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Ч Л А Н Ц И  И  Р А С П Р А В Е

UDC 81’1
Изворни научни рад

Zuzanna Topolińska

DWIE POSTAWY BADAWCZE  
WE WSPÓŁCZESNEJ TEORII JĘZYKA

Tandem: słownik + gramatyka to podstawowe źródło informacji o danym kodzie języ-
kowym. Słownik to odbicie naszej konceptualizacji świata. Gramatyka to odbicie naszej 
percepcji relacji między elementami tego świata. W obu wypadkach impulsy wzbogacania 
kodu mają charakter semantyczny. W ostatnich latach coraz częściej obserwujemy tendencję do 
rozszerzania zakresu informacji gramatycznej w słowniku i słownikowej w gramatyce. Prowadzi 
to do większej koherencji obu źródeł i, tym samym, do bardziej adekwatnego opisu języka.

Słowa kluczowe: słownik, gramatyka, leksykalizirana informacja, gramatykalizirana 
informacja.

The combination of dictionary + grammar constitutes a basic source of information on 
the given linguistic code. Dictionaries reflect our conceptualization of the world. Grammars 
reflect our perception of the relations between the elements of that world. In both cases the 
impulses leading to the enrichment of the code are of semantic character. As of late, dictionar-
ies often give expanded grammatical information, and in grammars we find richer lexical 
information. It increases the mutual coherence of the two sources and, eo ipso, ensures a more 
adequate description of the language. 

Кеy words: lexicon, grammar, lexicalized information, grammaticalized information.

0. Jak wiadomo, język jako kod semantyczny definiuje się poprzez tandem: 
uporządkowana seria reguł gramatycznych + zbiór leksemów. Naukowa analiza 
języka przynosi jako produkt dwa teksty: gramatykę i słownik. Od wieków im-
plicytnie i eksplicytnie prowadzona jest dyskusja nad tym, jak przebiega granica 
między informacją, która należy do gramatyki i informacją, która należy do słow-
nika. Stanowiska dyskutantów są znacznie zróżnicowane, jednak ‒ ogólnie biorąc 
‒ dominuje chęć, aby informacja w obu typach tekstów była jak najbogatsza; innymi 
słowy: lepiej powtórzyć tę samą informację i w gramatyce i w słowniku, niż pomi-
nąć jakiś istotny fakt w jednym lub drugim tekście, lub ‒ nie daj Boże ‒ w obu. 

Ostatnio coraz wyraźniej zarysowują się dwie linie postępowania analitycz-
nego, obie najczęściej z teorią kognitywną w zapleczu: jedna wychodzi od anali-
zy leksykologicznej, druga ‒ od analizy morfo-syntaktycznej. W centrum uwagi 
„leksykologów” znajduje się leksem z całym swoim potencjałem derywacji se-
mantycznej i formalnej, w centrum uwagi „gramatyków” ‒ propozycja jako jądro 
odpowiednio: zdania, czy szerzej: wypowiedzenia, i wszystkie niezbywalne pa-
rametry semantyczne propozycji, oraz ich korelaty formalne. Każda z tych dwu 
postaw implikuje ‒ implicytnie lub eksplicytnie ‒ chęć wbudowania kompletnej 
informacji o języku odpowiednio w słownik, lub w gramatykę.
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Wydaje się, że jest to sytuacja dla naszej dyscypliny korzystna, zważywszy 
że oba typy analizy wzajemnie się weryfikują. Jedyny ‒ i nie mały! ‒ problem to 
potrzeba uzgodnienia metajęzyka, czy ‒ bardziej realnie ‒ potrzeba ustalenia 
konkordancji mnożących się w zastraszającym tempie bliskoznacznych terminów.

W dalszym tekście chciałabym na podstawie wybranych prac reprezenta-
tywnych dla obu typów analizy zastanowić się nad tym, co je łączy, a co dzieli, 
i jak przedstawiają się wzajemne korzyści tego układu. Moje przykłady i moje 
wnioski dotyczą przede wszystkim językoznawstwa słowiańskiego.

1. Podejście leksykologiczne to analiza samego procesu pznawczego czło-
wieka, analiza procesu „zapisywania w języku” tego, czego uczymy się o świecie, 
który nas otacza, odkrywanie i utrwalanie poprzez nazwę nowych zjawisk, nowych 
dystynkcji, nowych „części świata” i wiążących je relacji. Rzecz prosta, początki 
językowego poznawania świata leżą w dalekiej i nie dostępnej dla naszych narzędzi 
badawczych przeszłości, jest to jednak proces, który trwa i nie skończy się dopóki 
będziemy chodzić po ziemi. Możemy, w związku z tym, śledzić jego współczesne 
mechanizmy, a niekiedy nawet na nie wpływać. 

Są to w znacznej mierze znane i banalne mechanizmy, jak te, których dostarcza 
aparat słowotwórczy danego języka, lub procesy zapożyczania i adaptacji nowych 
leksemów w drodze kontaktu z innymi językami, czy wreszcie ‒ charakterystyczne 
dla różnego typu slangu ‒ świadome lub nieświadome zniekształcenia istniejących 
form. Ciekawsza linia, dająca lepszy wgląd w nasze procesy poznawcze, to reje-
stracja i analiza (semantyczna i formalna) nowych kolokacji. Jest to jedna z form 
badań podstawowych w pracy nad słownikiem, a ostatnio forma coraz bardziej 
popularna, w znacznej mierze dzięki językoznawstwu korpusowemu, które za-
pewnia dostęp do szerokiej bazy tekstów. Sama badałam kiedyś drogi derywacji 
i semantyczną motywację dróg derywacji przymiotników desubstantywnych w 
języku macedońskim i polskim i charakterystyczne dla tych przymiotników typy 
kolokacji (Topolińska 1984) i przekonałam się, jak znaczny jest wpływ środowiska 
historyczno‒kulturowego na dynamikę i charakter odpowiednich procesów.

Powstanie nowego derywatu to nowa pozycja w słowniku, zarazem jednak 
‒ powiedziałabym raczej: przede wszystkim ‒ możliwość nowej formalizacji 
pewnej informacji, czyli nowego rozwiązania na poziomie morfo‒syntaktycznym. 
Por. np. polskie konstrukcje jak skórzana kurtka ale kurtka ze skaju, itp. ‒ gdyby 
powstał przymiotnik skajowy, zmieniłaby się statystyka dwu typów konkurują-
cych konstrukcji grupy imiennej. Powstawanie nowych kolokacji znaczy często 
powstawanie nowych wariantów semantycznych i tym samym ma dalej idące 
konsekwencje. Por. np. deszczowy dzień ‘dzień, w którym pada / napadało wiele 
deszczu’ wobec np. deszczowy płaszcz, a może raczej płaszcz deszczowy ‘płaszcz, 
który chroni od deszczu’, itd.itp. ‒ czy w słowniku powinien znaleźć się zapis 
ogólny: deszczowy ‘który ma związek z deszczem’, czy raczej skomentowane 
kolokacje z różnych pól semantycznych?; por. pantofle domowe ‘...na po domu’, i 
kłopoty domowe ‘?kłopoty rodzinne’, gdzie w grę wchodzi wieloznaczność poję-
cia ‘dom’, itp.itd. Por. jeszcze warianty diatetyczne jak np. łakomy kąsek ‘który 
(Acc.) chętnie by się zjadło’, obok łakomy chłopiec ‘który (Nom.) ma duży apetyt’, 
czy widomy błąd ‘który (Acc.) widzimy, dostrzegamy’, obok niewidomy człowiek 
‘który (Nom.) nie widzi’, itd.itp.
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Badanie nowych kolokacji to zawsze badanie implikacji semantycznych 
idących od (wyrażenia w funkcji) predykatu ku jego potencjalnym argumentom. 
W tym sensie każda nowa kolokacja to potencjalne jądro nowej propozycji, ew. 
nowej morfo‒syntaktycznej formalizacji danej propozycji, a nie ma zmiany for-
malizacji bez zmiany hierarchii komponentów semantycznych. Przychodzą na 
myśl liczne „składnie taksonomiczne”, tj. opisy składniowe wychodzące od mi-
nimalnych, dwukomponentowych struktur gramatycznych (por. np. ЗОлОтОвА 
1982, a zwłaszcza 1988, por. też ЦИвяН 1979); w moim pojęciu nie mówią one wiele 
o afiljacji typologicznej danego języka, raczej właśnie wskazują pole wariacji 
semantycznej i formalnej, czyli rozrzut możliwych kolokacji członów konstytu-
tywnych czy to propozycji / zdania, czy grupy imiennej. Kolejna asocjacja to tzw. 
pattern grammar, która (cytuję za Górski 2008: 29) „...biorąc za punkt wyjścia 
[...] leksykę, za podstawowy obiekt badav uznaje kolokacje poszczególnych lek-
semów. Przy tym kolokacje należy rozumieć możliwie szeroko ‒ chodzi o typowe 
otoczenie leksemu, otoczenie definiowane nie tylko przez inne leksemy, ale rów-
nież klasy semantyczne lub gramatyczne. Te kolokacje stanowią wzory („patterns”), 
które z kolei stanowią budulec zdań (por. HunsTon ‒ Francis 2000).” Kolokacja 
w takim rozumieniu to w płaszczyźnie semantycznej wszelki stosunek między 
predykatem i argumentem, niezależnie od tego, czy w grę wchodzi predykat kon-
stytutywnej propozycji (tj. konstytutywny dla zdania), czy predykat propozycji 
sformalizowanej jako transforma zdaniowa.

Wydaje się, że leksykologiczny punkt wyjścia ma również teoria rozbudo-
wywana przez J. D. Apresjana i in. (АПРесяН et al. 2010), gdzie w centrum uwagi 
autorów znajdują się konstrukcje dwuskładnikowe i typy rekcji między tymi 
składnikami.

Warto tu wspomnieć również o takich projektach, jak słowniki „semantycz-
no‒derywacyjne”, które prezentują paradygmaty słowotwórcze niemotywowanych 
leksemów z różnych klas formalno‒semantycznych „porządkując” przy tym drogi 
derywacji semantycznej, często metaforycznej, kolejnych derywatów formalnych, 
a więc znów w szczególny sposób zajmują się kolokacją. Por. np. serbski Семан-
тичко-деривациони речник (ГОРтАН-ПРемК et al. 2004). Przedstawiono tu para-
dygmaty słowotwórcze nazw części ciała ludzkiego w języku serbskim zwracając 
przy tym szczególną uwagę na wariację semantyczną kolejnych derywatów.

