обично у мн.) дрвена ципела; обућа са дрвеним ђоном’; ‘дрве-
ни плуг’ и ‘назив за разне друге, обично крупније предмете од дрвета’;

– дрвењача ‘назив за разне дрвене предмете, обично оне који се употре-
бљавају у домаћинству’;

– дрвчаник (покр.) ‘попречна дрвена полуга на колима за коју се привезу-
ју конопци од хамова, ждрепчаник’;

– дрвце ‘шибица’246 и ‘мањи обрађени комад дрвета, који служи као са-
ставни део разних направа, оруђа и сл.’

По другом метонимијском обрасцу дрво → предмет који се користи за 
пренос/премештање дрва развијају се следећи семантички садржаји:

а. ‘лађа која преноси дрво, дрвену грађу’ – дрвара (покр.), дрварица;
б. ‘корпа за преношење, превоз дрва’ – дрварка;
в. ‘кола за превоз дрва’ – дрварка (покр.);
г. ‘подупирач који се ставља на кола приликом преношења дрва’ – дрвар.
Образац дрво → предмет добијен помоћу дрвета омогућава развој се-

мантичког садржаја лексеме дрворез ‘украсни уметничко-занатлијски рад у др-
вету’ и ‘слика добивена отиском цртежа изрезаног на равној површини дрвета и 
премазаног штампарском бојом’ односно лексеме дрворезина ‘дрворез који слу-
жи као клише за штампање’.

По моделу дрво → предмет који се користи за мерење дрвета настаје са-
држај лексеме дрвомер ‘справа за мерење висине и дебљине дрвета’, док је вид се-
мантичке транспозиције дрво → оно што ради на дрва заступљен у покрајини-
зму дрвакиња ‘пећ која троши много дрва’.

7.4.6. грађевине. У овој скупини налази се знатан број деривата који се 
ипак своди на ограничен број семантичких садржаја, тако да је у овој области 
посебно изражена варијантност именовања. Три су општа метонимијска обра-
сца која омогућавају развој циљног садржаја: дрво → грађевина у којој су сме-
штена дрва, дрво → грађевина у којој се обрађују дрва и дрво → грађевина 
сачињена од дрвета. 

По првом моделу настају следећа значења:
245 Ова лексема остварује и значење: ‘дрвена грађа, дрвени грађевински материјал’.
246 Са истим значењем је и палидрвце. 
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а. ‘просторија где су наслагана дрва’247 – дрвало (покр.), дрваница (покр.), 
дрвар (покр.), дрвара (> дрварски), дрварица (покр.), дрварна (покр.), дрвар-
ник, дрварница, дрвеник, дрвењак (покр.), дрвљаник, дрвљеник (покр.),248 дрвник 
(покр.), дрвњак, дрвотоњ; 

б. ‘стовариште дрва или дрвене грађе, дрварска радња’ – дрвара, дрвари-
ште (заст.), дрварница.

Према другом обрасцу деривати дрводељница и дрворезница развијају 
своје значење ‘столарска, дрводељска радионица’. 

Трећи модел, такође, подразумева само један циљни садржај ‘зграда на-
чињена од дрвене грађе’, који окупља следеће деривате: дрвало (покр.), дрвани-
ца (покр.), дрвара (покр.),249 дрвенара (заст.), дрвеница, дрвењара, дрвењача, дрв-
нара.

7.4.7. материја. У ову категорију укључена су именовања ентитета разно-
врсних физичких својстава. То су чврста тела, затим течности и смесе. Колико 
год да се природа тих ентитета међусобно разликује, њихова именовања обједи-
њена су заједничким творбеним карактеристикама – сва су она директно или 
индиректно изведена из основне речи дрво и указују на појмове који су с њим 
повезани на одређен начин. 

Дериватима из ове групе махом се упућује на мање комаде дрвета, тј. це-
пенице – то су претежно покрајинизми дрва, дрвеница, односно на гомилу, хрпу 
дрва – дрвљаник, дрвљеник, дрвник, дрвљак (покр.). Покрајинизам дрвиште 
представља збирно образовање којим се именују дрва за огрев.    

Облицима дрвењача и дрвнина означава се ‘дрвна маса која се употребља-
ва као сировина у производњи хартије’. Њима је семантички блиска форма др-
вовина, којом се обележава ‘најчвршћи део стабла и грана, између сржи и лике, 
који се као материјал употребљава у занатству, индустрији, грађевинарству и 
др.’ односно ‘дрвенасто, одрвенело ткиво биљке уопште’. Ту су образовања који-
ма се именује ‘дрвена грађа, дрвени грађевински материјал’ – дрварија, дрвена-
рија, дрвеник, дрвечија (покр.). Насупрот томе, дериватом дрвоточина имену-
је се ‘дрвени прах који стварају дрвоточци гризући и бушећи дрво, црвоточина’. 

Другачије је природе метонимијска веза успостављена између лексеме 
дрво и њеног застарелог деривата дрвомаз, којим се исказује ‘балега или смеса 
од говеђе балеге, пепела, лужне воде и др. за премазивање повређених места на 
воћкама или дрвећу уопште’, тако да је творбено-семантичко варирање заснова-
но на идеји о дрвету као организму који треба неговати. 

247 Овај семантички садржај укључује и компоненту ‘место у дворишту где су наслагана дрва’ тако 
да се побројана именовања у исто време могу сврстати и у просторну категорију. 

248 Образовања дрвљаник, дрвљеник, дрвоцеп и дрвник, са ознаком покр., употребљавају се за име-
новање садржаја ‘клада или пањ на коме се цепају дрва’, који се развија под утицајем синегдохе име цели-
не за део. 

249 Према П Скоку (Skok 1971–1974: 439), реч дрвара је новији неологизам, настао према немачком 
облику Holzlager.
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Развој семантичког садржаја покрајинизма дрвеника, којим се обележава 
врста вина, није једноставно објаснити. Он је могао ићи преко семе која се тиче 
складиштења и чувања вина у дрвеној буради или пак врсте биљке искоришће-
не у његовом добијању. 

7.4.8. особине. У деривационом гнезду лексеме дрво централно место 
припада првостепеном придевском деривату дрвен, који испољава изразиту по-
лисемију и творбени потенцијал, будући да у даљој деривацији мотивише на-
станак многих другостепених деривата, од којих неки даље дају деривате тре-
ћег, четвртог или петог реда. Полисемантичка структура овог придева, као што 
је речено, добијена је комбинованом методом: семантичко-творбеним варира-
њем истог творбеног модела, што је мотивисано основном речју (тј. речју дрво), 
и одговарајућим механизмима полисемије, подстакнутим примарним значењем 
придева. Већина његових придевских и именичких деривата са значењем осо-
бине у целини или делимично прати семантичка рачвања својствена датом при-
деву.250 

По метонимијском обрасцу семантичко-творбеног варирања истог твор-
беног модела добијени су следећи садржаји придева дрвен:

1. ‘који је сачињен од дрвета’ (дрвени кревет, дрвена ограда);
2. ‘који је добијен од дрвета’ (дрвени огањ); идентичну или блиску семан-

тику има придев дрвенаст (дрвенасте прерађевине);
3. ‘који се односи на дрво и његову прераду’ (дрвена грађа, дрвена инду-

стрија); са синонимним садржајем јављају се придеви дрвенаст (дрвенаста де-
латност) и дрвни (дрвна индустрија); 

4. ‘који је прожет осушеним, одрвењеним влакнима’ (дрвена келераба); 
у овом значењу придеву дрвен синонимни су придеви дрвенаст (дрвенаст ко-
рен),251 дрвеничав (покр.), дрвенкаст, дрвењаст,252 дрвељаст; 

Остала значења придева дрвен развијена су метафоричним асоцијацијама 
из његовог примарног семантичког садржаја по моделу конкретно својство → 
апстрактно својство и изражавају особине које махом припадају домену људ-
ског, тј. тичу се човекових стања и расположења, карактерних црта и црта тем-
перамента односно реализовања одређених активности:

5.а. ‘укочен, крут, незграпан, непокретан’ (дрвен човек, дрвен корак); бли-
ске семантике је придев дрвенаст (дрвенасто понашање);

5.б. ‘беживотан, безизразан; натегнут, усиљен’ (дрвено лице, дрвени глас, 
дрвени смех);

250 Његови деривати, добијени конверзијом и суфиксацијом, следе исту логику семантичке диспер-
зије, нпр.: дрвено ‘као дрво, укочено, круто; безизразно, безосећајно; усиљено’, дрвеност, дрвенило ‘особина 
онога што је дрвено, крутост, укоченост; неосетљивост’. 

251 Иначе, прмарно значење овог придева гласи ‘који је у извесној мери дрвен, по својствима сличан 
дрвету, одрвењен’, нпр. дрвенасто стабло. Даљом деривацијом добијен је прилог дрвенасто ‘на дрвенаст на-
чин, безосећајно, круто, усиљено’ и именица необичног призвука дрвенастост ‘особина онога који је дрве-
наст, онога што је дрвенасто’.

252 Од њега је изведен прилог дрвењасто ‘на дрвењаст начин, неспретно, круто’.
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5.в. ‘лишен емоција, безосећајан, хладан’ (дрвено срце); у овом значењу 
близак му је придев дрвенаст (дрвенасто срце);

5.г. ‘туп, отупео, скамењен’ (дрвен поглед); синониман му је придев дрве-
наст (дрвенаст положај);

5.д. ‘непоетичан, тврд, необрађен; лишен књижевног смисла, невешт’ (др-
вени стил, дрвени стихови); са сличним значењем је придев дрвенаст (дрвена-
сти стихови); 

5.ђ. ‘нестручан, лажан, тобожњи’ (дрвена филозофија); 
5.е. покр. ‘издржљив, дурашан, стрпљив’ (дрвен човек). 
Придевски покрајинизам дрваст има само метафорично значење којим 

се описују карактерне људске особине као што су крутост, задртост и тврдогла-
вост, док се интелектуална својства, као што су глупост и тупавост, исказују се-
кундарном, метафоричном реализацијом придева дрвенкаст. 

Сасвим је особена семантика четирију придева: нераспрострањене лек-
семе дрвљан ‘који истерује, развија грану, лист (а не плод); на којем нема плода’, 
нпр. дрвљана грана; сложенице дрволик ‘који личи на дрво, који расте као дрво’, 
нпр. дрволика папрат; дрвеноног ‘који има дрвену ногу’, нпр. дрвеноноги човек; 
као и релационог придева дрвопрерађивачки ‘који се односи на прерађиваче или 
прерађевине дрвета’, нпр. дрвопрерађивачка делатност.

7.4.9. имена субјективне оцене. Деривација именица с мотивном речју 
дрво којима се исказује субјективна оцена није нарочито плодна. То су демину-
тиви, првостепени деривати, варијантни облици, изведени различитим суфик-
сима: дрвце (зб. дрвцад), дрвенце, дрвешце, дрвашце, дрвка, дрвица. Са ознаком 
индивидуално РСАНУ бележи лексему дрвећице. Варијантни облици деривата 
последица су употребе различитих суфикса с основном деминутивном функци-
јом: -це, -енце, -ешце, -ашце, -ка, -ица. 

Творба аугментатива није високе продуктивности. То су образовања која 
уз аугментативну вредност имају и додатну тоналност те у РСАНУ уз њих сто-
је различите врсте квалификатора: дрветина и дрвина (необ.), дрворак (покр.), 
дрвуљина и дрвурина (пеј.). У њиховој творби заступљени су суфикси -етина, 
-ина, -уљина, -урина, -орак, међу којима се успоставља конкурентни однос.

7.4.10. оними. У овој скупини налазимо две групе назива: два топонима 
(Дрвар и Дрводеља) и неколико презимена (Дрваревић, Дрварек, Дрвениковић, 
Дрвенић, Дрвеница, Дрвенџија, Дрвењак, Дрводјеља, Дрвођеља). Према структур-
ним обележјима, ове речи су сложенице односно суфиксална образовања де-
ривирана од именичких основа (дрво- > дрвар-) и придевске основе (дрвен-). У 
обе групе као целу реч или у функцији творбене основе налазимо име са значе-
њем носиоца делатности или занимања чији је објекат манипулације дрво: др-
вар, дрводеља (дрводјеља, дрвођеља), дрвенџија. Оваква врста мотивације дава-
ња имена указује на то да је својство дрвета као материјала веома важно у свести 
говорника, а такво место условљено је у првом реду човековим окружењем и до-
ступношћу ове сировине у даљој експлоатацији. Нпр., Дрвар је име града у за-
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падној Босни, које јесте познато по историјским догађајима, али је за само име-
новање пресудно шумовито окружење у којем се град налази. 

7.4.11. биљке. Члановима деривационог гнезда дрво именоване су разно-
врсне биљне врсте, при чему је у неким случајевима мотивација прозирна и није 
тешко објашњива, за разлику од малобројних примера где је веома тешко уочи-
ти везу између основне речи и фитонима. У случајевима где постоји јасна мо-
тивација веза између основне речи дрво и деривата (без обзира на то да ли је он 
изведен непосредно из ове именичке основе или је добијен преко придева) по 
правилу почива на синегдохи успостављеној према обрасцу шири појам за ужи 
појам. Другим речима, између носиоца деривационог гнезда и његових фито-
нимских чланова успоставља се хиперонимско-хипонимски однос заснован на 
таксономији: дрво → врста дрвета: 

– дрвац покр. ‘шимшир, зимзелени украсни шиб или дрво Buxus 
sempervirens из пор. Buxaceae чије је тврдо дрво погодно за резбарију’;

– мира-дрво а. ‘измирна, тропско дрво Commiphora (Balsa modendron) 
из ф. Burseraceae, које расте у Африци и Индији’; б. ‘ниско дрво Commiphora 
myrrha из рода Commiphora’;253

– дрвењача = дрвенац = дрвењак (покр.) ‘врста зимске крушке’;
– дрвце ‘јелка, јелова младица која се о Божићу кити разним украсима, 

свећицама и поклонима за чланове породице’.
Знатно је теже објаснити принципе по којима су своје називе добиле зе-

љасте биљке:
– дрвце ‘комоника, лековита биљка Artemisia vulgaris из ф. Compositae’;
– дрвљаник покр. ‘лубеничњак, зељаста биљка Hibiscus trionum из пор. 

Malvaceae, која као коров расте по њивама, воћњацима и др.’;
– дрвендеда покр. ‘уродица Melampyrum arvense, врста траве сличног пло-

да као у жита’.
Синегдоху засновану на обрасцу име целине за део те целине, која се ре-

ализује у оквиру хиперонимско-хипонимског односа између основне речи и де-
ривата који почива на меронимији налазимо у примеру: дрвенчица необ. ‘одр-
венела ћелија биљке’. 

7.4.12. простор. Деривати с архисемом ‘простор’ упућују на одређене вр-
сте површина које су обрасле дрвећем, при чему неке од њих могу имати и по-
себну намену. 

За скуп дрвећа на једном месту који чини шуму користе се називи дрвњак 
и дрвник, према обрасцу синегдохе име члана за целу групу.

Више је творбених дублета којима се означава ‘део шуме одређен за сечу’ 
– дрвара (заст.), дрварна (покр.), дрварник, дрвосек. 

253 Први део полусложеничког назива мира-дрво највероватније је само адаптирана форма латин-
ског термина.
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Специфичне је семантике сложеница дрворед, чија парафраза ред дрвећа, 
тј. стаза оивичена посађеним дрвећем, јасно упућује на изглед самог просто-
ра. Она развија секундарно значење ‘ред или више паралелних редова дрвета 
(обично у правој линији) поред пута, дуж шеталишта, улице у парку итд.’ по об-
расцу синегдохе име целине за део те целине.

7.4.13. остале групе. У једну целину биће повезане семантичке скупине 
деривата који су заступљени у мањој мери. 

За гљиву расточину Merulius lacrymans користе се дублетни називи: др-
војед, дрвојетка, дрвоток. Прозирна је семантичка база за сложеничко имено-
вање: ова врста гљиве опасна је за дрвене грађевине јер њен мицелијум раста-
че дрво.

Две творбене јединице настале су по метонимијском обрасцу: дрварина 
‘такса која се плаћа за право на сечу дрва’ и дрвењка покр. заст. ‘мера за жито 
(око 50 литара)’. 

7.4.14. семантички модели деривата. Иако је самим деривационим гне-
здом обухваћен знатан број другостепених деривата, као и деривата трећег, че-
твртог и петог реда, сва ова образовања показују непосредну или посредну се-
мантичку везу с носиоцем деривационог гнезда, тј. с речју дрво. Другим речима, 
у највећем броју случајева семантички садржај ових деривата развија се под 
утицајем неке од компонената из значењске структуре посматране лексеме. Ак-
тивност и продуктивност појединих сема указују на то да су одређена својства 
на која се њима упућује за човека веома значајна, тј. да у његовом појмовном си-
стему заузимају важно место. Дакле, праћењем, пре свега, семантичке мотива-
ције деривата као врсте језичког механизма откривају се законитости човекове 
перцепције природног света који га окружује.

У табели која следи представљене су управо врсте семантичких мотива-
ција преко сема које индукују одређене типове семантичких модела. 

Табела 7. 
активна 
сема из сем. 
садржаја 
лексеме дрво

семантички модел добијено именовање и семантичка група којој 
припада

учешће у 
експлоатацији

‘снабдевање (сеча, допремање и 
сл.) дрветом’

активности и делатности: дрвосеча (> дрвосечан, 
дрвосечни), дрварити (се), дрварење, дрварија, 
дрварина, дрвокрађа 

‘обрада дрвета и израда 
предмета од њега’

активности и делатности: дрводеље, дрводељина, 
дрводељство, дрворез (> дрворески, дрворезан > 
дрворезно), дрворезање, дрворезба, дрворезбарство, 
дрвопис, дрвотис, дрвотисак, дрвенарија (> 
дрвенаријски, дрвенарски), дрвити (се), дрвљење

‘елиминисање дрвета’ активности: обездрвити
‘извођење радње помоћу 
дрвених предмета’

активности: издрвити

‘проучавање дрвета’ делатност: дрвомерство
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учешће у 
експлоатацији

‘онај који снабдева дрветом 
(сече, допрема и сл.)’

особа: дрвар (> дрварев, дрваров, дрварски, 
дрварица, дрварка), дрвосек, дрвосеча (> 
дрвосечин), дрвосечац, дрвар, дрвоноша, 
дрвопродавац, дрвотржац (> дрвотршки, 
дрвотршчев), дрвокрадац, дрвокрадица

‘онај који обрађује дрво и 
израђује предмете од њега’

особа: дрвар, дрвостругар, дрвоцепка, дрвенџија, 
дрводелац, дрводељ, дрводеља (> дрводељин, 
дрводељски), дрводељац (> дрводељчев), дрводиља, 
дрворезар (> дрворезарски), дрворезац (> 
дрворешчев), дрворезач (> дрворезачки), дрворезбар 
(> дрворезбарски)
презимена: Дрваревић, Дрварек, Дрвенџија, 
Дрводјеља, Дрвођеља
топоними: Дрвар, Дрводеља 

‘онај на коме / оно на чему се 
допремају дрва’

животиње: дрвар, дрварица, дрварина
предмети: дрвара, дрварица, дрварка, дрвар

‘оно што је сачињено од дрвета’ предмети: дрварија, дрвенарија (> дрвенаријски), 
дрвор, дрвенина, дрвовина, дрвољ, дрвуљан, 
дрвуљарија, дрвуљија, дрванце, дрвендор, 
дрвендарица, дрвеница, дрвењак, дрвењача, 
дрвчаник, дрвце, палидрвце
грађевине: дрвало, дрваница, дрвара, дрвенара, 
дрвеница, дрвењара, дрвењача, дрвнара
материјал: дрварија, дрвенарија, дрвеник, дрвечија

‘оно што се добија помоћу 
дрвета’

предмети: дрворез (> дрворезни)

‘оно у чему су смештена дрва’ грађевине: дрвало, дрваница, дрвар, дрвара 
(> дрварски), дрварица, дрварна, дрварник, 
дрварница, дрвеник, дрвењак, дрвљаник, дрвљеник, 
дрвник, дрвњак, дрвотоњ, дрвара, дрвариште, 
дрварница

‘оно у чему се обрађују дрва’ грађевине: дрводељница, дрворезница
‘оно што се користи као 
сировина’

материја: дрва, дрвеница, дрвљаник, дрвљеник, 
дрвник, дрвљак, дрвењача, дрвнина, дрвовина

‘оно што се чува у предмету од 
дрвета’

материја: дрвеника

‘који је сачињен од дрвета’ особине: дрвен (кревет) (> дрвено, дрвеност, 
дрвенило), дрвенаст

‘који се односи на дрво и 
његову прераду’

особине: дрвен, дрвенаст, дрвни (погон), 
дрвопрерађивачки

‘који има дрвену ногу’ особине: дрвеноног
‘оно што се плаћа за 
експлоатацију дрвета’

новчана накнада: дрварина 

тврдоћа, 
чврстина

‘бити у стању / наћи се у стању 
тврдоће, чврстине, сличном 
дрвету’

стање: дрвенити (се) (> дрвењење), дрвечити 
(> дрвечење), задрвенити се, здрвенити (се) (> 
здрвењеност), здрвењавати (се), здрвењавање, 
здрвењати се, здрвити (се), надрвити, 
одрвендечити се, одрвенити (> одрвењен 
> одрвењено), одрвенети (се) (> одрвенео, 
одрвенелост), одрвенчити, одрвењавати, 
одрвењати, одрвењивати, одрвењавање, 
подрвенети, удрвенети се, удрвендечити се, 
удрвенчити се, удрвити се
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тврдоћа, 
чврстина

‘бити у стању / наћи се у стању 
запрепашћености, укочености’

стање: дрвенити (се) (> дрвењење), дрвечити 
(> дрвечење), задрвенити се, здрвенити 
(се) (> здрвењеност), здрвењавати (се) (> 
здрвењавање), здрвењати се, здрвити (се), 
надрвити, одрвендечити се, одрвенити (> 
одрвењен > одрвењено), одрвенети (се) (> одрвенео, 
одрвенелост), одрвенчити, одрвењавати, 
одрвењати, одрвењивати, одрвењавање, 
подрвенети, удрвенети се, удрвендечити се, 
удрвенчити се, удрвити се

‘онај који поседује чврстину 
као физичко својство’

особа: дрволомија

‘онај који поседује крутост као 
психичко својство’

особа: дрвендек, дрвендека (> дрвендекаст, 
дрвендекасто, дрвендечити се), дрвењак, 
дрвендупа

‘који је по чврстини, тврдоћи 
сличан дрвету’

особина: дрвен, дрвенаст (> дрвенасто, 
дрвенастост), дрвеничав, дрвенкаст, дрвењаст (> 
дрвењасто), дрвељаст
оними: Дрвениковић, Дрвенић, Дрвеница, Дрвењак

‘који испољава крутост као 
физичко својство’

особине: дрвен (корак), дрвенаст (положај)

‘који испољава крутост у 
апстрактном смислу’

особине: дрвен (поглед), дрвенаст (стих), дрваст, 
дрвенкаст 

физиономија ‘оно што је врста дрвета’ фитоними: дрвац, мира-дрво, дрвењача, дрвенац, 
дрвењак, дрвце

‘оно што је део дрвета’ фитоними: дрвенчица
‘онај који је по облику сличан 
дрвету или његовом делу’

животиње: дрвенац
фитоними: дрвце, дрвљаник, дрвендеда

‘оно што се користи за мерење 
дрвета’

предмети: дрвомер

‘оно што се користи за лечење 
дрвета’

материја: дрвомаз

‘који личи на дрво’ особине: дрволик, дрвљан
извор 
егзистенције

‘онај који борави у дрвету и 
храни се њиме, уништавајући 
га’

животиње: дрварица, дрвенара, дрвенарица, 
дрвенар, дрвеница, дрвењак, дрвобушац, дрвојед, 
дрвоједац, дрвождер, дрвождерац, дрвоморац, 
дрвоточица, дрвомор, дрвомора, дрвогриз, 
дрвоточ, дрвоточа, дрвоточац, дрвољуб, дрвуља
гљиве: дрвојед, дрвојетка, дрвоток

‘онај који се гнезди на дрвећу’ животиње: дрводубља, кљујдрво, кљундрво, 
дрварица

‘онај који се креће по дрвећу’ животиње: дрварица, дрволаш, дрволаж, дрволаз (> 
дрволазни), дрвоплаз

‘оно што настаје као резултат 
уништавања дрвета’

материја: дрвоточина

величина ‘мало / велико дрво’ имена субј. оцене: дрвце (> дрвцад), дрвенце, 
дрвешце, дрвашце, дрвка, дрвица, дрветина, 
дрвина, дрворак, дрвуљина, дрвурина

заступљеност 
у простору

‘оно што је обрасло дрвећем’ простор: дрвњак, дрвник, дрвара, дрварна, 
дрварник, дрвосек, дрворед

Као што се може видети из табеле, највећи број семантичких модела ин-
дукован је семом која се тиче својства дрвета да буде употребљено у различите 
сврхе. Продуктивност ове семе показује да у свести говорника српског језика 
доминира представа о могућности коришћења дрвета као природне сирови-
не. Творбени модели мотивисани овом семом тичу се експлоатације дрвета 
у најширем смислу речи: његове сече, допремања, обраде и сл., а такође и ен-
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титета који настају као резултат манипулације сировином ове врсте, те свој-
става која су у непосредној вези с њом. Физичка својства дрвета, као што су 
његова тврдоћа и чврстина, имају веома важну улогу у појмовном систему го-
ворника српског језика. Сема која се односи на дата својства подстиче дерива-
те са значењем стања и особине одрвенелости најпре у дословном, а онда и у 
метафоричном смислу, када се она поистовећују с одређеним емоцијама и ра-
сположењима или чак интелектуалним особинама. Мање су продуктивне семе 
изгледа и величине, док су зоонимска образовања мотивисана представом о 
дрвету као станишту одређених врста животиња, нарочито инсеката који се 
њиме хране и тиме га уништавају. Овај преглед недвосмилено потрвђује зна-
чај искуствене компоненте у перцепцији дрвета у српској говорној заједници. 

7.5. Терминолошки изрази с компонентом дрво

7.5.1. Вишечлани терминолошки изрази које конституише компонента 
дрво веома су бројни – има их укупно 45. То су махом називи различитих биљ-
них врста, док су други типови именовања заступљени у мањем броју.

7.5.2. Фитоними се могу поделити у две велике групе: једну чине називи 
за различите врсте дрвенастих биљака, док се друга односи на зељасте и прете-
жно жбунасте биљке, од којих неке могу формирати и мање дрво.

Прва група је свакако далеко бројнија од друге, што је очекивано и разу-
мљиво с обзиром на природу појма именованог основном речју. Сви називи за 
дрвенасте биљке, без обзира на своје порекло, настају по јединственом обра-
сцу: обично придевском, ређе именичком детерминацијом именице дрво, тако 
да су сви чланови овог дела фитонимске терминолошке мреже у субординира-
ном односу према примарном појму односно према лексеми дрво успоставља-
јући с њом хипонимско-хиперонимску везу, засновану на таксономији. Дакле, 
сваки појединачни назив који садржи у свом саставу компоненту дрво има ста-
тус хипонима или таксонома у односу на дати хипероним јер именује одређе-
ну врсту дрвета. На семантичком плану хипоними своја значења развијају де-
ловањем синегдохе, и то по моделу име ширег појма за ужи. Међутим, пошто 
се процес сужавања значења и његове спецификације на формалном плану 
одвија прикључивањем придевског детерминатора именици, којим се издваја 
својство карактеристично за дату биљку, може се рећи да у успостављању тер-
минолошке јединице у многим случајевима удружено са синегдохом делује и 
метонимија односно метафора. С обзиром на принцип успостављања имена 
може се издвојити неколико различитих скупина ових израза, мада се у неким 
случајевима ти принципи комбинују.

а. Дрво добија име на основу изгледа – боје свога цвета или стабла, затим 
на основу тврдоће, величине, карактеристика свога плода и сл.:

– бело дрво = краљево дрво ‘багрем, дрво Robinia pseudacacia из ф. 
Papilionaceae са белим, мирисним, медоносним цветом’;
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– гвоздено дрво 1. ‘биљка Casuarina equisetifolia из ф. Casuarinaceae која 
има врло чврсто црвенкасто дрво’; 2. ‘врло чврсто и тешко тропско дрво 
Sideroxylon из ф. Sapotaceae’;

– хлебно дрво ‘дрво Atrocarpus из ф. Moraceae, највероватније са острва 
Индијског океана, које се гаји ради плода’;

– црно дрво (заст.) = ебеново дрво = абоносово дрво ‘биљка која расте у 
Индији Diospyros ebenum из ф. Ebenacea, чије се црно и тврдо дрво користи за 
намештај, резбарију и сл.’;

– џин-дрво ‘баобаб, врста тропског афричког дрвета Adansonia digitata 
из ф. Bombacaceae’.

б. Име се формира и према намени биљке, обично с обзиром на материју 
или супстанцу која се из ње извлачи и која има своју даљу употребу:

– горко дрво = суринамско горко дрво 1. ‘ониже дрво из тропске Америке 
Quassia amara из ф. Simarubaceae, чији је дрвени део стабла у употреби у лекар-
ству’; 2. ‘јужноамеричко дрво Galipea officinalis из ф. Rutaceae, чија се кора упо-
требљава као замена кинина и за справљање горких ликера’; 

– гуми (гумино, растегово) дрво ‘еукалиптус, врло висока (до 150 м) дрве-
наста биљка Eucaliptus из ф. Mytraceae пореклом из Аустралије и Тасманије, из 
чијих се листића извлачи етарско уље које се употребљава као антисептикум и 
за инхалацију, а дрво служи за железничке прагове и сл.’; 

– жутилово (жуто бразилијанско, бразилијско, бразилско) дрво ‘дрво 
Chlorophora tinctoria из ф. Moraceae, које расте у топлим крајевима Америке и 
Индије, чији средњи део садржи материје за бојење вуне и друге пређе’;

– жуто бразилово дрво ‘врста дрвета Caesalpinia bahamensis из ф. 
Caesalpiniaceae, које се употребљава за бојење предива, мастила и др.’; 

– бразилијско црвено дрво = варзилово дрво ‘дрво Caesalpinia brasiliensis и 
Caesalpinia echinata из ф. Caesalpiniaceae које расте у тропским крајевима и од 
чијег се дрвета добија варзило, позната црвена боја’;

– змијино (змијање) дрво ‘врста дрвета Strychnos colubrina из ф. 
Loganiaceae из Индије, чије се дрво употребљава као лек против уједа отров-
них змија’;

– камфорово дрво ‘миришљаво дрво Cinnamomum camphora из ф. 
Lauraceae’;

– млечно дрво американско ‘биљка Galactodendron utile из ф. Moraceae, 
чији се слатки млечни сок употребљава као храна у Венецуели и оближњим 
областима’;

– кисело дрво ‘високо дрво Ailauthus altissima из ф. Simarubaceae из Ин-
дије, Јапана и Кине, распрострањено по свету као украсно дрво’; 

– свето дрво ‘дрво Guajacum officinale из ф. Zygophyllaceae из топлих де-
лова Америке, чија се смола, као и само дрво, употребљава у лекарству’;
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– рајско дрво 1. ‘биљка Aloëxylon agallochum из ф. Caesalpiniaceae из 
Индије, чије се мирисно дрво, под називом аламбак или каламбак, употре-
бљава у лекарству и за кађење’; 2. ‘хималајско дрво Aquialaria agallocha из ф. 
Thymeleaceae, чији мирисави дрвени део служи за кађење’; 

– тамјаново (тамњаново) дрво ‘грм или ниско дрво Boswellia Carteri из 
ф. Burseracea из Арабије и источних делова Африке, из чијег засеченог стабла 
цури смоласти беличасти сок који очврсне у тамјан’.

Иако је у овим двема скупинама мотивација давања имена прозирна, не 
треба изгубити из вида чињеницу да се многи називи у основи могу схвати-
ти само као преводи интернационалне терминологије. Нпр., гвоздено дрво до-
бијено је према Sideroxylon [грч. sídēros ‘гвожђе’ и xýlon ‘дрво’]; горко дрво из-
водимо према Quassia amara [лат. amarus ‘горак’]; змијино дрво настаје према 
Strychnos colubrina [лат. ‘змија’]; камфорово дрво добија се према Cinnamomum 
camphora [нлат. camphora од ар. kāfūr ‘ароматична бела смола камфоровог др-
вета, користи се у медицини за заштиту од мољаца, за производњу целулои-
да и др.’] итд. 

Овде би се евентуално могао прикључити и фитоним змајево дрво 1. 
‘дрво Calamus draco из ф. Palmae са индијско-малајског подручја, чија се цр-
вена смола употребљава као дрога’; 2. ‘дуговечно дрво Dracaena draco из ф. 
Convallariaceae са Канарских острва, чији се згрушани црвени сок из стабла у 
виду смоле употребљава за лакове и препарате за зубе’. Сам назив преведени-
ца је латинског имена, али се између њега и црвене боје смоле коју дрво прои-
зводи може запазити извесна веза.

в. Међу посматраним називима налазе се и они који су добијени адапта-
цијом страног имена те су без прозирне мотивације:

– сандалово (санталово) дрво 1. ‘индијско-филипинска биљка Pterocarpus 
santalinus из ф. Papilionaceae, чије мирисаво дрво садржи обојене материје ко-
јима се бојадише предиво, лакови и сл.’ 2. ‘индијска биљка Santalum album из ф. 
Santalaceae, чије је дрво бело или жућкасто и веома цењено’;

– катеху дрво ‘врста дрвета Acacia catechu из ф. Mimosaceae, чији се са-
млевени сржни део, познат под именом пегу-катеху, кут и црна земља, употре-
бљава за штављење коже’;

– тиково254 дрво ‘дрво Tectona grandis из ф. Verbenaceae из југоисточне 
Азије, висине до 50м, цењено због тврдоће, чији се цвет, лист и дрво употре-
бљавају у лекарству’;

– тунгово255 дрво дрво ‘Aleurites Fordii из ф. Euphorbiaceae, које се гаји 
највише у Кини и Сједињеним Америчким Државама ради добијања уља из се-
мена, као и гумилака из материје која се лучи из коре засеченог стабла’.

254 Облик тик настао је према енглеском teak. 
255 И ова реч је највероватније настала према енглеској tung tree.
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г. Словенског су порекла именовања срчево дрво и тисово дрво, прво у 
значењу ‘врста храста Quercus sessiliflora из ф. Fagaceae’, а друго – 1. ‘планински 
четинар, тамноцрвенкасте боје, који се употребљава за фине столарске радове 
и у резбарству Taxus baccata, 2. ‘врста четинара Larix europeae из ф. Abietaceae, 
чије лишће опада пред зиму’. Ипак, за именицу тиса, која је свесловенска и 
прасловенска реч, без паралела у балтичкој групи, П. Скок (Skok 1971–1974: 
473) наводи да је прихватљивије мишљење по којем су латинско taxus и пра-
словенско тись праиндоевропски супстрати. 

д. И на крају, може се издвојити омања група фитонима, чија мотиваци-
ја остаје нејасна:

– дарчиново дрво = сладојево дрво ‘биљка из пор. ловорика, циметово 
дрво Cinnamomum ceylanicum’;

– пасје дрво ‘жбун или ниско дрво Rhamnus cathartica (catharticus) из ф. 
Rhamnaceae, са дебелом кором, округластим зрелим, црним и сјајним плодо-
вима, које расте у храстовим шумама или у живицама и шипражју’.