Warto wreszcie wspomnieć badania tzw. łańcuchów asocjacyjnych, które ‒ w 
analizie lingwistycznej ‒ mogą wskazywać drogi powstawania nowych kolokacji.

Starałam się zebrać w tym paragrafie przykłady na to, jak współczesna 
teoria leksykologiczna rzutuje na teorię struktury gramatycznej języka i jak współ-
czesne słowniki, przede wszystkim słowniki jednojęzyczne, wchłaniają coraz 
bogatszą informację, jaką do niedawna skłonni bylibyśmy uważać za informację 
typowo gramatyczną. W dalszym tekście staram się spojrzeć na sprawę z drugiej 
strony i pokazać, jak gramatyka rozrasta się nie tyle kosztem, ile dzięki słowni-
kowi, tj. dzięki postępowi w badaniach leksykologicznych. Przyjdzie mi to łatwiej, 
bo sama w moich badaniach znajduję się po „gramatycznej” stronie opozycji.

2. Podejście gramatyczne to analiza mechanizmów przekazywania informa-
cji w społeczeństwie ludzkim, informacji o świecie zewnętrznym i o świecie 
wewnętrznym mówiącego, także o świecie wirtualnym. Informacja o świecie to 
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informacja o relacjach zachodzących między jego elementami, ew. o właściwo-
ściach przysługujących / przypisywanych tym elementom. Innymi słowy: infor-
macja, której formą strukturalną jest to, co nazywamy propozycją, tj. predykat i 
implikowane przez niego argumenty. Propozycja musi być ulokowana w czasie i 
przestrzeni ‒ odpowiednia informacja albo zawiera się w niej samej, albo też musi 
być uzupełniona przez odpowiednie „przybudówki” temporalne i spacjalne. Wresz-
cie ‒ propozycja ex definitione jest autoryzowana, a więc obejmuje również tzw. 
informację modalną, która znów albo zawiera się w niej samej, albo jest dodatkowo 
„nadbudowana” poza jej granicami. Cała ta zhierarchizowana struktura informa-
cyjna to, innymi słowy, semantyczna struktura zdania, czyli podstawowej jednostki 
struktury semantycznej tekstu. Zapis tej struktury, który od lat sprawdza się w 
moich analizach, to zaproponowana przez S. Karolaka (1984) formuła:

M { T & L [ p ( a1 , a2 ... ) ] }

gdzie M to składnik modalny, T i L to odpowiednio składnik temporalny i spa-
cjalny, p to predykat, zaś a1 , a2 ... to implikowane argumenty tego predykatu.

Model Karolaka to jeden z wielu proponowanych ostatnio modeli generatyw-
nego opisu języka z semantyczną (a nie syntaktyczną) bazą generującą. Korelatem 
formalnym dla dwu centralnych pojęć ‘predykat’ i ‘argument’ są odpowiednio 
pojęcia ‘wyrażenie predykatywne’ i ‘wyrażenie argumentowe’, jednak znacznie 
bardziej płodna w konkretnej analizie okazuje się para ‘zdanie’ (tj. konstrukcja 
konstytuowana przez formę verbum finitum) jako produkt procesu predykacji i 
‘grupa imienna’ (tj. konstrukcja konstytuowana przez formę nomen substantivum) 
jako produkt procesu nominacji. Para ta nie ma korelatów semantycznych rozumia-
nych jako jednoznaczne funkcjonalnie składniki struktury semantycznej zdania. 
Dodałabym tu jeszcze pojęcie ‘zdanie złożone’, tj. konstrukcję konstytuowaną 
przez predykat w formie spójnika (conjunctio). O ile grupa imienna nazywa wy-
dzielane przez nas fragmenty świata odpowiednio zewnętrznego i wewnętrznego, 
a zdanie przenosi informację o obserwowanych przez nas cechach tych frag-
mentów lub o relacjach między nimi, tj. odpowiednio o stanach i zdarzeniach, o 
tyle zdanie złożone posuwa o krok dalej naszą językową interpretację świata i 
informuje o toku naszej myśli, o związkach (asocjatywnych, temporalnych, kau-
zalnych), jakie dostrzegamy między tymi stanami i zdarzeniami. Podstawowy 
stosunek semantyczny, stosunek: predykat ~ argument, i odpowiednio stosunek 
formalny: wyrażenie predykatywne ~ wyrażenie argumentowe, łatwo może być 
interpretowany w terminach kolokacji, gorzej kiedy trzeba opisać zależności 
wzajemne i porządek hierarchiczny (i linearny) składników w ramach odpowied-
nich jednostek semantycznych i formalnych, tj. układy zorganizowane na zasadzie 
nie jednej, lecz wielu „wertykalnie” uporządkowanych dychotomii, na zasadzie 
„drzewa”.

Analizę i opis gramatyczny zdania (prostego), zdania złożonego, grupy imien-
nej najczęściej przeprowadzamy poprzez opis przysługujących im tzw. kategorii 
gramatycznych1. W teorii ukierunkowanej od treści ku formie kategoria grama-

1 Kategorie gramatyczne przysługują prymarnie, w moim pojęciu, wymienionym jednostkom 
syntaktycznym, a w ich obrębie mogą ‒ nie muszą ‒ wyrażać się zmiennością morfologiczną w odpo-
wiednich klasach leksemów.

ZUZANNA TOPOLIŃSKA
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tyczna to taki segment odpowiedniej kategorii semantycznej (odpowiedniego pola 
semantycznego), który w danym języku ma wykładniki formalne ściśle skorelo-
wane z przenoszoną informacją. Innymi słowy: istnieje paradygmat kategorialny, 
w którym członom semantycznym odpowiadają regularne i przewidywalne sy-
gnały formalne. Rzecz prosta, dynamika ewolucji językowej sprawia, że obok 
niezgramatykalizowanych kategorii semantycznych istnieją (częściowo) deseman-
tyzowane kategorie gramatyczne. Opis gramatyczny przyjmuje formę prezentacji 
paradygmatów kategorialnych z uwzględnieniem wszelkich form ich wariacji 
semantycznej i formalnej. 

W tradycyjnym opisie ‒ który pojęcie kategorii gramatycznej wiązał odpo-
wiednio z fleksją i słowotwórstwem, tj. ze zmiennością morfologiczną, a nie 
morfo‒syntaktyczną ‒ długość paradygmatów kategorialnych definiowała się 
poprzez zakres tej zmienności, a sam status kategorii gramatycznej ‒ przysługu-
jącej morfologicznym klasom leksemów ‒ bazował na fakcie posiadania paralelnych 
paradygmatów kategorialnych przez wszystkie elementy danej klasy. Ostatnio 
coraz częściej opisy gramatyczne są wzbogacane przez serie kategorialne dery-
wowane na poziomie morfo‒syntaktycznym, w tym również „krótkie serie”, 
ograniczone nie tylko przez typ zmienności formalnej, ale ‒ przede wszystkim 
‒ przez znaczenie leksykalne ich członów konstytutywnych i, ipso facto, przez 
charakterystyczne dla nich kolokacje.

W systemie werbalnym owe nowe serie kategorialne przybierają najczęściej 
postać (a) konstrukcji z nadbudowanym formantem w postaci partykuły modalnej, 
lub (b) konstrukcji peryfrastycznych z tzw. czasownikiem pomocniczym lub 
synsemantycznym (co oznacza dwa różne stadia „ubóstwa” znaczeniowego, czy 
desemantyzacji) i bezokolicznikiem lub subjunktiwem czasownika podstawowego. 
Por. np. (a) ‒ w najbardziej wyewoluowanym pod tym względem języku macedoń-
skim ‒ subjunktiw z formantem да, kondicjonal z formantem ќе, czy potencjal z 
formantem би, (b) wszelkie słowiańskie konstrukcje peryfrastyczne z ‘esse’, ‘ha-
bere’, ‘dare’, m.in. polskie ewidencjalne i admiratywne konstrukcje z ‘habere’, 
polskie konstrukcje z niech i ich ekwiwalenty w innych językach słowiańskich, 
polskie i serbskie konstrukcje jak było pomyśleć wcześniej, chorwackie regionalne 
konstrukcje futuralne z synsemantycznym ‘ire’ (typ: ...ako on ide govoriti što mu 
je na pameti..., on nije postigao ništa...), itp.itd. O większości tych konstrukcji por. 
m.in. w moim wyborze artykułów pt. Z Polski do Macedonii I (2008).

W systemie nominalnym odnowione wykładniki stosunków przypadkowych 
przyjmują najczęściej postać przyimków, ew. klityk zaimkowych, wykładnikiem 
tzw. kategorii określoności (= charakterystyki referencjalnej) jest rodzajnik w 
dystrybucji komplementarnej z innymi zaimkami, czy też ‒ w językach, które nie 
wykształciły rodzajnika ‒ „samodzielne” leksemy zaimkowe ‒ demonstrativa, 
indefinita i in., wykładnikami kategorii liczby są liczebniki..., przyczem formą 
gramatykalizacji wspomnianych wykładników leksykalnych jest ich porządek 
linearny w ciągu imiennym (por. Z Polski do Macedonii II, 2009).

3. Wspomniałam na początku, że dwa opisane typy analizy lingwistycznej 
wzajemnie się uzupełniają i weryfikują. 

Kluczowym pojęciem dla zrozumienia (i opisania) dynamiki języka, a więc 
i jego ewolucji, jest proces, który określam tutaj jako derywację semantyczną, tj. 

DWIE POSTAWY BADAWCZE WE WSPÓŁCZESNEJ TEORII JĘZYKA
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proces, który ‒ czy to w drodze prostej asocjacji i czy w drodze tzw. interferencji 
kontaktowej ‒ prowadzi do powstania nowego „znaczemia”, nowego wariantu 
semantycznego leksemu. Symptomem dokonanej derywacji są nowe kolokacje w 
opisie leksykologicznym i ‒ tym samym ‒ zmiana tzw. ograniczeń selekcyjnych 
w relacji: predykat > argument w opisie gramatycznym. Innymi słowy, derywacja 
semantyczna a) zmienia łączliwość semantyczną (i formalną) danego leksemu, tj. 
tym samym (b) wnosi nowe modyfikatory członów konstytutywnych odpowied-
nio zdania i grupy imiennej, a każdy nowy modyfikator to transforma propozycji 
zadaptowana do odpowiedniej ‒ gramatycznie podrzędnej ‒ funkcji syntaktycznej 
czy to w predykatywnym, czy w nominującym ciągu linearnym. 

Bardzo ciekawy eksperyment przeprowadził ostatnio P. Piper jako główny 
autor i „organizator tekstu” najnowszej serbskiej składni zdania prostego (ПИПеР 
et al. 2005). Znajdujemy to dwa niezależne opisy zatytułowane odpowiednio „Од 
облика ка садржајима просте реченице” i „Од садржаја ка облицима просте 
реченице”. W pierwszej części przedmiotem opisu są kategorie formalne jak 
składnia grupy imiennej, składnia przypadków, składnia wyrażenia predykatyw-
nego i w związku z tym składnia czasownika, wreszcie: zdanie proste jako zorga-
nizowana jednostka syntaktyczna; druga część przynosi analizę i opis kategorii 
semantycznych, jak personalność, agentywność, modalność, posesywność, socja-
tywność, i in., a na zakończenie pojawiają się rozdziały pt. „Комуникативне 
функције просте реченице” i „Комуникативна перспектива просте реченице” 
Wydaje się, że taki układ, który w pierwszej chwili sugeruje redundancję, stano-
wi nie tylko optymalny sposób przybliżenia perspektywy „od treści” środowisku 
przywykłemu w gramatyce do perspektywy „od formy”, ale też ‒ a raczej przede 
wszystkim ‒ pozwala na weryfikację poprawności i pełni procedur analitycznych 
i interpretacyjnych.2

Derywacja semantyczna najczęściej prowadzi do powstawania nowych wa-
riantów znaczeniowych leksemu jako takiego, ale ‒ jeśli jest stowarzyszona z 
derywację syntaktyczną (tj. z derywacją poprzez granice tzw. części mowy) ‒ 
może też tworzyć nowe warianty znaczeniowe właściwe tylko nowopowstałemu 
derywatowi. Granica między derywatem i formą fleksyjną leksemu zaciera się 
najłatwiej w systemie werbalnym, gdzie nomina i adiectiva dewerbalne nieraz 
albo już w momencie derywacji (na gruncie prasłowiańskim?) mają status samo-
dzielnych leksemów, albo wtórnie się usamodzielniają.

Szczególną linię derywacji semantycznej stanowi przechodzenie pewnych 
zależnych form fleksyjnych/słowotwórczych do innych funkcjonalnych klas lek-
semów (części mowy). Przykłady takiej derywacji pokazał ostatnio M. Grochowski 
(2010) opisując przechodzenie form stopnia przysłówka do klasy metaoperatorów.

Powyższy krótki i z konieczności selektywny przegląd prowadzi do ‒ ba-
nalnego skądinąd ‒ wniosku, że procedury językowego „przyswajania świata” i 
procedury informowania wzajemnego o tym świecie w znacznym stopniu się 
nakładają i w znacznej mierze są nierozdzielne. 

2 Mutatis mutandis podobnie postąpili serbscy autorzy w tomie poświęconym systemowi 
dźwiękowemu tego języka (ПетРОвИћ ‒ ГудуРИћ 2010) ‒ tom przynosi dwa pełne monograficzne opisy 
tego systemu, jeden, który wychodzi od siatki fonologicznej funkcjonalnej, drugi od substancji fo-
nicznej; opisy te w znacznym stopniu nakładają się na siebie, ale też uzupełniają się i weryfikują.

ZUZANNA TOPOLIŃSKA
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UDC 811.163.42’344
Изворни научни рад

Орсат Лигорио

ДАЛМ.-РОМ. ГРУПА *KT∗ 
(ИЗ БАЛКАНСКОГ ЛАТИНИТЕТА X)1

Предлаже се да лат.-ром. cT даје далм. *kt одакле постаје што. кт, тк, хт и чак. 
јт, ит, јит.

Кључне ријечи: далматски, српскохрватски, историјска фонологија.

Lat. cT yields Dalm. *kt which develops into Štokavian kt, tk, ht and Čakavian jt, it, jit.
Key Words: Dalmatian, Serbo-Croatian, Historical Phonology.

1. увОд. У реликтима аутохтоног романскога језика средњовјековне Дал-
мације, који се зове и далматоромански или далматски језик, јављају се ‒ као 
што је познато ‒ два типа одраза латинско-романске групе cT, и то сх. кт, 
са варијантама тк и хт, и јт, са варијантом јит. 

Види skok 1940: II 92; Muljačić 1962: 265–268.
На темељу ове дистинкције rosenkranz 1955: 277 је подијелио далматски 

на двије групе: сјевернодалматски, са cT > *jt, и јужнодалматски, са cT > *kt.
С.-далм. *jt и ј.-далм. *kt потичу од ром. *çt, како пише Holzer 2011: 20, 

гдје је *ç веларни или палатални фрикатив и одакле, како се чини, с.-далм. 
*jt, сх. јт постаје путем апроксимације (и палатализације) а ј.-далм. *kt, сх. 
кт путем оклузије (и веларизације). 

Види и Holzer 2011: 30, 156 s.v. trajta. 
У овом чланку ја ћу показати да дистинкција између сх. кт и јт не 

потиче из дијалектологије далматскога језика, сјевернодалматског и јужно-
далматског, него из дијалектологије српскохрватскога језика, штокавског и 
чакавског, и да чак. јт потиче од далм. *kt, не *jt или *çt.

2. ГРАђА.2 Грађа за лат.-ром. групу cT састоји се од 15 далм.-ром. етима: 
aFFicTu, FlecTa, *FricTalia, pecTinale, perexsucTu, plecTere, praejecToriu, TecTu, 
TracTa, TracTaMenTu, TracTare, TracTaTa, TrajecToriu, TrucTa.

* Овај чланак резултат је рада на пројекту „Етимолошка истраживања српског језика и 
израда Етимолошког речника српског језика” (бр. 178007), који финансира Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Други моји радови из балканског латинитета укључују чланке 1. Ligorio 2006, 2. Ligorio 
2007, 3. Ligorio ‒ VuleTić 2013a, 4. Ligorio 2013a, 5. Ligorio ‒ VuleTić 2013b, 6. Ligorio 2013b, 7. лИ-
ГОРИО 2015a, 8. лИГОРИО 2015b, 9. liGorio 2016. Посљедњу тачку синтезе представља Ligorio 2014.

1 Захвалан сам Николи Вулетићу (Задар), Филипу Галовићу (Загреб) и Миславу Бенићу 
(Загреб) који су ми помогли да скупим грађу за овај рад и Н. Вулетићу и Александру Ломи 
(Београд), на поправкама и коментарима. 

2 Посебне скраћенице у овом дијелу: етим. – етимологија, лит. – литература, потв. – по-
тврде; топ. – топоним. 
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aFFicTu – Потв. афикат, -кта ‘најам’ Дубровник (ERHSJ I 11), афитак, 
-тка Дубровник, Прчањ; фит, афит град Корчула (kaloGjera i dr. 2008: 83); 
фит Блато (MilaT panža 2015: 132); афит, фит Dračevica (ŠimunoVić 2002: 79, 
233); Бол, Божава, Сењ (ČDL 5, 211); фит Питве (BrBić 2014: 60); фит [= фит] 
Вис (roki-ForTunaTo 1997: 109); афит, фит Трогир (Gejić 1994: 18, 67); фит 
Бетина, Тисно, Језера, Муртер (juraGa 2010: 86); Вргада (JuriŠić 1973: 56); Би-
биње (Šimunić 2013: 232); афит, фит Кукљица (мАРИчИћ КуКљИчАНИН 2000: 
11, 66); фит Ошљак (Valčić 2012: 52); Ривањ (radulić 2002: 92); афит, фит 
Сали (piaseVoli 1993: 17, 86); афит, фит Колан (oŠTarić 2005: 28, 115); фит 
Иж (MarTinoVić 2005: 82); Ист (sMoljan 2013: 93); Повљана (тičić 2009: 107); 
Паг (kusTić 2002: 164); Орлец (HouTzaGers 1985: 240); Бели (Velčić 2003: 105); 
Омишаљ (MaHulja 2006: 71); Лабин (MileVoj 2006: 88). Етим. ERHSJ I 11. 
Лит. ERHSJ I 11; ЕРСЈ I 241; Ligorio 2014: 72.

FlecTa – Потв. флекта ‘покривач’ Дубровник (ERHSJ I 522). Етим. 
ERHSJ I 522. Лит. ERHSJ I 522; Ligorio 2014: 136; REW 3365.

*FricTalia – Потв. фрикталија ‘кајгана’ Дубровник (ERHSJ I 530).3 Етим. 
ERHSJ I 530. Лит. ERHSJ I 530; Ligorio 2014: 137.

pecTinale – Потв. петенáли ‘жлијезде, слабине’ Дубровник, Пељешац 
(ERHSJ II 650); град Корчула (kaloGjera i dr. 2008: 250). Етим. ERHSJ II 650.4 
Лит. ERHSJ II 650; JE III 27; Ligorio 2014: 193; REW 5328.

perexsucTu ‒ Потв. пршукат, -кта и пршутак, -тка ‘пршута’ Дубровник 
(ERHSJ II 643); пршут, першут град Корчула (kaloGjera i dr. 2008: 280); 
паршут Драчевица (ČDL 779); Питве (BrBić 2014: 215); пршут Драчевица 
(ŠiMunoVić 2002: 783); парćут [= парćут] Вис (roki-ForTunaTo 1997: 372); 
паршут Брусје (dulčić–dulčić 1985: 584); пршут Трогир (Gejić 1994: 216); 
пршут Муртер (juraGa 2010: 216); Вргада (juriŠić 1973: 173); Колан (oŠTarić 
2005: 408); Кукљица (мАРИчИћ КуКљИчАНИН 2000: 240); Филипјаков, Преко 
(саоп. Н. Вулетић);5 пршу̃т Иж (MarTinoVić 2005: 320); пршут Сали (piaseVoli 
1993: 289); Повљана (тičić 2009: 302); першут Орлец (HouTzaGers 1985: 320); 
парćут Бели (Velčić 2003: 296). Етим. ERHSJ II 643. Лит. ERHSJ II 643; 
Ligorio 2014: 195; REW 6407.

plecTere ‒ Потв. плејтер [= плејтер]6 ‘преграда’ Корчула (JE II 52); 
плетер Блато (MilaT panža 2015: 316); пле̃тер Бели (Velčić 2003: 313); плетар 
[= плетар], плûт [= плиет] Лабин (MileVoj 2006: 205). Етим. JE II 52. Лит. 
JE II 52; Ligorio 2014: 206.

praejecToriu ‒ Потв. притор ‘посуда за преношење маста’ Вис (ERHSJ 
III 38), притур Комижа, прúтарак, -арка Каштела; притȏр̣ Хвар (ČDL 956), 
притур Комижа (957), приту̃р Милна (957); притор Брусје (dulčić–dulčić 
1985: 625); приту̃р Бол (ŠiMunoVić 2002: 761); притȏр Вис (roki-ForTunaTo 
1997: 432); притарак Муртер (juraGa 2010: 214). Етим. ERHSJ III 38. Лит. 
ERHSJ III 38; JE III 85; Ligorio 2014: 210.