7.5.3. Занимљиво је да се у структури самог имена лексема дрво може 
наћи и када се оно не односи само на дрвенасту биљку. Реч је о вишечланим 
терминима који именују врсте зељастих биљака, које обично расту жбунасто 
и високо или пак својим изгледом подсећају на дрво. И овде се могу запазити 
исти поступци давања имена.

На основу изгледа цвета формирани су називи:
– бело дрво ‘врста украсног шиба или дрвета Viburnum opulus из ф. 

Caprifoliaceae, са беличастим цветовима збијеним у лоптасту цваст, чија се 
кора употребљава у лекарству’;

– бисерово дрво ‘украсни грм Ligustrum256 vulgare из ф. Oleaceae, белих 
цветића скупљених у метличасту цваст и црна бобичаста горка, опора плода, 
који се употребљава у плетарству због својих витких грана’;

– жуто дрво = шимширово дрво ‘врста жбунасте биљке са бодљама и ма-
лим жутим цветовима Berberis vulgaris из ф. Berberidaceae’. 

Превођењем страног назива настало је именовање слатко дрво = слат-
ки корен ‘Glycyrrhiza glabra, биљка из породице лепирњача, употребљава се у 
лекарству’; 2. ‘жбун или ниско дрво Rhamnus frangula (Frangula alnus) из ф. 
Rhamnaceae, са сочним љубичастоцрним коштуничастим плодовима, који се 
употребљавају за бојење тканина и у лекарству’. Адаптацијом страног име-
на добијено је анђеоско (анђеско) дрво = анђелика ‘планинска зељаста биљка 
Angelica (Archangelica) officinalis из ф. Umbelliferae, која се гаји и ради употре-
бе у лекарству’. И овде има примера чију је мотивацију имена тешко објаснити:

– бож(и)је дрво ‘мирисави жбунић Artemisia abrotanum из ф. Compositae, 
који се често гаји по баштама, а због мириса на лимун додаје и алкохолним на-

256 Лат. ligustrum означава ‘грм са белим цветовима’. 
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пицима’;257 2. ‘Lonicera caprifolium, разграната повијуша јајастих или елипса-
стих тамнозелених листова и седећих цветова сложених у главичасте цвасти’;

– чудно дрво ‘вишегодишња индустријска биљка или грм Ricinus 
communis из пор. млечика, са плодом лоптасте бодљаве чахуре из чијег се се-
мена вади уље’.

7.5.4. Остали изрази с компонентом дрво припадају различитим терми-
носистемима. У ботаници се користе називи мушко и женско дрво за ону вр-
сту дрвета чији цветови имају развијене прашнике, а закржљали тучак одно-
сно обрнуто. 

Као религијски термини забележени су изрази с лексемом дрво који ука-
зују било на конкретне реалије, које имају ритуалну вредност и везују се за 
одређене практичне радње, било на апстрактне појмове мотивисане библиј-
ским садржајем и сценама из ње. У прву категорију улази божићно дрво – назив 
за јелову младицу која се о Божићу кити украсима. Овом изразу синонимна 
је лексема јелка.258 Знатно су, међутим, сложенији механизми који мотиви-
шу именовања апстрактних категорија, као што су: дрво живота (од живота) 
‘дрво које је, према Библији, расло у рају и чији плод даје вечни живот, бесмрт-
ност’, дрво позна(ва)ња (знања, сазнања, [с]познања) добра и зла (рајско дрво) 
‘дрво које је, према Библији, расло у рају и чији су плод Адам и Ева, по наго-
вору змије, окусили, иако им је Бог то био забранио, и због тога били истера-
ни из раја’,259 часно дрво ‘дрвени крст на коме је распет Исус Христос; део, ко-
мад дрвета од тога крста. фиг. крст уопште’. Ови термини настали су на основу 
културне конотације лексеме дрво, оптерећене дубоком и слојевитом симболи-
ком датог појма која је укорењена у свести хришћанских народа. Та симболи-
ка је усвојена заједно с примањем хришћанства, али она своје корене има још у 
претхришћанским религијским системима, који су у првом реду били усмере-
ни на природу. Мотив дрвета у хришћанској традицији, али и другим религиј-
ским системима заузима централно место будући да оно због своје цикличне 
природе, тј. непрекидног рађања и обнављања, заправо репродукује космос. 
Тумачећи библијску епизоду о прогону Адама и Еве из раја, М. Елијаде исти-
че узрочно-последичну везу између дрвета сазнања и дрвета живота: дрво жи-
вота може се видети тек када се спозна добро и зло, тј. способност спознаје и 
стицање мудрости води ка стаблу живота, које је извор бесмртности (Elijade 
2011: 343–344). С друге стране, ова два стабла у непосредној су вези са часним 

257 Наведени термин се у овом значењу још јавља с варијантним именовањима: божје дрвце, бож-
ји дрвак. 

258 Према неким легендама, Христос је рођен под јелом, због чега се на дан његовог рођења јела уно-
си у дом. С друге стране, порекло обичаја уношења и украшавања јелке повезано је с новозаветном епизо-
дом о даровим мудраца и витлејемској звезди: јела је дар детету Христу, који му је свечано уручило друго 
дрвеће; јела се сама украсила и упутила Христу; анђео ју је украсио звездом да би обрадовао Христа; укра-
шавање звездом је успомена на витлејемску звезду итд. (Агапкина 2019: 462) 

259 Према речима Т. Агапкине, ова библијска епизода има одраза у фолклорним текстовима, где се 
у центру пажње нашла јабука, која расте у рају, чије је порекло апокрифна, а за њом и фолклорна традиција 
повезала с ђаволом, супротставивши јабуку свем осталом дрвећу, које је створио Бог (Агапкина 2019: 460). 
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дрветом, тј. са крстом на којем је Христос разапет јер је он израђен од дрвета 
с којег је Адам појео плод тако да је дрво живота из Постања наговештај крста 
и Христовог страдања (Gerbran, Ševalije 2013: 173–174). 

У народној терминологији познат је покрајинизам преко дрво ‘спојна по-
пречна пречага на задњем доњем делу разбоја, на ваљку и другим справама’, 
који је мотивисан у првом реду материјом од које је именовани предмет сачи-
њен, као и његовим положајем на справи; истом терминосистему припада и 
израз крунско дрво ‘врста народног веза’.

Метафоричном асоцијацијом која се односи на облик изведен је назив 
генеалошко (породично, родословно) дрво, будући да се сродничке везе међу љу-
дима или животињама сликовито представљају у облику дрвета, којим се по-
казује гранање неке породице, филогенетски развитак неке животињске класе 
и сл. Ипак, овакво виђење дрвета, које моделује структуру породице, повезано 
је, како истиче Т. Агапкина (2019: 397–399), с митологемом дрвета света, која 
је је забележена у фолклорној грађи.260 

7.6. Фразеологизми с компонентом дрво

Како је показала досадашња анализа лексема дрво има богат семантич-
ки и деривациони потенцијал, а такође конституише и знатан број термино-
лошких израза. С тим је, међутим, у потпуној супротности њен фразеолошки 
потенцијал, који се тиче способности индуковања фразеологизама. У грађи је 
потврђено свега десет примера у чијем се саставу налази лексема дрво.261 Овај 
податак је сасвим неочекиван будући да лексеме са израженом полисеман-
тичком структуром и богатим деривационим гнездом испољавају тенденцију 
ка мотивисању знатног броја фразеолошких јединица, што потврђује њихову 
стабилност у лексикону и важно место у појмовној хијерархији говорника.262 
Ипак, иако малобројни, фразеологизми са саставницом дрво део су активног 
фразеолошког фонда српског језика и сасвим уобичајени у употреби.

Већина фразеологизама мотивисана је физичким карактеристикама др-
вета, а циљно, фразеолошко значење развија се углавном метафоричним асо-
цијацијама. Природне карактеристике дрвета као што су његова чврстина и 
непомичност подстакле су фразеолошко поређење бити пијан као дрво ‘бити 
посве, сасвим пијан’. Иако се пијанство у првом реду доживљава као специ-
фично стање свести, тј. одсуство трезвеног, разумног мишљења, њега прати 
и посебно телесно понашање, које се манифестује као отежано кретање или 
потпуна непокретност. За развој фразеолошког значења кључне су управо ове 
карактеристике тела у стању пијанства које се сликовито представљају помо-

260 Овакви метафорични модели, који показују концептуализуацију породице и породичних односа 
помоћу дрвета, веома су заступљени у словенским пословицама (Агапкина 2019: 491).

261 Овде се не узимају у обзир изрази с придевом дрвени, мада ни њих нема много. 
262 В. нпр. истраживање: Штрбац, Штасни 2017.
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ћу истоветних својстава дрвета.263 Слично пијанству, и чврст сан такође може 
асоцирати на дрво у својој непомичности, како је и настао фразеологизам спа-
вати као дрво у значењу ‘спавати дубоким сном, чврсто спавати’. 

Особина дрвета да се простире у вертикалном правцу, досежући вели-
ку висину, мотивисала је настанак израза ниједно дрво не расте до неба, који 
се користи када се жели истаћи да у свакој ситуацији постоје извесне границе, 
без обзира на то што се чини да су неке могућности бескрајне. Иако то овим 
примером није непосредно сугерисано, дрво је због своје висине постало јед-
но од најмоћнијих религијских симбола. Оно се схвата као средиште света јер 
својом троделном структуром исказује три ступња космоса: кореном – под-
земни свет, стаблом – свет људи и животиња и круном – свет богова. Тако је 
човек добио могућност да преко дрвета комуницира са хтонском светом, као и 
са светом богова (СМ 2001: 163; Раденковић 1996: 196–197). 

Физичким својствима дрвета мотивисан је фразеологизма дрво и камен 
у значењу ‘све, без изузетка, и оно што је најотпорније’. Овде, пре свега, треба 
имати у виду дуговечност дрвета и чврстину камена као природних ентитета 
који су подстакли фразеолошко значење. Ова веза има ипак дубљу сомболику 
у религијској свести човека. Наиме, стабло заједно са водом и стеном репроду-
кује космички пејзаж, јер камен подразумева неуништивост и трајност, а ста-
бло периодично обнављање. Култни бином камен–стабло, који је потврђен у 
многим архаичним културама, доживео је касније преображај у жртвеник и 
храм (Elijade 2011: 324–326). 

Метафорично транспоновање од конкретног ка апстрактном значењу у 
процесу фразеологизације илуструју примери човек од дрвета ‘неосетљив, се-
бичан човек, флегматик’ и седи дрво на дрво ‘каже се ономе (обично ђаку) који 
покушава да нешто каже или уради, али не зна или није способан за што’. У оба 
примера треба и даље имати у виду као полазну, мотивациону слику физич-
ка својства дрвета, његову тврдоћу и отпорност на спољашње утицаје, која се 
у циљном, фразеолошком садржају трансформишу у неосетљивост као карак-
терну особину односно одсуство вештине или чак интелигенције. 

У осталим случајевима на развој фразеолошког значења утицало је ис-
куство људи у додиру с дрветом не само као природним ентитетом него и као 
извором сировине. Израз дрва у шуму (гору) носити припада структурно-гра-
матичком моделу који окупља изразе са значењем обављања непотребног и бе-
смисленог посла. То су глаголско-именичке синтагме које својим примарним 
значењем денотирају бесмислене физичке радње (пресипати из шупљег у пра-
зно, сипати воду у решето, млатити празну сламу и сл.). У семантичком са-
држају посматраног примера компоненте сувишног и бесмисленог подстак-
нуте су нелогичним повезивањем елемената у примарној структури – дрва се 
носе на место где их већ има. Извесна нијанса нелогичности присутна је у при-

263 Уп. фразеологизме: пијан као клада / даска / летва и сл., који су настали по истом обрасцу (Мр-
шевић-Радовић 2008: 159–160). 
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марној сликовитој основи израза не видети шуму од дрвећа, којим се указује 
на немогућност сагледавања суштине услед присуства знатног броја неважних 
детаља. Овде је реч о посебном сагледавању односа целина–део, где део због 
своје бројности нарушава целину и потискује је у други план. 

Поступак искоришћавања поистовећује се с радњом цепања дрва (це-
пати ни коме дрва), што припада искуственом домену слике о дрвету. Израз 
је структуриран тако да се персонални објекат над којим се спроводи актив-
ност денотирана фразеологизмом у примарној, мотивационој бази поставља 
као предмет над којим се спроводи тежак физички посао.264  

7.7. Завршне напомене

Анализа номинационих јединица окупљених око лексеме дрво показује 
начела концептуализације овог објекта природе. У том процесу учествују ис-
куствени елементи, које је човек стекао у непосредном додиру с дрветом, али и 
облици религијског доживљаја стварности.

Разноврсне и бројне семантичке реализације лексеме дрво указују на то 
да су у семантички простор језика ушле оне концептуалне вредности које на-
стају као резултат човековог искуства с дрветом, у првом реду као сировином 
која се може употребити у различите сврхе: за огрев, у изради предмета и сл. 
Отуда се метонимија и синегдоха јављају као доминантни механизми у разво-
ју полисемантичке структуре дате лексеме. 

 Асоцијативне везе које лексема дрво остварује с другим лексемама по-
тврђују изражену истакнутост физичких карактеристика биљке, што укључује 
и њене појавне облике, у свести говорника српског језика. Посебно су бројни 
случајеви када боја (браон, зелена), величина (висок) или део (огранак) односно 
врста дрвета (воћка) асоцирају на само дрво. На другом месту су асоцијативне 
везе између лексеме дрво и других речи засноване на намени. 

Чланови деривационог гнезда лексеме дрво представљају најобимнији 
сегмент номинационог поља посматраног појма. Праћење семантичко-твор-
бене везе између основне речи и њених деривата омогућава нам да дођемо до 
механизама функционисања не само процеса номинације већ и процеса кон-
цептуализације који су помоћу њих одражени. Знатан број семантичко-твор-
бених модела који се тиче експлоатације дрвета: његовог допремања, обраде 
и примене у различите сврхе, с повећим бројем деривата из групе агентивних 
именица (дрводељ) и имена радње (дрводељство, дрворез), указују на значај 
овог својства дрвета у стварности и људској свести. Тиме се на неки начин по-
нављају механизми већ уочени у домену значења лексеме дрво и њених асоци-
јативних веза с другим речима. Поред тога, важно место заузимају и природ-
на својства дрвета. 

264 О изразу бацати (дићи, осути, сипати) (дрвље и) камење в. детаљније у одељку о камену. 
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Када је реч о устаљеним спојевима с лексемом дрво, може се запазити из-
разита доминација терминолошких израза у односу на фразеолошке. Терми-
нолошки изрази с компонентом дрво углавном припадају одговарајућој бота-
ничкој номенклатури. Именујући најчешће поједине дрвенасте врсте (змијино 
дрво, камфорово дрво, сандалово дрво), ови изрази одражавају таксономске 
принципе успостављања ботаничких терминосистема. Међутим, поједини из-
рази ипак припадају религијској терминологији (дрво живота, дрво сазнања 
добра и зла), што показује уграђеност културне компоненте у њихову семан-
тику. Она се може назрети и код појединих фразеологизама (нпр. дрво и ка-
мен), код којих иначе доминантну мотивациону улогу имају природна свој-
ства дрвета.   
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8. ВУК

8.1. Традиционално поимање вука

8.1.1. Према речима А. Гуре (2005: 90), вук је међу зверима од средишњих 
и у највећој мери митологизованих ликова. Својствен му је широк круг разно-
врсних значења, од којих га многа уједињују с другим грабљивцима, а такође и 
са животињама обдареним хтонском симболиком.

Симболичке представе о вуку заступљене су у многим културама и ци-
вилизацијама. На површинском нивоу вук је симбол недруштвености (вук са-
мотњак). Међутим, његова симболичка димензија је знатно комплекснија и 
примарно садржи два аспекта – један који је манифестација негативног прин-
ципа, што се очитује у његовом окрутном и сатанском симболизму, док је дру-
ги позитиван и повољан, те је он симбол светла јер види ноћу (код Нордијаца 
и Грка). Вук је и соларни симбол (код Монгола и Кинеза). Негативан принцип 
огледа се у индијској иконографији, где је вук животиња злослутница и пове-
зује се с окрутним божанствима. Због снаге и жестине у борби, вук је код мно-
гих народа ратничка алегорија (у турској и монголској поезији). И у европској 
митологији вук има функцију психопомпа (у подземном свету праотац душа). 
У грчко-латинској митологији постоји као подземно божанство, док у нордиј-
ским предањима вукови симболизују космичку смрт – они прождиру звезде 
(Gerbran, Ševalije 2013: 1072–1074).

8.1.2. У словенској митологији за вука се такође везују бројне и веома 
сложене митолошке представе. С. Петровић објашњава да митско обликова-
ње „вука” кореспондира са источнословенским божанством господара шуме, 
животиња и птица, које је неговано у Русији, Белорусији и делом у Украјини и 
које се овде појављује у форми лешиј, словенски лешиј или леши, лесовик, лесо-
виј. „Према мишљењу Мошинског, на Балкану се код Јужних Словена ово биће 
појављује у лику вучјег пастира, кога у Украјини називају и вучјим богом, који 
се замишља као бели вук. Доцније је са пријемом хришћанства овај бели вук 
доведен у блиску везу са св. Ђорђем – белим херојем, који јаше ноћу на коњу, 
чиме се јасно оцртава и у старијем словенском лику ‘вука’ и у ‘св. Ђорђу’ њихо-
ва лунарна и хтонска конфигурација” (Петровић 1999: 54).



238

Гордана Штрбац  •  Гордана Штасни

Д. Бандић (1991: 25) наводи да у народној религији Срба вуку, међу оста-
лим животињама, припада најзначајније место, што се објашњава чињеницом 
да се, као стални становник наших крајева, налазио у непосредном човеко-
вом окружењу. Српски сељак га је доживљавао као изузетно опасно, демон-
ско биће, које је поседовало неку натприродну моћ, и тиме изазивало ужасан 
страх. Због тога је сусрет с њим избегаван. 

8.1.3. О важности коју вук има у српском народу сведочи и запис В. Чај-
кановића (1985: 95): „Нама је из старе књижевности сачуван један каталог на-
рода, у коме је сваки народ везан за понеку животињу, изједначен с њом. У 
каталогу споменути су ближи и даљи народи. Ближим, познатијим народима 
увек је тражен животињски еквиваленат по каквој унутрашњој вези. За Срби-
на се нпр. каже да је вук, и то је сасвим на свом месту утолико што је вук [...] 
митски сродник и предак Србинов, уопште митски представник српског на-
рода.” 

Од значаја је и предање о настанку вука. Наиме, верује се да је вука ство-
рио ђаво (који га се и сам плаши) и да међу очима има три вражје длаке. Према 
легендама, вук је био извајан од глине, од блата, кала или исклесан од дрвета, 
али живот вуку није дао ђаво него Бог.265 И управо стога што се његово поре-
кло везује за земљу, њему се приписује хтонска симболика. „Хтонска симбо-
лика одређује везу вука с умрлима. Она се испољава у јужнословенским пред-
ставама о ходајућем покојнику-вампиру, који може да има вучји облик и да се 
зове вук” (Гура 2005: 91).

Вук код Срба поседује амбивалентна значења, од демонског аспекта, 
до симбола заштите. На настанак и развој оваквих симболичних представа о 
вуку од утицаја је било и народно искуство, као и реалне чињенице будући да 
је ова животиња била веома присутна у крајевима који припадају српском ет-
ничком простору, представљајући сталну опасност. На другој страни, у изве-
сним контекстима вук се помиње и као митски представник и заштитник срп-
ског народа.

 О вуку као табуисаном демонском бићу, с једне стране, „веома јасно го-
вори и наше веровање да вука не треба спомињати, посебно за време вучјих 
празника, и свакако никада ноћу, а уколико се и помене, онда га обично на-
зивају следећим именима: непоменик, каменик, ала, дивјина” (Петровић 1999: 
54). С друге стране пак ако вук пређе некоме пут, сматра се лошим знаком, док 
се негде, напротив, верује да вук доноси срећу. Веровало се да вукови могу по-
нешто и да предскажу, нарочито о стоци. Појединим деловима или органима 
убијеног вука придаје се заштитна моћ. Делови вучјег тела, као и његово име, 

265 Т. Ђорђевић наводи следеће предање о постанку вука: „Међу Румунима се приповеда како је 
ђаво, пошто је Бог створио свет, хтео и сам да изуме какво створење, па је узео земље и створио вука. Дође 
Бог да види шта је то ђаво измајсторисао, па га упита шта му је то. – Скоро ћеш видети шта је. Скочи, вуче, 
и иди на њега (Бога)! Али вук се не помиче, већ и даље лежаше тамо где га је ђаво створио. Видећи то ђаво 
се окрете Богу и рече: Учини да иде! Бог на то окреса вука и замеси и направи га бољим но што га ђаво беше 
створио. Из окресина се створише змије и жабе. Сличног предања, али без детаља о постанку змија и жаба, 
има и наш народ. Можда има и са тим детаљима, али га ја до сада нисам нашао” (Ђорђевић 1958: 107).
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користе се за „стицање застрашујућих својстава, агресивности, животне сна-
ге и здравља и имају одагнавајућу, потенцирајућу и лековиту функцију” (Гура 
2005: 112). Веома је био раширен обичај провлачења кроз вучју чељуст или 
вучји зев (кожа око уста). Овај обичај је примењиван на новорођенчад, да би 
била здрава и да би се сачувала од сваког зла. Главе вучје стављане су у пчели-
њаке ради заштите од демона и злих очију. Око, срце, зуби, канџе и длака вука 
служе као амајлија или као лек. Срби верују да вукови уништавају или плаше 
нечисту силу: ђаво се боји вука (СМР 1970: 93).

У митским представама вук је имао улогу граничара, чувара дивљег про-
стора, па је био блиско повезан са граничним митским ентитетима (од вуко-
длака и вампира, па до змије). Вукови се јављају као представници оностраних 
сила. Постоји веровање присутно и код других народа (Старих Грка, Германа, 
Келта) да се душа покојника може инкарнирати у вуку као оваплоћење духо-
ва покојника и предака.266 Душа покојника која се поново инкарнирала нази-
вала се вукодлак, док се у неким крајевима просто звала вук (СМР 1970: 92). 

Према речима А. Гуре (2005: 105) у представама о вуку као грабљивцу 
присутан је мотив жртве будући да он има медијаторску, посредничку функ-
цију између људи и оностраних сила те раскидајући стоку, дела по Божјој, а не 
сопственој вољи.

С. Петровић пише о култном карактеру вука код балканских Словена, за 
који се везује и одређена обредна и магијска пракса. Наиме, у време појединих 
календарских празника вук је централна фигура. „Код Срба и Бугара пре све-
га, у време јесењих вучјих празника, Мратинаца, посебно је празнован послед-
њи дан, када се креће и последњи, или сакати, криви вук, који се и код Срба 
и Бугара назива кривељан. Он је најопаснији, и зато се тај последњи дан пра-
зника, под именом ‘растурњак’, строго празнује. У митологији је познато како 
митски вук, који је уједно и шумски али и лунарни демон, будући: да је са-
кат, представља Месец у опадању, чиме симболизује ранији, у основи хтонски 
митски основ и облик врховног српског Бога. Обичај је да за време Мратина-
ца жене не смеју ништа радити у руке, посебно се не сме додиривати вуна, као 
форма ‘нечисте’ материје, а све из поштовања према митском вуку. Народно 
објашњење гласи: не сме се ништа радити како вук не би улазио у торове стоке 
и давио овце” (Петровић 1999: 54–55). А. Гура објашњава да су „календарске и 
друге привремене забране усмерене на заштиту стоке и човека од вука и тичу 
се послова и радњи повезаних са стоком и различитим производима сточар-
ства (овчијом вуном и пређом, месом стоке, млечним производима, стајским 
ђубривом), често и с ткачким циклусом” (Гура 2005: 100).

266 Код Куча је, на пример, забележено веровање да се сваки вампир на неко време мора претвори-
ти у вука, а у неким крајевима се душа покојника, која се инкарнирала, називала вукодлак или вук (СМР 
1970: 93).



240

Гордана Штрбац  •  Гордана Штасни

Тако се и у време Божића, Св. Саве,267 пролећног ђурђевданског празни-
ка, обављао низ магијских радњи ради заштите од вукова. „Ти су се дани стро-
го празновали, понекад уз претходни пост који је трајао и по недељу дана, и са 
забраном одређених радова, особито у вези са стоком. У неким крајевима био 
је обичај да се на Божић изнесе ‘вукова вечера’ од свих јела са трпезе, каква се 
иначе приноси само покојницима и божанствима доњег света. Вечера се носи-
ла на раскршће, познато зборно место хтоничних демона, а чељаде које би до-
нело вечеру на повратку се није смело обзирати, што такође спада у хтонични 
церемонијал. На Косову се за вука на Бадњи дан спремао нарочити колач, који 
би увече износили на кућна врата и нудили вуку” (СМР 1970: 93).

На основу овога претпоставља се да је вук у старој српској религији, али 
и у другим религијама (етрурској, грчкој, римској, германској и келтској) пред-
стављао демона или божанство доњег света. У нашој народној традицији изве-
сне функције овог хтоничног божанства везане су за неке хришћанске свеце, у 
првом реду за Светог Саву, Светог Мрату, Светог Арханђела и Светог Ђорђа 
(СМР 1970: 92–93).

8.1.4. Бројне су и по својој садржини разноврсне пословице у чији састав 
улази лексема вук: Вук длаку мења, али ћуд никада; Вук на вука ни у гори не ће; 
Вук не вије што је меса гладан, него вије да дружину свије; Живом се вуку реп не 
мери; И вуци сити и овце на броју; Иза вука и лисица се наије; Изео (појео) вук 
магаре (магарца); Кад идеш вуку на част, поведи пса уза се; Ко вука гађа, би-
стро ваља да гледа; Крсти вука, а вук у гору; Ми о вуку, а вук те на врата (Ми 
о вуку, а вук иза плота; Ми о вуку, а вук те у овце); На вука сва бука, а лисице 
месо поједоше (На вука вика, а иза вука лисице вуку; Повика на вука, а лисице 
месо једу); По поруци (порукама) вуци месо не једу (На поруке вук месо не ије); 
Риба без воде и вук без горе не може живљети; Терао (гонио) лисицу (зеца), па ис-
терао вука; Тешко вуку за киме не лају; / И јунаку за ким не говоре (Јовановић 
2006б: 130; СНП 1969; РСАНУ). Оне одсликавају виђење дате животиње у тра-
диционалној култури Срба. У првом плану је његова опасна, дивља и подму-
кла природа, што служи као сликовита основа за изражавање садржаја којима 
се описују исте такве особине код људи (Вук длаку мења, али ћуд никада;268 Вук 
на вука ни у гори не ће; Вук не вије што је меса гладан, него вије да дружину сви-
је; Живом се вуку реп не мери; Кад идеш вуку на част, поведи пса уза се; Крсти 
вука, а вук у гору; Тешко вуку за киме не лају; / И јунаку за ким не говоре). Иста 
представа о вуку мотивише форме којима се преноси савет и упозорење (Ко 

267 У нашем народу важи да је Свети Сава заштитник вукова. Забележено је веровање да Свети Сава 
на свој дан окупља у планини све вукове и одређује им плен (Гура 2005: 96). У појединим крајевима држао 
се седам дана пост Светом Сави да вукови не би клали стоку.

268 Ова пословица je латинског порекла (Vulpes pilum mutat, non mores), а извор јој је дело Дванаест 
римских царева Гаја Светонија Транквила, у којем је, додуше, употребљена лексема лисица (Barčot 2017: 173). 
Може да говори и „о прилагодљивости тешким условима и спољној околини с једне, али и о непроменљи-
вости свог изворног – моралног карактера с друге стране” (Раде Рајић, Култ вука у српском народу: http://
www.svevlad.org.rs/bajoslovlje/rajic_vuk.html). Имају је и други језици, нпр. енглески, немачки, италијански 
(в. Turk, Spicijarić Paškvan 2014).
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вука гађа, бистро ваља да гледа). Занимљиво је, међутим, да лисица предњачи 
у погледу лукавости и препредености, што потврђују пословице којима се ука-
зује на то да људи с поменутим карактерним особинама успевају, прикривају-
ћи се иза моћнијег, да искористе одређене ситуације прибављајући за себе до-
бробит односно да избегну кривицу и одговорност за неприхватљив поступак 
(Иза вука и лисица се наије; На вука сва бука, а лисице месо поједоше [На вука 
вика, а иза вука лисице вуку; Повика на вука, а лисице месо једу]). Ипак, при-
мери показују да се вук доживљава као знатно опаснија животиња у односу на 
све остале (Терао [гонио] лисицу [зеца], па истерао вука). У пословицама се по-
себно алудира на његову изражену склоност ка храни, што мотивише разли-
чите садржаје: сазнање да је тешко учинити да све стране буду задовољне (И 
вуци сити и овце на броју) те идеју да је самосталност најбоље решење у оба-
вљању посла, без ослањања на туђу помоћ (По поруци [порукама] вуци месо не 
једу [На поруке вук месо не ије]). Ова склоност искоришћена је у изреци која 
се употребљава у ситуацијама када се заташка нека крупна ствар, тј. када се 
после бурних догађаја ситуација неприродно примири (Изео [појео] вук мага-
ре [магарца]). Ретки су примери у којима се вук сагледава у контексту живот-
ног станишта (Риба без воде и вук без горе не може живљети). Латинска изре-
ка Lupus in fabula има свој еквивалент у српском (Ми о вуку, а вук те на врата 
[Ми о вуку, а вук иза плота; Ми о вуку, а вук те у овце). Користи се у ситуаци-
јама када се жели нагласити да се неко појавио баш у тренутку када је поменут 
у разговору. Њено порекло везано је за ловачко веровање да је боље не споми-
њати вука како се не би неочекивано појавио (Barčot 2017: 172). 

8.2. Савремено поимање вука

8.2.1. Савремено виђење вука углавном је засновано на реалним карак-
теристикама ове животиње, о којима човек стиче утисак посматрањем и пра-
ћењем његовог понашања. Научни подаци темеље се на пажљивом проучава-
њу ове животињске врсте, док се говорници углавном ослањају на искуство, 
које не мора нужно бити стечено у непосредном додиру, већ се формира на 
основу различитих извора: књижевних дела, медија, традиционалних уверења 
и сл., на шта упућују асоцијативни тестови. 

8.2.2. Вук или Canis lupus највећи је представник фамилије паса 
(Canidae), а припада реду месоједа (Carnivora). Научно виђење ове животињ-
ске врсте своди се, у првом реду, на одређивање његових анатомских каракте-
ристика, распрострањености, начина исхране и понашања. Без репа вук може 
бити дугачак и до једног и по метра, а тежак до осамдесет килограма. Крзно му 
је тамносиве или мрке боје. Нарочито се цени светло, густо и бујно крзно се-
верних вукова (ELZ VII: 701). Његово природно распрострањење обухвата чи-
таву Евроазију, Северну Америку и северну Африку. У западној Европи готово 
је потпуно истребљен због масовних тровања, нарочито након Другог свет-
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ског рата. Процењује се да бројност популације у Србији износи око 800 једин-
ки. Пошто је месојед, у његовој природној исхрани доминирају дивљи папка-
ри, зечеви и ситни глодари. Међутим, у сточарским крајевима напада и домаће 
животиње, посебно овце. Вукови обично живе у чопорима који чине доми-
нантни пар и њихово потомство из претходних година (ретко прихватају је-
динке из других окота). У чопору може бити до 15 јединки. Такође се наглаша-
ва значај вука у традиционалној народној култури, као и у ономастици (СЕ II: 
850–851).  

8.2.3. ОАРСЈ нуди збуњујуће информације о томе како говорници са-
временог српског језика поимају вука. Наиме, у њему се у оквиру истог реч-
ничког чланка обједињено наводе стимулуси који су као вербалну асоцијацију 
изазвали назив за врсту животиње и име личности мотивисано датим зоони-
мом. Највише асоцијација – 305, успоставља се на основу презимена Бранко-
вић, док је два пута одговор вук у вези са стимулусом Милош Обилић и један-
пут са стимулусом Андрић.

Друга група стимулуса у вези је са српским језиком, посредно са Вуком 
Караџићем односно његовом улогом и местом у историји српске културе. Да-
кле, вук је одговор на стимулусе: ћирилица (25), српски језик (6), српски (2), 
српскохрватски (2), гусле (1), песма (1). Лексеме споменик (7) и метро (10) под-
стакле су ову реакцију на основу искуства и знања испитаника да је један од 
централних делова Београда свакако онај где се налази споменик Вуку Кара-
џићу (а у непосредној близини смештен је и београдски метро).

Знатно је мањи број стимулуса који као реакцију изазивају представу о 
животињи. То су махом називи особина, стања или радњи који су јој својстве-
ни: бесан (8), грамзив (1), храбар (1), љут (1), нетрпељив (1), крикнути (2), по-
јести (1). Последњи случај вероватно је подстакнут изреком појео вук магарца. 
И придеви са значењем боје, каква је длака ове животиње, као и са значењем 
физичке конституције мотивисали су реакцију вук – сив (3) и бео (1), јачи (1) 
и мали (1).269

Занимљиво је да и домени који су типично људски могу подстаћи зо-
оним као одговор. То су лексеме стимулуси које у свом појмовном садржају 
имају компоненту везану за друштвене односе: завера (3), пријатељ (1), при 
чему се последњи пример може тумачити утицајем пословице пас је човеков 
најбољи пријатељ. Вук је реакција и на глагол плашим се (2), што је очекивана 
веза с обзиром на природу ове животиње и емоционална стања и расположе-
ња која изазива у човеку.270

8.2.4. Док су у науци прецизно утврђене карактеристике вука: његова 
анатомска обележја, распрострањеност, исхрана и понашање, начин предоча-

269 Реч вук изазвала је код хрватских говорника 118 различитих реакција. Најчешће су оне које се 
тичу изгледа животиње, кретања, понашања и сл., затим реакције које указују на прехрану, станиште и на-
чин живота итд. (Barčot 2017: 168–170). 

270 Међу осталим стимулусима, код којих је тешко објаснити везу с реакцијом вук, налазе се и следе-
ћи: Равна гора (11), црнци (1), Хрвати (1), само (1). 
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вања резултата обраде асоцијативних тестова у ОАРСЈ знатно отежава истра-
живање концептуализације вука у свести говорника српског језика. Потешко-
ће у првом реду произилазе из тога што се обједињено, у истом речничком 
чланку, приказују подаци за зооним и антропоним, иако су испитаници у сво-
јим одговорима адекватним правописним решењима те две лексичке катего-
рије јасно разграничили.271 Мешање одговора испитаника који припадају ра-
зличитим лексичким, па сами тим и појмовним доменима, отежава правилно 
тумачење података и њихову примену у даљој анализи. Због описаних недо-
следности у обзир се узимају само асоцијативне везе у којима вербална асоци-
јација има појмовну вредност животиње. 

8.3. Значењска структура лексеме вук

8.3.1. Према П. Скоку (Skok 1973: 635), вук је балтословенска, свесловен-
ска и прасловенска реч. Овај аутор указује на то да не постоји јединствен ин-
доевропски облик те упућује на праевропски супстрат. Првобитна семантика 
ове речи своди се на ‘дерикожа’. Ј. Мачуда наводи да реч вук потиче од сан-
скритске речи vrka или vrk, што значи ‘суза’ или ‘похлепни’, те да одатле пре-
лази у старославенски облик vlъkъ, који је заступљен у модерним словенским 
и осталим индоевропским језицима. Ова животиња имала је различите нази-
ве у различитим језицима: у литавском – јако лютый зверь lytas (од санскрит-
ског корена); у неким случајевима – хорт ‘хрт, брзи ловачки пас’. С обзиром 
на то да су се људи плашили да чак и изговарање вучјег имена може позвати 
господаре шума и планина, за вукове су користили друге ознаке: зверь, серый, 
кузьма, бирюк или лыкус (у руском), скаменник, дядко или малий (у украјин-
ском),272 непоменик, камењак, мрцињак (у српском) (Lalević 2004: 864). Осим 
поменутих традиционалних назива, чија је употреба културно условљена, лек-
сема вук ступа у однос праве синонимије с именицом курјак, док према себи 
нема антонима. У својству је хипонима према лексеми животиња, док хипе-
ронимски статус има у односу на термине који именују врсте ове животиње. 