3 Само у Наљешковића, RJAZU III 73.
4 Али види и Ligorio 2014: 193.
5 Tеренским подаци Н. Вулетића из писм. саоп. од 05.08.2015.
6 Види и лИГОРИО 2014: 31, фсн. 38.

ОРСАТ ЛИГОРИО
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TecTu – Потв. топ. Тијат, Тијата и Тихат, Тихта Првић-Лука (Ligorio 
– VuleTić 2015).7 Етим. liGorio – VuleTić 2015. Лит. liGorio – VuleTić 2015; 
skok 1950: I 151.

TracTa ‒ Потв. тратка ‘мрежа потегача’ Бока, Муо, Мориње, Костањи-
ца, Бијела, Улцињ (ERHSJ III 492), тракта Ластово, Мљет, Цавтат, трата 
Спич, Муо, Котор, Будва, Рачишће, Раб, трајта Смоквица, Корчула, Лумбар-
да, Пељешац, трајита Вела Лука, Корчула, трâта Вис, Хвар, Брач; тратка 
[= тратка]8 Прчањ, Дубровник (JE III 275); трајта Корчула (kaloGjera i dr. 
2008: 370); Блато (MilaT panža 2015: 442); тру̃та Брусје (dulčić – dulčić 1985: 
696); Питве (BrBić 2014: 326); Милна, Ложишће (саоп. Ф. Галовић)9 Комижа 
(ČDL 1251); Бол, Нережишћа (ŠiMunoVić 2002: 968); Вис (roki-ForTunaTo 1997: 
542); трата Трогир (Gejić 1994: 275); Муртер (juraGa 2010: 269); Вргада (ju-
ri Šić 1973: 218); Колан (oŠTarić 2005: 535); Бибиње (ŠiMunić 2013: 727); Кукљица 
(мАРИчИћ КуКљИчАНИН 2000: 314);10 Филипјаков (саоп. Н. Вулетић); трата 
Ошљак (Valčić 2012: 230); Ривањ (radulić 2002: 312); Преко (саоп. Н. Вуле-
тић); трата Иж (MarTinoVić 2005: 426); Сали (piaseVoli 1993: 384); Ист (sMo-
ljan 2013: 348); Паг (kusTić 2002: 387); Повљана (тičić 2009: 379); тра̥̃ та Бели 
(Velčić 2003: 492); трата Омишаљ (MaHulja 2006: 340); трата [= трâта] 
Лабин (MileVoj 2006: 287). Етим. ERHSJ III 492. Лит. ERHSJ III 492; JE III 
275; Ligorio 2014: 257; REW 8841.

TracTaMenTu – Потв. тратаменат, -ента ‘чашћење’ Дубровник, Цавтат 
(ERHSJ III 492), тратаменат, -ента Брусје; тратаменат град Корчула 
(kaloGjera i dr. 2008: 371); тратаменат Блато (MilaT panža 2015: 443); тра-
ји таменат Драчевица (ČDL 1249), трајтаменат Бол (1249); Селца (ŠiMunoVić 
2002: 966), трајитаменат Драчевица; трајтаменат Милна, Ложишће (саоп. 
Ф. Галовић); Питве (BrBić 2014: 327); трајтаменат [= трајтаменат] Вис 
(roki-ForTunaTo 1997: 541); тратаменат Шолта (саоп. Ф. Галовић); трата
менат Трогир (Gejić 1994: 275); тратаменат Вргада (juriŠić 1973: 218); Ист 
(sMoljan 2013: 348). Етим. ERHSJ III 492. Лит. ERHSJ III 492; Ligorio 2014: 257.

TracTare ‒ Потв. тратат ‘погостити’ Дубровник, Цавтат, Корчула, 
Сплит, град Хвар, Шибеник (ERHSJ III 492), тратат, траитоват Хвар, 
Брусје; трајтоват Брач, град Хвар, Питве (саоп. Ф. Галовић); тратат град 
Корчула (kaloGjera i dr. 2008: 371); тратат Блато (MilaT panža 2015: 443); 
трајитат (се) Драчевица (ČDL 1249), трајтат (се) Бол (1249); Селца (ŠiMu-
noVić 2002: 966), трајитат Драчевица; трајтат Питве (BrBić 2014: 327); 
Милна, Ложишће (саоп. Ф. Галовић); трајтат (се) Вис (roki-ForTunaTo 1997: 
541);11 тратат Трогир (Gejić 1994: 276); тратити Вргада (juriŠić 1973: 218); 
тратат се Колан (oŠTarić 2005: 535); тратати Сали (piaseVoli 1993: 384); 
Ист (sMoljan 2013: 348); тратат Паг (kusTić 2002: 387); Омишаљ (MaHulja 
2006: 340). Етим. ERHSJ III 492. Лит. ERHSJ III 492; Ligorio 2014: 257; REW 8842.

7 Такође, Tichat (чит. Тихат) у латинском документу од г. 1385. 
8 Види лИГОРИО 2014: 31, фсн. 38.
9 Теренским подаци Ф. Галовића из писм. саоп. од 02.08.2015.
10 Али тра̑та у писм. саоп. М. Бенића од 02.08.2015. (= Дужење под акцентом.)
11 Није јасно шта значи макрон у трајтат, трајтат се.

ДАЛМ.-РОМ. ГРУПА *KT ∗
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TracTaTa – Потв. тракта̑та Дубровник (ERHSJ III 492).12 13 Етим. ERHSJ 
III 492. Лит. ERHSJ III 492; Ligorio 2014: 258.

TrajecToriu – Потв. трактур sine loco (skok 1950: I 197); трату̃р ‘лије-
вак’ Муртер (juraGa 2010: 269); Бибиње (ŠiMunić 2013: 727); тратур Кукљица 
(мАРИчИћ КуКљИчАНИН 2000: 314); Филипјаков, Преко (саоп. Н. Вулетић); Иж 
(MarTinoVić 2005: 426); Сали (piaseVoli 1993: 385); Ист (sMoljan 2013: 348); 
По вљана (тičić 2009: 387); Колан (oŠTarić 2005: 535); Омишаљ (MaHulja 2006: 
340). Етим. Skok 1950: I 197. Лит. Skok 1950: I 197; ЈЕ III 85; Ligorio 2014: 210; 
REW 8844.

TrucTa – Потв. трута ‘пастрва’ Муо, Бока, Ријека (ERHSJ III 516), трута 
‘риба овчица’ Каприје. Етим. ERHSJ III 516. Лит. ERHSJ III 516; Ligorio 2014: 
260; REW 8942.

3. АНАлИЗА. Група cT одражава се:
А. као кт у: 1. афикат, -кта Дубровник s.v. aFFicTu; 2. флекта Дубровник 

s.v. FlecTa; 3. фрикталија Дубровник s.v. *FricTalia; 4. пршукат, -кта Дубров-
ник s.v. perexsucTu; 5. тракта Ластово, Мљет, Цавтат s.v. TracTa; 6. трактата 
Дубровник s.v. TracTaTa; 7. трактур sine loco s.v. TrajecToriu.

Б. као тк у: 1. афитак, -тка Дубровник, Прчањ s.v. aFFicTu; 2. пршутак, 
-тка Дубровник s.v. perexsucTu; 3. тратка Бока, Муо, Мориње, Костањица, 
Бијела, Улцињ, Прчањ, Дубровник s.v. TracTa.

В. као хт у: 1. Тихат, Тихта Првић-Лука s.v. TecTu.
Г. као јт, ит у: 1. плеjтер Корчула s.v. plecTere; 2. Тијат, Тијата Првић-

-Лука s.v. TecTu;14 3. трајта Пељешац, Корчула, Смоквица, Лумбарда, Блато 
s.v. TracTa; 4. трајтаменат Бол, Селца, Милна, Ложишће, Питве, Вис s.v. 
TracTaMenTu; 5. трајтат Бол, Селца, Питве, Милна, Ложишће, трајтат 
Вис, траитоват Хвар, Брусје s.v. TracTare.

Д. као јит у: 1. трајита Вела Лука, Корчула s.v. TracTa; 2. трајитаменат 
Драчевица s.v. TracTaMenTu; 3. трајитат Драчевица.

Ђ. као т у: 1. фит Блато, Питве, Вис, Бетина, Тисно, Језера, Муртер, 
Вргада, Бибиње, Ошљак, Иж, Ист, Повљана, Орлец, Бели, Омишаљ, Лабин, 
фит Паг, афит, фит Dračevica, Бол, Божава, Сењ, Кукљица, Колан, афит, 
фит Сали, афит, фит Трогир, град Корчула s.v. aFFicTu; 2. петенáли Дубров-
ник, Пељешац, град Корчула s.v. pecTinale; 3. пршут Драчевица, Муртер, 
Вргада, Колан, Кукљица, Филипјаков, Преко, Сали, Повљана, пршу̃т Иж, 
пршут Трогир, парćут Вис, Бели, паршут Драчевица, Питве, Брусје, першут 
Орлец, пршут, першут град Корчула s.v. perexsucTu; 4. плетер Блато, пле̃тер 
Бели, плетар, плиет Лабин s.v. plecTere; 5. притор Вис, притȏр̣ Хвар, при
тор Брусје, притур Комижа, притур Комижа, приту̃р Милна, Бол, прúтарак, 
-арка Каштела, прутарак Муртер s.v. praejecToriu; 6. трата Спич, Муо, Котор, 
Будва, Рачишће, Трогир, Муртер, Вргада, Колан, Бибиње, Кукљица, Фили-
пја  ков, Иж, Сали, Ист, Паг, Повљана, Раб, Омишаљ, тра̃та Брусје, Питве, 
Мил на, Ложишће, Комижа, Бол, Нережишћа, Вис, тра̃ ̥та Бели, трата Вис, 

12 Само у књигама. (Зоре.)
13 Акценат је чудан за Дубровник. 
14 Од Тијат, Тијта. (Уједначавање основа.)