8.3.2. Полисемантичка структура лексеме вук представљена је у РСАНУ 
у оквиру седам тачака, унутар којих је обрађено још толико подзначења. То је 
првенствено термин из домена зоологије. У РСАНУ њено примарно значење, 
уведено под тачком 1.а, описано је на следећи начин: ‘врста сисара Canis lupus 
из ф. паса Canidae; исп. курјак’. Удруженим деловањем синегдохе, по моделу 

271 Нпр., на стимулус Бранковић у АРСЈ наводи се одговор Вук (305), што недвосмислено указује на 
то да су испитаници имали у виду антропоним. Међутим, у ОАРСЈ стимулус Бранковић (305) аутори реч-
ника смештају под одредничком речју вук, иако се као засебни речнички чланци могу наћи они који има-
ју одредничке речи у следећим правописним ликовима: Вук Бранковић, Вук Драшковић, Вук Караџић, Вуков 
итд. Такође, под одредничком речју Вука у ОАРСЈ наводи се стимулус плашим се (4), док је у АРСЈ под ис-
тим стимулусом дат одговор вука (4). 

272 Подаци су наведени према извору: http://www.svevlad.org.rs/bajoslovlje/macuda_vuk_u_
slovenskom_bajeslovlju.pdf
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целина → део, и метонимије, по обрасцу животиња → производ добијен од те 
животиње, развијена су следећа подзначења (у РСАНУ обједињена под тачком 
1.б): ‘вучје крзно’ и ‘кабаница, бунда постављена вучјим крзном’.273

8.3.3. Све реализације у оквиру другог значења, оквалификоване као фи-
гуративне у речнику, настале су из примарног садржаја деловањем метафоре 
– а. ‘насилник, тиранин, звер-човек’; б. ‘прекаљени борац, јунак, вукобаша’; в. 
‘вредан, способан радник, снажна, енергична особа’.274 У овом случају актив-
на је сема колективне експресије, због чега лексема у наведеним реализацијама 
има посебно изражену експресивност (Гортан-Премк 2004: 107). У семантич-
ком садржају зоонима налази се имплицитна сема која одражава колективно 
схватање да именована животиња поседује одређену, типично људску особи-
ну. Поред тога, у наведеним реализацијама се рефлектује амбивалентна мит-
ска представа о вуку, са позитивним и негативним предзнаком. Сходно томе у 
овој семантичкој структури уочљив је енантиосемични принцип (насилник : 
јунак, вредан човек).275 

8.3.4. Подзначења у оквиру тачке 3, оквалификована као покрајинска: а. 
‘момци и девојке који о свадби долазе пред кућу младожењину и праве раз-
не шале’; б. ‘младићи (обично пастири) који уочи Божића иду од куће до куће 
и изводе разне игре’ настала су као резултат обичајне праксе везане за одре-
ђене ситуације у српској култури. Реч је, наиме, о свадбеним обичајима у не-
ким крајевима у којима група младића из села фиктивно напада младожењину 
кућу непосредно после свођења младенаца. Ови младићи, поређани у ланац, 
завијају као вукови и вичу: „Около, вуче, чувај младу, момче, чувај овцу да ти 
је вуци не изију.” У овим радњама могу се уочити и елементи разузданог по-
нашања. Разилазе се тек када им из куће баце завежљај са храном. Чајкановић 
указује на паралеле у Дионисовом култу претпостављајући да младићи пред-
стављају претке који се јављају у вучјој форми како би узели учешћа у једној 
породичној свечаности. Обичај садржи и трагове таквих односа кад су момци 
младожењине генерације полагали извесна права на невесту (СМР 1970: 94). 
Културна мотивација може се пронаћи и у значењима под таком 4: а. ‘врста де-
чије игре слична шуги’; б. мн. ‘дечија игра у којој се подражава чопор вукова 
и њихово гоњење, вујање’. С обзиром на то да учесници описаних активности, 
именовани зоонимом, подражавају понашање ове животиње и њене друге ка-
рактеристике, може се претпоставити дејство метафоре у формирању наведе-
них семантичких садржаја. 

273 Сличан пример дискутује Р. Драгићевић (2007: 177), у вези с лисицом и оковратником од лисице 
и сматра да је у овом случају активна метонимија, а не синегдоха типа целина → део.

274 Првим подзначењем упућује се на непожељне људске особине, док друго и треће указују на по-
жељне (Ранђеловић 2012: 94).

275 Овде је реч о једној општој појмовној метафори присутној у многим језицима: људи су животи-
ње, која се може објаснити преко тзв. великог ланца постојања (в. о томе у: Kövecses 2010: 152–155). Детаљ-
није о реализацији ове метафоре на српској језичкој грађи писао је С. Новокмет (2020). 
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8.3.5. Како показује лексикографска обрада, лексема вук функционише 
и као елеменат народне зоолошке, ботаничке и медицинске терминологије. 
Њоме се именује врста морске рибе која и у латинском називу садржи лексе-
му вук (Labrax lupus): 5. а. ‘лубин Labrax lupus (врста морске рибе)’. Њен нај-
распрострањенији назив лубин у етимолошкој је вези с латинском речју lupus. 
Могуће је да је пренос номинације са вука сисара на врсту рибе подстакнут 
њеним природним особинама: она је грабљивица и има бројне велике и оштре 
зубе попут вука. Стога се може рећи да је описана семантичка трансформаци-
ја омогућена метафоричном асоцијацијом.276 Подзначење ‘мртвачка глава, од-
носно велики ноћни лептир Acherontia atropos из ф. Splingidae са шаром у виду 
мртвачке главе на леђној страни торакса’ (5.б) вероватно је настало на сличан 
начин, пошто је ова врста лептира штеточина, на шта упућује пример из РСА-
НУ: Највећи њихов [пчелама] непријатељ је нека лептирица лепиргасте боје и 
великих очију. Сељаци јој кажу „вук” (Ћурч. 1,34). 

Када је реч о употреби ове лексеме у својству ботаничког и медицинског 
термина, мотивацију је веома тешко успоставити. То су следеће семантичке 
реализације: 6. покр. а. бот. ‘уродица Melampyrum arvense’; б. агр. ‘дебљи крај 
клипа кукуруза’ и 7. ‘ојед, intertrigo, рана изазвана трењем или знојењем, исп. 
вук-рана’. Може се претпоставити да је у основи метафорични пренос имена с 
полазног на циљни домен, те да рана настала на овај начин подсећа изгледом и 
начином на који се манифестује на рану изазвану уједом вука.

Лексикографски опис лексеме вук указује на доминацију обичајне, тра-
диционалне компоненте у концептуализацији дате животиње у српској језич-
кој заједници. Вишеслојна семантика ове лексеме формирана је у мањој мери 
под утицајем реалних особина ове животиње, које човек опажа у непосредном 
додиру с њом. Она је, пре свега, мотивисана симболичком и ритуалном улогом 
која се у српској и шире словенској, индоевропској традицији приписује вуку. 

8.4. Деривационо гнездо лексеме вук

8.4.1. Лексема вук има веома изражен семантичко-деривациони потен-
цијал што се одражава на састав и обим њеног деривационог гнезда, које садр-
жи укупно 178 чланова.

Међу дериватима првог степена најбројнија су именичка образовања, 
затим придевска, док је творба глагола најниже продуктивности. Именички 
деривати, претежно једнозначни, углавном индукују даља граматичка обра-
зовања, а по деривационом потенцијалу се издвајају првостепени дериват ан-
тропонимског типа Вук и другостепени Вујо који ће иницирати богату творбу 
личних имена са статусом деривата другог односно трећег степена. Придев-
ски и глаголски деривати првог степена не подстичу даљу деривацију. Они ће 

276 Подаци су наведени према извору: https://sr.wikipedia.org/wiki/Lubin_(riba).
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утицати на творбу граматичких јединица – придеви конверзијом дају прилоге, 
глаголи – глаголске именице.

Бројни су и деривати другог степена, где су такође најдоминантније име-
нице, а међу њима антропоними; следе придеви са знатно нижом продуктив-
ношћу, а занемарљив је број прилога.

Трећестепених деривата је најмање. То су антропоними са својим моци-
оним облицима и презимена, а међу дериватима четвртог степена заступљена 
су презимена и један моциони облик.

Са становишта лексичке семантике првостепени деривати с мотивном 
речју вук претежно су једнозначни, па и ако им се развијају подзначења или 
секундарна значења, она су веома сродна и често индукована метонимијским 
преносом номинације.

Развијенију семантичку структуру, са пет реализација, имају деривати 
вучић, вучица и вучјак. Први пример указује на семантичко-деривациони по-
тенцијал примарно деминутивних форми, други на индуктивну способност 
суфикса -ица,277 трећи на семантичко-деривациони потенцијал првостепеног 
деривата чији је референт зоонимског типа, али спецификован врстом којој 
припада.

Лексема вучић, као што је већ речено, има примарно деминутивно зна-
чење. У секундарној реализацији то је назив за ‘присталицу језичке реформе 
Вука Караџића’, а пошто се њоме означава млада особа, деминутивна форма 
је прикладна, а мотивисана је именом Вука Караџића, мада се у овом случа-
ју могу уочити и неке метафоричне асоцијације попут издржљивости, борбе-
ности, које потичу од имплицитних семантичких компонената мотивног пој-
ма вук. У трећој реализацији лексема вучић је зооним чији је денотат врста 
морске рибе ‘Paracentropristis (Seranus) hepatus (Centropristis h.) из ф. гргеча 
Serranidae (Percidae) дуга 12 до 13,5 цм’, којој је припало ово име вероватно 
због тога што је изузетно прождрљива, дакле, посредством метафоричног пре-
носа. Под тачком 4 је значење ‘један од четири прва секутића код коња’, такође 
индуковано метафором, која је заснована на асоцијацији повезаној са изгле-
дом и снагом вучјих зуба, а под тачком 5 то је име псу, опет подстакнуто изгле-
дом и врсном блискошћу именованих животиња.

Лексема вучица поред основне реализације ‘женка вука’ има и подзначе-
ње обележно као фигуративно и покрајинско, настало посредством метафоре 
преносом зоонимске номинације на именовање женске особе на основу њених 
психофизичких особина ‘снажна, здрава и борбена жена’. Остала секундарна 
значења су терминологизована: 2. зоол. ‘врста морске рибе из ф. Percidae’, 3. 
‘воловод’ и 4. ‘врста смокве’. Зооним је настао деловањем метафоре, а веро-

277 Деминутивна образовања су једнореферентна, често су то у исто време и лексеме с термино-
лошким значењем. „Код једнореферентних деривата једна од могућности развоја деминутивног садржаја 
у споју са значењем творбеног форманта јесте стварање нове семантичке компоненте која ће омогућити и 
нове семантичке реализације. Семантички процес се заснива на губљењу деминутивне компоненте, губље-
њу дела семантичког садржаја и попримању терминолошке вредности” (Штасни 2007: 94).
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ватно и именовања биљака, где је кључна асоцијација на боју вучје длаке, јер је 
лист воловода без хлорофила, а кора плода смокве браонкасте боје. Истом лек-
семом именује се домаћа животиња, и то женка: кобила или кучка. Оба случаја 
могла би бити резултат метафоричног транспоновања значења.

Лексема вучјак је у основном значењу ‘немачки овчарски пас који изгле-
дом подсећа на вука’, а њене секундарне реализације су покрајинске – 2. ‘вуча-
ра, сачма за лов на крупније животиње (обично вукове)’ и 3. ‘вучар, ловачки 
пас који гони вукове’, добијене под утицајем метонимије у односу на садржај 
мотивне речи. И значење 4. ‘зуб очњак у вука или нераста’ настало је под ути-
цајем синегдохе (име целине за део). Један покрајинизам припада народној бо-
таничкој номенклатури ‘дивља кафа Lupinus albus’. Могуће је да се ово значење 
развило деловањем метафоричне асоцијације засноване на компоненти ‘ди-
ваљ’ (као заједничком обележју именованих ентитета), али и на компоненти 
боје плода ове биљке, која је слична боји вучје длаке.

ТО ву-, вук-, вуч-

двочлани низови

I: вукац, вукеша, вукић, вуков, вуковарка, вуковати, вуковац, вукодав, вуколић/вуко-
тић, вукутић, вучад, Вучај, вучајица, вучак, вучара, вучарив, вучарица, вучарски, ву-
част, вуче, вучевина, Вучевица, вучетина, вучи/вуч(и)ји, вучина, вучити, вучић, вуч-
киња, вучко, вучљив, вучница, вучњак, навуцнути, вукобаша, вуковија, вукодер, 
вукодржица, вукоједина, вукокољина, вукокас, вуколаса, вуколик, вукољуд, вукорепа, 
вук-рана, Вучераван, вучикапа, вучитрн, вучјезуб

вишечлани низови 

I вуја
 II Вуја
  III Вујадин
  III Вујак
   IV Вујаклија
  III Вујан
   IV Вујана
   IV Вујановић
  III Вујаш
  III Вујета
  III Вујило
  III Вујин
   IV Вујиновић
  III Вујица
   IV Вујичић
  III Вујко

 II вујин
 II вујић
I вујати се
 II вујаљка
 II вујање
I вујо
 II Вујо
  III Вујић
  III Вујовић
 II вујов
I Вук
 II Вукадин
 II Вукајло
 II Вукан
  III Вукана
 II Вукас
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  III Вукасовић
 II Вукац
 II Вукач
 II Вукашин
 II Вукеља
  III Вукелић
 II Вукена
 II Вукета
 II Вукић
 II Вуко
 II Вукман
 II Вуков
  III вуковизам
  III вуковица
  III вуковство
 II вуковац 
  III антивуковац
 II Вуковић
 II вуковски
 II Вукоје
 II Вукола
 II Вукоман
 II Вукота
 II Вуксан
 II Вукша
  III Вукшић
 II Вуча
  III Вученов
 II Вучак
 II Вучан
 II Вучен
 II Вучета
 II Вучић
  III вучићевац
 II Вучко
  III Вучковић
 II Вучур
 II Вукдраг
 II Вукмил
 II Вукмир
  III Вукмировић
 II Вуковоје

 II Вукобрад
 II Вукобрат
 II Вукодраг
 II Вукомир
  III Вукомира
 II Вукосав
  III Вукосава
  III Вуле
 II Вукослав
  III Вукослава
 II Деливук
 II Маливук
 II Станивук
 II Стојвук
I вуковит
 II вуковито
I вучаљив
 II вучаљиво
I вучар
 II вучарка
I вучев
 II Вучево
I вучица
 II Вучица
I вучјак
 II Вучјак
 II вучјака
 II вучјачити
 II вучјаков
 II вучјачки
I вучка
 II вучкан
I вучки
 II вучки 
I Вуковар
 II Вуковарац
 II Вуковарка
 II вуковарски
I вукодавина
 II вукодаван
I вукодлак
 II вукодлаков
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 II вукодлачар
 II вукодлачина
 II вукодлачити (се)
 II вукодлачица
 II вукодлачки
I вукозлак

278 Према: Рајић, Раде. Култ вука у српском народу. http://www.svevlad.org.rs/bajoslovlje/rajic_vuk.
html

279 С. Новокмет (2020: 162) наводи да у српском зоонимском ономастикону, иначе, преовлађују ан-
тропоними добијени од назива птица и дивљих животиња. 

 II вукозлачина
I вукокољ
 II вукокољина
I Вучитрн
 II вучитрнски

8.4.2. оними. У оквиру гнезда с мотивном речју вук најпродуктивнија је 
творба онима, а међу њима су најзаступљенији антропоними, лична мушка и 
женска имена и презимена. Р. Рајић наводи да је вук, по анимистичким веро-
вањима, Србинов предак, што је, уз особине његовог карактера и расну живот-
ну отпорност, био један од главних мотива да се детету надене име Вук. Према 
његовим речима, као једно од најстаријих и веома честих имена код нас, оно 
је давано деци ради заштите од урока, тј. ради задобијања вучје снаге и отпор-
ности.278 Трагови тотемизма управо се могу видети у веровању да се заштита 
од вука обезбеђује када се човек окуми или побратими с њим, као и у обичају 
давања новорођеном детету имена Вук у породици у којој деца умиру, с увере-
њем да ће се дете на тај начин одржати, тј. сачувати од вештица (СМР 1970: 92). 
О профилактичном карактеру ових личних имена говори и Чајкановић пози-
вајући се на податке из Вуковог рјечника, који указују на веровање да је децу 
могуће заштити од вештица, које их једу, управо давањем имена Вук, јер ова 
животиња изазива страх у њима (Чајкановић 1973: 33).

 П. Скок (Skok 1973: 636) наводи да је вук веома раширена реч у антро-
понимији, у старим двочланим именима мушким и женским те се отуда јавља 
и у хипокористицима и презименима.279 Ова напомена је важна због питања 
која се отварају у вези с деривацијом личних имена с мотивном речју вук. На-
име, међу примерима које П. Скок наводи налазе се сложеничка образовања 
(двочлана имена) и од њих изведени моциони облици, нпр. Вук(о)мир > Ву-
к(о)мира, Вукосав > Вукосава. Такође, наводи примере деривираних презиме-
на, при чему је, као и у првом случају, јасан мотивациони смер, нпр. Вучко > 
Вучковић, Вукеља > Вукелић, Вуко > Вукић, Вујица > Вујичић, Вујин > Вујиновић. 

У деривационом погледу, па и семантичком, проблем представља утвр-
ђивање деривационог статуса, самим тим и степена деривације, у случају 
творбе личних имена чија се творбена основа завршава на -ј. У интерпретаци-
ји ових деривата може се поћи од формалног становишта да је облик надимка 
и хипокористика Вуја настао антропонимизацијом хипокористичког облика 
вуја са животињом као денотатом. Добијени антропоним тада представља де-
риват другог степена и има значајну функцију као мотиватор деривата трећег 
степена који припадају истој антропонимској парадигми са функцијом лич-
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ног имена, не надимка или хипокористика. У структури ових имена налазе се 
суфикси међу којима су неки од њих са деминутивном или хипокористичком 
функцијом, али су значајни и у творби личних имена (суфикс -ак у Вујак,280 -ан 
у Вујан,281 -ета у Вујета,282 -ица у Вујица,283 -ко у Вујко.284 Код других је творба 
антропонима доминантна функција, иако се могу јавити и у дериватима с дру-
гачијим значењем: -аш у Вујаш,285 -ило у Вујило,286 -ин у Вујин,287 и -адин у Ву-
јадин.288

Презимена су вишег деривационог степена, изведена типичним суфик-
сима -овић или -ић, а мотивисана су именима Вујан >Вујановић, Вујин > Вуји-
новић, Вујица > Вујичић, са изузетком деривата другог степена Вујо > Вујић и 
Вујовић. Моциони облици Вујан > Вујана су у истом деривационом односу као 
имена и од њих изведена презимена. У овој групи антропонима сасвим по из-
узетку се јавља случај мотивације личног имена личним именом: Вујак > Вуја-
клија. Донекле је овај принцип присутан и у Скоковој интерпретацији будући 
да се облик Вујо јавља као мотиватор за деривацију презимена Вујић. Стање у 
деривационом систему у вези с творбом личних имена и презимена одража-
ва ванјезичке, историјске прилике у вези с њиховим пореклом и постанком. 289

280 Суфикс -ак је продуктиван у творби назива „разних врста људи” по моделу По + -ак, а изведени-
це с именичком основом такође могу означавати људе. Посебно значајну групу чине етници, а може бити 
и хипокористички суфикс уз скраћену основу мушких имена (Видак, Радак, Пејак, Милак, Стојак) (Клајн 
2003: 32–33).

281 Суфикс -ан је „првобитно био хипокористичан, какав је данас у Вукан, Владан, Микан, Мићан, 
али су многа од тих имена стекла такву учесталост да су потиснула првобитне дуже облике: Милан, Зоран, 
Стојан, Живан, Срђан, Бојан итд.” (Клајн 2003: 38).

282 И. Клајн (2003: 77) разликије суфикс -ета1 као „хипокористички у мушким именима: Владета, 
Милета, Радета и сл. Нека од њих данас су посведочена пре свега у презименима”.

283 О улози суфикса -ица у творби мушких имена, која могу имати и хипокористички карактер, И. 
Клајн не наводи податке, мада је његова функција у том домену стабилна, о чему сведочи читав низ мушких 
имена: Радојица према Радоје, Милојица према Милоје, Добрица, Јовица итд.

284 Према Клајну (2003: 140), -ко је по својој основној функцији хипокористички суфикс мушких 
имена.

285 Суфикс -аш се појављује у мушким именима која су данас ретка (Андријаш, Драгаш, Матијаш, 
Томаш), мада је његова основна употреба у творби именица са човеком као денотатом, и то са веома разли-
читим значењем када су мотивисане именицом (присталица неког покрета, спортиста, свирачи и сл.) (Клајн 
2003: 68–69).

286 И. Клајн (2003: 152) наводи да „није искључено да је -ило у мушким именима настало под утица-
јем библијских имена типа Михаило, Рафаило, Исаило итд.” 

287 Суфикс -ин има значајну улогу у творби антропонима. И. Клајн сматра да су на њихов настанак 
деловала и имена пореклом од латинских на -inus, као Марин, Мартин, Јустин, Валентин (Клајн 2003: 91).

288 И. Клајн не региструје суфикс -адин, а њега проналазимо и у другим сасвим уобичајеним му-
шким именима – Миладин, Стојадин, Вукадин итд. (Клајн 2003; Šipka 2003; Babić 1986).

289 „Лично име или антропоним служио је кроз дуге хисторијске епохе за ознаку и идентификацију 
појединца човјека. Породично име, презиме или патронимик јавио се много касније, тек у средњем вијеку, 
и то у феудалном друштву (најпре у повлаштеном друштвеном слоју или племству) у коме је друштво било 
строго уређено према хијерархичком степену. Породично име као стални ономастички систем дошло је до 
пуног изражаја у свом данашњем значењу у апсолутистичкој и централистичкој држави на прелазу из сред-
њег у нови вијек” (Рогић 1973: 551).
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Исто је и са антропонимима чија се творбена основа завршава на -к од-
носно на палатализовано -ч, међу којима су и облици са хипокористичким 
значењем и у функцији надимка. Антропонимизовани облик у функцији лич-
ног имена Вук представља дериват првог степена, а он ће се наћи у основи дру-
гостепених деривата: Вукадин, Вукајло,290 Вукан, Вукас,291 Вукац,292 Вукач,293 
Вукашин,294 Вукобрат, Вук(о)драг, Вукеља,295 Вукета, Вук(о)ман,296 Вук(о)мил, 
Вук(о)мир, Вуко, Вуковоје, Вукоје,297 Вукола,298 Вукосав, Вукослав (> Вуле), Вуко-
та,299 Вуксан, Вукша;300 Вуча, Вучан, Вучен, Вучета, Вучко, Вучур, Деливук, Ма-
ливук, Станивук, Стојвук.

У творби мушких личних имена с мотивном речју вук учествује вели-
ки број именичких суфикса (варијанте су бројане, као и појединачни суфик-
си). Потреба да се овако велики број варијаната створи у народу повезана је 
разним веровањима у надмоћ вука. Антропониме са хипокористичким значе-
њем могуће је довести у везу са обредом умилостивљавања вука, будући да су 
се наши преци бојали чак и освете убијеног вука односно његове разљућене и 
гневне душе (Бандић 1991: 27). И имена са аугментативним суфиксима изра-
жавају став заједнице према култу вука, али имају још израженију заштитну 
функцију (Штасни 2014: 259).

У сложеничким образовањима компонента вук удружује се са различи-
тим и продуктивним словенским основама. Сложеним именима с придевима 
мио и драг као другом компонентом одговара трансформациони модел: нека/
да је мио/драг вуку (да га вук не напада), а имену Вук(о)мир могао би одговара-
ти трансформациони модел: нека је у миру с вуком. Сличан је концепт имена 
Вукобрат: нека му је вук (као) брат, док име Вукобрад има потпуно другачи-
ју мотивацију и у вези је са веровањима у моћ појединих вукових делова те-

290 Суфикс -ајло није регистрован (Клајн 2003; Šipka 2003; Babić 1986). 
291 Суфикс -ас није регистрован (Клајн 2003; Šipka 2003; Babić 1986).
292 И. Клајн наводи да се деминутивна функција суфикса -(а)ц, честа у старијем песничком језику, 

данас свела на две-три речи као братац и креветац (2003: 51).
293 Суфикс -ач са глаголским основама гради велики број речи са агентивним значењем. Продукти-

ван је и у деривацији именица које означавају предмет. Није забележена његова употреба у деривацији лич-
них имена (Штасни 2014: 254).

294 Суфикс -ашин је ниске продуктивности (кумашин), мада је његова употреба у творби личних 
имена ипак заступљена (Милашин, Драгашин, у презимену Петрашин и сл.).

295 Са шаљиво-аугментативним значењем имамо у ђакеља и у именима Јовеља и Маркеља (Клајн 
2003: 76).

296 Овај пример настаје аналошки према именима Радман, Милман (Грковић 1977: 59).
297 Суфикс -оје се јавља искључиво у мушким именима као Радоје, Милоје, Благоје и сл. Могућно је 

да су она првобитно настала као хипокористици од сложених имена (нпр. Радоје од Радослав); ипак, рас-
прострањеност презимена као Видојевић, Љубојевић и сл. доказ је да и ова имена морају бити прилично ста-
ра (Клајн 2003: 177).

298 Овај суфикс није регистрован.
299 И. Клајн каже да суфикс -ота (другачији по постању од -ота у апстрактним именицама) налази-

мо као својеврсни хипокористик у Благота, Радота, Живота, Вукота, Михота (Клајн 2003: 182).
300 Суфикс -ша је веома продуктиван као хипокористички суфикс у мушким именима (Раша, Неша, 

Тоша) (Клајн 2003: 209).
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ла.301 Могло би се довести у везу са трансформационим моделом: да има браду 
као вук (вероватно да је јак као вук). Лична имена са компонентом -вој веома 
су продуктивна (Миливој, Радивој, Добривој), те је антропоним Вуковој (Вук-о-
-вој-ø) могао настати аналошким путем, као и Вукос(л)ав,302 будући да је сло-
женички модел са другом основом -сл(а)в веома продуктиван у антропоними-
ји, где се компонента слав- може наћи као први или други члан у двочланим 
именицама Мирослав, Владислав, Славољуб.

Женска имена мотивисана су мушким и то су деривати трећег степена: 
Вукан > Вукана, Вукомир > Вукомира, Вукосав > Вукосава, Вукослав > Вукосла-
ва. Само је женско име Вукена без мушког мотиватора, другостепени дериват.

Презимена су претежно деривати четвртог степена мотивисани му-
шким именима: Вукеља > Вукелић, Вукмир > Вукмировић, Вукша > Вукшић, 
Вуча > Вучак, Вучен > Вученов, Вучко > Вучковић. Директно од имена Вук, што 
је ређи случај, изведена су презимена Вукић, Вуковић и Вучић.303

Другу групу ономастичких јединица чине топоними.304 Међу њима су 
ороними, називи за планине, што је мотивисано простором који представља 
природно станиште вукова: Вујан,305 Вучај, Вучевица, Вучјак. У другој групи 
су ојконими, називи градова и варошица: Вуковар,306 Вучево, Вучераван, Ву-
читрн. С деривационог становишта ороними су углавном првостепени су-
фиксирани деривати, изведени суфиксима -ај у Вучај,307 -евица у Вучевица.308 
Назив планине Вучјак је настао од апелатива – зоонима (вучјак). Ојконими 
су углавном сложеничког типа, а суфиксацијом је настао назив места Вучево. 
Уопштено, топоними су важни културноисторијски показатељи. Они у свом 
семантичком садржају поседују информације о именованом месту, о људима, 
културама и обичајима оних који живе или су живели на тим местима.

У културноисторијском смислу значајни су и деривати мотивисани лич-
ношћу и делом Вука Караџића. То су најпре јединице којима се именују при-

301 Д. Бандић (1991: 28) објашњава да се моћ вука преносила не само на његово име већ и на све дру-
го што је на било какав начин повезано с њим. То се посебно односило на његове делове тела. Његове очи, 
срце, длака, нокти или зуби употребљавани су као амајлије и као средство за лечење одређених болести.

302 Сложено је име као Вукослав само је л нестало иза с (Грковић 1977: 60).
303 Ово презиме мотивише дериват вучићевац, који је, према РСАНУ, део пасивног фонда српског 

језика, будући да се њиме обележава присталица историјске личности Томе Вучића Перишића, који се сво-
јевремно борио против апсолутизма кнеза Милоша. 

304 Њих је много више него што је то забележено у речницима. О томе сведоче и подаци које даје С. 
Петровић: Вучковица, Вучинар, Вучјак, Вучидол, Вучје брдо, Вукова глава, Вучје Поље, Вучанска шума, Вучји 
крш, Вучји мрамор, Вујин поток, Вучја пољана, Вучјолоквинска река, Вуковачка река, Вучопад, Вуковље, Ву-
ковац, Вукушица, Вучитрн, Вучак, Вучевица, Вукодраж (Петровић 1999: 56).

305 Топоним Вујан има секундарно значење ‘манастир у Шумадији, у околини Рудника’.
306 До 14. века у исправама су забележени следећи називи овог града: Walco, Vlcou, Volkow, Walko, 

Wlkoy, а потом се све чешће помиње мађарска варијанта – Wolcowar (први пут 1323. године). Према: http://
www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=65649.

307 И. Клајн разликује суфикс -ај2, са кратким а, који се јавља само у топонимима са придевским 
основама – Благај, Космај, Маглај и Бјелај (Клајн 2003: 24–25).

308 У овом орониму издвајамо уланчани суфикс -евица с обзиром на то да дериват посматрамо као 
првостепени, а не као другостепени са основом придева.
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сталице његове језичке реформе – историцизми вуковац и вучић. Исти дено-
тат има и лексема вукодлак, у једној од својих секундарних реализација, са 
ознаком индивидуално и погрдно. Ту је и лексема антивуковац ‘противник 
Вукових реформи језика и правописа’.

На исти начин мотивисани је придевски дериват вуковски ‘који је као у 
Вука Караџића, по угледу на Вука, у духу Вукове реформе’, затим именице ву-
ковизам (ков. и индив.) и вуковство ‘књижевни и просветни правац у духу је-
зичке реформе Вука Караџића’ односно вуковица (заст.) ‘азбука Вука Караџи-
ћа, данашња ћирилица’.

8.4.3. особине. Већа група деривата у свом семантичком садржају има 
архисему ‘особина’. Ова категорија формализована је различитим придевским 
образовањима. Својство посесивности исказано је дериватима првог степена 
који садрже суфиксе карактеристичне за њихову творбу – суфикс -ин засту-
пљен је у придевском деривату вујин ‘који припада вуји’, -ов у вујов ‘који при-
пада вују’, -ов у вуков ‘који припада вуку’, -ев у вучев. У функцији мотиватора 
су и лексеме вукодлак > вукодлаков ‘који припада вукодлаку’, вучјак > вучја-
ков ‘који припада вучјаку’, вучјачки ‘који припада вучјаку, који је као у вучјака’. 

Поред посесивних, деривирани су релациони придеви у чијем се семан-
тичком садржају укрштају релационо и посесивно значење, а у појединим слу-
чајевима и значење порекла, намене и симилативности. У својству мотивато-
ра налази се лексема вук, а придевски деривати су првога степена изведени 
суфиксима: -и у вучи, облик који је маркиран као некњижевни и покрајин-
ски; -(и)ји у вуч(и)ји ‘који се односи на вука (који припада вуку, који потиче од 
вука, који је од коже вука, који је намењен вуку, који је као у вука и сл.)’; -ки у 
вучки ‘вуч(и)ји’.309 Мотивну улогу има и лексема вукодлак > вукодлачки ‘који се 
односи на вукодлака (који припада вукодлаку, који је као у вукодлака и сл.)’.310 

Најпродуктивнија је категорија квалитативних придева, деривата прво-
га степана у чијој су структури заступљени следећи уланчани суфикси: -овит 
у лексеми с ознаком индивидуално вуковит (> вуковито), затим -аљив, -аран, 
-арив, -арски, -љив у покрајинизмима вучаљив (од чега је добијен прилог вуча-
љиво), вучаран, вучарив, вучарски, вучљив, сви у значењу ‘који обилује вукови-
ма, пун вукова’. Симилативни придев вучаст (необ.) ‘који има боју вучје длаке’ 
изведен је суфиксом -аст, карактеристичним за творбу ове придевске семан-
тичке категорије. Придевска сложеница творена по моделу Ио + о + Го + -ø ву-
кодав ‘који дави вукове’ даје такође придевски дериват вишег степена вукода-
ван, који је заступљен само у изразима: вукодавно месо, вукодавна вуна. Ту су 
и друге сложенице обележене као индивидуалне: вучјезуб ‘који има облик вуч-
јих зуба’, вуколик ‘који је налик на вука, који је као у вука’. 

309 Од њих се конверзијом изводе прилози: вучји (покр.) ‘вучки’ и вучки ‘на вучији начин, као вук’. 
310 Овај скуп придевских деривата је отворен и они се могу градити од свих постојећих топонима 

иако их речнички извори не бележе.
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8.4.4. животиње. У оквиру лексичке групе са дериватима којима је зајед-
ничка архисема ‘животиња’ разликују се две подгрупе. Првој припадају нази-
ви врста:

а. инсеката – вукац ‘врста инсекта тврдокрилца Colaphus’; вукодлак 2. б. 
‘мртвачка глава (врста лептира)’;

б. риба – вуковац1 ‘морска риба тврдоперка Serranus scriba из ф. Pereidae, 
дуга до 24 цм’; вучица 2. ‘врста морске рибе из ф. Percidae’ (покр.); вучак ‘врста 
рибе, лубен, смудут Labrax lupus’; вукодлак 2.а. ‘морски ђаво Lophius piscatorius 
(врста морске рибе)’; вучић 3. ‘морска риба Paracentropristis (Seranus) hepatus 
(Centropristis h.) из ф. гргеча Serranidae (Percidae) дуга 12 до 13,5 цм’; 

в. паса – вучјак 1. ‘немачки овчарски пас који изгледом подсећа на вука’; 
вучар 1. ‘ловачки пас који гони вукове’ (покр.);

г. лисице – вучара 1. ‘врста лисице’.
Другој подгрупи припадају имена животиња:
– вукеша, вуколаса ‘име кози’;
– вукић, вучкан, вучко, вучић ‘име псу’;
– вукуља ‘назив за немирну краву’ (покр.);
– вучка, вучица ‘име кучки’;
– вучица ‘име кобиле’.
При номинацији различитих животињских врста веома је тешко утвр-

дити мотивацију, нарочито када је реч о инсектима и рибама. Претпоставка 
је да ту најчешће делује метафора коју индукује сема у вези с неком физич-
ком појединошћу, нпр. изражени зуби код неких врста риба. Не треба занема-
рити ни чињеницу да је српско именовање настало према латинском термину 
(нпр. Labrax lupus). Сличност по изгледу између вука и пса односно вука и ли-
сице, такође, може бити важан мотиватор, мада је у случају семантичког садр-
жаја ‘ловачки пас који гони вукове’ лексеме вучар доминантан метонимијски 
механизам. 

Када је реч о именима животиња, она су, такође, могла бити мотивисана 
семом сличности на основу неке специфичне појединости, али се може прет-
поставити и утицај заштитне функције имена. 

У исту групу укључени су и називи за делове животињског, ређе људског 
тела. На првом месту то су називи за делове вучјег тела, тако да се између мо-
тивне речи и деривата успоставља однос својствен синегдохи (целина : део): 

а. крзно – вучевина, вучетина,311 вучина;
б. длака – вучина;
в. месо – вучевина;
г. задах – вучетина;
д. измет – вучњак (покр.).
311 Из значења ‘вучје крзно’ лексеме вучетина метонимијски се изводи садржај ‘кабаница, бунда по-

стављена вучјим крзном’. 
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Лексема вук је у основи деривата са статусом покрајинизма којима се 
именује зуб код човека или животиње:

– вуколић, вукотић ‘очњак, трећи зуб у вилици’;
– вучић 4.а. ‘зуб млечњак’;
– вучјак 4. ‘зуб очњак у вука или нераста’;
– вучић 4.б. ‘један од четири прва секутића код коња’.
Дата именовања развијају свој садржај под утицајем метафоре заснова-

не на сличности зуба код људи и других животиња с одговарајућом врстом 
зуба код вука, којој је у основи, такође, већ описани механизам синегдохе.

Овој групи су придружене и сложенице (Ио + о + Го + -ина) вукоједина 
са примарним значењем ‘месо, ређе кожа и вуна од марвинчета које је вук за-
клао’ и по истом сложеничком моделу и са истим значењем покрајинизми ву-
кокољина и вукодавина, добијени деловањем метонимије. 

8.4.5. биљке. Ботанички термини именују најразличитије врсте биљака 
које припадају:

а. житарицама – вуковарка а. ‘врста пшенице’;
б. поврћу – вуковарка б. ‘врста крупне лубенице’;
в. жбунастом биљу – вукодржица ‘биљка са ситним трњем, драч Paliurus 

aculeatus’;
г. зељастом биљу – вукорепа ‘сукривчина Lychnis coronaria’ (покр.); вучак/

вучјака ‘дивља кафа Luounus luteus’; вучарица ‘еспарзета Onobrychis viciaefolia’ 
(покр.); вучитрн ‘гладиш, зечји трн’; вучица 3. ‘воловод’; вучјак 5. бот. покр. 
‘дивља кафа Lupinus albus’;

д. воћу – вучица 4. ‘врста смокве’. 
8.4.6. активности и стања. Са концептуалном вредношћу активности 

забележени су следећи глаголски првостепени деривати с мотивном речју вук 
и општим значењем ‘изводити какву активност која је у вези с вуком’. Они су 
изведени суфиксима -ати у вујати се 1. ‘парити се (о вуковима)’; 2. ‘играти се 
дечје игре вука’ (> вујање) (покр.), -овати у вуковати ‘у игри речи (о вуку): 
дружити се, живети’ (индив.), -ити у кованицама вучити ‘вучјачити’ и вуч-
јачити ‘поступати као вук; наваљивати, насртати’. Са сличним значењем је и 
глаголски дериват мотивисан лексемом вукодлак – вукодлачити ‘поступати, 
радити као вукодлак’; вукодлачити се ‘постајати вукодлак, вампирити се’. 

Именичку сложеницу са ознаком покр. вукокас ‘коњски кас сличан вуч-
јем’ свраставамо у ову лексичку групу јер се у њеној глаголској компоненти 
одражава концепт радње. П. Скок бележи и парасинтактички деноминал на-
вуцнути ‘завијати као вук’ (Skok 1973: 636). 

8.4.7. имена субјективне оцене. Овој групи припадају првостепени 
деривати са деминутивним и хипокористичним значењем, који често имају 
у свом семантичком садржају и компоненту ‘младо’. Изведени су суфиксима 
чија је основна системска функција творба деминутива. Суфикс -ић је у струк-
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тури изведеница вујић, вукић, вучић, хипокористички суфикси -ја односно -јо 
у дериватима вуја и вујо, -че у вуче и суфикс -ко у изведеници вучко. У грађи је 
потврђен и један дериват првог степена с аугментативним значењем изведен 
суфикосом -ина – вучина.

8.4.8. предмети. Групи деривата са предметним значењем припадају на-
зиви за одећу направљену од вучјег крзна или коже. С творбеног аспекта то 
су деривати првог степена изведени суфиксом -ајица у покрајинизму вучаји-
ца ‘врста струке (oгртача) од грубе длаке’ односно суфиксом -етина у вучети-
на 1.б. ‘кабаница, бунда постављена вучјим крзном’; в. ‘капа од вучје коже’ или 
сложеничко образовање вучикапа ‘капа од вучје коже’. У односу на мотивну 
реч значења побројаних деривата развијају се удруженим деловањем синегдо-
хе и метонимије. 

Другу подгрупу чине лексеме којима се означава ‘сачма за лов на круп-
није животиње (обично вукове)’: вучарка (покр.), вучјак и вучар. Дериват ву-
чара, такође са регионалном употребом у оквиру своје полисемантичне струк-
туре, има и реализације на основу којих га сврставамо у ову лексичку групу: 
2. мн. ‘кљусе за хватање вукова’; 3. ‘сачма за лов на крупније животиње (обич-
но вукове)’. Између мотивне речи и деривата у овим примерима успоставља се 
метонимијска веза. 

Иако се механизми развоја значења деривата у овим двема скупинама 
делимично разликују, сви примери начелно откривају специфичан однос чо-
века према посматраној животињи: човек је лови не само как би се од ње за-
штитио већ и како би делове њеног тела искористио за сопствене потребе. 

8.4.9. особе. Архисема ‘особа’ окупља деривате са човеком као денота-
том, али са различитом семантиком. Улога појма обележеног мотивационом 
речју у формирању семантике деривата огледа се првенествено у карактерним 
особинама које човек приписује датој животињи. Тако се покрајинизмом вуко-
баша метафорично обележава храбар ратник, јунак односно вођа ратника, као 
и снажна и енергична жена. Слично, сложеница вукодер упућује на особу која 
је слична разљућеном вуку. 

Један број деривата се својим значењем уклапа у именице типа nomina 
agentis – вуковија ‘човек који зове, мами вукове, вијући као вук’, покрaјинизми 
вуколаса ‘жена лопов’ и вуја 2. ‘дете које води вујаљку у игри вујања’.

Топонимима је индукована творба етника, и без обзира на то што су у 
грађи потврђене само јединице Вуковарац ‘становник Вуковара, онај који је 
пореклом из Вуковара’ и Вуковарка ‘становница Вуковара, она која је поре-
клом из Вуковара’, овај систем је отворен, те је реално број ових образовања 
знатан.

Домену етнолошке терминологије могла би да припада сложеница ву-
кољуд, која је у РСАНУ означена као индивидуално образовање и кованица, 
а остварује значење ‘човек кога је, по народном веровању, вучица одгојила и 
који је стекао вучје особине’. Овом терминолошком систему припадају покра-
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јинизми вучар и вучјак, којима се обележава учесник специфичног обичаја у 
којем се носи вучја кожа и скупљају поклони како би се стока заштитила од ву-
кова. Међу дериватима мотивисаним лексемом вук П. Скок такође наводи реч 
вучар (Лика) са значењем ‘који носи мртва вука и пјева’ (Skok 1973: 636). Део 
народних веровања и обичаја везаних за симболичну представу поворке вуко-
ва у време календарских празника чува се у оквиру структуре ових лексема, 
које имају значајну улогу као кодови српске културе. О вучарима проналазимо 
следеће етнолошке записе: „вучари су момци, понегде огрнути вучјом кожом, 
који о Божићу иду од куће до куће, певају и скупљају дарове. У околини Ко-
рјенице настојали су да уз Месојеђе убију вука, па би затим његову кожу наби-
ли сламом и на Покладе је носили по селу, тражећи дарове у храни. У Ливањ-
ском пољу обичај се изводи онда када би убили вука, а негде у јесен, без обзира 
када је вук убијен, и тада су певали песме којима се за њега траже дарови у хра-
ни. У Кучима обичај ‘прошења на вучину’ држали су Црногорци и Арбанаси. 
Чајкановић указује да се за вука скупљају дарови исто као што се понекад ску-
пљају за мртвог човека, јер је вук по народном веровању човеков двојник. Вук 
испуњен сламом представља, свакако, демонско биће, а поворке вучара пред-
стављале би поворке покојника или предака који се јављају у вучјем облику” 
(СМР 1970: 94).

8.4.10. натприродна бића. Лексема вук јавља се као прва саставница у 
сложеничким образовањима са значењем мртваца који, по народном верова-
њу, ноћу излази из гроба и чини зло људима, а обично се замишља као длака-
во створење. То су сложенице вукодлак и од ње суфиксом -ар изведен облик 
вукодлачар и моционо образовање са суфиксом -ица – вукодлачица ‘жена ву-
кодлак’. У РСАНУ је забележен и покрајинизам са истим значењем вукозлак. 
Иако ови деривати имају лексикографску ознаку празноверје, они су потврда 
митолошког облика мишљења јер одражавају веровања у натприродна бића те 
стога имају обележје културног кода.312 „Митолози су доказали да је језичка 
форма вукодлак типично јужнословенска, и да словенско веровање да се душа 
после смрти инкарнира у вука – отуда вуко-длак, говори у прилог култу вука 
код Словена посебно Јужних. Длака значи ‘кожа’, ‘крзно’. Према Петру Скоку 
реч длака није свесловенска, него само јужнословенска” (Петровић 1999: 55–
56).

8.4.11. болести и ране. Необична су по својим творбеним карактеристи-
кама и семантици образовања која указују на последице напада вука на човека 
или животињу. У првом реду то је покрајинизам вукокољ, који, по метонимиј-
ском моделу развија семантички садржај ‘рана од вучјег уједа’. 

312 Према подацима из литературе, вукодлак је исто што и вампир, који се може појавити у разли-
читим облицима, нарочито у облику животиња као што су вук, пас, мачка, магарац, коњ итд. Вукодлак се ја-
вља у човечијем лику, као и вампир, само је обрастао по целом телу густим длакама, што би, према неким 
ауторима, требало да буде главна разлика између вампира и вукодлака. Међутим, вампир је првобитно за-
мишљан у вучијем облику, што се види из његовог старијег имена вукодлак и вук. У Кучима у Црној Гори за-
бележено је веровање да сваки вампир мора извесно време бити претворен у вука (СМР 1970: 74).
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У читавом низу својих секундарних реализација сложеница вукоједина 
указује на болести или телесне повреде. У области празноверја налазе се два 
блиска семантичка садржаја: 2.а. ‘болест која се добије када се једе месо од бра-
ва кога је заклао вук’ и 2.б. ‘ране које добија новорођенче чија је мајка јела месо 
од брава кога је заклао вук или ујела змија, од кокоши коју је отео јастреб и сл.’ 
Као део народне медицинске терминологије дата сложеница остварује два зна-
чења 3.а. ‘оспе, обично по лицу’ и 3.б. ‘ранице које изазива туберкулоза коже’. 

Забележен је и један полусложенички покрајинизам – вук-рана са значе-
њем ‘ојед, intertrigo, рана изазвана трењем или знојењем’.

8.4.12. остале групе. Примарно значење лексеме вујаљка засновано је 
на збирности – ‘чопор вукова при парењу’, док њена секундарна реализација 
упућује на људску групу: ‘ланац који начине деца у игри вујања, држећи се за 
леђа једно другоме’. Суфиксал вучад има само граматичко значење. 

Именицама типа nomina loci припада првостепени дериват вучница 
‘вучја јазбина’, изведен суфиксом -ница, типичним за ову категорију имени-
ца, и означен у речнику као покрајински. Метафорично се њиме означава тро-
шна, запуштена кућа.

Ту су и моциона образовања вучкиња и вучица, која остварују значење 
‘женка вука, курјачица’.

8.4.13. семантички модели деривата. Деривати мотивисани лексемом 
вук, без обзира на творбени тип и степен деривације чешће остварују директ-
ну него индиректну семантичко-деривациону везу с мотивним појмом. Сли-
чан вид мотивисаности активан је и на плану семантичке дисперзије будући 
да у овом гнезду већина деривата има једноставнију семантичку структуру.

У наредној табели представљени су семантички модели који одсликава-
ју врсту везе између основне речи и деривата односно тип семантичке моти-
вације који условљава настанак разноврсних именовања.

Табела 8.

активна сема из 
сем. садржаја 
лексеме вук

семантички модел добијено именовање и семантичка група 
којој припада

однос околине 
према вуку

‘који представља опасност по вука’ особине: вукодав (вукодаван)
‘онај који гони вука’ ‘животиње’: вучар
‘оно чиме се вук лови’ предмети: вучарка, вучјак, вучар, вучара
‘оно што се добија од вука’ предмети: вучајица, вучетина

егзистенција ‘који обилује вуковима’ особине: вуковит (> вуковито), вучаљив 
(> вучаљиво), вучаран, вучарив, вучарски, 
вучљив

‘оно што омогућава вуку опстанак’ део тела: вучевина, вучетина, вучина, 
вучњак

‘окупљање’ колективно образовање: вучад
‘она која омогућава продужење 
врсте’

моционо образовање: вучкиња, вучица
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егзистенција ‘активност која продужава вучју 
врсту’

активности: вујати се (> вујање)

‘окупљање при парењу’ колективно образовање: вујаљка
станиште које 
запоседа вук

‘онај који се налази на простору 
на којем живи вук или у његовој 
близини’

ороними: Вујан, Вучај, Вучевица, Вучјак
ојконими: Вуковар (> Вуковарац, 
Вуковарка), Вучево, Вучераван, Вучитрн

‘простор у којем вук борави’ простор: вучница
изглед ‘онај који / оно што у неком детаљу 

подсећа на вука или неки део 
његовог тела’

животиње: вучјак (> вучјаков, вучјачки, 
вучјачити), вукац, вукодлак, вуковац1, 
вучица, вучак, вучић, вучара 
натприродна бића: вукодлак (> вукодлаков, 
вукодлачки, вукодлачити, вукодлачити се, 
вукодлачар, вукодлачица), вукозлак
зооними: вукић, вучкан, вучко, вучић, 
вучка, вучица
део човечјег или животињског тела: 
вуколић, вукотић, вучић, вучјак 
биљке: вуковарка, вукодржица, вукорепа, 
вучак/вучјака, вучарица, вучитрн, вучица, 
вучјак

‘који је по некој телесној 
појединости сличан вуку’

особине: вучаст, вучјезуб, вуколик

заштитина 
функција

‘онај коме су намењена заштитина 
својства вука’

антропоними: Вук (> вуковац [> 
антивуковац], вучић, вуковизам, 
вуковство, вуковски, вуковица),
Вујак, Вујан, Вујета, Вујица, Вујко, Вујаш, 
Вујило, Вујин, Вујадин, Вукадин, Вукајло, 
Вукан, Вукас, Вукац, Вукач, Вукашин, 
Вукобрат, Вук(о)драг, Вукеља, Вукета, 
Вук(о)ман, Вук(о)мил, Вук(о)мир, Вуко, 
Вуковоје, Вукоје, Вукола, Вукосав, Вукослав, 
Вукота, Вуксан, Вукша, Вуча, Вучан, Вучен, 
Вучета, Вучко, Вучур, Деливук, Маливук, 
Станивук, Стојвук, Вујана, Вукана, 
Вукомира, Вукосава, Вукослава
патроними: Вујаклија, Вујановић, 
Вујиновић, Вујичић, Вујић, Вујовић, Вукелић, 
Вукић, Вукмировић, Вуковић, Вукшић, 
Вучак, Вученов, Вучић, Вучковић 
зооними: вукеша, вуколаса, 

однос вука према 
околини

‘оно што је резултат напада вука на 
околину’

део животињског тела: вукоједина, 
вукокољина, вукодавина

‘оно што подсећа на рану од вука’ болести и ране: вукокољ, вукоједина, вук- 
-рана

религијска и 
митолошка 
функција

‘онај који је стекао вучје особине’ особа: вукољуд
‘онај који учествује у ритуалу 
посвећеном вуку’

особа: вучар, вучјак

величина ‘мало и младо / велико’ имена субј. оцене: вуја (> вујин), вујо (> 
вујов), вујић, вукић, вуче, вучић, вучко, 
вучина

припадност и 
релација

‘онај који припада вуку или је у 
некој другој вези с њим’

особине: вуков, вуч(и)ји, вучки

карактерне црте ‘онај који је по карактеру сличан 
вуку’

особе: вукобаша, вукодер, вуколаса 
зооними: вукуља, вучица

понашање ‘поступци по којима је неко сличан 
вуку’

активности: вуковати, вучити, вукокас, 
навуцнути
особе: вуковија
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Када се у целини сагледа семантичко-творбени потенцијал лексеме вук, 
може се уочити извесна недоследност. Обележја која се тичу односа дате жи-
вотиње према околини и облика њене егзистенције показују се као продуктив-
на у мотивацији семантичко-творбених модела. Међутим, према броју дери-
вата посебно се издвајају обележја која се тичу изгледа и заштитне улоге вука, 
која заступа митолошки сегмент у укупном појмовном потенцијалу дате лек-
семе. Због тога по бројности претежу онимски деривати, у првом реду лична 
имена и презимена. 

8.5. Терминолошки изрази с компонентом вук

Лексема вук има веома ниску способност за лексичко удруживање син-
тагматског типа. Јавља се у изразима којима се денотира човек на основу ње-
гових унутрашњих особина, при чему у оквиру лексичког споја реч вук оства-
рује секундарно метафорично значење 2.б. ‘прекаљени борац, јунак, вукобаша’ 
(нпр. ускочки вукови). Отуда настају експресивни изрази морски вук ‘искусан, 
одважан, неустрашив морнар’ и горски вук ‘јунак’. Придевским компонентама 
уноси се квалификација локалистичког типа. Ове јединице су граничног ка-
рактера, могу се сматрати и фразеологизмима, као што је то у свом речнику 
учинио Ј. Матешић (1982) с изразом морски вук.

Евентуално би се етнолошким термином могао сматрати покрајински 
израз вук и овце, којим се означава ‘народна игра на поселима у Херцеговини, у 
којој сваки момак уграби девојку која му се допада и са њом отпева неку песму’.

Као што је истакнуто у уводном делу, речници не бележе терминолошке 
изразе с лексемом вук, што не значи да они у научној литератури не постоје 
(нпр. сиви вук, арктички [поларни или бели] вук). Одсуство оваквих спојева 
у речницима дескриптивног и општег типа сигнализира њихову нетипичност 
наивној језичкој компетенцији говорника.

8.6. Фразеологизми с компонентом вук

8.6.1. Фразеологизми у чији састав улази наведена зоонимска компо-
нента одсликавају начин на који говорници српског језика виде вука. Многи 
аспекти ове перцепције уједно су наслеђени из заједничке културне баштине 
не само словенских већ и других народа тако да су у семантички простор јези-
ка заправо ушли исти стереотипи. 

8.6.2. Фразеолошке јединице мотивисале су оне представе о вуку које 
су, у првом реду, проистекле из људског искуства с датом животињом. Једна 
од централних представа јесте она која говори о вуку као незаситој и похлеп-
ној животињи. Отуда изрази гладан као вук ‘врло гладан’ и имати вучји апе-
тит ‘бити стално гладан и моћи пуно појести’. Први пример постоји још у не-
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мачком и руском језику: hungrig wie ein Wolf односно голодный как волк, док 
је други забележен у истој форми само у руском: волчий апетит (Barčot 2017: 
172).313 Вучја глад и незаситост нарочито су изражене у односу према другим 
животињама. Тако у даљем семантичком развоју вучја похлепа постаје мета-
форична слика за друге ситуације, као што су лакомислени поступци људи 
или неке специфичне околности. Ова слика мотивише:

а. варијантне изразе поставити вука за пастира и дати вуку козлиће 
пасти, са значењем ‘дати грамзивом човеку да нечим управља, лакомислено 
поверити нешто непоузданој особи’;

б. изреку и вук сит и овце на броју, којом се описује ситуација када су све 
стране задовољне, обично када се постигне неки договор;

в. изреку појео вук магарца употребљену у ситуацијама када се преко не-
чег важног прелази као да се ништа није догодило, када неко дело остаје нека-
жњено.

Вук је даље, за говорнике српског и других језика, опасна животиња, која 
изазива страх у људима, те је латинска изрека tenere lupum auribus ушла у срп-
ски фразеолошки корпус у преводу – држати вука за уши у значењу ‘излагати 
се опасности’. У исто време, вук се перципира и као подмукла, препредена жи-
вотиња. Изразом вук у јагњећој (овчјој) кожи означава се дволичан човек који 
се приказује лепшим или безопаснијим него што стварно јесте, који прикри-
ва своје право биће, осећања или мотиве. Он је библијског порекла: „Чувајте се 
од лажнијех пророка, који долазе к вама у одијелу овчијему, а унутра су вуци 
грабљиви” (Јеванђеље по Матеју 7: 15), а у његовој позадинској слици „налази 
се слика вука као животиње која је симбол злочестоће и јањета које је симбол 
невиности и доброте” (Bunk, Opašić 2010: 241–242). Неки аутори сматрају да је 
овај израз био познат много пре него што је уврштен у Нови завет будући да се 
налази у наслову Езопове басне – Вук у јањећој кожи (према Barčot 2017: 174). 

Сасвим другачију концептуализацију пак одражава фразеологизам вук 
самотњак, којим се квалификује особа склона усамљеничком начину живо-
та.314

313 У фразеологизмима поредбеног типа поређењем се један појам квалификује, чини познатијим 
довођењем у везу по некој особини с познатијим појмом, код којег је та особина изражена у вишем степену и 
општепозната. Поређењем се појачава значење (особина) појма, откривају се сличности, али и разлике (нпр. 
гладан као вук, млад као роса у подне) (Мршевић-Радовић 1987: 42). С. Гољак истиче да на лингвокултуроло-
шку специфичност поређења утичу три чиниоца: 1. тематска припадност поређења, 2. систем лексема ета-
лона, 3. национално маркирана лексика у саставу поређења. Бавећи се поредбеним структурама у српском 
и белоруском језику, ова ауторка констатује да у српском језичком корпусу у функцији еталона доминирају 
називи за животиње и предмете те да су зооними активни у свим тематским групама израза, осим у онима 
које нису везане за човека (Голяк 2013: 495–508). Р. Драгићевић (2014: 251) наводи да би се лексеме у функ-
цији еталона свакако морале наћи у лингвокултуролошким речницима. 

314 У Лингвокултуролошком речнику руског језика уз одредницу вук напомиње се да она припада ти-
пичним руским митолошким сликама, да се понаша као стереотип те да се може употребити у карактериза-
цији човека. У руским народним приповеткама о животињама и у ауторским баснама вук се представља као 
вечно гладан, глуп и похлепан. Често је жртва обмане. При томе, у руским чаробним бајкама чува се слика 
мудрог вука, сапутника и спасиоца главног хероја, који је у својству карике између света ‘својих’ и ‘туђих’. 
Вук је, такође, сурова и беспоштедна звер. Живи и лови у чопору, али се, с друге стране, повезује и с предста-
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8.6.3. Наведени изрази и изреке доказују да у људској свести постоји 
преплитање између животињског и људског. Б. Барчот наводи да је у фразе-
олошким јединицама уочљив зооморфизам односно показивање или испоља-
вање „животињског” код људи. Према њеним речима, етиолози су доказали да 
у анималном свету постоје одређени елементи културе, што значи да су жи-
вотиње у двострукој вези с овом појавом јер саме имају своју културу и у исто 
време су важне за обликовање људске културе (Barčot 2014: 481). 

8.7. Завршне напомене

С намером да се сагледа комплетнија језичка слика природе, поред уче-
шћа основних праелемената, сагледан је и потенцијал зоонимског појма у ње-
ном формирању. Како је животињски свет неизоставан елеменат природе, и 
како је човек у искуственој вези с њим, нужно се око одређених животиња 
формирају различите симболичке представе, култне и обредне радње, а не-
ретко се делови њиховог тела користе као ритуални инструменти или имају 
профилактичку функцију. Лексема вук је с јасном намером одабрана као ана-
литички материјал будући да се у вези с вуком формира читава симболичка 
мрежа, нижу се различита веровања и легенде, бројне митолошке представе. 
Вук има велики значај у народној религији Срба, о чему сведоче бројни етно-
лошки извори. Ово истраживање је спроведено с циљем да се утврди како се 
ванјезичка реалност која се односи на њега рефлектује у језику, у његовој лек-
сичкој семантици, у семантици деривата, као и израза које формира посматра-
ни зооним. 

Уочљиво је да се у оквиру семантичке структуре лексеме вук реализу-
ју значења која потичу из симболичких представа о овој животињи и обичај-
не праксе, што свакако припада домену српске културе и традиције. Једно је у 
вези с обичајном праксом везаном за обред венчања или у вези с одређеним 
празницима, на првом месту с Божићем. Друга врста секундарних реализаци-
ја одсликава амбивалентно виђење ове животиње, те када је зоонимом дено-
тиран човек, он се доживљава, с једне стране, као зао и опак, а с друге као хра-
бар, прекаљени јунак и борац. Асоцијативни материјал српског језика, такође, 
показује да су у свести говорника најактивније асоцијативне везе успоставље-
не на основу карактера ове животиње. Као продуктивна реакција лексема вук 
се јавља на стимулусе којима се означавају особине, унутрашња стања и распо-
ложења човека, и то по правилу непожељна, што је последица онога како човек 
поима вучју нарав. Нису узете у обзир асоцијације у вези с личношћу и делом 
појединих историјских личности, а посебно Вука Караџића. 

вама о независности и слободи. Руси вуком називају: а) гладног човека, способног да много поједе, б) злог 
суровог, крвожедног човека, в) искусног, оног који много зна, г) гордог, независног и слободољубивог чове-
ка, д) човека у чијем се понашању јављају црте карактеристичне за вука (ЛС 2004: 64–65). 
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У стварању семантичко-деривационих модела најактивнију улогу има-
ју оне компоненте из семантичког садржаја мотивне речи које носе податак о 
односу околине према вуку, као и оне које се тичу егзистенцијалних околно-
сти ове животиње. Оне, по правилу, подстичу више творбених модела. Међу-
тим, када је реч о бројности чланова појединих семантичко-творбених моде-
ла, може се видети да претежу они који су подстакнути компонентом изгледа 
и заштитном улогом, традиционално приписаном вуку. То су онимске скупине 
деривата. Деривирана лексика, гледано у целини, одсликава искуствено виђе-
ње вука као животиње, али и елементе традиционалне културе, народних ве-
ровања и обичаја. 

Фразеолошка грађа у фокус ставља, пре свега, вучју нарав, његово по-
нашање и склоности, те показује преплитање људског и животињског домена. 
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9. СЛИКА ПРИРОДЕ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ – 
СИНТЕЗА И ЗАВРШНА РАЗМАТРАЊА

9.1 Истраживање у овој студији спроведено је с циљем да се покажу до-
минантни обрасци мишљења у вези с природом заступљени у српској лингво-
културној заједници, тј. да се представе и опишу механизми доживљавања и 
разумевања универзалних елемената природе садржани у семантици лексич-
ких јединица српског језика. Како је слика природе веома комплексна и широ-
ка, за ову прилику одабрано је свега неколико концепата чија је вербализација 
праћена: камен, земља, вода, ваздух, ватра, дрво и вук. Овакав избор може се 
оправдати следећим разлозима. Прво, земља, вода, ваздух и ватра укључени 
су у најстарије обрасце људског мишљења, који су у почетку били митолошки. 
Древна кинеска и грчка филозофска мисао такође су проткане идејом о есен-
цијалној вредности ових елемената. Друго, ту је њихова практична страна. Зе-
мља, схваћена у првом реду као просторни ентитет, представља место боравка 
свих становника планете, а сазнање о томе свеприсутно је у човековој све-
сти. Вода и ваздух су извор живота јер обезбеђују опстанак живог света на Зе-
мљи. Камен је градивни елеменат спољашње Земљине коре, који се у природ-
ном облику налази у блоковима или великим масама. Природно је окружење 
сваког становника планете. Његови капацитети искоришћени су максимално 
у градитељству, због чега има веома важну егзистенцијалну улогу. Универза-
лијом се, такође, може сматрати и дрво с обзиром на своју распрострањеност 
и функцију како у природном окружењу тако и у привредном и културном 
животу људи. Избор вука као представника животињског света природе об-
јашњава се просторном блискошћу с говорницима српског језика будући да 
је животни простор српске језичке заједнице истовремено природно стани-
ште ове животиње. Треће, сви наведени елементи, као и представници биљног 
и животињског света, имају и духовни значај, тј. посебну религијску, митоло-
шку, култну и магијску вредност. 

Концептуализација посматраних природних ентитета праћена је у окви-
ру лексичког система српског језика, на корпусу лексичких јединица којима се 
они номинују. Номинационо поље датих концепата, које се разматра у овом 
истраживању, обухвата: 1. лексику савременог српског језика којом се именују 
одговарајући концепти: камен, земља, вода, ваздух, ватра, дрво и вук; 2. члано-
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ве семантичко-деривационих гнезда окупљених око поменутих лексема (нпр., 
каменит, окаменити се, земљак, земљиште, водњикав, воденица, ваздушан, 
безваздушан, ватрен, ватриште, дрвара, дрвосеча, дрвен вучица, вукодлак 
итд.); 3. терминолошке јединице које конституишу наведене лексеме (нпр., ка-
мен међаш, убојити камен, лончарска земља, масна земља, тврда вода, плодо-
ва вода, жива ватра, бело дрво, хлебно дрво итд.); 4. фразеологизме у чији са-
став улазе посматране језичке јединице (пао ми је камен са срца, преврнути 
небо и земљу, обећана земља, мучити се као ђаво у плиткој води, висити у ва-
здуху, градити куле у ваздуху, бежати као од ватре, ставити руку у ватру за 
кога, спавати као дрво, поставити вука за пастира итд.). У свим случајевима 
узима се у обзир број чланова номинационог поља, а пре свега њихова семан-
тика, тј. разуђеност полисемантичке структуре, природа и механизми разво-
ја секундарних значења. У истраживању су примењене методе карактеристич-
не за когнитивносемантички и лингвокултуролошки приступ језику. У првом 
реду то су семасиолошки и лингвоконцептолошки метод сагледавања грађе, 
засновани на утврђивању компонената концепта које улазе у семантички про-
стор језика односно на моделовању концепта и уобличавању његовог садржа-
ја на темељу семантике језичких јединица које их именују. При реконструиса-
њу концепта, када је реч о мотивисаним јединицама номинације (лексемама са 
секундарним значењем, дериватима и фразеологизмима), прати се мотиваци-
они смер, тј. утврђују се компоненте примарне лексичке семантике које су под-
стакле њихов развој. У том поступку веома важну улогу има метода компонен-
цијалне анализе значења. 

9.2. Као што је већ истакнуто, предмет овог истраживања јесте слика 
природе рефлектована у српском језику, тј. језичка слика природе својстве-
на српској лингвокултурној заједници. Овако постављено истраживање, усме-
рено на разоткривање језичке слике света, у фокусу има првенствено језич-
ку личност (homo loquens), схваћену по моделу који нуди Ј. Караулов (2010). 
Циљ је да се осветли њен лингвокогнитивни аспект, који представља својевр-
стан вид организације знања о свету. Основне јединице овог, тезаурусног ни-
воа јесу појмови (концепти), који имају хијерархијско-координативно устрој-
ство. Концепт се одређује као базична јединица мисаоног кода са уређеном 
унутрашњом структуром, која носи енциклопедијску информацију о некој по-
јави и податак о њеној интерпретацији. Уз то, концепт је део концептосфере 
као информационе базе мишљења (Попова, Стернин 2007: 34–36). У сагледа-
вању релације језик–мишљење–стварност, која подразумева прикупљање ин-
формација из спољашњег света, њихово обрађивање и похрањивање у нашој 
свести, а потом и уграђивање у сам језик, важно место заузима појам концеп-
тосфере културе. Према И. Зиковој (Зыкова 2015: 41–55), спознаја културе као 
реалности човековог постојања заснива се на процесу међусобног деловања 
чула и интелекта тако да се може говорити о два међусобно повезана типа спо-
знаје: доживљавању и разумевању света. Доживљавање се остварује помоћу 
чула и емоција, моралних и естетских осећаја те може бити емоционално-чул-
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но, душевно и естетско. У разумевању света учествује интелект и интелектуал-
ни инструменти (архетипови, анимизам, тотемизам, магија, логичка анализа и 
поставке, хипотезе, теорије итд.), а може бити архетипско, митолошко, рели-
гиозно, филозофско и научно. Концептофесра културе, добијена складиште-
њем ових података у човековом појмовном систему, оваплоћује се многоброј-
ним невербалним знаковима најразноврсније природе, који чине различите 
и међусобно повезане семиотичке области. При томе, треба нагласити да по-
стоји оштра граница између вербалне и невербалне семиотике те да се језик и 
култура сматрају самосталним и одвојеним семиотичким системима.

Ове идеје, које се тичу односа између језика, мишљења и стварности, 
свакако нису нове у свету лингвистике и филозофије језика, а посебно су из-
ражене у учењима В. фон Хумболта, Е. Сапира и Б. Лија Ворфа. Мада су про-
мишљања на ову тему била замрла у једном тренутку развоја лингвистичке 
мисли, пред крај двадесетог века, у оквиру етнолингвистике, когнитивне лин-
гвистике, лингвокултурологије и сл., поново постају актуелна и оживљавају 
читав низ нових истраживања, чврсто поткрепљених теоријско-методолошки 
и емпиријски. 

9.3. Гледано у целини, све лексеме којима се именују посматрани кон-
цепти имају разуђену и богату полисемантичку структуру, што је доказ њихо-
ве постојаности у базичном лексикону говорника српског језика, а посредно и 
значаја именованих концепата у њиховом појмовном систему. Ипак, с обзиром 
на број значења међу њима се могу уочити и веома изразите разлике. На самом 
врху лествице налази се лексема ватра, која има тридесет пет семантичких ре-
ализација, што је у лексикографској обради представљено у шеснаест тачака, 
док се при њеном дну налазе лексеме ваздух и дрво, од којих свака има по осам 
реализација (приказаних у седам односно пет тачака). Између ових полова ра-
споређују се остале лексеме: вода (19/9), вук (14/7), камен (12/6), земља (10/5). 
Убедљива доминација лексеме ватра у погледу броја значења може се донекле 
објаснити богатом и разуђеном семском структуром примарног семантичког 
садржаја, у коју су интегрисане компоненте које се тичу саме суштине имено-
ване реалије, њеног обима, боје, топлоте, намене итд., као и оне које се односе 
на њену митолошку и ритуалну вредност. 