ОРСАТ ЛИГОРИО



19

Хвар, Брач, Ошљак, Ривањ, Преко, Лабин s.v. TracTa; 7. тратаменат, -ента 
Ду бровник, Цавтат, град Корчула, тратаменат, -ента Блато, Брусје, Шолта, 
Вргада, Ист, тратаменат Трогир s.v. TracTaMenTu; 8. тратат Дубровник, 
Цавтат, Корчула, град Корчула, Сплит, град Хвар, Шибеник, тратат Блато, 
Хвар, Брусје, Паг, Омишаљ, тратати Сали, Ист, тратат Колан, тратат 
Трогир, тратити Вргада s.v. TracTare; 9. трату̃р Муртер, Бибиње, тратур 
Кукљица, Филипјаков, Преко, Иж, Сали, Ист, Повљана, Колан, Омишаљ s.v. 
TrajecToriu; 10. трута Муо, Бока, Ријека, Каприје s.v. TrucTa.

Види карте на крају чланка.

4. ДОдАтАК. По мом мишљењу у грађу за далм.-ром. групу cT спада и сх. 
хоботница коју сам у лИГОРИО 2014 извео од грч. ὀκτωποδ- путем далм.-ром. 
*oktopod-. Али, овај се примјер ипак разликује по томе што, како мислим, 
показује дисимилацију *ht–t > h–t.

5. ЗАКључАК. На темељу анализе из одјељка 3 слиједи да се лат.-ром. 
група cT у далм.-ром. реликтима одражава 1. као сх. кт (3а), са варијантом 
тк (3б) која од кт постаје путем метатезе и варијантом хт (3в) која постаје 
од кт путем лениције; 2. као сх. јт (3г), са варијантом јит (3д) која од јт 
по стаје путем анаптиксе; 3. и као сх. т (3ђ).

rosenkranz 1955 подијелио је далматски, како видјесмо, на сјевернодал-
матски са одразом типа јт и на јужнодалматски са одразом типа кт, али се 
из подјеле горе види да одрази типа кт у свему коинцидирају са штокавским 
а одрази типа јт у свему са чакавским.

(Граница између „сјевернодалматског” и „јужнодалматског” пада на 
про стор Пељeшца и дубровачких острва и уствари је граница између чакав-
ског и штокавског. Види карте на крају чланка.)

Ја зато не мислим да лат.-ром. cT даје с.-далм. *jt и ј.-далм. *kt (нити ми-
слим да даје ром. *çt) него мислим да cT даје далм. *kt и на сјеверу и на југу 
Далмације, од чега постаје сх. кт и онда, како мислим, то кт у зависности 
од дијалекта постаје или што. кт или чак. јт, а чак. јт од кт постаје путем 
хт, као што јт од кт у том дијалекту постаје и у словенским ријечима, као 
нпр. у чак. gensg лајта, нојта од лакта, нокта путем лахта, нохта.15 16

Види Ligorio 2014: 29–30.
Са cT > далм. *kt > чак. јт, јит пореди се:
1. чак. јт < pt у топ. Орут, Oruith (1455) < aBrupTu, Првић, Ligorio ‒ Vu-

le Tić 2015.

15 Barić 1937: §21 резонира управо обрнуто мислећи да је јт у чак. нокат, нојта и сл. 
настало под утицајем „staroromanske artikulacije grupe kt u nekadašnjim dvojezičnim zonama 
Primorja”.

16 Слиједи да се jt из сх. далматизама не може упоредити са jt из албанских романизама 
– jt је један од три типична алб. одраза лат.-ром. cT, што види orel 2000: 116 – пошто kt > jt 
није, како мислим, романска него словенска промјена па jt, сљедствено, не може бити одлика 
‘албанско-далматске’ романштине. (О постанку алб. jt на овом мјесту нећу даље расправљати. 
Напомињем само то да kt > jt у албанским романизмима може бити и романска и албанска 
промјена, с тим да прво није вјероватно, обзиром на да то да лат. cT не даје ром. jt источно од 
линије Ла Специја–Римини, а друго није сигурно, обзиром на то да није јасно шта је тачно 
дало и како се у албанскоме развило ие. *kt.) 

ДАЛМ.-РОМ. ГРУПА *KT ∗
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(Али што. кокто, -ала и копто, -ала < capiTale, Дубровник, ERHSJ II 
67.)17 18

2. чак. јс < x у топ. Мајсан < MaxiMa, Корчула, ERHSJ III 365.19

(Али што. ликсија < lixiVa, Пераст, Дубровник, Цавтат, Чилипи, ERHSJ 
II 301; топ. Дакса < ad axe, Дубровник, erHsj ii 552; Максан < MaxiMa, 
Прчањ, ERHSJ III 365.)

3. чак. jис, јиш < ss у рекајис < recessu, Првић-Шепурина, Ligorio 2014: 
217;20 топ. Сукојишан < sacTu cassianu, Сплит; ERHSJ III 365.21

(Али што. рекеса < recessa, Дубровник, Цавтат, erHsj iii 125.)
4. чак. jн < *nn у топ. Dajna, Daina (1781) < doMina, Корнати, Ligorio 

2014: 63.22 
5. чак. јм < *mm у оном. Дујам, -јма, судајма < (sancTu) Domniu, Сплит, 

ERHSJ I 455.23

(Али што. дум < doMinu, Дубровник, ERHSJ I 455.)24

И у овим примјерима одрази типа јC потичу из чакавског дијалекта.
Реликти са одразом типа т сматрају се италороманизмима, не далмато-

романизмима, пошто cT даје tt и у италијанскоме. Види Ligorio 2014: 29–30. 
Али Орут поред Oruith, и Сукошан поред Сукојишан горе уче да одраз типа 
т не мора бити искључиво италоромански него може – мада не мора – бити 
и далмато романски, од старијега јт.

Неупитно је да је у времену након тзв. словенско-романске симбиозе, 
из којега потичу далматоромански реликти, лат.-ром. cT дало далм. *tt.

На ово указује вељотски ‒ тај задњи трачак далматског језика који је у 
19. вијеку документиран на Крку ‒ и који од cT има t путем *tt (а гемината 
се види по ондашњој дифтонгацији која захтијева затворен слог.). Примјери: 
вељ. pi̯akno < pecTine, fu̯at < FacTu, froi̯t < FrucTu,25 lu̯at < lacTe, nu̯at < nocTe 
путем *pettine, *fattu, *fruttu, *latte, *notte.26 

Види BarToli 1906: ii 369.
Коначно, cT > далм. *tt пореди се са *tt < pt у -четати < -cepTo, Дубров-

ник, Мљет, Цавтат, erHsj i: 6. у -четати далм. *tt види се по тзв. псеудо- 
-јату, -cepTo > далм. *-ketto > сх. *-kětati > -četati, пошто псеудо-јат (кратки 
псеудо-јат) постаје само у слоговима затвореним геминатом, као што сам 
по казао у лИГОРИО 2015б.

Закључујем да лат.-ром. cT даје далм. *kt, не*jt или *çt, одакле постаје 
сх. кт и онда, у зависности од дијалекта, од далм. *kt постаје што. кт и сл. 
и чак. јт и сл.

17 То јест, од *kaptale sa -pt-. (Као иза синкопе.) 
18 Изнимка је облик гојтали у Луштици, са -јт-.
19 Не знам иде ли овамо и ошит < axe + -ittu, Шибеник, Пољица, сјеверна Далмација, 

ERHSJ II 552, од ојсит (?) поред оксит, охсит, Дубровник, и топ. Дакса < ad axe, Дубровник, 
што види испод.

20 Виња у JE III 118 погрешно изводи од *recessaTiciu.
21 Варијанта Сукошан поред Сукојишан биће као Орут поред Oruith.
22 То јест, од *donna. (Као иза синкопе и асимилације.)
23 То јест, од *Dommiu. (Као иза асимилације.)
24 То јест, od *dommu, *domnu. (Као иза синкопе.)
25 Вељ. -i ̯t- у froi ̯t није од лат.-ром. cT него од u.
26 Противпримјери: 1. вељ. gu ̯apto ‘8’ < ocTo има pt аналогијом према siapto < sepTe, 

TaGliaVini 1931: 244; и 2. вељ. alai ̯te ‘peritoneum’ < сх. јелита, не lacTe, BarToli: 1906: I §142.
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СКРАЋЕНИЦЕ

далм. – далматски
далм.-ром. – далматоромански
ит. – италијански
ј.-далм. – јужнодалматски
лат. – латински
лат.-ром. – латинскоромански

пслов. – прасловенски
ром. – романски
с.-далм. – сјевернодалматски
сх. – српскохрватски
чак. – чакавски
што. – штокавски
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*KT IN DALMATIAN ROMANCE
(ON BALKAN LATIN X)

S u m m a r y 

It has long been supposed that Latin cT splits into North Dalmatian *jt and South Dalmatian 
*kt. (North Dalmatian *jt is reflected as Serbo-Croatian jt and South Dalmatian *kt as Serbo-Croa-
tian kt.) In this paper I reinterpret ‘North Dalmatian’ as Čakavian and ‘South Dalmatian’ as Štokavian, 
since, as I show in the paper, border between ‘North Dalmatian’ and ‘South Dalmatian’ coincides 
with the border between Čakavian and Štokavian and since Serbo-Croatian kt develops into Čakavian 
jt. I conclude that Lat. cT yields Dalm. *kt which develops into Štokavian kt and Čakavian jt.
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Ја сми на Гр ко вић-Меј џор

ГРЧ. ΠΟΝΗΡΌΣ У СТА РО СЛО ВЕН СКОМ  
ПРЕ ВО ДУ ЈЕ ВАН ЂЕ ЉА*

У ра ду се, на гра ђи Ма ри ји ног је ван ђе ља, ана ли зи ра пре но ше ње грч. πονηρός у 
првoм словенскoм пре во ду Но вог за ве та. По ка зу је се да се три се ман тич ке ре а ли за ци је 
ове ре чи пре но се три ма ста ро сло вен ским лек се ма ма: zxlx, l\kavx, ne pri]znq. Док zxlx 
чу ва пра сло вен ску функ ци ју оп штег ева лу а ти ва, l\kavx и ne pri]znq су књи шки се ман-
тич ки нео ло ги зми, на ста ли у со лун ској фа зи ста ро сло вен ског.