У развоју полисемантичке структуре ових лексема заступљени су уоби-
чајени појмовно-семантички механизми (синегдоха, метонимија и метафора), 
који у многим случајевима делују удружено, а осликавају начин на који го-
ворници перципирају, разумеју и доживљавају посматране природне елемен-
те, повезујући их при томе с осталим сегментима стварности. Грађа показује 
да синегдоха није ни редак нити периферан семантички механизам. Образац 
целина за део у основи је развоја секундарних значења лексема камен (име 
минералног агрегата за комад тог агрегата), земља (име планете за: а. део 
планете на којем се одвија живот; б. суви део планете или копно; в. про-
стор на планети који се обрађује) и дрво (име биљке за њен део). Лек-
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сема вода може именовати појам ужи од оног на који се указује њеним при-
марним семантичким садржајем (име материје за врсту материје). Исти 
образац заступљен је и при развоју једног од секундарних значења лексеме ва-
тра (запаљена материја за запаљену материју одређеног обима и обли-
ка). Успостављање хиперонимско-хипонимских односа заснованих на обра-
сцу део–целина и шири појам – ужи појам (спецификован у погледу облика 
постојања, обима, карактеристичних особина и сл.) међу семантичким садр-
жајима унутар истог полисемантичког комплекса указује на то да се концепту-
ализација природних елемената остварује помоћу њихових делова или врста 
те да су у нашој свести представе о овим појавама веома блиско категоризо-
ване па је међусобна интеракција у њиховом разумевању сасвим природна и 
очекивана. Говорници српског језика, дакле, у сагледавању појединих елемена-
та природе запажају оне њихове карактеристике које им омогућавају да се по-
јаве у различитим облицима. 

У разумевању елемената природе метонимијски механизам мишљења 
такође има веома значајну улогу. По обрасцу име материје за простор сачи-
њен од те материје, који та материја испуњава или на којем се налази, 
нека од својих секундарних значења развијају лексеме камен, вода, ваздух и ва-
тра. Могућ је и обрнути вид концептуализације, који показује да се матери-
ја која улази у састав одређеног простора разуме управо преко датог простора 
(земља у значењу ‘материја која сачињава Земљину кору’). Лексеме са значе-
њем природних елемената који у појединим делатностима служе као материјал 
обраде метонимијском семантичком дисперзијом постају називи за предмете 
сачињене од дате материје (нпр. камен ‘надгробни споменик’ или дрво ‘пред-
мет од дрвета: брод, лађа, даска и сл.’). Унутар полисемантичке структуре лек-
сема вода и ваздух запажа се и деловање обрасца материја за радњу која се 
помоћу ње остварује (‘пораст или изливање воде, поплава’ односно ‘кретање, 
струјање ваздуха’). Поједине семантичке реализације лексеме ватра добијене 
су уланчавањем метонимијских образаца, нпр. материја која гори → ствара-
ње ефекта запаљиве материје при употреби ватреног оружја → оружје при 
чијој употреби настаје такав ефекат → муниција за такво оружје и дога-
ђај изазван употребом таквог оружја. За развој њене полисемије значајни 
су и следећи метонимијски модели: материја која гори за средство помо-
ћу којег се она добија односно материја која гори за људе окупљене око 
ње. У садејству метонимије и синегдохе лексема вук развија семантички садр-
жај ‘одевни предмет добијен од вучјег крзна’. Овакав вид семантичког ширења 
лексема којима се именују природни елементи показује да су у свести говорни-
ка посебно изражена својства која се тичу могућности њиховог учешћа у кон-
ституисању других ентитета, могућности њихове употребе у изради предмета, 
могућности агентивног деловања итд. 

Метафорични и метонимијско-метафорични садржаји које ове лексе-
ме у одговарајућим контекстима могу реализовати у знатној мери одражава-
ју слику природе специфичну за српску лингвокултурну заједницу. Наиме, у 
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свести говорника српског језика поједине особине природних ентитета вео-
ма су истакнуте и заузимају важно место, што се на језичком плану одража-
ва кроз продуктивност експлицитних и имплицитних сема у примарном зна-
чењу лексема које се односе на дата својства. Семантичком и концептуалном 
анализом долази се до закључка да говорници српског језика у првом реду за-
пажају физичка својства природних елемената: чврстоћу, тврдоћу и хладно-
ћу камена; затим бистрину и провидност воде односно непостојаност њене 
форме; потом неограниченост простирања ваздуха, неухватљивост и његово 
бестежинско стање; боју, искричавост и топлоту ватре, као и њену разорну 
моћ и дејство; изглед дрвета; понашање вука. Ове особине служе као извори-
ште за концептуализацију других домена стварности. Семе које се тичу опи-
саних карактеристика природних појава индукују метафоричне и метонимиј-
ско-метафоричне садржаје из домена људских карактерних особина (камен: 
човек чврстог карактера; хладан неосетљив човек; вук: храбар, одважан чо-
век; енергичан човек; насилник, тиранин), емоција (ватра: љубавна жудња, 
страст; занос, одушевљење; бес, јарост), физиолошких стања човека (ватра: 
руменило лица; повишена телесна температура; болест), стања свести (ваздух: 
дух, расположење, атмосфера), особина предмета (вода: степен бистрине дра-
гог камења) итд. Повезивање представа о различитим сегментима стварности 
у људској свести није насумично и произвољно. У когнитивној семантици оно 
се објашњава постојањем тзв. метафоре великог ланца постојања, која прет-
поставља наивну теорију о томе како су „ствари” у свету међусобно повезане. 
Велики ланац постојања подразумева хијерархијски успостављен систем кон-
цепата: људи, животиње, биљке, сложени објекти, природне физичке ствари, 
који се одређују помоћу типичних обележја и понашања. Систем постаје ме-
тафоричан када се одређени ниво ланца користи да би се разумео други ниво, 
при чему овај процес може ићи у оба правца (Kövecses 2010: 154). Наведени 
примери показују кретање од доњег нивоа ка горњем нивоу ланца постојања.

Ови основни појмовни механизми учествују претежно у наивном виђе-
њу света, које је махом чулно засновано јер се своди на перципирање одговара-
јућих обележја природних елемената. У исто време све лексеме којима се име-
нују дати природни елементи одраз су и научног сагледавања стварности јер 
су део одговарајућих терминосистема како у својим примарним тако и у неким 
од својих секундарних семантичких реализација. Научни облик перципирања 
света природе састоји се управо у идентификовању, описивању и системати-
зовању његових елемената тако да крајњи резултат таквог сагледавања у пот-
пуности одговара стварности. На плану полисемије он се манифестује у при-
суству терминолошких значења из области медицине, ботанике, зоологије и 
сл. Лексема камен развија медицинско значење ‘чврсто тело у бубрежној кар-
лици, у мокраћној или жучној бешици настало таложењем мокраћне соли, ки-
селине и др. или састојака жучи’, из којег се даље метонимијом добија ‘обоље-
ње изазвано овом појавом’. Лексемом вук секундарно се именује ‘врста морске 
рибе лубин (Labrax lupus)’, као и ‘мртвачка глава’ односно ‘велики ноћни леп-
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тир Acherontia atropos из ф. Splingidae са шаром у виду мртвачке главе на леђ-
ној страни торакса’. Иста лексема развија и садржаје из домена народне тер-
минологије: 1. ‘уродица Melampyrum arvense’; 2. ‘дебљи крај клипа кукуруза’; 
3. ‘ојед, intertrigo, рана изазвана трењем или знојењем, исп. вук-рана’. Међу-
тим, поједине семантичке реализације посматраних лексема одражавају рели-
гијско, митолошко и ритуално разумевање света природе. Значење ‘надгробни 
споменик, плоча, споменик на месту погибије, белег’ лексеме камен мотивиса-
но је анимистичким поимањем овог елемента, по којем у камену борави душа 
те се обичај постављања надгробног камена спроводи с циљем да се душа веже 
за свој гроб и тако јој се обезбеди пребивалиште. Покрајинска значења лексе-
ме вук: ‘момци и девојке који о свадби долазе пред кућу младожењину и праве 
разне шале’ односно ‘младићи (обично пастири) који уочи Божића иду од куће 
до куће и изводе разне игре’ настала су као резултат обичајне праксе везане за 
одређене ситуације у српској традиционалној култури. 

9.4. Анализа чланова семантичко-деривационих гнезда посматраних 
лексема такође је показатељ механизама разумевања и доживљавања елемена-
та природе. Обим деривационог гнезда, тј. бројност његових чланова, те његов 
семантички потенцијал, који се огледа у квантитативној и квалитативној раз-
новрсности значењских модела којима деривати припадају, омогућава мање-
-више прецизно сагледавање чинилаца који регулишу поимање посматраних 
природних компонената. 

По броју чланова деривационих гнезда асполутну премоћ имају лексе-
ме вода и земља, од којих прва има нешто више од 360, а друга око 300 дерива-
та. За њима следе деривациона гнезда лексема дрво (око 220), камен (око 200), 
вук (око 180) и ватра (око 80), док најмању деривациону способност испоља-
ва лексема ваздух, од које се непосредно или посредено изводи 12 лексичких 
јединица. У целини гледано, одабране лексеме имају изразито богата дерива-
циона гнезда, по чему су конкурентна с гнездима појединих соматизама, нпр. 
глава или рука (СДР 2003), што сведочи о значају места које заузимају у пој-
мовном систему говорника српског језика. Изузетак је једино лексема ваздух, 
чије је гнездо поприлично оскудно, што је у несразмери с улогом коју именова-
ни појам има у опстанку живог света на Земљи. Разлог томе су највероватније 
физичке карактеристике именованог ентитета, у првом реду његова недоступ-
ност чулној перцепцији и неухватљивост, те у свести говорника представа о 
њему није јасно издиференцирана, тако да се и на језичком плану уочава недо-
статак специфичних сема у семантичком садржају лексеме које би могле под-
стаћи даље семантичко и творбено варирање.

На семантичком плану, већина деривата испољава моносемичност, само 
је у мањем броју случајева изражена полисемија, која се остварује семантич-
ком транспозицијом примарног садржаја лексеме (тј. метафором, метоними-
јом или синегдохом, нпр. дрворед а. ‘пут или стаза оивичена посађеним др-
већем, алеја’; б. ‘ред или више паралелних редова дрвета [обично у правој 
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линији] поред пута, дуж шеталишта, улице у парку итд.’), семантичко-морфо-
лошким варирањем истог творбеног модела реализованог у више различитих 
циљних садржаја (нпр. каменица 1.а. ‘суд, посуда, направљена од камена [за 
воду, уље и сл.]’; б. ‘суд с посвећеном водом, кропионица’; в. ‘камени суд који 
служи као мера за живот’; 2. геол. а. ‘удубљење на површини кречњачке сте-
не настало природним путем у којем се задржава кишница или снежница’; б. 
‘извор у камену’; 3. ‘каменолом’; 4. ‘зграда саграђена од камена’ итд.) или ком-
биновањем ова два поступка (нпр. дрвен 1. ‘који је цео или већим делом начи-
њен од дрвета’; 2. ‘добивен од дрвета природним или вештачким хемијским 
процесима; произведен, изазван помоћу дрвета’; 3. ‘који се односи на дрво, на 
дрва (као гориво), на прераду дрвета; 4. ‘дрвенаст’). 

За ово истраживање од посебног је значаја било испитати семантику де-
ривата, тј. њихову припадност одређеним семантичко-идеографским катего-
ријама, помоћу којих се обележавају ентитети из одговарајућих домена ствар-
ности, а затим посебним поступцима објаснити везу између основне речи и 
деривата односно између појмова који се њима именују. Како је истакнуто у 
уводном делу, најважнији поступак у утврђивању особености концептуализа-
ције наведених природних ентитета јесте онај којим се прати мотивација и ра-
звој секундарних јединица номинације. Праћењем мотивационих токова ре-
конструише се семантички садржај основног именовања и утврђује се сема 
која има индуктивну улогу у процесу мотивације. Њена активност и продук-
тивност сведочи управо о значају обележја одговарајућег појма које је њоме 
репрезентовано у појмовном систему говорника српског језика.  

 Семантичком класификацијом деривата унутар сваког појединачног 
гнезда установљен је следећи списак семантичко-идеографских категори-
ја: активности, делатности и стања (каменовати, земљорадња, наводњавати, 
ваздухопловство, наватрити, дрводељство, вуковати), особе (каменорезац, 
земљак, водар, ваздухопловац, ватрогасац, дрводеља, вуковија), особине (ка-
мен, земаљски, воден, ваздушан, ватрен, дрвен, вучји), људско тело, болести и 
ране (каменац, водоглавост, вукоједина), животиње (каменарица, водоземац, 
дрварица, вучјак), биљке (камењача, поземљуша, водарка, дрвењак, вуковар-
ка), предмети (алем-камен, водомер, ваздухоплов, ватраљ, дрвењача, вучарка), 
простор (камењар, земљоуз, водомеђа, ватриште, дрвара, вучница), грађевине 
(камењара, приземљуша, водовод, ватреница, дрвљаник), материја (каменац, 
земљиште, дрварија), оними (Каменко, Земун, Ватрослав, Дрвар, Вукашин), 
имена субјективне оцене (каменчуга, земљица, водица, ваздушак, ватрица, др-
венце, вучина), црква и религија (Водокрст), митолошка бића (водарица), нат-
природна бића (вукодлак), појаве у природи (земљотрес), новчане накнаде 
(водарина, земљарина, дрварина). Чланови деривационих гнезда лексема ко-
јима се именују елементи природе обележавају разноврсне појмове из области 
које су концептуално блиске (нпр. животиње, биљке, простор, материја), али и 
оне који припадају на први поглед прилично удаљеним доменима стварности 
(нпр. религијски и митолошки појмови). Ипак, семантичком анализом уста-
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новљене су законитости семантичко-творбеног варирања и утврђен је списак 
активних сема у семантичком садржају основне речи које индукују развој де-
ривата. Активним и продуктивним сматрају се оне семе које мотивишу разно-
врсне семантичке моделе, унутар којих се распоређују деривати из различитих 
семантичко-идеографских категорија. 

Иако се врсте активних сема и њихов распоред разликују од гнезда до 
гнезда, може се уочити извесна правилност, тј. понављање истог типа сема у 
семантичком садржају посматраних лексема које подстичу њихово семантич-
ко-деривационо варирање. То су, у првом реду, семе које се односе на изглед 
и физичка својства посматраних природних елемената, перципирана чулима: 
тврдоћа и чврстина дрвета, његова физионимија и величина; затим, тврдоћа и 
чврстина камена, његов састав и облик, непокретност и умртвљеност, непро-
менљивост, постојаност и трајност; код ватре је то способност горења, топло-
та коју одаје, искричавост, боја и сјај; издвајају се састав ваздуха, густина, те-
жина и величина; за воду је важна количина у којој се може јавити, а за вука 
изглед у целини и величина. Ове семе подстичу настанак деривата који при-
падају следећим семантичким моделима: ‘бити / наћи се у стању тврдоће, чвр-
стине, сличном дрвету (нпр. здрвенити [се])’, ‘оно што је слично камену по 
тврдоћи’ (нпр. каменина), ‘који је сличан ватри по топлоти коју испушта’ (ва-
трени [зраци сунца]), ‘који је лаган и прозиран као ваздух’ (нпр. ваздушаст). 
У семантичком садржају лексеме вук, међутим, истичу се и семе које се односе 
на ћуд ове животиње, његове карактерне црте и понашање, које истовремено 
одређују и однос околине према овој животињи, као и њен однос према око-
лини. Оне су значајне за моделе као што су: ‘онај који је по карактеру сличан 
вуку’ (нпр. вукобаша), ‘оно чиме се вук лови’ (нпр. вучарка), ‘оно што је резул-
тат напада вука на околину’ (нпр. вукокољина) итд. 

Анализа показује да се активношћу одликују семе које се тичу способно-
сти природних ентитета да се јаве у одређеном облику или да учествују у кон-
фигурацији терена. То је својствено води, која се у природном амбијенту јавља 
у форми реке, језера, мора и сличне водене површине или тока односно као 
течност уопште или материја; земља, такође, има лик подлоге или површине, 
растресите материје, веће територијалне јединице, планете или копна; у исто 
време она се перципира и као животни простор; дрво је биљка, али и врста 
материје или материјала. Ове семе подстичу следеће семантичке моделе: ‘који 
обилује водом’ (нпр. поводан), ‘дејство водене масе’ (водоплав), ‘онај који је са-
чињен од земље као материје’ (нпр. земуница) итд. 

У значењском потенцијалу лексема дрво, камен и земља истакнуте су 
семе које упућују на могућности употребе именованих елемента природе у не-
ком од својих облика постојања у различите сврхе. То је својствено, пре све-
га, дрвету и камену, који функционишу махом као грађевински материјал; зе-
мља је, на другој страни, посед или површина која се може обрађивати. Ове 
семе утичу на развој семантичких модела као што су: ‘обрада дрвета и изра-
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да предмета од њега’ (дрводеље), ‘обрада камена и употреба у различите сврхе’ 
(нпр. каменарство), ‘обављање активности над обрадивом површином’ (нпр. 
земљорадња) итд.

 Активне су семе које указују на егзистенцијални значај појединих при-
родних ентитета. Дрво је станиште и извор хранљиве материје појединих сит-
них животиња и инсеката; вода је услов опстанка свег живог света на земљи, а 
такође је и животни простор многих биљних и животињских врста. Под ути-
цајем ових сема настају семантички модели: ‘онај који борави на дрвету и хра-
ни се њиме уништавајући га’ (нпр. дрварица), ‘онај који пије воду’ (нпр. водо-
пија) итд.

Религијска и митолошка функција природних ентитета у животу српске 
језичке заједнице одражава се на семантику лексичких јединица које их име-
нују те омогућава настанак образовања из тог домена. Ова функција својстве-
на је камену, води, ватри и вуку. Њиховим деловањем настају семантички мо-
дели попут следећих: ‘оно што учествује у религијском обреду’ (нпр. водица), 
‘радња у којој вода има религијску функцију’ (нпр. водоосвећење), ‘онај који је 
стекао вучје особине’ (нпр. вукољуд) итд. 

У непосредној вези с тим је и веровање српске језичке заједнице у њи-
хову заштитну моћ, што се на језичком плану одражава присуством одгова-
рајућих сема које индукују онимске деривате: Ватрослав, Вукан, Каменко итд. 

И други аспекти природних елемената значајни су за говорнике српског 
језика, што се на језичком плану одражава присуством сема које подстичу се-
мантичко-деривационо варирање: могућност камена и каменитих подлога да 
послуже као предмет изучавања, манипулација каменом, могућност употре-
бе камена као украсног предмета, могућност добијања различитих врста ма-
терије од камена те његова употреба у одмеравању простора. Ватра је, тако-
ђе, подложна манипулацији, као и ваздух. Услови егзистенцијалног опстанка 
вука односно простор који ова животиња запоседа заузимају значајно место 
у свести говорника српског језика. Свим овим семама подстакнути су модели 
попут следећих: ‘дисциплина која се бави каменом’ (нпр. каменословље), ‘оно 
што се добија из камена’ (нпр. каменоуље, окамина), ‘онај који подстиче ватру’ 
(нпр. ватрометник), ‘који обилује вуковима’ (нпр. вуковит) итд.         

Семантичка анализа чланова деривационих гнезда лексема којима се 
именују посматрани природни ентитети показује да је концептуализација тих 
елемената заснована у првом реду на информацијама које се чулно перципира-
ју. Подаци о датим појмовима прикупљени су захваљујући ангажовању разли-
читих чула и зато у свести говорника заузимају веома важно место. Организа-
ција ових података затим подлеже мисаоним процесима својственим научном 
мишљењу, што у језику резултира настанком читавог низа терминолошких је-
диница којима се именују различите биљне или животињске врсте, затим де-
латности, активности и дисциплине, појаве и стања који су концептуално по-
везани с посматраним природним елементима. Деривати, међутим, указују и 
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на знатан удео религијског и митолошког мишљења у поимању природе, које је 
врло често засновано на симболичким и архетипским представама. 

9.5. Анализи су подвргнути и устаљени синтагматски спојеви с називом 
одговарајућег природног ентитета, који махом припадају научним и народним 
терминосистемима. Корпусом су обухваћени они устаљени изрази који су по-
тврђени у дескриптивним једнојезичним речницима тако да је њихов број од 
самог почетка ограничен врстом извора из којих је грађа прикупљана. Без об-
зира на то што се у стручној литератури овакви спојеви можда срећу у већем 
обиму, добијени подаци довољни су да се стекне увид у особености концепту-
ализације посматраних елемената природе. 

Према бројности устаљених израза које конститушу, лексеме камен, зе-
мља, вода, ваздух, ватра, дрво и вук распоређују се на сличан начин као код 
деривата. Дакле, предњаче лексеме вода, и дрво, са четрдесетак јединица, за 
њима следе камен (32), земља (22), ватра (14) и ваздух (8). Иако у речници-
ма нису забележени терминолошки изрази с лексемом вук, ово не мора нужно 
упућивати на закључак да они не постоје (нпр. сиви вук, арктички [поларни 
или бели] вук), већ само да нису толико својствени наивној језичкој компетен-
цији говорника српског језика. 

 Већина синтагматских спојева има статус термина у језику и настаје 
најчешће придевском детерминацијом основне речи, издвајањем неке од спе-
цифичних карактеристика датог појма – боје, намене, хемијског састава и сл. 
(нпр. црно дрво, бријачки камен, мека вода итд.). Њихова семантика развија се 
махом деловањем синегдохе, и то по моделу име ширег појма за ужи, тако да 
се између мотивне (основне) лексеме и секундарног, синтагматског образова-
ња успоставља хиперонимско-хипонимски однос таксономског типа (нпр. зе-
мља ‘мека, трошна, растресита материја по Земљиној кори [минералног или 
органског порекла]’ → црвена земља ‘црвена или црвенкаста земља слабије 
плодности, која садржи примесе глине и оксиде гвожђа и алуминијума, а неке 
врсте употребљавају се и као боја’). Синегдоху прати метонимија или метафо-
ра у зависности од врсте везе успостављене између полазног и циљног садр-
жаја. Терминолошки изрази овог типа припадају како научној тако и народној 
терминологији. Научна терминологија из различитих области (географије, хе-
мије, медицине и сл.) одражава научни, енциклопедијски облик сагледавања 
стварности, којем је својствена примена прецизне методологије стицања и уо-
бличавања знања тако да представе о свету, које настају као коначан резултат 
тог процеса, у знатној мери одговарају реалности. Народна терминологија, на 
другој страни, последица је наивног виђења света. Иако се претежено ослања 
на чулно искуство и практичну страну живота, и она у извесној мери одража-
ва принципе који су слични принципима научног мишљења, због чега је врло 
блиска научној терминологији и некада ју је врло тешко разграничити од ње. 
Без обзира на то да ли је реч о народним или научним терминима, њихово по-
стојање указује на облике концептуализације природних елемената. У свести 
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говорника српског језика наглашена је могућност постојања датих ентитета 
у разноврсним формама, издвојених по неким специфичним појединостима, 
као и могућност њихове практичне примене у различите сврхе. 

Посебно место у систему устаљених израза припада религијској, цркве-
ној и етнолошкој терминологији, која је доказ религијског, митолошког, а по-
некад и магијског начина мишљења. То потврђује сасвим другачију димензи-
ју концептуализације природних ентитета. Осим њихове практичне стране, за 
српску лингвокултурну заједницу значајна је њихова симболичка и архетип-
ска вредност која чини основу веровања у изванредне моћи природних елеме-
ната (нпр. у апотропејску или профилактичку функцију ватре, воде и камена).     

 9.6. Лексеме камен, земља, вода, ваздух, ватра, дрво и вук, у целини гле-
дано, имају умерени фразеолошки потенцијал. Он је најизраженији код лек-
сема вода, земља и ватра, које конституишу више од педесет фразеолошких 
јединица, за њима следи камен, са четрдесетак примера, док најмањи фразео-
лошки потенцијал имају лексеме ваздух, дрво и вук, које су део мање од дваде-
сет фразеологизама.  

И када је реч о фразеолошком слоју језика, у обзир се узима првенстве-
но његова семантика, тачније разматра се процес семантичке фразеологизаци-
је с циљем да се дође до базе која је мотивисала фразеологизам. Тако је могуће 
утврдити који аспекти посматраних природних елемената у свести говорника 
имају довољно истакнуту улогу да мотивишу настанак фразеолошких струк-
тура. Анализом фразеолошке семантике утврђено је да постоји неколико уста-
љених поступака који учествују у фразеологизационом процесу односно да је 
неколико аспеката природних елемената који подстичу фразеологизацију. У 
првом реду, то су њихова физичка својства која говорници перципирају чули-
ма. Тако су у свести говорника јасно истакнуте тврдоћа, чврстина, отпорност 
и хладноћа камена, затим непокретност и висина дрвета, течно стање воде, 
њена бистрина и прозирност, као и значај за опстанак живог света. Физич-
ка својства природних ентитета служе као основа за разумевање карактерних 
особина људи, њихових физиолошких и емоционалних стања, активности итд. 
(хладан као камен, бити од камена, имати срце од камена, имати камен на 
души, бити пијан као дрво, спавати као дрво, сипати воду у решето, живети 
на хлебу и води, држати као мало воде на длану итд.). Мотивациону базу, тако-
ђе, чини искуство које је човек стекао у непосредном додиру с природним еле-
ментима и његов субјективан утисак о њима. Тако су међу фразеологизмима 
са саставницом ватра најзаступљенији управо они који одражавају човеков 
доживљај ватре као разорне и по његов опстанак опасне силе. Фразеологизми 
показују да се помоћу ње концептуализују тешке, безизлазне ситуације (бити 
између две ватре), затим раздор, неслога, побуна (распиривати ватру), ору-
жани напад (отворити ватру), вербални напад (осути ватру на кога), љут-
ња (сева коме ватра из очију) итд. На исти начин треба разумети и примере у 
којима се удружују компоненте вода и ватра: кроз ватру и воду проћи, ићи и 
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у воду и у ватру за кога. Човеков утисак о ваздуху као празном простору под-
стиче настанак примера као што су: зидати куле у ваздуху, висити у ваздуху 
и сл. Вук се доживљава као гладна и похлепна животиња, али у исто време као 
опасна и подмукла, што мотивише примере: гладан као вук, поставити вука 
за пастира, држати вука за уши, вук у јагњећој кожи и сл. Осим знања о води 
као извору живота, говорници располажу и знањем о води као хидрогеограф-
ском појму, што је видљиво, пре свега, у опозитним представама плитка : ду-
бока вода. То мотивише изразе пасти на танке воде, вода долази коме до грла 
и сл., којима се реферише о изразито неповољним околностима у којима се чо-
век може наћи. Свест о протицању воденог тока видљива је у примерима оти-
ћи низ воду, пустити кога, шта низ воду, пливати уз воду, пливати низ воду 
итд. Идеја о несталности и непрекидној покретљивости воде у основи је изра-
за који означавају емоционална стања човека и особине: дрхтати као прут на 
води, ходати као по води итд.    

Процес семантичке фразеологизације незамислив је без учешћа симбо-
личког, архетипског, религијског и митског облика разумевања стварности. 
Ове компоненте међусобно се преплићу будући да су различита митска и ре-
лигијска схватања утемељена на многим симболима и архетипским предста-
вама. Оне су уткане у семантички садржај појединих израза у чијем се саста-
ву налазе лексеме које именују посматране природне елементе. Тако је у изразу 
дрво и камен, у значењу ‘све, без изузетка, и оно што је најотпорније’, садржан 
култни бином камен–стабло, који заједно с водом репродукује космички пеј-
заж. Ова веза, у којој камен симболизује неуништивост и трајност, а стабло 
периодично обнављање, доживела је касније преображај у жртвеник и храм. 
У Старом и Новом завету камен односно храм саздан од њега симболизује Го-
спода, а онима који не верују постаје сметња и препрека. Ова метафора уграђе-
на је у фразеологизме библијског порекла камен спотицања ‘сметња, препрека 
за решење, остварење нечега’ и камен смутње (раздора) ‘узрок неспоразуму, 
свађи, раздору’. Архетипска опозиција вук–јагње, која симболизује релацију 
подмуклост, подлост, злоба : доброта, чистота, невиност, уткана је у новоза-
ветни текст, на основу којег настаје фразеологизам вук у јагњећој (овчјој) кожи. 
Њиме се квалификује дволичан човек, који прикрива права осећања или наме-
ре. Архетипске опозитне релације могу се ишчитати и у примерима који садр-
же саставнице небо и земља. У њиховој основи налази се симболизам супрот-
ности између неба као активног и земље као пасивног принципа, тј. мушког и 
женског аспекта појавног, што показује пример разликовати се као небо и зе-
мља. Описани симболизам подржан је религијском представом о земљи и небу 
као одвојеним космичким просторима, која мотивише фразеологизме са зна-
чењем просторне удаљености или квантификације уопште: далеко као (коли-
ко) од неба до земље, од неба до земље. Бинарне опозиције далеко–близу и горе–
доле могу се у процесу метафоризације схватити и као супротности у домену 
мишљења: бити с главом у облацима, а ногама на земљи, пасти с неба на земљу, 
спустити се на земљу итд. У примеру пупак земље садржан је симболизам сре-
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дишта, који претпоставља повезаност трију космичких простора: неба, земље 
и подземља помоћу осе у средишту. По јеврејском, вавилонском и индоевроп-
ском веровању средиште чини храм, као место укрштања вишег (божанског), 
земаљског и подземног света. А храм је, заправо, реплика космичке планине, 
дрвета света или средишњег стуба, на чијем се врху, као највишој тачки на зе-
мљи, налази пупак земље, из којег је почело стварање.   

Симболика је у основи и многих традиционалних ритуалних радњи које 
су мотивисале фразеологизме. Старобалкански обичај ношења камена о вра-
ту, којем прибегавају они којима је учињена каква неправда, симболизује пои-
стовећивање с мртвима указујући на то да молилац тако испољава само жељу 
за задовољењем правде, а не и поправљање личног положаја. Из тога се разви-
јају изрази бити камен на чијем врату ‘бити велик терет, велика брига коме’, 
камен о врат привезати (обесити и сл.) ‘довести у велику опасност, натовари-
ти велику невољу, бригу’. Ритуално кажњавање каменовањем, својствено мно-
гим старим културама, подстиче настанак фразеологизама: бацити (бацати) 
камен на кога, бацити се (бацати се) каменом, бацати (дићи, осути, сипати) 
(дрвље и) камење на кога, бацати се камењем на кога. 

Религијска позадина уочљива је у примерима који настају специфич-
ним фразеологизационим поступцима на основу библијског текста. Тако је на 
основу приче о Мојсијевом избављењу потлаченог јеврејског становништва 
из египатског ропства формиран фразеологизам обећана земља. Народна ре-
лигија, такође, учествује у фразеолошкој мотивацији, што потврђују приме-
ри: патити (мучити се) као ђаво (враг) у плиткој води (укубурио као ђаво на 
плиткој води) ‘бити у тешкој, безизлазној ситуацији’ и живети као враг у мало 
воде ‘тешко, мукотрпно живети’. Ови изрази настали су под утицајем верова-
ња у то да су природна станишта ђавола вирови, ритови, дубоке реке с вртло-
зима, понори, јаме итд. те да боравак у плиткој води за њега представља не-
пријатно искуство.

9.7. На крају се може констатовати да анализа језичких података веома 
успешно открива облике концептуализације природе у српској лингвокултур-
ној заједници, тј. да је на основу лексичког система могуће реконструисати је-
зичку слику природе. Резултати показују да у њеном формирању учествују оба 
типа спознаје стварности – доживљавање, које се остварује првенствено чули-
ма, али и моралним односно естетским осећајима, и разумевање, у којем уче-
ствују интелектуални инструменти. Најутицајније је чулно средство спознаје 
природе, које омогућава сагледавање физичких аспеката природних елемена-
та, као и искуство у непосредном додиру с њима, које открива њихову прак-
тичну примену у свакодневном животу и науци. Међутим, осим ове димензије 
која је заснована на реалним карактеристикама природних ентитета, усмере-
ност човека на природу од тренутка његовог постанка па све до савременог 
доба подстакла је у његовој свести и нешто другачије облике виђења света. То 
је митско и религијско сагледавање природе, у које су уткани симболички и ар-
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хетипски механизми мишљења. У језику се они испољавају у различитим фор-
мама с обзиром на то да се његове јединице међусобно разликују по својој при-
роди. У области деривације и терминолошких спојева ови облици мишљења 
сагледавају се на основу денотативног аспекта семантике датих јединица одно-
сно на основу њиховог семског састава – овим језичким средствима номину-
ју се разноврсни ентитети из човековог непосредног окружења, научни, рели-
гијски и митски појмови. За разлику од њих, у фразеолошком слоју лексичког 
система они су видљиви само на основу културне конотације, садржане у мо-
тивационој основи фразеологизма, у његовој позадинској слици. Ипак, без об-
зира на ове разлике језик се с правом може одредити као један од најсаврше-
нијих показатеља човековог схватања света који га окружује.
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10. КАРТИНА ПРИРОДЫ В СЕРБСКОМ ЯЗЫКЕ – 
СИНТЕЗ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

10.1 Исследование было проведено с целью показать доминирующие 
модели мнений, связанных с природой, представленные в сербском лингво-
культурном сообществе, т.е. представить и описать механизмы пережива-
ния и осмысления универсальных элементов природы, содержащихся в се-
мантике лексических единиц сербского языка. Поскольку картина природы 
очень сложная и обширная, для этого случая было выбрано всего несколько 
понятий, вербализация которых была соблюдена: камен/камень, земља/зем-
ля, вода/вода, ваздух/воздух, ватра/огонь, дрво/дерево и вук/волк. Такой выбор 
можно оправдать следующими причинами. Во-первых, земля, вода, воздух и 
огонь включены в древнейшие образцы человеческого мышления, которые 
изначально были мифологическими. Философские мысли древнего Китая и 
Греции также были переплетены с идеей о существенной ценности этих эле-
ментов. Во-вторых, их практическая сторона. Земля, понимаемая в первую 
очередь как пространственный объект, представляет собой место прожива-
ния всех жителей планеты, и знание об этом вездесуще в человеческом созна-
нии. Вода и воздух – источник жизни, потому что они обеспечивают выжи-
вание живого мира на Земле. Камень – это строительный блок внешней коры 
Земли, который в естественной форме находится в виде блоков или больших 
масс. Это естественная среда обитания каждого жителя планеты. Его возмож-
ности были максимально использованы при строительстве, поэтому он игра-
ет очень важную экзистенциальную роль. Дерево также можно считать уни-
версальным, учитывая его распространение и функцию как в естественной 
среде, так и в хозяйственной и культурной жизни людей. Наконец, выбор вол-
ка в качестве представителя животного мира природы объясняется простран-
ственной близостью с носителями сербского языка, поскольку жизненное 
пространство сербского языкового сообщества одновременно является есте-
ственной средой обитания этого животного. В-третьих, все вышеперечислен-
ные элементы, а также представители флоры и фауны имеют духовное зна-
чение, т.е. особую религиозную, мифологическую, культовую и магическую 
ценность.
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Концептуализация наблюдаемых природных образований осуществля-
ется в рамках лексической системы сербского языка, на корпусе лексических 
единиц, которыми они номинированы. Номинативное поле данных концеп-
тов, которое рассматривается в настоящем исследовании, включает: 1. лекси-
ку современного сербского языка, которая называет соответствующие поня-
тия камен/камень, земља/земля, вода/вода, ваздух/воздух, ватра/огонь, дрво/
дерево и вук/волк; 2. вокруг упомянутых лексем собрались члены словообразо-
вательих гнезд (каменит, окаменити се, земљак, земљиште, водњикав, водени-
ца, ваздушан, безваздушан, ватрен, ватриште, дрвара, дрвосеча, дрвен вучи-
ца, вукодлак итд.); 3. терминологические единицы, составляющие упомянутые 
лексемы (убојити камен, лончарска земља, масна земља, камен међаш, тврда 
вода, плодова вода, давање ваздуха, жива ватра, бело дрво, хлебно дрво итд.); 
4. фразеологизмы, в состав которых входят наблюдаемые языковые единицы 
(пао ми је камен са срца, преврнути небо и земљу, обећана земља, мучити се 
као ђаво у плиткој води, висити у ваздуху, градити куле у ваздуху, бежати као 
од ватре, ставити руку у ватру за кога, спавати као дрво, поставити вука за 
пастира и т.д.). Во всех случаях учитывается количество членов поля номи-
нации и, прежде всего, их семантика, т.е. разобщенность многозначной струк-
туры, характера и механизмов развития вторичных смыслов. В исследовании 
использованы методы, характерные для семантико-когнитивный и лингво-
культурологический подход к языку. В первую очередь, это семасиологиче-
ский и лингвоконцептологический метод восприятия материала, основанный 
на определении компонентов концепта, входящих в семантическое простран-
ство языка, то есть на моделировании концепта и формировании его содержа-
ния на основе семантики языковых единиц, которые их называют. При рекон-
струкции концепта, когда речь идет о мотивированных единицах номинации 
(лексемы со второстепенным значением, производные слова и фразеологиз-
мы), следует мотивационное направление, т.е. определяются компоненты пер-
вичной лексической семантики, стимулировавшие их развитие. Очень важ-
ную роль в этой процедуре играет метод компонентного анализа значения 
слова.

10.2. Как уже указывалось, предметом исследования является картина 
природы, отраженное в сербском языке, т.е. языковая картина природы, ха-
рактерная для сербское лингвокультурное сообщество. Это исследование, на-
правленное на раскрытие языковой картины мира, в первую очередь фокуси-
руется на языковой личности (homo loquens), понимаемой в соответствии с 
моделью, предложенной Ю. Караулова (2010). Цель состоит в том, чтобы про-
лить свет на его лингво-когнитивный аспект, который представляет собой 
своего рода организацию знаний о мире. Базовыми единицами этого уров-
ня тезауруса являются понятия (концепты), имеющие иерархически-коор-
динативную структуру. Концепт является базовой единицей мыслительного 
кода человека, обладающей относительно упорядоченной внутренней струк-
турой, которая несет энциклопедическую информацию об отражаемом пред-
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мете или явлении, об интерпретации данной информации. Кроме того, кон-
цепт входит в концептосферу как информационную базу мнения (Попова, 
Стернин 2007: 34–36). В понимании отношения язык – мнение – реальность, 
которое подразумевает сбор информации из внешнего мира, ее обработку и 
хранение в нашем сознании, а затем встраивание в сам язык, понятие концеп-
тосферы культуры занимает важное место. По мнению И. Зыковой (Зыкова 
2015: 41–55) познание культуры как реальности человеческого существова-
ния основано на процессе взаимодействия чувств и интеллекта, так что мож-
но говорить о двух взаимосвязанных типах познания: переживании и осмыс-
лении света. Переживание реализуется через чувства и эмоции, моральные и 
эстетические чувства и может быть эмоционально-чувственным, душевным и 
эстетическим. Осмысление мира включает в себя интеллект и интеллектуаль-
ные инструменты (архетипы, анимизм, тотемизм, магию, логический анализ 
и положения, гипотезы, теории и т.д.), и может быть архетипическим, мифо-
логическим, религиозным, философским и научным. Концептосфера культу-
ры, полученная хранением этих данных в концептуальной системе человека, 
воплощается многочисленными невербальными знаками самого разного ха-
рактера, составляющими различные и взаимосвязанные семиотические об-
ласти. При этом следует подчеркнуть, что существует резкая граница между 
вербальной и невербальной семиотикой и что язык и культура считаются не-
зависимыми и отдельными семиотическими системами. 

Эти идеи, касающиеся отношения между языком, мнением и реально-
стью, безусловно, не новы в мире лингвистики и философии языка и особен-
но выражены в учении В. фон Гумбольдт, Э. Сапира и Б. Лия Ворф. Хотя раз-
мышления на эту тему в какой-то момент в развитии лингвистической мысли 
были заморожены, к концу двадцатого века, в рамках этнолингвистики, ког-
нитивной лингвистике, лингвокультурологии и т.д., они снова стали актуаль-
ными и возрождают целый ряд новых исследований, твердо подкрепленных 
теоретическим методом и эмпирически.

10.3. В целом, все лексемы, называющие наблюдаемые концепты, име-
ют фрагментированную и богатую многозначную структуру, что свидетель-
ствует об их непротиворечивости в основной лексике носителей сербского 
языка и, косвенно о важности названных концептов в их концептуальной си-
стеме. Однако, учитывая количество значений, между ними можно заметить 
очень выраженные различия. В самом верху шкалы находится лексема ватра/
огонь, имеющая тридцать пять семантических реализаций, которая представ-
лена   в лексикографической обработке шестнадцатью точками, а в ее нижней 
части находятся лексемы ваздух/воздух и дрво/дерево, каждая из которых име-
ет восемь реализаций, представленных пятью и семью точками соответствен-
но. Между этими полюсами располагаются другие лексемы: вода/вода (19/9), 
вук/волк (14/7), камен/камень (12/6), земља/земля (10/5). Убедительное преоб-
ладание лексемы ватра/огонь по количеству значений в какой-то мере объяс-
няется богатой и фрагментированной семантической структурой первично-
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го смыслового содержания, объединяющей компоненты, касающиеся самой 
сущности названной реальности, ее объема, цвета, теплоте, цели и т.д., а так-
же относящиеся к его мифологическому и ритуальному значению.

В развитии многозначной структуры этих лексем представлены обыч-
ные концептуально-семантические механизмы (синекдоха, метонимия и ме-
тафора), которые во многих случаях действуют вместе и отображают способ, 
которым говорящие воспринимают, понимают и переживают наблюдаемые 
природные элементы, связывая их с другими сегментами реальности. Мате-
риал показывает, что синекдоха не является ни редким, ни периферийным 
смысловым механизмом. Образец название целого вместо названия ча-
сти – лежит в основе развития вторичных значений лексемы камен/камень 
(название минерального агрегата для обозначения части этого агрегата), 
земља/земля (название планеты для: а) части планеты, на которой проис-
ходит жизнь; б) сухой части планеты или суши; в) пространства на пла-
нетах, подлежащее обработке) и дрво/дерево (название растения для часть 
растения). Лексема вода/вода может дать название термину, более узкому, чем 
тот, который указан по его первичному семантическому содержанию (назва-
ние материи для тип материи). Тот же образец представлен в развитии одно-
го из второстепенных значений лексемы ватра/огонь (горячая материя для 
обозначения горячей материй определенного объема и формы). Установле-
ние гиперонимико-гипонимических отношений на основе шаблона часть–це-
лое и более широкий термин – более узкий термин (определенного с точки 
зрения формы существования, объема, характерных черт и т.д.) среди семан-
тического содержания в пределах одного и того же многозначного комплекса 
указывает на то, что концептуализация природных элементов реализуется по 
их частям или типам, и что в нашем сознании представления об этих явлени-
ях очень строго категоризированы, поэтому взаимодействие в их понимании 
вполне естественно и ожидаемо. Поэтому носители сербского языка, воспри-
нимая определенные элементы природы, замечают те их характеристики, ко-
торые позволяют им проявляться в различных формах. 

Метонимический механизм мышления также играет очень важную роль 
в понимании стихий природы. В соответствии с образцом название материи 
для обозначения пространства, сделанного из нее, который она заполняет 
или на котором находится некоторые из его вторичных значений развивают 
лексемы камен/камень, вода/вода, ваздух/воздух и ватра/огонь. Также возмож-
но изменить тип концептуализации, который показывает, что материя, кото-
рая является частью определенного пространства, понимается именно через 
данное пространство (земля в смысле ‘материи, составляющей Земную кору’). 
Лексемы со значением природных элементов, которые в некоторых видах де-
ятельности служат материалом для обработки с метонимическим семанти-
ческим разбросом, становятся названиями предметов, сделанных из данно-
го вещества (например, камен/камень ‘надгробный памятник’ или дрво/дерево 
‘деревянный предмет: корабль, лодка, доска и т.д.’). В многозначной структу-
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ре лексем вода/вода и ваздух/воздух также отмечается действие шаблона на-
звание материи для обозначения действия, связанного с ней (‘увеличение 
или излияние воды, наводнение’ или ‘движение, поток воздуха’). Некоторые 
семантические реализации лексемы ватра/огонь были получены путем объе-
динения метонимических образцов, например горячее вещество → создание 
эффекта горячего вещества → оружие, использующее такой эффект → бое-
припасы для такого оружия и событие, вызванное использованием тако-
го оружия. Следующие метонимические модели также важны для развития 
его многозначности: материя, которая горит для средств, использующих ее, 
или материя, которая горит для людей, собирающихся вокруг. В сотруд-
ничестве с метонимией и синекдохой лексема вук/волк развивает семантиче-
ское содержание ‘одежда, полученная из волчьего меха’. Такое семантическое 
расширение лексем, называющих природные элементы, показывает, что в со-
знании говорящего особенно ярко выражены свойства, касающиеся возмож-
ности их участия в конституировании других сущностей, возможности их ис-
пользования в создании объектов, возможности агентивного действия и так 
далее.

Метафорическое и метонимико-метафорическое содержание, кото-
рое эти лексемы могут реализовывать в соответствующих контекстах, в зна-
чительной степени отражают картину природы, характерную для сербского 
лингвокультурного сообщества. А именно, в сознании носителей сербского 
языка определенные черты природных сущностей очень заметны и занима-
ют важное место, что отражается на лингвистическом уровне через продук-
тивность эксплицитных и имплицитных сем в первичном значении лексем, 
связанных с данными свойствами. Семантический и концептуальный ана-
лиз приводит к выводу, что носители сербского языка в первую очередь об-
ращают внимание на физические свойства природных элементов: прочность, 
твердость и холодность камня; затем чистоту и прозрачность воды или неста-
бильность ее формы; затем бесконечность циркуляции воздуха, его неулови-
мость и невесомость; цвет, сияние и тепло огня, а также его разрушительную 
силу и действие; внешний вид деревьев; поведение волка. Эти характеристи-
ки служат источником концептуализации других областей реальности. Семы, 
касающиеся описанных характеристик природных явлений, вызывают мета-
форическое и метонимико-метафорическое содержание из области черт че-
ловеческого характера (камен/камень – человек с сильным характером, хо-
лодный нечувствительный человек; вук/волк – храбрый, отважный человек, 
энергичный человек, хулиган, тиран), эмоции (ватра/огонь – любовная то-
ска, страсть, экстаз, восторг, гнев, ярость), физиологические состояния чело-
века (ватра/огонь – румянец щёк, лихорадка, болезнь), состояния сознания 
(ваздух/воздух – дух, настроение, атмосфера), свойства предмета (вода/вода – 
степень чистоты дорогих камней) и т.д. Связывание представлений о разных 
сегментах реальности в человеческом сознании неслучайно и произвольно. 
В когнитивной семантике это объясняется существованием так называемой 
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метафоры большой цепи существования, которая предполагает наивную тео-
рию взаимосвязи „вещей” в мире. Большая цепь существования подразумева-
ет иерархически установленную систему понятий: люди, животные, растения, 
сложные объекты, естественные физические вещи, которые определяются ти-
пичными характеристиками и поведением. Система становится метафориче-
ской, когда определенный уровень цепи используется для понимания друго-
го уровня, в результате чего этот процесс может идти в обоих направлениях 
(Kövecses 2010: 154). Эти примеры показывают движение от нижнего уровня к 
верхнему уровню цепи существования.

Эти базовые концептуальные механизмы участвуют, в основном, в наи-
вном взгляде на мир, который главным образом основан на чувствах, посколь-
ку сводится к восприятию соответствующих свойств природных элементов. В 
то же время все лексемы, которыми названы данные природные элементы, яв-
ляются отражением научного восприятия реальности, поскольку они явля-
ются частью соответствующей терминологии как в их первичной, так и в не-
которых вторичных семантических реализациях. Научная форма познания 
мира природы состоит именно в выявлении, описании и систематизации его 
элементов так, чтобы конечный результат такого понимания полностью со-
ответствовал действительности. В плане многозначности она проявляется 
в наличии терминологических значений в области медицины, ботаники, зо-
ологии и т.д. Лексема камен/камень развивает медицинское значение ‘твер-
дое тело впочках, в мочевом или желчном пузыре, образованное отложени-
ем мочевой соли, кислоты и т.д. или компоненты желчи’, из чего метонимия 
далее дает ‘заболевание, вызванное этим явлением’. Лексему вук/волк вторич-
но называют ‘разновидностью морского окуня (Labrax lupus)’, а также ‘мерт-
вой головой’, т.е. ‘большой мотылек Acherontia atropos из ф. Splingidae с узором 
в виде мертвой голове на дорсальной стороне грудной клетки’. Эта же самая 
лексема развивает содержание из области народной терминологии: 1. ‘расте-
ние марьянник полевой – Melampyrum arvense’; 2. ‘твердая часть кукурузно-
го початка’; 3. ‘опрелость, intertrigo, рана, вызванная трением или потоотде-
лением, исп. волчья рана’. Однако определенные семантические реализации 
наблюдаемых лексем отражают религиозное, мифологическое и ритуальное 
понимание мира природы. Значение словосочетания ‘надгробная плита, ме-
мориальная доска, памятник на месте смерти, отметка’ лексемы камен/камень 
мотивировано анимистическим пониманием этого элемента, согласно кото-
рому душа пребывает в камне, и обычай ставить надгробие выполняется с це-
лью привязать душу к ее могиле и, таким образом, предоставить ей жилище. 
Региональные значения лексемы вук/волк: ‘мальчики и девочки, которые при-
ходят к дому жениха на свадьбу и шутят’ или ‘молодые люди (обычно пасту-
хи), которые ходят из дома в дом в канун Рождества и играют в разные игры’ 
возникли как результат обычной практики, связанной с определенными ситу-
ациями в сербской традиционной культуре.
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10.4. Анализ членов словообразовательных гнезд наблюдаемых лексем 
также является индикатором механизмов осмысления и переживания сти-
хий природы. Объем словообразовательных гнезд, т.е. количество его членов 
и его семантический потенциал, который отражается в количественном и ка-
чественном разнообразии семантических моделей, к которым принадлежат 
производные слова, позволяет более или менее точно взглянуть на факторы, 
которые регулируют понимание наблюдаемых природных компонентов. 

По количеству членов словообразовательных гнезд абсолютное преоб-
ладание имеют лексемы вода/вода и земља/земля, из которых у первой есть бо-
лее 360, а второй около 300 производных слов. За ними следуют гнезда лексем 
дрво/дерево (около 220), камен/камень (около 200), вук/волк (около 180) и ва-
тра/огонь (около 80), а наименьшую словообразовательную способность про-
являет лексема ваздух/воздух, из которой 12 лексических единиц полученных 
прямо или косвенно. Выбранные лексемы, в целом, имеют чрезвычайно бо-
гатые словообразовательные гнезда, что делает их конкурентноспособными 
с гнездами определенных соматизмов, например глава/голова или рука/рука 
(СДР 2003), что свидетельствует о важности занимаемых ими мест в концеп-
туальной системе носителей сербского языка. Единственное исключение – 
лексема ваздух/воздух, гнездо которого довольно мало, что несоразмерно той 
роли, которую названный термин играет в выживании на Земле. Причиной 
этого, скорее всего, являются физические характеристики названной сущно-
сти, в первую очередь его недоступность для чувственного восприятия и неу-
ловимость, а в умах говорящих представление о ему четко не дифференциро-
вано, так что на лингвистическом уровне замечается отсутствие конкретных 
сем в семантическом содержании лексемы, которые могли бы способствовать 
дальнейшему семантическому и словообразовательному разнообразию.

 На семантическом уровне большинство производных слов демонстри-
руют моносемичность, только в небольшом количестве случаев выражается 
многозначность, которая достигается семантическим транспонированием ос-
новного содержания лексемы (т.е. метафорой, метонимией или синекдохом, 
напр. дрворед/аллея а. ‘дорога или тропинка, окаймленная посаженными дере-
вьями, аллея’; б. ‘ряд или несколько параллельных рядов деревьев [обычно по 
прямой линии] вдоль дороги, вдоль променады, улицы в парке и т.д.’), по се-
мантико-морфологическим вариациям одна и та же образовательная модель, 
реализованная в больше различных целевых содержании (например, камени-
ца/устрицы 1.a. ‘сосуд, посуда из камня [для воды, масла и т.д.]’; б. ‘сосуд для 
освящённой воды, кропильница’; в. ‘каменный сосуд, служащий мерой жиз-
ни’; 2. геол. а. ‘впадина на поверхности известняковой скалы, образовавшая-
ся естественным путем, в которой задерживается дождь или снег’; б. ‘родник 
в камне’; 3. ‘каменоломня’; 4. ‘здание, построенное из камня’ и т.д.) или комби-
нацией этих двух процессов (например, дрвен/деревянный: 1. ‘полностью или 
в основном из дерева’; 2. ‘получено из дерева естественными или искусствен-
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ными химическими процессами; произведено, вызвано древесиной’; 3. ‘отно-
сится к дереву, к дровам (как топливу), к обработке дерева’; 4. ‘древовидный’).

Для этого исследования было особенно важно изучить семантику про-
изводных слов, т.е. их принадлежность к определенным семантико-идеогра-
фическим категориям, которые используются для обозначения сущностей из 
соответствующих областей реальности, а затем для объяснения связи меж-
ду основным словом и производным словом, то есть между терминами, на-
званными в их честь, с помощью специальных процедур. Как указывалось во 
вводной части, наиболее важной процедурой при определении особенностей 
концептуализации этих естественных образований является процедура, ко-
торая отслеживает мотивацию и развитие единиц вторичной номинации. Пу-
тем мониторинга мотивационных потоков реконструируется семантическое 
содержание основного именования и определяется сема, которая играет ин-
дуктивную роль в процессе мотивации. Его активность и продуктивность 
свидетельствуют о важности особенностей соответствующей концепции, ко-
торая представлена   им в концептуальной системе носителей сербского языка.  

 Семантическая классификация производных слов внутри каждого от-
дельного гнезда устанавливает следующий список семантико-идеографиче-
ских категорий: виды активности, виды деятельности и условия (каменова-
ти, земљорадња, наводњавати, ваздухопловство, наватрити, дрводељство, 
вуковати), лица (каменорезац, земљак, водар, ваздухопловац, ватрогасац, др-
водеља, вуковија),), характеристики (камен, земаљски, воден, ваздушан, ва-
трен, дрвен, вучји), человеческое тело, болезни и раны (каменац, водоглавост, 
вукоједина), животные (каменарица, водоземац, дрварица, вучјак), растения 
(камењача, поземљуша, водарка, дрвењак, вуковарка), предметы (алем-камен, 
водомер, ваздухоплов, ватраљ, дрвењача, вучарка), пространство (камењар, 
земљоуз, водомеђа, ватриште, дрвара, вучница), здания (камењара, приземљу-
ша, водовод, ватреница, дрвљаник), материя (каменац, земљиште, дрварија), 
онимы (Каменко, Земун, Ватрослав, Дрвар, Вукашин), названия субъективной 
оценки (каменчуга, земљица, водица, ваздушак, ватрица, дрвенце, вучина), 
церковь и религия (Водокрст), мифологические существа (водарица), сверхъ-
естественные существа (вукодлак), явления в природе (земљотрес), денеж-
ные пособия (водарина, земљарина, дрварина). Члены словообразовательных 
гнезд лексем, которые называют элементы природы, обозначают различные 
термины из областей, которые концептуально близки (например, животные, 
растения, пространство, материя), но также и те, которые принадлежат, каза-
лось бы, отдаленным областям реальности (например, религиозные и мифо-
логические термины). Тем не менее семантический анализ установил законы 
семантических и словообразовательных изменчивости и определил перечень 
активных сем в семантическом содержании основного слова, побуждающе-
го к развитию производных слов. Активными и продуктивными являются те 
семы, которые мотивируют различные семантические модели, внутри кото-
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рых распределены производные слова от разных семантико-идеографических 
категорий. 

Хотя типы активных сем и их расположение различаются от гнезда к 
гнезду, наблюдается определенная закономерность, т.е. повторение семан-
тики одного и того же типа в семантическом содержании наблюдаемых лек-
сем, что способствует их семантичекой и словообразовательной вариации. 
Это, прежде всего, семы, которые относятся к внешнему виду и физическим 
свойствам наблюдаемых природных элементов, воспринимаемых органами 
чувств: твердость и крепкость дерева, его внешний вид и размер; затем твер-
дость и крепкость камня, его состав и форма, неподвижность и умерщвление, 
неизменность, прочность и долговечность; в огне – это способность гореть, 
тепло, которое он излучает, блеск, цвет и сияние; выделяются состав воздуха, 
плотность, вес и размер; для воды важно ее количество, а для волка – внеш-
ний вид в целом и размер. Эти семы способствуют образованию производных 
слов, принадлежащих следующим семантическим моделям: ‘быть/находить-
ся в состоянии твердости, крепости, подобном дереву’ (например, здрвени-
ти [се]), ‘то, что похоже на камень по твердости’ (например, каменина), ‘ко-
торый подобен огню по теплу, которое он излучает’ (ватрени [зраци сунца]), 
‘который легок и прозрачен, как воздух’ (например, ваздушаст). В семантиче-
ском содержании лексемы волк, однако, выделяются семы, которые относятся 
к темпераменту этого животного, его чертам характера и поведению, которые 
одновременно определяют отношение окружающей среды к этому животно-
му, а также его отношение к окружающей среде. Они важны для таких моде-
лей, как: ‘тот, кто похож по характеру на волка’ (например, вукобаша), ‘это, на 
что охотится волк’ (например, вучарка), ‘каков результат нападения волка на 
окружающую среду’ (например, вукокољина) и т.д. 

Анализ показывает, что активность характеристична для сем, касаю-
щихся способности природных объектов проявляться в определенной фор-
ме или участвовать в конфигурации местности. Это характерно для воды, 
которая встречается в естественной среде в виде реки, озера, моря, и анало-
гичной водной поверхности или ручья, то есть в виде жидкости в целом или 
материи; земля также имеет форму субстрата или поверхности, рыхлого ве-
щества, более крупных территориальных единиц, планет или суши; при этом 
воспринимается и как жилое пространство; дерево – это растение, но также 
и разновидность материи или материала. Эти семы поощряют следующие се-
мантические модели: ‘тот, который изобилует водой’ (например, поводан), 
‘действие водной массы’ (водоплав), ‘тот, который состоится из земли как ма-
терии’ (например, земуница) и т.д.

В семантическом потенциале лексемы дерево, камень и земля выделе-
ны семы, указывающие на возможности использования названных элемен-
тов природы в некоторых формах их существования для различных целей. 
Это характерно, прежде всего, для дерева и камня, которые в основном слу-
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жат строительным материалом; земля, с другой стороны, является собствен-
ностью или пахотной землей. Эти семы влияют на развитие семантических 
моделей, таких как: ‘обработка древесины и изготовление из нее предметов’ 
(дрводеље), ‘обработка камня и использование для различных целей’ (напри-
мер, каменарство), ‘выполнение деятельности на пахотных землях’ (напри-
мер, земљорадња) и т.д.

 Активны те семы, которые указывают на экзистенциальную важность 
определенных природных объектов. Дерево является средой обитания и 
источником питательных веществ для некоторых мелких животных и насе-
комых; вода – это условие выживания всего живого на Земле, а также жиз-
ненное пространство для многих видов растений и животных. Под влиянием 
этих сем создаются семантические модели: ‘тот, кто живет на дереве и пита-
ется им, уничтожая его’ (например, дрварица), ‘тот, кто пьет воду’ (например, 
водопија) и т.д.

Религиозная и мифологическая функция природных образований в 
жизни сербского языкового сообщества отражается в семантике лексических 
единиц, которые их называют, и способствует возникновению образования в 
этой области. Эта функция характерна для камня, воде, огня и волка. Их дей-
ствие создает семантические модели, такие как: ‘то, что участвует в религиоз-
ном обряде’ (например, водица), ‘действие, в котором вода выполняет религи-
озную функцию’ (например, водоосвећење), ‘тот, кто приобрел качества волка 
(например, вукољуб) и т.д.

В прямой связи с этим находится вера сербского языкового сообщества 
в свою защитную силу, которая отражается на языковом уровне наличием со-
ответствующих сем, которые вызывают производные слова: Ватрослав, Ву-
кан, Каменко и т.д.

Другие аспекты природных элементов также важны для носителей серб-
ского языка, что отражено в языке наличием сем, которые поощряют семан-
тичекие и словообразовательные вариации: возможность камня и каменных 
субстратов служить предметом изучения, манипуляции с камнями, возмож-
ность использования камня в качестве декоративного объекта, различных ви-
дов каменного материала и его использования при измерении пространства. 
Огонь тоже склонный манипуляциям, как и воздух. Условия экзистенциаль-
ного выживания волка, то есть пространство, которое занимает это живот-
ное, занимают значительное место в сознании носителей сербского языка. 
Все эти семы поощряют такие модели, как следующие: ‘дисциплина, имеющая 
дело с камнем’ (например, каменословље), ‘то, что получается из камня’ (на-
пример, каменоуље, окамина), ‘тот, который поощряет огонь’ (например, ва-
трометник), ‘который изобилует волками’ (например, вуковит) и т.д.        

Семантический анализ членов словообразовательных гнезд лексем, с 
помощью которых названы наблюдаемые природные объекты, показывает, 
что концептуализация этих элементов основана в первую очередь на инфор-
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мации, воспринимаемой органами чувств. Данные по данным концепциям 
были собраны благодаря задействованию разных чувств, поэтому они зани-
мают очень важное место в сознании говорящих. Затем, организация этих 
данных становится предметом мыслительных процессов, присущих научному 
мышлению, что на языке приводит к появлению ряда терминологических еди-
ниц, обозначающих различные виды растений или животных, а затем виды 
деятельности, виды активности и дисциплины, явления и положения, кото-
рые концептуально связаны к наблюдаемым природным элементам. Произво-
дные слова, однако, также указывают на значительную долю религиозного и 
мифологического мышления в понимании природы, которое очень часто ос-
новывается на символических и архетипических представлениях. 

10.5. Анализу подверглись также установленные синтагматические со-
единения с названием соответствующего природного объекта, которые в 
большинстве своем относятся к научной и народной терминологии. В корпус 
входят те устоявшиеся выражения, которые подтверждены в описательных 
одноязычных словарях, так что их количество с самого начала ограничено ти-
пом источников, из которых был собран материал. Несмотря на то, что в про-
фессиональной литературе подобные соединения встречаются в более широ-
ком масштабе, полученных данных достаточно для понимания особенностей 
концептуализации наблюдаемых элементов природы.

По количеству устоявшихся выражений, составляющих, лексемы ка-
мен/камень, земља/земля, вода/вода, ваздух/воздух, ватра/огонь, дрво/дерево и 
вук/волк расположены так же, как и в случае Производных слов. Таким об-
разом, ведущими лексемами являются вода/вода и дрво/дерево (около соро-
ка единиц), за которыми следуют камен/камень (32), земља/земля (22), ватра/
огонь (14) и ваздух/воздух (8). Хотя терминологические выражения с лексемой 
вук/волк не записаны в словарях, это не обязательно приводит к выводу, что 
их не существует (например, сиви вук, арктички [поларни или бели] вук), но 
только то, что они не столь характерны для наивной языковой компетенции 
носителей сербского языка.

Большинство синтагматических соединений имеют статус терминов 
в языке и обычно образуются путем прилагательного определения основно-
го слова, выделяя некоторые специфические характеристики данного поня-
тия – цвет, цель, химический состав и т.д. (например, црно дрво, бријачки ка-
мен, мека вода и т.д.). Их семантика развивается в основном под действием 
синекдох, в соответствии с моделью название расширенного термина для 
узкого, так что гиперонимико-гипонимические отношения таксономическо-
го типа устанавливаются между мотивной (основным) лексемой и вторичным 
синтагматическим образованием (например, земља/земля ‘мягкое, рассыпча-
тое, рыхлое вещество на земной коре [минерального или органического про-
исхождения]’ → красная земля ‘красная или красноватая земля с низким пло-
дородием, которая содержит примеси глины и оксидов железа и алюминия, а 
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также используются некоторые виды как краска’). За синекдохой следит мето-
нимия или метафора, что зависит от типа связи между исходным и целевым 
содержанием. Эти терминологические выражения относятся как к научной, 
так и к народной терминологии. Научная терминология из различных обла-
стей (география, химия, медицина и т.д.) отражает научную, энциклопедиче-
скую форму восприятия реальности, которая характеризуется применением 
точной методологии приобретения и формирования знаний, чтобы предста-
вить соответствующий действительности мир, который возникает как конеч-
ный результат этого процесса. Народная терминология, напротив, является 
следствием наивного взгляда на мир. Хотя он опирается в основном на чув-
ственный опыт и практическую сторону жизни, он также в некоторой степени 
отражает принципы, аналогичные принципам научного мышления, поэтому 
он очень близок к научной терминологии, а иногда очень трудно отличить от 
нее. Независимо от того, являются ли они народными или научными терми-
нами, их существование указывает на формы концептуализации природных 
элементов. В сознании носителей сербского языка подчеркивалась возмож-
ность существования данных сущностей в различных формах, выделенных 
некоторыми конкретными деталями, а также возможность их практического 
применения для различных целей.

Особое место в системе устоявшихся выражений принадлежит рели-
гиозной, церковной и этнологической терминологии, которая является дока-
зательством религиозного, мифологического, а иногда и магического образа 
мышления. Это подтверждает совершенно иное измерение концептуализа-
ции природных образований. Помимо их практической стороны, их симво-
лическая и архетипическая ценность важна для сербского лингвокультурно-
го сообщества, что составляет основу веры в необычайные силы природных 
элементов (например, в апотропную или профилактическую функцию огня, 
воды и камня).    

 10.6. Лексемы камен/камень, земља/земля, вода/вода, ваздух/воздух, ва-
тра/огонь, дрво/дерево и вук/волк, взятые вместе, обладают умеренным фразе-
ологическим потенциалом. Наиболее ярко он выражен в лексемах вода/вода, 
земља/земля и ватра/огонь, которые составляют более пятидесяти фразеоло-
гизмов, за которыми следует камен/камень с примерно сорока примерами, в 
то время как лексемы ваздух/воздух, дрво/дерево и вук/волк, входящие в менее 
двадцати фразеологизмов, имеют наименьший фразеологический потенциал. 

А когда речь идет о фразеологическом слое языка, то в первую очередь 
учитывается его семантика, точнее рассматривается процесс семантической 
фразеологизации, чтобы достичь той основы, которая мотивировала фразео-
логизм. Таким образом, можно определить, какие аспекты наблюдаемых при-
родных элементов в сознании говорящего играют достаточно заметную роль, 
чтобы мотивировать появление фразеологических структур. Анализ фразе-
ологической семантики показал, что существует несколько установленных 
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процедур, которые участвуют в процессе фразеологизации, т. е. есть несколь-
ко аспектов естественных элементов, которые способствуют фразеологи-
зации. Прежде всего, это их физические свойства, которые говорящие вос-
принимают своими чувствами. Таким образом, в сознании говорящего четко 
подчеркиваются твердость, крепкость, стойкость и холодность камня, затем 
неподвижность и высота дерева, жидкое состояние воды, ее чистота и про-
зрачность, а также важность для выживания живого мира. Физические свой-
ства природных существ служат основой для понимания черт характера лю-
дей, их физиологического и эмоционального состояния, деятельности и т.д. 
(хладан као камен, бити од камена, имати срце од камена, имати камен на 
души, бити пијан као дрво, спавати као дрво, сипати воду у решето, живе-
ти на хлебу и води, држати као мало воде на длану итд.). Мотивационная 
база также состоит из опыта, приобретенного человеком в непосредствен-
ном контакте с природными элементами, и его субъективного впечатления о 
них. Таким образом, среди фразеологизмов с компонентом ватра/огонь наи-
более распространены те, которые отражают переживание человеком огня 
как разрушительной и опасной силы для его выживания Фразеологизмы по-
казывают, что он используется для концептуализации сложных, безвыход-
ных ситуаций (бити између две ватре), затем разлад, несогласие, восстания 
(распиривати ватру), вооруженное нападение (отворити ватру), словесных 
нападений (осути ватру на кога), гнева (сева коме ватра из очију) и т.д. Таким 
же образом следует понимать примеры, в которых объединяются компонен-
ты вода/вода и ватра/огонь: кроз ватру и воду проћи, ићи и у воду и у ватру за 
кога. Представление человека о воздухе как о пустом пространстве побужда-
ет к появлению таких примеров, как зидати куле у ваздуху, висити у ваздуху и 
т.д. Волк воспринимается как голодное и жадное животное, но в то же время 
опасное и коварное, что мотивирует примеры: гладан као вук, поставити вука 
за пастира, држати вука за уши, вук у јагњећој кожи и т.д. Помимо знаний о 
воде как источнике жизни, докладчики также обладают знаниями о воде как 
гидрогеографическом концепте, которая проявляется, прежде всего, в про-
тивоположных понятиях мелководье–глубоководье. Это мотивирует выраже-
ние пасти на танке воде, вода долази коме до грла и т.д., которые относятся 
к крайне неблагоприятным обстоятельствам, в которых может оказаться че-
ловек. Осознание течения воды видно на примерах отићи низ воду, пустити 
кога, шта низ воду, пливати уз воду, пливати низ воду и т.д. Идея нестабиль-
ности и непрерывной подвижности воды – это, по сути, выражение, которое 
обозначает эмоциональные состояния и характеристики человека: дрхтати 
као прут на води, ходати као по води и т.д.   

Процесс семантической фразеологизации немыслим без участия сим-
волических, архетипических, религиозных и мифических форм понимания 
действительности. Эти компоненты переплетаются, поскольку различные 
мифические и религиозные концепты основаны на множестве символов и ар-
хетипических представлений. Они вплетены в семантическое содержание от-
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дельных выражений, содержащих лексемы, именующие наблюдаемые при-
родные элементы. Так, выражение дрво и камен (дерево и камень), означающее 
‘все без исключения и самое стойкое’, содержит культовое соединение камень 
– дерево, которое вместе с водой воспроизводит космический пейзаж. Эта 
связь, в которой камень символизирует нерушимость и прочность, а дерево 
периодическое обновление, позже была преобразована в жертвенник и храм. 
В Ветхом и Новом Завете камень или построенный из него храм символизиру-
ет Господа, а для тех, кто не верит, он становится препятствием и помехой. Эта 
метафора встроена в фразеологию библейского происхождения, камен спо-
тицања / камень преткновения ‘препятствие, препятствие на пути решения, 
осознания чего-либо’ и камен смутње (раздора) / камень замешательства 
(разногласия) ‘причина непонимания, ссоры, разногласия’. В текст Нового За-
вета вплетено архетипическое противопоставление волк – ягненок, символи-
зирующее отношение коварства, подлости, злобы, доброты, чистоты, невин-
ности, на основе которого создан фразеологизм вук у јагњећој (овчјој) кожи / 
волк в шкуре ягненка (овцы). Это квалифицирует двуличного человека, скры-
вающего свои истинные чувства или намерения. Архетипические отношения 
оппозиции также можно прочесть в примерах, содержащих компоненты небо/
небо и земља/земля. В их основе лежит символика противостояния между не-
бом как активным и землей как пассивным принципом, т.е. мужской и жен-
ский аспекты очевидного, что показывает пример разликовати се као небо и 
земља / отличаются как небо и земля. Описанный символизм поддерживает-
ся религиозным представлением о земле и небе как отдельных космических 
пространствах, что мотивирует фразеологизмы со значением пространствен-
ного расстояния или количественной оценки в целом: далеко као (колико) од 
неба до земље / далеко как (насколько) от неба до земли, од неба до земље / от 
неба до земли. В процессе метафоризации бинарные оппозиции далеко – близ-
ко и вверх – внизу также могут пониматься как противоположности в области 
мысли: бити с главом у облацима, а ногама на земљи / быть с головой в облаках 
и ногами на земле, пасти с неба на земљу / упасть с неба на землю, спустити 
се на земљу / спуститься на землю и т.д. В примере пупак земље / пуп земли со-
держится символика центра, который предполагает соединение трех космиче-
ских пространств: неба, земли и подземного мира посредством оси в центре. 
Согласно иудейским, вавилонским и индоевропейским верованиям, центром 
является храм, как место пересечения высшего (божественного), земного и 
подземного мира. И храм, по сути, является копией космической горы, дерева 
мира или центрального столба, на вершине которого, как наивысшей точки на 
земле, находится пуп земли, с которого началось творенье. 