Кључ не ре чи: исто риј ска се ман ти ка, грч ки, ста ро сло вен ски, грч. πονηρός, стсл. 
zxlx, l\kavx, ne pri]znq.

This pa per analyzes the tran spo si tion of Gr. ponērós in OCS Co dex Ma ri a nus as the 
re pre sen ta ti ve of the first Sla vic tran sla ti ons of the Go spel text. It is shown that three con tex-
tu al se man tic re a li za ti ons of ponērós are con si stently ren de red with three dis tinct OCS le xe-
mes: zъlъ, lǫ kavъ and ne pri jaznь. Whi le zъlъ pre ser ves its Pro to-Sla vic fun ction of a ge ne ral 
eva lu a ti ve, lǫ kavъ and ne pri jaznь are bo o kish se man tic neo lo gisms cre a ted in the Thes sa lo-
ni ki pha se of OCS.

Key words: hi sto ri cal se man tics, Gre ek, Old Church Sla vo nic, Gr. ponērós, OCS zъlъ, 
lǫ kavъ ne pri jaznь.

1. увОд. Ви зан ти ја је, у ли ку Со лун ске бра ће, по да ри ла Сло ве ни ма пи-
са ну реч и књи жев ни је зик ко ји је сво јим из ра жај ним мо гућ но сти ма по стао 
ра ван кла сич ним је зи ци ма. По ду хват пре во ђе ња бо го слу жбе них књи га са 
грч ког на сло вен ски и ства ра ња ста ро сло вен ског об у хва тао је не са мо из-
град њу син так се пи са ног је зи ка већ и лек сич ку и се ман тич ку над град њу 
ди ја ле кат ског си сте ма со лун ских Сло ве на. У пи та њу ни је биo са мо су срет 
два је зи ка већ и су срет две кул ту ре, сло вен ске мно го бо жач ке и ви зан тиј ске 
хри шћан ске. С об зи ром на ре ла тив но ка сну хри сти ја ни за ци ју Сло ве на, као 
и на чи ње ни цу да су об ре ди и про по ве ди ко је су они по том слу ша ли би ли 
на грч ком или ла тин ском, у вре ме Мо рав ске ми си је сло вен ски ди ја лек ти 
ни су мо гли има ти тер ми но ло ги ју но ве ре ли ги је ко ју су при хва та ли. Сто га 
је сло же ни про цес пре во ђе ња зах те вао „сти ли за ци ју” је зи ка на лек сич ком 
ни воу: пре у зи ма не су грч ке ре чи, фо нет ски и мор фо ло шки при ла го ђа ва не 
сло вен ском си сте му, ра ђа ли су се нео ло ги зми и струк тур ни кал ко ви, нај у-
оч љи ви ји на пла ну сло же ни ца, а по се бан, и нај ма ње ис тра жен пут ства ра ња 
бо го слов ске тер ми но ло ги је је сте се ман тич ко кал ки ра ње, ко јим су се из вор-
не пра сло вен ске лек се ме бо га ти ле но вим зна чењ ским ни јан са ма, по ста ју ћи 
ти ме пре вод ни екви ва лен ти грч ких (в. ве РещАГИН 1977). Из град ња сло вен ске 
хри шћан ске тер ми но ло ги је би ла је по ду хват рет ко ви ђен у исто ри ји европ ских 

∗ Ово је про ши ре на и до пу ње на вер зи ја из ла га ња са оп ште ног на Ше стој на ци о нал ној 
кон фе рен ци ји ви зан то ло га, одр жа ној од 18. до 20. ју на 2015. у Бе о гра ду. Ис тра жи ва ње је ура-
ђе но у окви ру про јек та Исто ри ја срп ског је зи ка (бр. 178001), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство 
про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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пре во да Би бли је. Ње го ва ве ли чи на мо жда се нај бо ље от кри ва кроз ана ли зу 
на пр ви по глед кат кад не ви дљи вих про це са се ман тич ког кал ки ра ња. 

Се ман тич ко кал ки ра ње је про цес не из бе жан у кон так ту с но вим ре ли-
гиј ским си сте мом. И сâм грч ки во ка бу лар се на исте на чи не ме њао. У пре во ду 
Сеп ту а гин те он се ино ви рао, те су ре чи по пут ἄγγελος, διαϑήκη, τὰ ἔϑνη се-
ман тич ки мо де ло ва не пре ма хе бреј ском (Mclay 2003: 146‒148). Док су не ке 
од њих по том у истом зна че њу ушле у Но ви за вет, дру ге ‒ по пут ἀγάπη и 
μετανοέω ‒ до жи вља ва ле су да ље пре о бра жа је да би озна чи ле спе ци фич не 
хри шћан ске пој мо ве. Исто ри ја мно гих је зи ка пу на је слич них при ме ра. 

Успе шност у об ли ко ва њу но вог тер ми но ло шког си сте ма за ви си од мно-
гих чи ни ла ца. У слу ча ју Сло ве на сте кли су се иде ал ни усло ви: Со лун ска 
бра ћа би ла су, по све му су де ћи, би лин гвал на и уз то од лич ног те о ло шког 
обра зо ва ња. Њи хо ву уме шност от кри ва чи ње ни ца да су за осно ву но вих 
тер ми на ода би ра ли сло вен ске ре чи ко је су би ле хо мо лог не грч ки ма, од но сно 
њи ма бли ског из вор ног зна че ња, за сно ва не на ис тој основ ној се ман ти ци и 
истим пој мов ним обра сци ма. Та ко је, ре ци мо, псл. *grěxъ пој мов ни екви ва-
лент грч. ἁμαρτία ‒ обе лек се ме су уте ме ље не на пој му ‘про ма ша ја ци ља, 
скре та ња с пра вог пу та’ (ГР КО вИћ-меј џОР 2013: 269‒271), псл. *věra је екви-
ва лент грч. πίστις ‒ обе ре чи у до хри шћан ским дру штви ма озна ча ва ју ри ту ал-
ни са вез (ГР КО вИћ-меј џОР 2015), а сли чан је слу чај и са од но сом псл. *ka ja ti 
sę и грч. μετανοέω (ГР КО вИћ-меј џОР 2014). 

Циљ ово га из ла га ња је сте ана ли за пре но ше ња грч. πονηρός у пр вим 
сло вен ским пре во ди ма, од но сно њи хо вим нај ста ри јим пре пи си ма из епо хе 
ка нон ског ста ро сло вен ског. Основ ни кор пус чи ни текст из да ња Ма ри ји ног 
је ван ђе ља (мАР), ко је је по сво јим од ли ка ма ве ро ват но нај бли же ар хе ти пу 
сло вен ског је ван ђе о ског тек ста (АлеК се ев 2005: 4).

2. ГРч. πονηρος : стсл. zxlx, l\kavx, ne pri]znq. Грч. πονηρός има ло је у кла-
сич ном пе ри о ду ши рок ра спон се ман тич ких ре а ли за ци ја, у чи јој осно ви ле жи 
оп ште не га тив но вред но ва ње по ја ва, ства ри и би ћа: ‘лош’. Као и по јам ‘до бар’ 
(уп. kaTz 1964), ‘лош’ уни вер зал но ни је не за ви сан атри бут већ ева лу а тив 
ко јим се озна ча ва да не што у не га тив ном сми слу од сту па од свог про то ти па 
(‘ко ји ни је она кав ка кав тре ба да бу де’). У за ви сно сти од пој ма за ко ји се 
ве зу је, πονηρός кон тек сту ал но мо же би ти: ‘ко ји до но си не во љу’, ‘на по ран, 
му чан’, ‘ште тан’, ‘не ко ри стан’, ‘не при ја тељ ски’ и др., а уз име ни це са ди стинк-
тив ним обе леж јем [људско +] ‒ ‘под му као, зао, зло бан’ (GEL: 1447). У Сеп ту-
а гин ти πονηρός за др жа ва ова зна че ња, од ра жа ва ју ћи раз ли чи те ни јан се хе-
бреј ског ори ги на ла (Mu ra o ka 2009: 575‒576). У хе ле ни стич ком ју да и зму 
обич но зна чи ‘ште тан’, док се у Но вом за ве ту пр ви пут по ја вљу је по и ме ни че ни 
при дев му шког ро да: ὁ πονηρός је ап со лут на ан ти те за бо жан ском прин ци пу, 
тј. ‘Онај ко ји је зао (= Са та на, ђа во)’, а ова ме та фо ри за ци ја за сни ва се на се-
ман тич кој ре а ли за ци ји ‘не при ја тељ ски, ко ји узро ку је не во љу, зао’. Мо гу ће 
је да се ра ди о та бу и стич ком из бе га ва њу по ми ња ња Са та не (TDNT: 914).

У мАР.1 се овај грч ки при дев пре но си са zxlx и l\kavx(nx) а у по и ме ни-
че ној јед нин ској фор ми му шко га ро да ὁ πονηρός са ne pri]znq. 

1 У об зир не узи ма мо по че так Ја ги ће вог из да ња (мАР.), ко ји је пре у зет из Де чан ског 
ру ко пи са (Мт 1‒5:23). Грч ки текст дат је пре ма NA.
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2.1. Нај че шћи пре вод ни екви ва лент грч. πονηρός је стсл. zxlx. Овај при-
дев је се ман тич ки не мар ки ран и има функ ци ју оп штег ева лу а ти ва ‘ко ји 
ни је она кав ка кав тре ба да бу де, лош’, и тек кон тек сту ал но, у спо ју са име ни-
цом, кон кре ти зу је сво је зна че ње. Та ко је zxlx plodx ‘бес ко ри стан, труо плод’, 
бу ду ћи да се оце њу је с апек та упо треб не вред но сти ко ју има за чо ве ка: 
(1) zxlo dryvo plodX zxlX tvo ritx Мт 7:17

τὸ δὲ σαπρὸν δένδρον καρποὺς πονηροὺς ποιεῖ;
zxlXi rabx је ‘лош слу га, ко ји не оба вља сво ју функ ци ју ка ко тре ба’, што по-
ка зу је при мер у ко јем је реч о ле њом слу зи ко ји ни је умно жио го спо да ре во 
бла го: 
(2) otxvy[tavx /e g=q ego re;e emou . zxlX ra be i lynX Мт 25:26

Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ κύριος αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ· πονηρὲ δοῦλε καὶ ὀκνηρέ;
zxlo imA је ‘име ко је је на ло шем гла су’:
(3) bla/eni b\de te eg da vqzne na vi dAtx vX ;lv=ci . I eg da razl\;Atx vX i po no sAtx . 

I pro nes\tx imA va [A yko zxlo Лк 6:22
μακάριοί ἐστε ὅταν μισήσωσιν ὑμᾶς οἱ ἄνθρωποι καὶ ὅταν ἀφορίσωσιν ὑμᾶς 
καὶ ὀνειδίσωσιν καὶ ἐκβάλωσιν τὸ ὄνομα ὑμῶν ὡς πονηρὸν.
Kонте кс туално усло вље ну по ли се ми ју лек се ме zxlx по твр ђу је и то што 

се њoме пре во де и грч. σαπρός (4), ἄτοπος (5), κακός (6), φαῦλος (7), ко ји ма се 
с раз ли чи тих аспе ка та оце њу је да не што од сту па од про то ти па:
(4) nystx bo dryvo do bro tvo rA plo da zxla Лк 6:43

Οὐ γάρ ἐστιν δένδρον καλὸν ποιοῦν καρπὸν σαπρόν;
(5) a sq ni;qso/e zxla sxtvo ri Лк 23:41

οὗτος δὲ οὐδὲν ἄτοπον ἔπρ αξ εν;
(6) I:emonx re;e imx . ;to bo zxlo sxtvo ri Мт 27:23

ὁ δὲ ἔφη· τί γὰρ κακὸν ἐποίησ εν;
(7) vqsykx /e dyla ~i zxla ne na vi ditx svyta Јв 3:20

πᾶς γὰρ ὁ φαῦλα πράσσων μισεῖ τὸ φῶς.
Уко ли ко се од но си на чо ве ка уоп ште, zxlx се од но си на мо рал ни аспе-

кат лич но сти, од но сно, у хри шћан ском кон тек сту, то да ли жи ви у скла ду 
са Бо жи јим за ко ни ма, те се ја вља не са мо као ан ти те за при де ва do brx (8) већ 
и pra vedqnx (9):
(8) ka ko mo/ete do bro gl=ati zxli s\{e Мт 12:34

πῶς δύνασ θε ἀγαθὰ λαλεῖν πονηροὶ ὄντες;
(9) Izid\tx an:=li . I otxl\;Atx zxlX~ otx srydX pra vedxnXhx Мт 13:49

ἐξε λεύσονται οἱ ἄγγελοι καὶ ἀφοριοῦσιν τοὺς πονηροὺς ἐκ μέσου τῶν 
δικαίων.
Гра ђа по ка зу је да се лек се мом zxlx вред ну је ши рок оп сег пој мо ва, и ка те-

го ри је [живо +] и [живо -].2 Исту си ту а ци ју на ла зи мо и у исто ри ји сло вен ских 

2 У оста лим ка нон ским спо ме ни ци ма ја вља се у спо ју и са име ни ца ма ko renq, mXslq, 
na;Atqkx, smradx, sxmrqtq, oumX[l]i и др. (в. СбР 1: 558‒559; СС: 241).
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вер на ку ла ра: у ста ро ру ском се њо ме ева лу и рао и ‘дан’ (и ста ше денье зли: 
мразъ, вьяли ца, СлРЯ 6: 23), у сло ве нач ком ‘ја бу ка’ (zlo ja bol ko, ple TerŠ nik), 
у ста ро срп ском ‘вре ме’ (zlo i velmy Usil no vryme СПП 306.5‒6) итд., што зна-
чи да Мар. од ра жа ва пра сло вен ску функ ци ју ово га при де ва. 

2.2. При де вом l\kavx пре во ди се πονηρός да ле ко ре ђе, са мо ка да се оце-
њу је мо рал ни аспе кат чо ве ко ве лич но сти, те је он се ман тич ки по ду да ран са 
при де вом zxlx ка да се од но си на чо ве ка уоп ште. О да тој си но ни мич но сти 
све до че слу ча је ви у ко ји ма се l\kavx и zxlx ја вља ју у иден тич ном кон тек сту:
(10) rodx l\kavx i l}bodyi zna me niy i{etx Мт 12:39

rodx zolx i pryl}bodyi . zna me niy i{etx Мт 16:4
γε νεὰ πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς σημεῖον ἐπιζητεῖ.
Зна че ње ‘лош у мо рал ном по гле ду’ по твр ђу ју и при ме ри са име ни цом 

rabx. Док се лек се мом zxlXi у Мт 25:26 ‘слу га’ оце њу је са ста но ви шта ње го-
ве функ ци је, при де вом l\kavx у (11) оце њу ју се мо рал не осо би не чо ве ка 
ко ји је слу га. На и ме, он је l\kavx јер не по сту па у скла ду са хри шћан ским 
на че лом да чи ни мо љу ди ма оно што же ли мо да они чи не на ма:3 
(11) ra be l\kavX . vqsx dlxgx tvoi otxpo u stihx teby . po ne/e ou mo li mA . ne po do ba [e 

li i teby po mi lo va ti kle vryta tvo e go . yko i azx tA po mi lo vahx Мт 18:32‒33
δοῦλε πονηρέ, πᾶσαν τὴν ὀφειλὴν ἐκείνην ἀφῆκά σοι, ἐπεὶ πα ρεκάλε σάς 
με· οὐκ ἔδει καὶ σὲ ἐλεῆσαι τὸν σύνδουλόν σου, ὡς κἀγὼ σὲ ἠλέησα.
По ред име ни ца ко је озна ча ва ју [живо +], l\kavx се у Мар. ја вља у ве зи 

још и са ме то ни миј ски и ме та фо рич но упо тре бље ном име ни цом oko: 
(12) a[te oko tvoe l\ka vo estq . yko azx blagx esmx Мт 20:15

 ἢ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρός ἐστιν ὅτι ἐγὼ ἀγαθός εἰμι.
До дај мо да се у пре пи си ма пр вих ста ро сло вен ских пре во да, у ко је спа-

да и Псал тир, при дев ја вља, као пре вод грч. σκαμβός, и уз име ни цу srq dqce, 
та ко ђе у ме та фо рич ном сми слу:4

(13) ne prIlx pe mqny srx dqce l\ka vo СинПс 100:4
οὐκ ἐκολλήθη μοι καρδία σκαμβή 100:4. 
Стсл. l\kavx кон тек сту ал но је, ти ме и се ман тич ки, огра ни че но у од но су 

на псл. *lǫ kavъ. На и ме, псл. *lǫ kavъ из вор но је ‘са ви јен, ви ју гав’ (Bez laj 2: 
148), на че му се ба зи ра ме та фо рич но ‘ко ји по по на ша њу и(ли) осо би на ма 
од сту па од оче ки ва ног, од про то ти па’, по твр ђе но на ју гу и ис то ку сло вен ске 
те ри то ри је.5 Уз пој мо ве ко ји при па да ју ка те го ри ји [људско -] он у сло вен ским 
вер на ку ла ри ма има кон крет но зна че ње: у ста ро ру ском се, ре ци мо, ја вља уз 

3 Уп. „Све, да кле, што хо ће те да чи не ва ма љу ди, та ко чи ни те и ви њи ма: јер то је За кон 
и Про ро ци” Мт 7:12; „И ка ко хо ће те да ва ма чи не љу ди, чи ни те та ко и ви њи ма” Лк 6:31 (НЗ).

4 У Сеп ту а гин ти je ср це цен тар чо ве ко вог ин те лек ту ал ног, емо ци о нал ног и ре ли ги о зног 
жи во та (TDNT: 415).

5 На за пад но сло вен ском те ре ну пред ност је у овом зна че њу да ва на дру гим осно ва ма (в. 
при ме ре у: Bez laj 2: 148). У ЭССЯ 16: 143 се на во ди до ду ше стчеш. lu kavý али у ста ро че шким 
спо ме ни ци ма ово ни је ве ри фи ко ва но (в. VW). У њи ма се у овом зна че њу ја вља осно ва -lьst- 
(ЦейтлИН 1996: 190).

ЈА СМИ НА ГР КО ВИЋ-МЕЈ ЏОР
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име ни цу ‘ру па, ја ма’ (в лу кавых жи вущую но рах, слРя 8: 300), у срп ском 
на ла зи мо ди ја ле кат ско лу ка ва ри ба ‘ри ба ко ја се из ви ја те кли зи из мре же’ 
(LR: 200) и сл. Ако се од но си на чо ве ка, зна че ње ‘фи зич ког из ви ја ња’ ме та-
фо ри зу је се у ‘мен тал но из ви ја ње’, ко је се, у за ви сно сти од угла по сма тра ња, 
мо же ту ма чи ти и као не га тив но и као по зи тив но. На ово упу ћу је струс. лу-
кав ство ‘уме шност, до ми шља тост’, по себ но за вој ну так ти ку (мно го бо лу-
кав ство по ло вец кое въ битвѣ, слРя 8: 299). У Ву ко вом Рјеч ни ку ла тин ски 
пре вод при де ва лу кав је вред но сно не у трал но cal li dus (вуК: 574), ко је се 
кон тек сту ал но мо же ту ма чи ти и као по зи тив на и као не га тив на од ред ба. 
Исто на ла зи мо и под од ред ни цом лу кав у РСА (11: 616): „ко ји ве што при кри-
ва сво је пра ве ми сли и осе ћа ња с на ме ром да пре ва ри или над му дри; ко ји 
се не да ла ко пре ва ри ти, опре зан и до се тљив, пре пре ден, пре ве јан; до ви тљив, 
раз бо рит, му дар”. Сто га је у срп ској еп ској по е зи ји Мар ко Кра ље вић „лу ка-
ва де ли ја” док за Тур ке чи та мо „Лу ка ви су и про кле ти Тур ци” (ЕНП). 