Символика также лежит в основе многих традиционных ритуальных 
действий, мотивирующих фразеологизмы. Древний балканский обычай но-
сить камень на шее, к которому прибегают те, кто пострадал, символизирует 
отождествление с мертвыми, указывая на то, что проситель, таким образом, 
выражает лишь желание удовлетворить правосудие, а не улучшить личное по-
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ложение. Отсюда развиваются выражения: бити камен на чијем врату / быть 
камнем, на шее которого ‘быть большим бременем, для кого большая забота’, 
камен о врат привезати (обесити и сл.) / привязать камень к шее (повесить и 
т.д.) ‘чтобы навлечь большую опасность, обременять большие неприятности, 
заботы’. Ритуальное наказание побиванием камнями, характерное для многих 
древних культур, способствует появлению фразеологизмов: бацити (бацати) 
камен на кога, бацити се (бацати се) каменом, бацати (дићи, осути, сипати) 
(дрвље и) камење на кога, бацати се камењем на кога.

Религиозный фон заметен в примерах, созданных с помощью опреде-
ленных фразеологических процедур, основанных на библейском тексте. Та-
ким образом, на основе рассказа об избавлении Моисеем угнетенного еврей-
ского населения от египетского рабства сформировался фразеологизм обећана 
земља / земли обетованной. Народная религия также участвует во фразеоло-
гической мотивации, что подтверждается примерами: патити (мучити се) 
као ђаво (враг) у плиткој води (укубурио као ђаво на плиткој води), ‘оказаться 
в сложной, безвыходной ситуации’ и живети као враг у мало воде, ‘живущий 
тяжело, терпеливо’. Эти выражения были созданы под влиянием убеждения, 
что естественной средой обитания дьявола являются водовороты, болота, 
полноводные реки с вихрями, пропасти, ямы и т.д. и что пребывание на мел-
ководье – неприятный опыт для него.

10.7. В конце, можно констатировать, что анализ лингвистических дан-
ных очень успешно раскрывает формы концептуализации природы в серб-
ском лингвокультурном сообществе, т.е. что на основе лексической системы 
можно реконструировать языковую картину природы. Результаты показыва-
ют, что в ее формировании участвуют оба типа познания реальности – пе-
реживание, которое реализуется в первую очередь чувствами, но также мо-
ральными или эстетическими чувствами, и осмысление, в котором участвуют 
интеллектуальные инструменты. Наиболее влиятельными являются сенсор-
ные средства познания природы, которые позволяют воспринимать физиче-
ские аспекты природных элементов, а также опыт непосредственного контак-
та с ними, который раскрывает их практическое применение в повседневной 
жизни и науке. Однако, помимо этого измерения, основанного на реальных 
характеристиках природных сущностей, внимание человека к природе с мо-
мента ее создания до современной эпохи стимулировало в его сознании и не-
сколько иные формы видения мира. Это мифический и религиозный взгляд 
на природу, в котором сплетены символические и архетипические механиз-
мы мышления. В языке они проявляются в разных формах, учитывая, что его 
единицы отличаются друг от друга по своей природе. В области словообразо-
вания и терминологических соединений эти формы мнения рассматриваются 
на основе денотативного аспекта семантики, то есть на основе их семантиче-
ского состава – эти лингвистические средства определяют различные сущно-
сти из ближайшего окружения человека, научные, религиозные и мифические 
концепты. Напротив, во фразеологическом слое лексической системы они чи-
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таются на основе культурной коннотации, содержащейся в мотивационной 
основе фразеологизма, в его фоновом образе. Тем не менее, несмотря на эти 
различия, язык по праву можно определить как один из наиболее совершен-
ных индикаторов понимания человеком окружающего мира.
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ватраљчина 184, 189, 190, 192
ватраљчић 184, 189, 190, 192
ватрарница 183
ватраџија 183, 187, 192
ватраш 183, 187, 192
ватревит 183, 186 
ватрен 184, 185, 186, 192, 193, 200, 

266, 271, 280, 286
ватренаст 184, 186
ватреник 183, 187, 190, 191, 192
ватреника 193
ватреница 183, 190, 191, 192, 271, 286
ватренка 183, 189, 190, 192
ватрено 184, 186, 192 
ватреност 184, 186, 192
ватреноцрвен 184, 186, 193
ватрењак 183, 187, 191, 192, 193
ватрењар 183
ватрењаст 184
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ватрењача 183, 184, 189, 190, 192
ватрење 184, 188, 191, 192, 193
ватрењка 183, 189, 190, 192
ватретина 183, 190, 193
ватрин 183, 185, 192 
ватрити 184, 188, 191, 192, 193
ватрица 184, 190, 193, 271, 286
Ватрица 184, 191, 193
ватриште 183, 190, 191, 192, 266, 271, 

280, 286
ватробој 184, 188, 193
ватробран 184, 189, 192
ватробрани 184, 187, 189, 192
ватровит 183–184
ватровни 184, 186
ватровод 184, 189, 192
ватрогас 184, 189, 192 
ватрогасац 184, 187, 192, 271, 286
ватрогасачки 184, 187, 192
ватрогасни 184, 187, 192
ватрогаство 184,  189, 192
ватрогашња 184, 189, 192
ватрогашчев 184
ватроглав 184, 186, 193
ватрождер 184, 187, 192
ватројавни 184, 186, 192
ватролож 184, 190, 192
ватроложа 184, 187, 193
ватромера 184, 189, 192
ватромет 184, 185, 188, 189, 191, 192, 

193, 194
ватрометар 184, 187, 192
ватрометач 184, 187 
ватромети 184, 187, 188, 192, 193
ватрометина 184, 190, 193 
ватрометни 184, 187, 188, 192, 193
ватрометник 184, 187, 192, 273, 288
ватрометно 184, 187, 188, 192, 193
ватроног 184, 186, 192 

ватроноша 184, 187, 193
ватроносан 184, 186, 193
ватроносац 184, 187, 193
ватроок 184, 186, 193
ватропирац 184, 187, 192 
ватропоклонац 184, 187, 193
ватропоклонички 184, 187, 193
ватропоклонство 184, 187, 193
ватропостав 184, 188, 193
ватроријек 184, 186, 192
ватроскок 184, 189, 193
Ватрослав 184, 191, 193, 271, 273, 286, 

288
ватросталан 184, 186, 192
ватросталност 184, 186, 192
ватрострој 184, 189
ватрушина 184, 190, 193
ватруштина 184, 190, 193
ватруштиница 184, 190, 193
ватрушћина 184, 190, 193
ватрушчина 184, 190, 193
водајлија 123, 142, 145 
водак 123, 135, 145
водан 123, 126, 127, 144 
водар 123, 126, 136, 138, 139, 142, 145, 

146, 158, 271, 286
водара 123, 138, 145
водарев 123, 138, 145
водарење 123, 130, 145
водарина 123, 130, 142, 145, 271, 286
водарити 123, 130, 145
Водарић 123
водарица 123, 126, 135, 136, 138, 142, 

145, 146, 271, 286
водаричин 123, 138, 145
водарка 123, 136, 138,  145, 146, 271, 

286
водаркиња 123, 142, 146
водаров 123, 138, 145
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водарски 123, 138
водаруша 123, 139, 145
водељав 123, 127, 144
водељавост 123, 127, 144
воден 123, 124, 126, 127,  129, 135, 137, 

142, 144, 145, 271, 286
воденаст 123, 127, 144
воденац 123, 137, 146
воденбика 124, 135, 145
воденбуха 124, 136, 145
воденглав 124
водени 123, 135, 143
воденик 125, 142, 144
воденика 123, 136, 137, 146 
воденити (се) 123
воденица 33, 124, 126, 129, 134, 135, 

138, 139, 140, 141,143, 144, 145, 146, 
158, 266, 280

воденичар 124, 136, 137, 139, 143, 146
воденичарев 124, 139, 144 
Воденичаревић 124
воденичарити 124, 130, 143
воденичарка 124, 137, 139, 143,146
воденичаркин 124, 139, 143
воденичаров 124, 139, 143
воденичарски 124, 139, 143
воденичарство 124, 130, 143
воденичина 124, 141, 142, 143
воденичица 124, 134, 143
воденичиште 124, 134, 143
воденичка 124, 141, 143
воденички 124, 134, 143
воденични 124, 134, 143
воденка 123, 135,137, 138, 145, 146
воденкаст 123, 127, 144
воденкоњ 124, 135, 145
Воденлић 123
водено 123
воденоглав 124, 129, 144

воденоглаво 124, 129 
воденост 123, 127
воденпаук 124, 136, 145
воденперце 124, 136
воденцвет 124, 136, 145
водењав 123, 127, 144
водењаја 124, 137, 146
водењајка 123, 138, 145
водењак 124, 126, 135, 136, 137, 138, 

140, 141, 144, 145, 146
водењака 124, 137, 146
водењара 124, 136, 137,  145, 146
водењача 124, 126, 129, 134, 136, 137,  

141, 144, 145, 146, 158
водењикав 124, 127, 144
водењикаст 124, 127, 144
водетина 123, 141, 146
водик 124, 142, 144
водиков 124, 142, 144
водин 123, 129, 144
водињав 123, 127, 144
водир 124, 138, 141, 145
водирче 124, 141, 145
водица 124, 132, 138, 140, 141, 144, 

145, 146, 158, 271, 273, 286, 288
Водица 124, 140, 146
Водице 123
водичав 123, 128, 143
водичар 124, 140, 146
водичарина 124, 142, 146
водичарски 124
водичаст 124, 138
водичин 124, 140
водичица 124, 141, 146
водични 124, 142, 144
водљика 123, 141, 144
водљикав 125, 127, 144
водљикаст 125, 127, 144
воднат 123, 127, 144
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воднен 123, 127, 144 
воднети 124, 129, 144
водник 123, 134, 138, 140, 142, 144, 

145 
водника 123, 141, 144
водникав 125, 127, 144
воднити 124, 129, 144
водница 124, 134, 136, 138, 141, 144, 

145, 146
Водница 142, 145
водничав 124
воднорастворан 123, 128, 144
водња 123, 138, 145
водњав 123, 127, 144
водњак 123, 132, 134, 135, 136, 143, 

145
водњака 123, 137, 141 
водњаст 123, 127
водњење 124
водњика 123, 141, 144, 158
водњикав 33, 125, 126, 127, 139, 144, 

266, 280
водњикавац 125, 139, 144
водњикавка 125, 137, 146
водњикаво 125, 127, 144
водњикавост 125, 127, 144
водњикаст 125, 127, 144
водњикасто 125, 127, 144
водњикати се 125, 127
водњица 123, 135, 145
водобарица 123, 141, 143
водоболан 123, 129
водобоља 123, 141, 144
водобран 123, 134, 143
водовађа 123, 132, 133, 143, 145
водоваљ 123, 131, 143
водоваља 123, 131, 133, 143, 145
Водовар 123, 142
водовача 125, 133, 135, 145

водоваштина 125, 142, 145
водовираст 123, 127, 144
водовље 123, 132, 143
водовни 123, 133, 145
водовод 125, 132, 133, 138, 143, 145, 

271, 286
водоводни 125, 133, 145 
водоводња 125, 130, 143
водоводски 125, 133, 145
водовођа 123, 133, 145
водовоз 123, 132, 143
водогаз 123, 133, 143
водоглавац 123, 139, 144
водоглавост 123, 141, 144, 271, 286
водоградња 123, 131, 143
водограђевина 125, 133, 145
водограђевни 125, 133
вододелица 125, 131, 143
вододелни 125
вододелница 125, 131, 143, 158
вододеоница 125, 131, 143
вододер 125, 131, 143
вододерак 125, 131, 143
вододеран 125, 131, 143
вододерина 125, 131, 143, 158
вододрж 123, 134, 145
вододржа 123, 134, 145
вододржан 125, 128, 144
вододржив 125, 128, 144
вододржилачки 123, 128, 144
вододржина 123, 133, 143
вододржљив 125, 128
вододржљивост 125
водожедан 123, 128, 144
водоземац 85, 92, 125, 145, 158, 271, 

286
водоземни 83, 92, 98, 102, 123, 135, 

145
водоземски 83, 98, 102, 123, 135, 145
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водоиздашност 123, 128, 144
водоизобилан 123, 127
водоинсталатер 125, 139, 145
водоинсталатерски 125, 139
водојажа 125, 131, 132, 134, 141, 143, 

145
водојажина 125, 141, 143
водојежина 123, 131, 143
водоказ 123, 137, 145
водокле 123
водоклен 137, 146
водокотлић 123, 138, 145
водокречина 123, 141, 143
водокрсни 125, 140
Водокрст 125, 140, 146, 158, 271, 286
водокрчан 123, 128, 143
Водокрште 123, 140, 146
водокрштење 123, 140, 146
Водокршће 123, 140, 146
водолежан 123, 128, 143
водолечење 123, 130, 145
водолечилиште 123, 134, 145
водолечиште 123, 130, 145
водолија 125, 138, 139, 145
Водолија 125, 142, 146
водолок 123, 129, 145
водолук 123, 133, 145
водолучје 123, 131, 143
водолучница 123, 131, 143
водољешка 123, 137, 146
водољуб 123, 136, 145, 146
водољубац 123, 136, 145
водомар 125, 135, 145
водомарев 125 
водомаров 125
водомастан 123, 129
водомеђа 123, 131, 143, 271, 286
водомер 125, 137, 144, 145, 271, 286
водомеран 125 

водомерић 125, 139, 144
водомеров 125
водомет 123, 131, 143 
водомор 123, 135, 145
водомрзац 123, 139, 145
водонепропустљив 123, 128, 144
водоник 125, 142, 144
водоников 125, 142, 144
водонички 125, 142, 144
водонични 125, 142, 144
водонос 123, 138, 145
водоносан 127, 144
водоносац 123, 138, 145
водоносни 123
водоноша 125, 128, 139, 145, 187
водоношин 125, 139, 145
водоношки 125, 139, 145
водоношљина 123, 133, 143
водоодводник 123, 133, 145
водоопскрба 125, 130, 145
водоопскрбни 125, 130, 145
водоосвећење 123, 140, 146, 158, 273, 

288
водопад 125, 131, 132, 141, 143
водопадан 125, 131, 143
водопадић 125, 141, 143
водопађа 123, 131, 143
водопија 125, 137, 139, 145, 146, 273, 

288
Водопија 125, 142, 145
водопијац 125, 139, 145
водопијин 125, 139, 145
водопилац 125, 139, 145
водопис 125, 131, 143
водописац 125, 139, 143
водописни 125, 131
водопић 123, 137, 146
Водопић 123, 142, 145



314

Гордана Штрбац  •  Гордана Штасни

водоплав 125, 130, 132, 137, 143, 146, 
272, 287

водоплаван 125, 128, 130, 143
водоплавац 125, 139, 143
водоплавина 125,132, 133, 143
водоплавље 125, 133, 143
водоплавност 125, 128, 130, 143
водоплавштина 125, 133, 143
водоплован 123, 128, 143
водопој 125, 130, 132, 134, 143, 145
водопоја 125, 132
водопојни 125, 132, 143
водопостојан 123, 128, 144
водоправни 123, 129, 143
водопривреда 125, 131, 143
водопривредни 125, 131, 143
водопримљив 123, 128, 144
водопровод 123, 132, 143
водопроналазач 123, 139, 143
водопропустан 123, 128, 144
водопропустљив 123, 128, 144
водопуз 123, 136, 145
водопуст 123, 136, 140, 144, 145
водопут 123, 132, 143
водопушњача 123, 136, 145
водораван 123, 125, 128, 133, 143
водоравањ 123, 133, 143
водоравнина 123, 133, 143
водоравница 123, 133, 143
водоравно 125, 128, 143
водоравност 125, 128, 143
водоравњача 123, 138, 143
водораздео 123
водоразмеђа 123, 131, 143
водорибић 123, 135, 145
водорига 123, 134, 144
водород 123, 142, 144
водородан 123, 129, 144
водосабирни 123, 129, 144

водосвет 123, 140, 146
водосек 123, 138, 144
водоскок 126, 131, 132, 137, 143, 145
водоскочни 126 
водоспрема 123, 134, 145
водоспровод 126, 133, 145
водоспроводан 128, 144
водоспроводни 126
водостај 126, 130, 132, 143
водостаја 123, 132, 143
водостајни 126, 130, 143
водостан 123, 134, 145
водостаница 123, 134, 145
водостањ 123, 136, 146
водостање 123, 130, 143
водостој 123, 130, 140, 143
водострој 123, 138, 145
водотек 126, 132, 143
водотеч 126, 132, 143
водотечан 126, 143
водотечина 126, 132, 143
водотечје 126, 132, 143
водотечки 126, 132
водотисак 123, 138, 145
водоток 126, 132, 143
водотопив 123, 128, 144
водоточина 123, 132, 143
водотуш 123, 132, 143
водоуз 123, 133, 143
водоузина 123, 133, 143
водохраниште 123, 134, 145
водоцрп 126, 133, 134, 145
водоцрпилиште 123, 133, 145
водоцрпни 126, 133, 145
водочајина 123, 132, 143
водош 123, 132, 143
водунац 123, 137, 146
водуњав 125, 127, 144
водуњавост 125, 127, 144
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водурина 123, 141, 146
вуја 247, 249, 256, 259
Вуја 247, 249
Вујадин 247, 250, 259
Вујак 247, 250, 259
Вујаклија 247, 250, 259
вујаљка 247, 258, 259 
Вујан 247, 250, 252, 259
Вујана 247, 250, 259
Вујановић 247, 250, 259
вујање 247, 255, 259
вујати се 247, 255, 259
Вујаш 247, 250, 259
Вујета 247, 250, 259
Вујило 247, 250, 259
вујин 247, 253, 259
Вујин 247, 249, 250, 259 
Вујиновић 247, 249, 250, 259
вујић 247, 256, 259
Вујић 247, 250, 259 
Вујица 247, 249, 250, 259
Вујичић 247, 249, 250, 259
Вујко 247, 250, 259, 
вујо 247, 256, 259
Вујо 245, 247, 250
вујов 247, 253, 259
Вујовић 247, 250, 259
Вук 245, 247, 249, 251, 252, 259
Вукадин 247, 250, 251, 259
Вукајло 247, 251, 259
Вукан 247, 250, 251, 252, 259, 273, 288
Вукана 247, 252, 259
Вукас 247, 251, 259
Вукасовић 248
вукац 247, 254, 259
Вукац 248, 251, 259
Вукач 248, 251, 259
Вукашин 248, 251, 259, 271, 286
Вукдраг 248

Вукелић 248, 249, 252, 259
Вукеља 248, 249, 251, 252, 259
Вукена 248, 252
Вукета 248, 251, 259
вукеша 247, 254, 259
вукић 247, 254, 256, 259
Вукић 248, 249, 252, 259
Вукман 248
Вукмил 248
Вукмир 248, 252
Вукмировић 248, 252, 259
Вуко 248, 249, 251, 259
вукобаша 247, 256, 259, 272, 287
Вукобрад 248, 251
Вукобрат 248, 251, 259
вуков 247, 253, 259
Вуков 248 
Вуковар 248, 252, 259
Вуковарац 248, 256, 259
вуковарка 247, 255, 259, 271, 286
Вуковарка 248, 256, 259
вуковарски 248
вуковати 247, 255, 259, 271, 286
вуковац 247, 248, 253, 254, 259
вуковизам 248, 253, 259
вуковија 247, 256, 259, 271, 286
вуковит 248, 253, 258, 273, 288
вуковито 248, 253, 258
Вуковић 248, 252, 259
вуковица 248, 253, 259
Вуковоје 248, 251, 259
вуковски 248, 253, 259
вуковство 248, 253, 259
вукодав 247, 253, 258
вукодаван 248, 253, 258
вукодавина 248, 255, 259
вукодер 247, 256, 259
вукодлак 248, 253, 254, 255, 257, 259, 

266, 271, 280, 286
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вукодлаков 248, 253, 259
вукодлачар 249, 257, 259
вукодлачина 249
вукодлачити (се) 249, 255, 259
вукодлачица 249, 257, 259
вукодлачки 249, 253, 259
Вукодраг 248
вукодржица 247, 255, 259
вукозлак 249, 257, 259
вукозлачина 249
Вукоје 248, 251, 259
вукоједина 247, 255, 258, 259, 271, 286
вукокас 247, 255, 259
вукокољ 249, 257, 259
вукокољина 247, 249, 255, 259, 272, 

287
Вукола 248, 251, 259
вуколаса 247, 254, 256, 259
вуколик 247, 253, 259
вуколић 247, 255, 259
вукољуд 247, 256, 259, 273
Вукоман 248
Вукомир 248, 252
Вукомира 248, 252, 259
вукорепа 247, 255, 259
Вукосав 248, 249, 251, 252, 259
Вукосава 248, 249, 252, 259
Вукослав 248, 251, 252, 259
Вукослава 248, 252, 259
Вукота 248, 251, 259
вукотић 247, 255, 259
вук-рана 247, 258
Вуксан 248, 251, 259
вукутић 247
Вукша 248, 251, 252, 259
Вукшић 248, 252, 259
Вуле 248, 251
вуч(и)ји 247, 253, 259
Вуча 248, 251, 252, 259

вучад 247, 258
Вучај 247, 252, 259
вучајица 247, 256, 258
вучак 247, 254, 255, 259
Вучак 248, 252, 259
вучаљив 248, 253, 258
вучаљиво 248, 253, 258
Вучан 248, 251, 259
вучар 248, 254, 256, 257, 258, 259
вучара 247, 254, 256, 258, 259
вучарив 247, 253, 258
вучарица 247, 255, 259
вучарка 248, 256, 258, 271, 272, 286, 

287
вучарски 247, 253, 258
вучаст 247, 253, 259
вуче 247, 256, 259
вучев 248, 253
вучевина 247, 254, 255, 259
Вучевица 247, 252, 259
Вучево 248, 252, 259
Вучен 248, 251, 252, 259
Вученов 248, 252, 259
Вучераван 247, 252, 259
Вучета 248, 251, 259
вучетина 247, 254, 256, 258
вучи 247, 253
вучикапа 247, 256
вучина 247, 254, 256, 258, 259, 271, 

286
вучити 247, 255, 259
вучитрн 247, 255, 259
Вучитрн 249, 252, 259
вучитрнски 249
вучић 246, 247, 253, 254, 255, 256, 259
Вучић 248, 252, 259
вучићевац 248, 252 
вучица 246, 248, 254, 255, 258, 259, 

266, 280
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Вучица 248
вучјак 246, 247, 248, 252, 253, 254, 255, 

256, 257, 258, 259, 271, 286
Вучјак 248, 252, 259
вучјака 248, 255, 259
вучјаков 248, 253, 259
вучјачити 248, 255, 259
вучјачки 248, 253, 259
вучјезуб 247, 253, 259
вучка 248, 254, 259 
вучкан 248, 254, 259 
вучки 248, 253, 259
вучкиња 247, 258
вучко 247, 254, 256, 259
Вучко 248, 249, 251, 252, 259
Вучковић 248, 249, 252, 259
вучљив 247, 253, 258
вучница 247, 258, 259, 271, 286
вучњак 247, 254, 258
Вучур 248, 251, 259

двоземац 83, 98, 102
Деливук 248, 251, 259
дозам 83, 96, 100
дозем 83, 96, 100
доземак 83, 86, 97
доземац 83, 97, 100
доземљак 83, 97, 100
доземњак 83, 97, 100
дрва 211, 220, 225
дрвад 210, 211
дрвак 211, 231 
дрвакиња 211, 219 
дрвало 211, 220, 225
дрваница 211, 220, 225
дрванце 211, 219, 225
дрвар 33, 211, 212, 214, 216, 217, 218, 

219, 220, 222, 225 
Дрвар 211, 214, 222, 225, 271, 286

дрвара 211, 214, 219, 220, 223, 225, 
226, 266, 271, 280, 286

дрварев 211, 216, 225
Дрваревић 211, 222, 225
Дрварек 211, 222, 225
дрварење 211, 215, 224
дрварија 211, 214, 215, 219, 220, 224, 

225, 271, 286
дрварина 211, 214, 215, 218, 224, 225, 

271, 286
дрварити (се) 211, 215, 224
дрварица 211, 214, 216, 217, 218, 219, 

220, 225, 226, 271, 273, 286, 288
дрвариште 211, 220, 225
дрварка 211,213, 214, 216, 219, 225
дрварна 211, 220, 223, 225, 226
дрварник 211, 214, 220, 223, 225, 226
дрварница 211, 214, 220, 225
дрваров 211, 216, 225
дрварски 211, 216, 220, 225
Дрварчанин 211
Дрварчанка 211
дрваст 211, 222, 226
дрвац 211, 223, 226
дрвашце 211, 222, 226
дрвеље 210, 211
дрвен 211, 212, 213, 214, 217, 221, 225, 

226, 271, 285, 286
дрвенара 211, 213, 214, 217, 220, 225, 

226
дрвенарија 211, 213, 214, 215, 219, 

220, 224, 225
дрвенаријски 211, 219, 225
дрвенарица 211, 217, 226
дрвенарски 211, 215, 224
дрвенаст 211, 214, 221, 222, 225, 226
дрвенасто 211, 221, 226
дрвенастост 211, 221, 226
дрвенац 211, 214, 218, 223, 226
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дрвендарица 212, 219, 225
дрвендеда 212, 223, 226
дрвендек 212, 217, 226
дрвендека 212, 217, 226
дрвендекаст 212, 217, 226
дрвендекасто 212, 217, 226
дрвендечити се 212, 217, 226
дрвендор 212, 219, 225
дрвендупа 212, 217, 226
дрвеник 212, 214, 220, 225 
дрвеника 211, 221, 225
Дрвениковић 212, 222, 226
дрвенина 211, 219, 225
дрвенити (се) 211, 213, 215, 225, 226
Дрвенић 211, 222, 226
дрвеница 211, 214, 217, 218, 219, 220, 

225, 226
Дрвеница 211, 222, 226
дрвеничав 211, 221, 226
дрвенка 212
дрвенкаст 211, 213, 215, 221, 222, 226
дрвено 211, 221, 225
дрвеноног 212, 222, 225 
дрвеност 211, 221, 225 
дрвенце 211, 222, 226, 271, 286
дрвенчица 211, 223, 226
дрвенџија 212, 216, 222, 225
Дрвенџија 212, 222, 225
дрвењак 211, 214, 217, 218, 219, 220, 

223, 225, 226, 271, 286
Дрвењак 222, 226
дрвењара 211, 220, 225
дрвењаст 211, 221, 226
дрвењасто 211, 221, 226
дрвењача 211, 214, 219, 220, 223, 225, 

226, 271, 286
дрвењење 211, 215, 225, 226
дрвењка 211, 224
дрветина 211, 222, 226

дрветов 210, 211
дрвеће 210, 211
дрвећи 210, 211
дрвећице 211, 222
дрвечење 212, 215, 225, 226
дрвечија 211, 220, 225
дрвечити 212, 214, 215, 225, 226
дрвешце 211, 222, 226
дрвина 211, 222, 226
дрвити (се) 212, 214, 215, 224
дрвица 211, 222, 226
дрвиште 211, 220
дрвка 211, 222, 226
дрвљад 210, 211
дрвљак 211, 220, 225 
дрвљан 211, 222, 226
дрвљаник 211, 212, 214, 220, 223, 225, 

226, 271, 286
дрвље 210, 211
дрвљеник 211, 220, 225
дрвљење 212, 215, 224
дрвљеће 210, 211
дрвљика 210, 211
дрвнара 212, 220, 225
дрвни 212, 221, 225
дрвник 211, 214, 220, 223, 225, 226
дрвнина 212, 220, 225
дрвњак 211, 214, 220, 223, 225, 226
дрвобушац 211, 212, 218, 226
дрвовина 211, 214, 219, 220, 225
дрвогриз 211, 212, 218, 226
дрводелац 212, 216, 225
дрводелић 211
дрводељ 216, 225, 234
дрводеља 33, 212, 216, 222, 225, 271, 

286
Дрводеља 212, 222, 225
дрводељац 212, 216, 225
дрводеље 212, 215, 224, 273, 288
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дрводељин 212, 216, 225
дрводељина 212, 215, 224
дрводељница 212, 220, 225
дрводељски 212, 216, 225
дрводељство 212, 215, 224, 234, 271, 

286
дрводељчев 212, 216, 225
дрводиља 212, 216, 225 
дрводјеља 222
Дрводјеља 212, 222, 225
дрводубља 211, 213, 218, 226
дрвођеља 222
Дрвођеља 212, 222, 225
дрвождер 211, 213, 214, 218, 226
дрвождерац 211, 218, 226
дрвојед 211, 214, 218, 224, 226
дрвоједац 211, 218, 226
дрвојетка 211, 224, 226
дрвокрадац 211, 216, 225
дрвокрадица 211, 216, 225
дрвокрађа 211, 215, 224
дрволаж 212, 218, 226
дрволаз 212, 213, 218, 226
дрволазни 212, 218, 226
дрволама 211
дрволаш 212, 218, 226
дрволик 211, 222, 226
дрволомија 211, 217, 226
дрвољ 211, 219, 225
дрвољуб 211, 218, 226
дрвомаз 211, 220, 226
дрвомер 211, 219, 226
дрвомерство 211, 215, 224
дрвомор 211, 213, 218, 226
дрвомора 211, 218, 226
дрвоморац 213, 218, 226
дрвоноша 211, 216, 225
дрвопис 211, 215, 224
дрвоплаз 211, 218, 226

дрвопрерађивачки 211, 222, 225
дрвопродавац 211, 216, 225
дрвор 211, 219, 225
дрворак 222, 226
дрворед 211, 212, 213, 224, 226, 270, 

285
дрворез 212, 213, 215, 216, 219, 224, 

225, 234
дрворезан 212, 215, 224
дрворезање 211, 215, 224
дрворезар 212, 216, 225
дрворезарски 212, 216, 225
дрворезац 212, 213, 216, 225
дрворезач 212, 216, 225
дрворезачки 212, 213, 216, 225
дрворезба 212, 215, 224
дрворезбар 212, 216, 225
дрворезбарски 212, 216, 225
дрворезбарство 212, 215, 224
дрворезина 212, 219
дрворезница 212, 217, 220, 225
дрворезно 212, 215, 224
дрворески 212, 215, 224
дрворешчев 212, 216, 225
дрвосек 211, 214, 216, 223, 225, 226
дрвосеча 212, 214, 215, 216, 224, 225, 

266, 280
дрвосечан 212, 215, 224
дрвосечац 211, 216, 225
дрвосечин 212, 216, 225
дрвосечни 212, 215, 224
дрвостругар 211, 216, 217, 225
дрвотис 211, 215, 224
дрвотисак 211, 215, 224
дрвоток 211, 224, 226
дрвотоњ 211, 220, 225
дрвоточ 212, 218, 226
дрвоточа 212, 218, 226
дрвоточан 212, 218
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дрвоточац 212, 218, 226
дрвоточина 212, 220, 226
дрвоточица 211, 218, 226
дрвотржац 212, 216, 225
дрвотршки 212, 216, 225
дрвотршчев 212, 216, 225
дрвоцеп 211, 220
дрвоцепка 211, 216, 225
дрвуља 211, 218, 226
дрвуљан 211, 219, 225
дрвуљарија 211, 219, 225
дрвуљија 211, 219, 225
дрвуљина 211, 214, 222, 226
дрвурина 211, 222, 226
дрвцад 212, 222, 226
дрвце 212, 214, 219, 222, 223, 225, 226
дрвчаник 211, 219, 225

заватрити (се) 184, 188, 192, 193
заводенити (се) 123
заводнео 124, 129, 144
заводнети (се) 124, 129, 144
задрвенити (се) 211, 215, 225, 226
заземаљски 83, 100
закаменити (се) 53, 56, 58, 67
Закамење 54, 57, 66
закамењивати (се) 53
здрвенити (се) 211, 213, 215, 225, 226, 

272, 287
здрвењавање 211, 213, 215, 225, 226
здрвењавати (се) 211, 213, 215, 225, 

226
здрвењати се 211, 225, 226
здрвењен 211
здрвењеност 211, 215, 225, 226
здрвити се 211, 215, 225, 226
земаљац 83, 87, 102
земаљни 83, 89,101, 102, 103

земаљски 83, 85, 86, 89, 90, 101, 102, 
103, 271, 286

земаљскост 83, 90, 101, 102, 103
земаљство 83, 91, 103
земаљштина 83, 91, 103
земан 83
земанство 83, 97, 102
земичка 83
земка 83, 87, 102
Земка 83, 94, 103
земљав 83, 92, 101
земљак 33, 83, 85, 86, 87, 95, 98, 99, 

102, 266, 271, 280, 286 
Земљак 83, 94, 103 
земљака 83, 86, 87, 98, 100
земљакиња 83, 87
земљаков 83, 87, 102
Земљаковић 83, 94, 103
земљан 83, 86, 90, 91, 92, 101, 102, 103
Земљанац 83, 94, 103
земљаник 83, 86, 87, 97, 101, 102 
земљаника 83, 98, 100
земљанин 83, 87, 102
земљаница 83, 86, 97, 99, 101
земљански 83, 90, 102
земљар 83, 88, 101
Земљар 83, 94, 103
земљарија 83, 97, 101
земљарина 83, 99, 102, 271, 286
земљарински 83, 99, 102
земљарски 83, 88
земљарство 83, 93, 102
земљаст 83, 86, 92, 101
земљат 83, 92, 101
земљати 83, 93, 101
земљача 83, 86, 95, 98, 100
земљачина 83, 99, 102
земљачић 83, 99, 102
земљачки 83, 87, 102
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земљаш 83, 86, 89, 101
земљаштво 83, 88, 101
земљевид 83, 96, 97, 100
земљевит 83, 92, 101
земљевито 83, 92
земљевласник 84, 89, 101
земљевласнички 84, 89, 101
земљевластелац 83, 89, 101
земљеделатељ 84, 88, 101
земљеделац 84, 88, 101
земљеделачки 84, 88, 101
земљеделије 84, 93, 102
земљеделкиња 84, 88
земљеделски 84, 88, 101
земљеделство 84, 93, 102
земљеделчев 84, 88, 101
земљедеље 84, 93, 102
земљедржац 83, 88, 102
земљекружије 83, 96, 102
земљемер 84, 88, 100
земљемерије 83, 88, 94, 100
земљемеритељ 84, 88, 100
земљемерство 83, 88, 94, 100
земљеметац 84, 88, 100
земљен 83, 91, 92, 101, 103
земљенаст 83, 92, 101
земљенити се 83, 93, 101
земљенски 83, 90
земљеобразије 83, 97, 100
земљеописаније 84, 85, 88, 94, 100
земљеописатељ 84, 88, 100
земљеописни 85, 94, 100
земљеписац 84, 88, 100
земљеписни 85, 94, 100
земљепосед 84, 96, 
земљепоседник 84, 89, 101
земљерад 84, 93, 102
земљерадин 84, 88, 101
земљерадник 84, 88, 101

земљеројка 83, 98, 100
земљетина 83, 98, 100
земљетрес 85, 99, 100
земљетресеније 85, 99, 100
земљетрус 85, 99, 100
земљеуз 84, 96, 102
земљеузина 84, 96, 102
земљив 83, 92, 101
земљин 83, 92, 101
Земљин 86, 90, 102
Земљић 83, 94, 103
земљица 83, 86, 98, 100, 271, 286
земљичка 83
земљишни 83, 96
земљишник 83, 97, 102
земљишница 83, 97, 102
земљишнички 83, 97, 102
земљишнични 83, 97, 102
земљиште 83, 86, 96, 97, 99, 101, 266, 

271, 280, 286
земљо 83, 87, 102
земљоалкални 83
земљобранилац 84, 89, 102
земљобранитељ 84, 89, 102
земљобранство 84, 94, 102
земљовид 83, 97, 100
земљовидни 83, 97, 100
земљовит 83, 92, 101
земљовито 101
земљовладар 84, 89, 102
земљовладство 84, 94, 102
земљовласник 84, 89, 101
земљовласница 83, 89
земљовласнички 84, 89, 101
земљовласништво 84, 93, 102
земљовод 84, 85, 97, 101
земљоводни 84, 85, 92, 97, 101, 102
земљоводни 83
земљоводник 84, 97, 101
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земљогосподар 83, 89, 101
земљоделац 84, 88, 101
земљоделачки 84, 88, 101
земљоделије 84, 93, 102
земљоделка 84, 88, 101
земљоделски 84, 88, 101
земљоделство 84, 93, 102
земљоделчев 84, 88, 101
земљодеља 84, 88, 101
земљодеље 84, 93, 102
земљодеоски 84
земљодеоство 84, 93, 102
земљодржа 83, 88, 102
земљодржац 83, 88, 89, 101, 102 
земљодуа 83, 98
земљозаступништво 83, 94, 102
земљознанац 84, 85, 88, 100
земљознанство 84, 88, 94, 100
земљозор 83, 88, 100
земљојед 83, 89, 102
земљоказ 83, 97, 100
земљокруг 83
земљолежа 83, 98, 100
земљоломан 83, 93, 101
земљомер 84, 88, 100
земљомерац 84, 88, 100
земљомерач 84, 88, 100
земљомерје 83, 88, 94, 100
земљомерка 84, 98, 100
земљомерни 84
земљомерски 84, 88, 100
земљомерство 83, 88, 94, 100
земљонастојник 83, 89, 101
земљопис 84, 85, 88, 93, 94, 100
земљописалац 84, 88
земљописаније 84, 85, 88, 94, 100
земљописац 84, 88
земљописје 84, 85, 88, 94, 100
земљописни 85, 94, 100

земљописница 85, 97, 100
земљописно 85, 94, 100
земљопосед 84, 96, 101
земљопоседник 84, 89, 101
земљопоседников 84, 89, 101
земљопоседница 84, 89
земљопоседнички 84, 89, 101
земљорад 84, 93, 102
земљорадан 84, 88
земљорадац 84, 88, 101
земљорадин 84, 88, 101
земљорадник 33, 84, 85, 87, 88, 101
земљорадников 84, 88, 101
земљорадница 84, 88, 101
земљораднички 84, 85, 88, 101
земљорадништво 84, 93, 102
земљорадња 84, 87, 89, 93, 102, 271, 

273, 286, 288
земљорастеретити 85
земљорастеретни 85, 93, 102
земљорастерећивање 85, 93, 102
земљорастерећивати 85, 93, 102
земљородац 83, 87, 102
земљородни 83, 87, 90, 102
земљорођен 83, 87, 102
земљосање 83, 93, 101
земљосати (се) 83, 86, 93, 101
земљоскок 83, 99, 101
земљословац 85, 88, 100
земљословје 85, 88, 94, 100
земљоспој 83, 86, 97, 101
земљосредни 83, 90, 102
земљотежа 85, 88, 101
земљотежни 85, 88, 101
земљотештво 83, 93, 102
земљотрес 85, 86, 88, 99, 100, 102, 271, 

286
земљотресан 85, 99, 100
земљотресац 85, 88, 102, 112
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земљотресеније 85, 99, 100
земљотрус 85, 99, 100
земљоуз 84, 96, 102, 271, 286
земљоузина 84, 96, 102
земљоуски 84, 96, 102
земљоучење 83, 85, 88, 94, 100
земљунак 83, 95, 100
земљуника 83, 98, 100
земљунка 83, 94
земљурина 83, 98, 100
земљутина 83, 98, 100
земљуша 83
земљушина 83, 98, 100
земни 83, 90, 92, 101, 102
земник 83, 86, 87, 95, 100, 102
земница 83, 95, 100
земноалкалијски 83, 92, 101
земноалкални 83, 92, 101
земноводени 83, 92, 98, 102
земноводни 83, 92, 98, 102
земнородни 83, 90
земност 83, 90, 102
земски 83, 89, 95, 101, 102, 103
земство 83, 91, 103
земун 92, 94, 101
Земун 84, 94, 101, 271, 286
земунац 83, 98, 100
Земунац 84, 94, 101
земуни 83
земуник 83, 95, 100
земуница 84, 86, 87, 95, 97, 100, 101, 

272, 287
земуничар 84, 86, 87, 95, 98, 100
земунка 83, 98
Земунка 84, 94, 101
Земункиња 84, 94, 101
земунски 84, 94, 101
Земунчанин 84, 94, 101
земуњак 83, 98, 100

земца 83, 98, 100

изванземаљски 84, 91, 103
изванземност 84, 94, 102
изванземски 84, 92, 102
изводнео 124, 129, 144
изводнети (се) 124, 129, 130, 144
издрвити 211, 215, 224
изнадземаљски 83, 91, 103
иноземац 85, 87, 102
иноземка 85, 87, 102
иноземни 85
иноземски 85, 92, 102
иноземство 85, 97, 102
иноземштина 85, 92, 102

камен 53, 62, 63
каменак 53, 61, 68
каменање 53, 57, 68
каменар 53, 56, 58, 59, 60, 66, 67
Каменар 53, 56, 68
каменара 53, 56, 60, 65, 66, 67
Каменарац 53, 56, 68
каменарев 53, 60, 67
Каменарић 53, 56, 68
каменарица 53, 56, 58, 59, 66, 271, 286
каменарка 53, 59, 66
каменаров 53, 60, 67
Каменаровић 53, 56, 68
каменарски 53, 60, 67
каменарство 53, 58, 67, 273, 288
каменаст 53, 63
каменати 53, 57, 68
каменац 53, 56, 61, 64, 66, 67, 68, 271, 

286
камендесина 53, 61, 68
камендина 53, 61, 68
каменик 53, 56, 59, 60, 66, 67
каменика 53, 61, 67
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каменина 53, 56, 61, 64, 67, 68, 272, 
287

каменисање 53, 57, 68
каменисати 53, 57, 58, 67, 68
каменит 53, 62, 63, 66, 266, 280
каменитац 53, 61, 67
камениташ 53, 59, 66
каменити 53, 55, 56, 58, 67
каменито53, 63 
каменитост 53, 63
Каменић 53, 56, 68
каменица 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 63, 

65, 66, 67, 68, 271, 285
Каменица 54, 56, 57, 66, 68
каменичак 53, 56, 59, 61, 66, 67
Каменичанин 54, 57, 66, 68
Каменичанка 54, 57, 66
каменичанка 53, 61, 67
каменичар 53, 59, 66 
каменичара 59 
каменичарка 53, 61, 67
каменичац 53, 61, 67
Каменичић 53, 57, 68
каменичица 53, 61, 67
каменички 54, 57, 59, 66
каменичница 54, 61
камениште 53, 60, 63, 66, 68
каменка 53, 59, 64, 66, 67
Каменкиња 54, 57, 66
Каменко 54, 56, 68, 271, 273, 286, 288
Каменковић 54, 57, 68
каменљив 53, 63
Камено 53, 57, 66 
камено 53, 62
каменобран 53, 65, 67
каменовање 54, 57, 68
каменовати 54, 57, 68, 271, 286
Каменовача 54, 57, 66
каменовек 53, 63, 68

Каменовић 53, 56, 68
Каменово 54, 57, 66
каменовски 54, 57, 66
Каменоглавац 53, 57
каменодељац 54, 60, 67
каменодељски 54, 60, 67 
каменозем 53, 64, 67
каменокоп 53, 60, 66 
каменолом 54, 60, 61, 66, 67
каменоломан 54, 60, 66
каменоломац 54, 60, 67
каменоломина 54, 63, 68
каменоломка 54, 60, 66
каменомет 54, 60, 68
каменометни 54, 60, 68
каменообразни 53, 63, 67
каменопис 54, 58, 67
каменописак 54 
каменописати 54 
каменописац 54, 60, 67
каменорез 54, 58, 67
каменорезање 54, 58, 67
каменорезати 54, 57, 58, 67
каменорезац 54, 60, 67, 216, 271, 286
каменорезач 54, 60, 67
каменорезачки 54, 60, 67 
каменорезбар 54
каменорезбарски 54
каменорезни 54, 58, 67
каменорезница 54, 65, 67
каменорезништво 54, 58, 67
каменорески 54, 60, 67
каменорество 54, 58, 67
каменорештво 54, 58, 67
каменосечац 53, 60, 67
каменосив 53, 63, 68
каменослов 55, 60, 68
каменословац 55, 60, 68 
каменословље 55, 57, 68, 273, 288
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каменосрдан 53, 62
каменосрдачан 53, 62
каменостен 53, 63
каменотесан 55, 63
каменотесање 55, 58, 67
каменотесар 55, 60, 67
каменотесати 55
каменотесац 55
каменотесачки 55, 60 
каменотисак 55, 58, 67
каменотискар 55, 60, 67
каменотискати 55
каменотисница 55, 65, 67
каменоугљени 53
каменоуље 53, 64, 68, 273, 288
каменоуман 53, 63, 67
каменохитац 53, 60, 68
каменоштампарија 53, 58, 67
каменски 54, 63
каменски 54, 63
Каменско 54, 57, 66
каментарац 53, 61, 67
каментеса 55, 60, 67
каментица 53, 59, 66
каменуље 53, 64
каменурина 53, 61, 68
каменуша 53, 59, 66
Каменча 54, 56, 68
каменчад 54, 61, 68
Каменчанин 54, 57, 68
каменчанка 53, 61, 67
каменче 54, 61, 65, 67, 68
каменчина 53, 61, 68
каменчић 53, 61, 65, 68
Каменчић 54, 56, 68
каменчуга 53, 61, 68, 271, 286
каменчура 53, 61, 68
каменштак 53, 60, 66
каменштина 53, 64, 67

каменшчак 53, 59, 66
каменшчица 61
камењага 53, 61, 68
камењак 33, 56, 59, 60, 65, 66, 67, 243
Камењак 54, 56, 57, 66, 68
Камењанац 53, 56, 68
камењање 54, 57, 68
камењар 33, 40, 54, 56, 59, 60, 64, 66, 

67, 68, 271, 286
Камењар 54, 56, 68
камењара 53, 56, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 

67, 271, 286
Камењарац 54, 57, 68
камењарац 54, 60, 66
камењарија 53, 65, 67
камењарка 54, 56, 58, 59, 60, 61, 66, 67
камењарски 54, 59, 60, 66, 67
камењарство 54, 58, 67
камењарче 54, 59, 66
камењати 54, 57, 68
камењача 54, 56, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 

67, 271, 286
камењачки 54
камењаш 54
Камењаш 54, 56, 68
Камењашевић 54, 57, 68
камење 52, 54 
камењење 53
камењика 53, 61, 67
камењити (се) 53 
камењица 53, 63, 68
камењка 53
камењуша 53, 65, 67
камечак 53, 61, 65, 66, 67, 68
Камешница 54, 57, 66
камешница 54, 59, 66
ками 52, 62
камик 52, 60, 61, 65, 66, 67, 68
Камичак 54, 57, 66



326

Гордана Штрбац  •  Гордана Штасни

камичак 54, 60, 61, 65, 66, 67, 68
камичар 53, 59, 60, 66
камичић 53, 60, 61, 66, 68
камичник 53, 65, 67
кљујдрво 211, 215, 218, 226
кљундрво 211, 212, 213, 218, 226

Маливук 248, 251, 259
мира-дрво 211, 213, 223, 226

наватрити 184, 188, 193, 271, 286
наводнити 124, 129, 144
наводњавање 119, 124, 126, 129, 144
наводњавати (се) 124, 129, 144, 271, 

286
наводњавачки 124
наводњен 124
наводњеност 124, 129, 144
наводњење 124, 130, 132, 143
наводњив 124, 129, 144
наводњивање 124, 129, 144
наводњивати 124, 129, 144
наводњивост 124, 129, 144
наводњити 124, 129, 144
навуцнути 247, 255, 259
надземаљски 84, 86, 91, 103
надземаљски 84, 91, 103
надземан 84, 86, 90, 91, 100, 103
надземље 83, 86, 95, 100
надземник 84, 86, 87, 95, 100, 103
надземно 86, 90, 100
надземност 84, 91, 103
надземски 84, 91, 103
надземство 84, 91, 103
надрвити 211, 213, 215, 225, 226
неземаљски 84, 86, 91, 103
неземаљски 84, 91, 103
неземљак 83, 87, 102
неземљорадник 84, 89, 101

неземљораднички 84, 89, 101
неземни 84
неовоземаљски 85, 91, 103
низводица 125, 133, 144
низводни 125, 128, 143
низводно 125, 128, 143
низвође 125, 128, 133, 143, 144
Низоземац 85, 94, 100
Низоземка 85, 94, 100
Низоземље 85, 96, 100
Низоземска 85, 94, 100
низоземски 85, 94

обездрвити 211, 215, 224
оватрити 184, 188, 193
овоземаљски 85, 91, 92, 102, 103, 112
овоземаљски 85, 91
овоземан 85, 91, 103
овоземац 83, 87, 102
овоземност 85, 91, 103
овоземски 85, 91, 103
одводнити 124, 130, 144
одводница 124, 130, 131, 134, 136, 137, 

138, 141, 144, 145
одводња 124, 130, 144
одводњавање 124, 130, 144
одводњавати (се) 124, 130, 144
одводњивање 124
одводњивати (се) 124, 130, 144
одземство 83, 91, 103
одрвендечити се 212, 215, 225, 226
одрвенелост 212, 215, 225, 226
одрвенео 212, 215, 225, 226
одрвенети (се) 212, 213, 215, 225, 226 
одрвенити 211, 213, 215, 225, 226
одрвенчити (се) 212, 215, 225, 226
одрвењавање 212, 215, 225, 226
одрвењавати 212, 213, 225, 226
одрвењати 212, 215, 225, 226
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одрвењен 211, 215, 225, 226
одрвењено 211, 215, 225, 226
одрвењивати 211, 215, 225, 226
окаменелост 53
окаменео 53
окаменик 53
окаменина 53, 65, 68
окаменити (се) 53, 55, 56, 58, 59, 63, 

64, 65, 67, 266, 280
окаменица 53, 59, 67
окаменотина 53, 63, 64, 65, 68
окамењавање 53
окамењавати (се) 53, 58, 67
окамењак 53, 59, 65, 67, 68
окамењача 53, 59, 67
окамењен 53, 63
окамењеник 53, 65, 68
окамењеница 53, 61, 67
окамењено 54, 63
окамењеност 54, 63
окамењење 53, 65, 68
окамина 54, 63, 65, 68, 273, 288
окаминар 54
окаминарски 54
окаминарство 54 
окамити се 54
окамица 54, 65
оноземаљски 83, 91, 92, 102, 103
оноземски 83, 91
оноземац 83, 87, 102
оноземни 83, 91, 103

праводоземац 85, 125
пириватра 184, 187, 192
поводан 123, 127, 142, 145, 272, 287
поводањ 123, 130, 143
поводња 123
подводан 125, 128, 143
подводност 125, 128, 143

подземаљски 84, 95, 100
подземан 84, 90, 91, 100
подземље 84, 86, 95, 100
подземник 84, 87, 100, 103, 112
подземница 84, 95, 98, 100
подземски 84, 90, 100
подрвенети 212, 213, 216, 225, 226
поземљар 84, 86, 87, 100
поземљарка 84, 86, 87, 100
поземљуша 83, 86, 95, 98, 100, 271, 

286
поземљушица 83, 95, 100
поземљушно 83, 91
поземски 83, 89, 101, 102, 103
преземљуша 84, 95, 100
преливода 123, 139, 145
приземан 84, 90, 100
приземљаст 83, 91, 100
приземље 83, 85, 95, 100
приземљење 84, 93, 101
приземљивање 84, 93, 94, 100, 101
приземљивати (се) 84, 93, 94, 100, 101
приземљити (се) 84, 93, 94, 100, 101
приземљуша 84, 95, 100, 271, 286
приземница 84, 95, 100
приземно 84, 95
прикаменити 54, 58, 67

разводнети (се) 124, 126, 129, 144
разводнити (се) 124, 129, 130, 144
разводњавати (се) 124, 129, 144
разводњен 124, 144
разводњено 124, 144
разводњеност 124, 144
раздрвенити се 211, 216
разиземље 83, 95, 100

свеземаљски 83, 90, 102
скаменити (се) 33, 53, 55, 56, 58, 63, 67
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скаменотина 53, 65, 68
скамењен 53, 63, 67
скамењено 53, 63
скамењеност 53, 63
скамењивање 53
скамењивати (се) 53, 58, 67
сланкамен 55, 64, 67
Сланкамен 55, 57, 66
сланкаменка 55, 61
Сланкаменац 55, 57
Сланкаменчанин 55, 57
Сланкаменчанка 55, 57
Средоземац 85, 95, 102
Средоземка 85, 95, 102
Средоземље 85, 95, 102
средоземни 85, 95, 102
Станивук 248, 251, 259
Стојвук 248, 251, 259
сувоземац 83, 98, 102
сувоземни 83, 92, 102
сувоземски 83, 92

туђеземац 83
туђиземство 83, 97
туђоземац 83, 87
туђоземка 83, 87
туђоземски 83, 92

уводоравнити 125
удрвендечити се 212, 215, 225, 226
удрвенити се 212
удрвечити се 211, 212
удрвити (се) 211, 216, 225, 226
узводни 125, 128, 143
узводно 125, 128, 143
уземљити се 83, 93, 101
укаменити (се) 54, 55, 58, 67



329

 
 
 
 

14. РЕГИСТАР ТЕРМИНОЛОШКИХ ИЗРАЗА

абоносово дрво 228
амазонски камен 71
анђеоско дрво 230
анђеско дрво 230
арктички вук 260, 274, 

289
атмосферски ваздух 

169, 171

баражна ватра 194
бела земља 40–41, 104
бели вук 260, 289
бели камен 71
бело дрво 227, 230, 266, 

280
бисерово дрво 230
бистри ваздух 168
благословена вода 150
блудећа ватра 195
блудна ватра 195
богојављенска вода 150
бож(и)је дрво 230
божићно дрво 231
божја ватра 195
божје дрвце 231
божји дрвак 231
бојни камен 70
бордовска вода 148
бразилијско црвено 

дрво 228 

бријачки камен 69, 274, 
289

бубњарска ватра 194
бурова вода 148
буровљева вода 148

вадити ватру 195
варзилово дрво 228
ватра жива 194
ватра кресница 194
ватра луталица 195
ватра угашена 195
велика ватра 195
веља вода 150
вештачка ватра 194
вински камен 70
влажан ваздух 169
влажност ваздуха 169, 

171
вода забитница 149, 150
вода заборавка 149, 150
вода неначета 149
вода омаха 149
вода прегорница 149, 

150
врућ ваздух 168
вук и овце 260

гвоздена вода 148
гвоздени камен 70

гвоздено дрво 228, 229
генеалошко дрво 232
горка вода 148
горко дрво 228, 229
горски вук 260
грнчарска земља 104
грчка ватра 194
гуми дрво 228
гумино дрво 228
густ ваздух 168

давање ваздуха 169, 280
дарчиново дрво 230
девојачко млеко 70 
деобарске ватре 195
десетинска земља 105
дивља ватра 194
дивља земља 104
дијатомејска земља 105
драгац камен (драги 

камен) 69
дрво живота (од 

живота) 231, 235
дрво знања (сазнања) 

добра и зла 231, 235
дрво позна(ва)ња добра 

и зла 231
дрво (с)познања добра 

и зла 231 
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ебеново дрво 228

женско дрво 231
жива ватра 194, 266, 

280
жива вода 149
живица вода 149
жута земља 104
жутилово дрво 33, 228
жуто бразилијанско 

дрво 228
жуто бразилово дрво 

228
жуто дрво 228, 230

заборављена вода 149, 
150

заборавна вода 149, 150
заборавка вода 149, 150
загушљив ваздух 168
запречна ватра 194
заслађене воде 149
зелена земља 33, 104
зелени камен 71
земља жутица 104
земља жутуља 104
зечји камен 69
златна вода 148
змајево дрво 229
змијање дрво 228
змијин камен 69
змијино дрво 228, 229, 

235
зубни камен 70

инфузоријска земља 
105

истеривати ватру 195

јетка вода 149
јетки камен 71
јулски ваздух 168
јутарњи ваздух 168

камен котловац 70
камен међаш 70, 266, 

280
камен мудраца 70
камен мудрости 50, 70
камен од убоја 70
камен спотицања 33, 

73, 276, 292
камен станац 70
камен темељац 70
ками коњски 69 
ками од грча 69
ками од крви 69
камфорово дрво 228, 

229, 235
карболна вода 122
катеху дрво 229 
киселе воде 149
кисели камен 69 
кисело дрво 228 
колоњска вода 148 
коњски камен 69 
краљево дрво 227 
крвна вода 149
кречна вода 122, 148
кречни камен 71
кристална вода 148
кристални ваздух 168
крсна вода 150
крунско дрво 232
крштена вода 150
кршћена вода 150

лака вода 148
лончарска земља 104, 

266, 280
лончарски камен 69 
лужни камен 69 

љута вода 149
љута земља 104

магул земља 105
мајка земља 105
масна земља 104, 266, 

280
масни камен 71
мати земља 105
матица земља 105
матична земља 105
мека вода 148, 274, 289
месечни камен 71
метеорска вода 147 
минерална вода 148
мирисав ваздух 168 
млечно дрво 

американско 228 
молитвена вода 150
морски ваздух 168
морски вук 260
мртва вода 150
мутан ваздух 168
мушко дрво 231

ничија земља 105
ноћни ваздух 168

оборинска вода 147 
освећена вода 150
отпадне воде 148
очни камен 69 
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паклени камен 70
пасје дрво 230
плава земља 104
плави ваздух 168
плави камен 69 
планински ваздух 168, 

171
плодна вода 149
плодова вода 149, 266, 

280
поларни вук 260, 274, 

289
породиљске ватре 195
породично дрво 232
порцеланска земља 104
посвећенавода вода 150
посмртне ватре 195
презасићен ваздух 169
преко дрво 232
притисак ваздуха 169
проћи кроз ватру 195
птичије млеко 70 

рајско дрво 229, 231
растегово дрво 228
рафална ватра 194
редак ваздух 168
родословно дрво 232

сандалово дрво 229, 235
санталово дрво 229
свадбене ватре 195
свеж ваздух 168
света вода 140, 150
света земља 105
свето дрво 228 
сиви вук 260, 274, 289
сијенска земља 104
сињи ками 70

ситне ватре 195
сладојево дрво 230
сламна ватра 195
слана вода 149
слатка вода 149
слатко дрво 230 
слушна вода 149
смрдљив ваздух 168
содна вода 148
срчево дрво 230
стајаћа вода 147 
станац камен 70
сув ваздух 169
сува земља 105
сукнарска земља 104 
суринамско горко дрво 

228
суха ватра 194

тамјаново дрво 229
тамњаново дрво 229
тврда вода 148, 266, 280
тврда земља 105
тежак ваздух 168
текућа вода 147 
температура ваздуха 

169, 171
територијалне воде 147 
тешка вода 148
тешка земља 104 
тешки камен 71
тиково дрво 229 
тисово дрво 230
тоалетна вода 148 
тунгово дрво 229 

убојити камен 70, 266, 
280

убојна вода 148

убојни камен 70
угаони камен 71
устајао ваздух 168

хладан ваздух 168
хлебно дрво 33, 228, 

266, 280
хлорна вода 148

царска вода 149
црвена земља 104, 274
црна земља 104
црно дрво 228, 274, 289

часно дрво 231
чудотворна вода 149, 

150
чудно дрво 231

џин-дрво 228

шимширово дрво 230 
шпанска земља 105
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15. РЕГИСТАР ФРАЗЕОЛОГИЗАМА

бацати (бацити) ватру 198
бацати (бацити) кога у ватру 197
бацати се на бога камењем 74
бацити (бацати) камен на кога 74, 

277
бацити се (бацати се) каменом 74, 

277, 293
бацати (дићи, осути, сипати) (дрвље 

и) камење на кога 74, 277, 293
бацати се камењем на кога 74, 277, 

293
бацити (бацати) у ватру 199
бацити шта (новац) у воду 153
бежати као од ватре 196–197, 266, 280
бити (налазити се, наћи се) између 

две (двоструке) ватре 179, 196, 
275, 291

бити (наћи се) између ватре и воде 
156, 196

бити (постати) земљи тежак 107
бити гола вода 156
бити сав у (голој) води 156
бити камен на чијем врату 74, 277, 

293
бити на живој ватри 196
бити на једну воду 155
бити од камена 72, 275, 291
бити пијан као дрво 232, 275, 291
(бити) пијан као мајка земља 93, 109
бити под (црном) земљом 107

бити с главом у облацима, а ногама 
на земљи 106, 276, 292

бојати се (чувати се) кога, чега као 
живе ватре 198

бура у чаши воде 152

вадити за кога кестење из ватре 197
ваздух је пун електрицитета (набијен 

електрицитетом) 169
ваздух је чист 169
ватром преварити 198
ватру прихватити 198
везала му се вода 156
виси (лебди, лежи, бити) нешто у 

ваздуху 169
висити у ваздуху 169, 266, 276, 280, 

291
вода дође (је дошла, досегла, нарасла) 

коме до грла (носа, уста, ушију, 
врата) 153, 276, 291

вода му је ушла у уши 154
возити на коме воду 152
вук самотњак 261
вук у јагњећој (овчјој) кожи 261, 276, 

291, 292
вуче кога земља 107

газити земљу 107
гасити ватру сламом 196
гладан као вук 260, 261, 276, 291
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глуп као земља 109
говорити у ваздух 170
горети на две ватре 196
горети на сто ватара 196
гори (нестаје) коме земља под ногама 

108
градити (зидати) куле у ваздуху (у 

облацима, на облаку) 169, 266, 
276, 280, 291

гристи земљу 109
гристи камење 73
грнути ватру рукама 197
гутати камење 73

да(ва)ти (оборити, обарати, осути, 
осипати, отворити, отварати, 
придати) ватру (живу) 198

далеко као (колико) од неба до земље 
106, 276, 292

дати (давати, придати, стиснути) 
ватру ногама (петама, табанима) 
197

дати вуку козлиће пасти 261
дати пушци ватру 198
девета вода кисела 152
дизати ватру 197
дићи (бацити) у ваздух 170
дићи све четири у ваздух (увис) 170
доћи (долазити, пасти, падати) у 

ватру 198
доћи (пасти) на танке воде 153, 156, 

276, 291
дошла (дође) коса до камена (до 

бруса, на брус) 72
дрва у шуму (гору) носити 233
дрво и камен 233, 235, 276, 292
држати (гледати, пазити, чувати и 

сл.) као мало (кап) воде на длану 
151, 275, 291

држати (чувати) шта као под 
каменом 74

држати вука за уши 261, 276, 291
држати два гвожђа у ватри 199
дрхтати као прут на води 276, 291

жива ватра 199
живети као враг у мало воде 153, 277, 

293
живети на хлебу и води 151, 275, 291
живети од ваздуха 170
живети у ваздуху 170

забости носом у земљу 108
загрлила (пољубила) га (их и сл.) је 

(црна) земља 107
запливати (упловити) у чије воде 156
захватати (грабити) воду решетом 

150–151, 
збрисати с лица земље (земљи с 

лица) 107, 112
земља га (је итд.) још држи 107
земља (црна земља) га крије 107
земља га (је итд.) привлачи 107
земља дембелија 110
знати шта као воду 151

и вук сит и овце на броју 261
и камен би се гануо 72
и (студен) камен би проплакао 72
играти се ватром (ватре) 197
иде (пљушти, удара) коме вода на 

уста 156
из ваздуха 170
изаћи сув из воде 152
избацити са прљавом водом и дете 

из корита 152
избијати хлеб из земље знојем (с 

муком и сл.) 109
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изгутати (изести, појести) ватру 197, 
198

изникнути (појавити се) као из 
земље 109

има (чега) као (хладне) воде 156
имати вучји апетит 260
имати камен на души (срцу) 72, 275
имати срце од камена 72, 275, 291
испод земље 108
ићи као на ватру 156
ићи (изићи) на ваздух 170
ићи (поћи) с ким и у гору и у воду 

156
ићи (скочити) и у воду и у ватру за 

кога 156, 196, 275–276, 291

јак као земља 109
јести камен 73

кад је Бог по земљи ходао 109
камен кушње (камен кушач, пробни 

камен) 74
камен лежи коме на срцу (на души) 

72
камен пуца од зиме 73
камен о врат привезати (обесити и 

сл.) 74, 277, 293
камен смутње (раздора) 73, 276, 292
камен спотицања 33, 73, 276, 292
као (хладне) воде 156
као водом поливен 152
као да га (их итд.) је земља прогутала 

(прождрла) 108, 112
као да је (су итд.) у земљу пропао 

(пропали итд.) 108
као да камену говориш 72
као живац камен 72
као кап воде у (море) мору 156
као на ватру (паде, оде) 198

клети се небом и земљом 107
крв није вода 115, 116, 152
кроз ватру и воду проћи 156, 275, 191

лака му (црна) земља 108
лебдети између неба и земље 106
лежати коме као камен на срцу 72–73
ловити (пецати) у мутној води (рибу) 

154
ложити кога на ватру 197
лук и вода 115, 116, 152

махати ватру у капи 196
мести капом земљу 109
метати ватру 197
метнути (метати, дати, ставити) руку 

у ватру за кога 197, 266, 280
метнути шта у земљу 108
мирна (тиха) вода 155
можеш (можеш се) каменом 

добацити 73
моја крв 152
мутити (замутити, помутити) коме 

воду 154

на танке воде доћи (пасти) 156
наводити (навраћати, нагрнути, 

терати, нагонити, навијати, 
наврнути, вешто вући) воду на 
свој (туђи) млин (воденицу) 155

навраћати (окретати) воду на свога 
млина јаз 155

навртати (терати, наводити) воду на 
воденицу 155

намерила се коса на камен (на брус) 
72 

напити се (опити се) као (мајка) 
земља 93, 109

не би на земљу стао (да може) 106
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не веровати коме па да се на ватри 
пече 197

не видети шуму од дрвећа 234
не зарадити (не заслужити) ни за 

хладну воду 151
не одступити (уступити) ни педаљ 

(педља) земље 109
не оставити ни камен (ни камена) на 

камену 75
не пали ватре уза ме 198
неверан као вода 155
нека кога мутна (хладна) вода носи 

155
нека му је лака (црна) земља 108
нема ватре без дима 198
нема кога педаљ од земље 108
нестати (ишчезнути) са лица земље 

108
ни вода ни вино 152
ни на небу ни на земљи (бити, 

налазити се и сл.) 106
ни у гору ни у воду 156
није се никада ватра гасила 199
ниједно дрво не расте до неба 233

обећана земља 33, 110, 111, 112, 266, 
277, 280

оборити (обарати) поглед к земљи (у 
земљу) 108

од неба до земље 106, 276, 292
одвалити (свалити, скинути) коме 

камен са срца (душе) 73
одлетети у ваздух 170
однела (мутна) вода (мутна Марица) 

154
ожећи без ватре 198
осећати барут у ваздуху 169
осећати се као риба у води 156
оставити кога под водом 153
остати у ваздуху 170

отворити ватру 198, 275, 291
отворити (сасути, осути) ватру на 

кога 198, 275
отерати (послати) кога у (под) (црну) 

земљу 107
отимати на лаку ватру 199
отићи низ воду 154, 276, 291
отићи под (црну) земљу 107

падати (пасти) у ватру 198
палити (потпалити) ватру 197
пао ми (ти и сл.) камен (свалио ми се 

камен) са срца (са душе) 73, 266, 
280

пасти (пропасти) у воду 153
пасти на камен (о семену) 73
пасти с неба на земљу 106, 276, 292
патити (мучити се) као ђаво (враг) 

у плиткој води 153, 266, 277, 280, 
293

пећи без ватре 199
пећи се на (тихој) ватри 196
пећи се на истој ватри 196
пијан као (мајка) земља 109
писати по води 151
пливати низ воду 155, 276, 291
пливати уз воду 155, 276, 291
побећи у прхлу земљу 108
под камен закопати 74
подливати коме воду 152
подушити ватру 197
појео вук магарца 242, 261
покрила кога (црна) земља 107
полити кога хладном водом 152
помирити кога са земљом 108
попити (утопити) кога у чаши (капи, 

кашици) воде 152
поставити вука за пастира 261, 266, 

276
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поуздано (сигурно) као под каменом 
74 

пошла коме ватра у образе 198
превести жедног преко воде 151
преврнути (покренути) и небо и 

земљу 107, 266, 280
прегрмети прву ватру 197
прећи у ватру 196
примила кога земља 107
пропасти (нестати) као у (мутну) 

воду 153
пропасти (пропадати) у земљу (од 

стида, страха и сл.) 108
пупак земље 276, 292
пустити (пуштати) воду 156
пустити кога, шта низ воду 154, 276, 

280
пуцају дрво и камен 73

разликовати се као небо и земља 33, 
106, 276

распиривати (пирити) ватру 197, 275
расти (напредовати) као из воде 151

саставило се небо и земља 107
саставити (сложити, сравнити) кога 

са (црном) земљом 107–108, 108
свлачити небо и земљу 107
седи дрво на дрво 233
сипа (сева) коме ватра из очију 198, 

275, 291
сипати (доливати) уље на (у) ватру 

196
сипати (лити) воду у решето 151, 233, 

275, 291
скочити за кога у ватру 197
слични као две капи воде 152
спавати као дрво 233, 266, 275, 280, 

291
спустити кога на земљу 106
спустити се на земљу 106, 276, 292

сравнити шта, кога са земљом (с 
лицем земље и сл.) 108

срушити шта до земље 108
стајати (лежати и сл.) на земљи 106
стајати као камен 72
стајати као од камена одваљен 

(истесан, отесан) 72
створити се каменом 72
стопити се у голу воду 156

тврд као камен 72
тежак као (сињи) камен 72
тражити ватре на лањском огњишту 

199
трести се (дрхтати) као шиба (прут) 

на води 155
тући воду у авану (у мужару, у 

туцњу) 151
тући по води 151

ћутати као камен 73

у ватру и у воду 196
ударила коса у камен 47, 48, 72
узети некога на лаку ватру 198
укубурио као ђаво на плиткој води 

153, 277, 293
уста се коме залила водом 156

хладан као камен 73, 275, 291
хладно (студено) да камен пуца (од 

зиме) 73
ходати (ићи) као по води 155, 156, 

276, 291

цепати на коме дрво 234

чврст (сталан) као камен 72
читати (говорити) као воду 151
човек од дрвета 233
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