При ли ком пре во ђе ња Но вог за ве та, Со лун ска бра ћа су као осно ву за 
тер мин ‘лош у мо рал ном по гле ду, су пр о тан Бо жи јим за ко ни ма и си сте му 
хри шћан ских вред но сти’ ода бра ла псл. *lǫ kavъ. По ре ђе ње са оп ште сло вен-
ском гра ђом по ка зу је да су се по слу жи ли ме ха ни змом се ман тич ког огра ни-
че ња на ка те го ри ју [људско +]. На овај на чин је вред но сно не у трал но псл. 
*lǫ kavъ до би ло функ ци ју не га тив ног вред но ва ња и да ло књи жев но стсл. 
l\kavx, чи је зна че ње ви ше ни је би ло иден тич но из вор ном пра сло вен ском. 

2.3. По и ме ни че но грч. ὁ πονηρός ‘Онај ко ји је зао (= Са та на, ђа во)’ пре-
во ди се у Мар. до след но са ne pri]znq:
(14) i ne vqve di nasx bx na pastq nx iz ba vi nX otx ne pri] zni Мт 6:13

καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.
Да то зна че ње по твр ђу је и чи ње ни ца да се у дру гим ру ко пи си ма из вор но so to na 
за ме њу је са ne pri]znq:
(15) si| /e dx[terq avraml| s\[t\ . |/e sxvA za so to na se osmoe na de sA te lyto Лк 

13:16 (Сав. ne pri]znq).
Псл. *ne pri jaznь из ве де но је од *prьja ti ‘во ле ти, ис ка зи ва ти при ја тељ-

ство, на кло ност’ (ESJS 12: 714). На оп ште сло вен ском пла ну зна чи ‘не при ја-
тељ ство’ (ЭССЯ 24: 216) и под ра зу ме ва не са мо ‘не при ја тељ ски од нос’ већ 
и ‘не при ја тељ ски чин’. Зна че ње ‘не при ја тељ ски чин’ по твр ђе но је, ре ци мо, 
у ста ро че шком (VW) и ста ро срп ском: koi bi bi li pro ti va dU br ov ni kU ko i womq 
go di ne pryznU} a ili zlomq vo lomq ratq} li voyskom СПП 713.16‒17, 1452.6 Да та 
се ман ти ка ре зул тат је обра зо ва ња име ни це су фик сом -znь, ко ји је у пра сло-
вен ском гра дио no mi na ac ti o nis > no mi na ac ti (SP 1: 118). 

Не спор но је да је се ман ти ка ‘Са та на, ђа во’ ино ва ци ја у од но су на из-
вор но ‘не при ја тељ ство’. Она је на ста ла се ман тич ким кал ки ра њем, да би се 
озна чио по јам ко ји у прет хри шћан ској кул ту ри Сло ве на ни је по сто јао. По-
ста вља се пи та ње ка ко је и ка да овај тер мин на стао. Још га је П. Ј. Ша фа рик 
свр стао у па но ни зме (ŠaFařík 1858: 37‒38), за па зив ши исто вре ме но да се 

6 Ово зна че ње ни је по себ но за бе ле же но у RJA ZU (VI II: 29), сто га на во ди мо при мер као 
илу стра ци ју.

ГРЧ. ΠΟΝΗΡΟΣ У СТА РО СЛО ВЕН СКОМ ПРЕ ВО ДУ ЈЕ ВАН ЂЕ ЉА



30

ne pri]znq у ћи рил ском спо ме ни ци ма за ме њу је са l\kav Xi. В. Ја гић пак сма тра 
да он по сто ји већ у нај ста ри јим ста ро сло вен ским тек сто ви ма, као и да се већ 
у мла ђим гла гољ ским спо ме ни ци ма за ме њу је суп стан ти ви зи ра ним l\kav Xi 
(уп. Мт 6:13: otx ne pri] zni Мар., otq l\ka va a go Асем.) (јАGić 1913: 369). У са вре-
ме ној па ле о сла ви сти ци пре о вла да ло је ми шље ње да је ne pri]znq ‘Онај ко ји 
је зао (= Со то на, ђа во)’ ‒ мо ра ви зам. Из нео га је још Ј. Ста ни слав (sTa ni slaV 
1956: 256), а по том де таљ ни је обра зло жио А. С. Љвов, сма тра ју ћи да је реч 
о кал ку пре ма ствн. un hold (львОв 1966: 191‒202). На Љво ва се по том по зи-
ва ју и дру ги ау то ри.7 Овај став, ме ђу тим, не пот кре пљу је гра ђа.

Иа ко су ствн. un hold, adj. ‘не при ја тељ ски’ и стсл. ne pri]znq струк ту р но 
и зна чењ ски срод ни, они ни су тер ми но ло шки екви ва лен ти. У ра ним ста ро-
ви со ко не мач ким пре во ди ма Оче на ша, на ме сту ne pri]znq у Мар. ја вља се ubil 
‘зао (> Са та на)’ (за лат. ma lus), а реч је о пре во ди ма на ста лим у ју го и сточ ним 
де ло ви ма Фра нач ке у епо си Кар ла Ве ли ког (HuM Mer 2006: 136), ода кле су и 
до ла зи ли пр ви ми си о на ри ко ји су по кр шта ва ли мо рав ске Сло ве не:
(16) iz ba vi nX otx ne pri] zni Мт 6:13

uz zer lo si un sih fo na ubi le (San gal ler Pa ter no ster, ка сни VI II век)8 
ar lo si un sih fo na ubi le (We is sen bur ger Ka tec hi smus, ра ни IX век)9 
úzo uh árlosi un sih fón ubi le (Ta tian, око 830).10 
И у гот ском Но вом за ве ту, ко ји је, као пр ви гер ман ски пре вод ово га 

тек ста, ути цао на фор ми ра ње гер ман ске хри шћан ске тер ми но ло ги је, на ла-
зи мо ubils: 
(17) ak la u sei uns af þam ma ubi lin (wulF.).

Суп стан ти ви зи ра но ствнем. un hol da (< un hold) је ‘де мон, чу до ви ште, 
ве шти ца, ђа во’ (aw: 300), и у ста ро ви со ко не мач ком пре во ду Та ци ја но ве Хар-
мо ни је је ван ђе ља уоп ште се не ја вља. Од го ва ра ју ћу реч (un hulþa, un hulþo) на-
ла зи мо у гот ском пре во ду Но вог за ве та, али се она по ја вљу је за грч. δαίμων11 
(ни ка да ὁ πονηρός), че му у ста ро сло вен ском од го ва ра по пра ви лу bysx: 
(18) in fa u ra maþlj a  un hulþon o us dre i biþ un hulþon s Мт 9:34

o kxnA Zi bysx iz go nitx bysX
ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια.
Пој мов ни и пре вод ни ко ре ла ти у грч ком, гот ском и ста ро сло вен ском 

тек сту су: ὁ πονηρός ~ ubils ~ ne pri]znq и δαίμων ~ un hulþa, un hulþo ~ bysx. 
Реч је о два са свим раз ли чи та пој ма: bysx / un hulþa је де мон ко ји за по се да чо-
ве ка и на па да га из ну тра, као што се и ви ди у при ме ру (18), док је ne pri]znq 
чо ве ков спо ља шњи не при ја тељ, у хри шћан ству ‘Са та на’. То го во ри у при лог 
то ме да ne pri]znq ‘Са та на, ђа во’ ни је ста ро сло вен ски мо рав ски калк већ да, 
по све му су де ћи, при па да лек си ци пр вих, со лун ских пре во да. По твр да за ово 

7 Ме ђу њи ма и: ЦейтлИН 1977: 150; Эсся 24: 216; esjs 12: 714 (са ли те ра ту ром). 
8 При мер дат пре ма из да њу Von sTe in Meyer 1971: 29.
9 При мер дат пре ма из да њу Von sTe in Meyer 1971: 45.
10 При мер дат пре ма из да њу si e Vers 1892: 56. У Та ци ја но вој Хар мо ни ји је ван ђе ља и у 

оста лим слу ча је ви ма ко ре лат стсл. ne pri]znq је ubil. 
11 Спи сак свих ме ста у гот ском Но вом за ве ту са овом лек се мом в. у sTre iT BerG 1910: 158.
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је и чи ње ни ца да се у ста ро че шком лек се ма ни ка да не сре ће у на ве де ном зна-
че њу, а у пре во ди ма с ла тин ског по ја вљу је се за ini mi ci tia, odi um, in dig na tio 
и сл., ни ка да за ma lus (*ma lum) (VW). У исто риј ским из во ри ма је зи ка ко ји 
ба шти не ста ро сло вен ску тра ди ци ју зна че ње ‘Са та на, ђа во’ је ве за но за 
цр кве но сло вен ске тек сто ве: RJA ZU има тек јед ну по твр ду, из гла гољ ског 
ру ко пи са хр ват ске ре дак ци је (VI II: 29), а у ста ро ру ској пи сме но сти све по-
твр де су та ко ђе из цр кве но сло вен ских тек сто ва (СлРЯ 11: 256). Сто га прет-
по ста вља мо да је реч о цр кве но сло вен ском а не вер на ку лар ном лек сич ком 
сло ју.12 

За што су Со лун ска бра ћа за грч. ὁ πονηρός ‘Онај ко ји је зао (= Са та на, 
ђа во)’ ода бра ли упра во ne pri]znq, а не l\kavx, ко је се по ја вљу је у ка сни јим 
тек сто ви ма, или zxlx? Од го вор ле жи у то ме што ни псл. *zъlъ ни псл. *lǫ kavъ 
ни су има ли се ман тич ку ком по нен ту кључ ну за по јам ‘зао’: ‘свест о соп стве-
ним по ступ ци ма, са же љом и на ме ром да се ура ди не што ло ше’, не про сто 
чи ње ње ло ших ства ри (уп. wi er zBic ka 2006: 66). По јам ‘не при ја тељ ства’ пак, 
и као од но са пре ма не ко ме и као чи на усме ре ног да му на у ди ‒ има. Ако 
ово ме до да мо да исто зна че ње има ју и σατανᾶς ‘не при ја тељ, про тив ник’ и 
διάβολος ‘онај ко ји же ли, на ме ра ва да по вре ди дру го га, вер бал но (= кле вет-
ник) или фи зич ки’ (Mu ra o ka 2009: 149, 618), те да се у но во за вет ном тек сту 
на ђа во ла ме та фо рич но упу ћу је као на ‘не при ја те ља’ (ἐχθρός, vragx) ко ји се је 
ку кољ у пше ни цу:
(19) sxpA {emx /e ;l=vkomx . pri de vragx ego . i vqsy plyvelq po srydy p[e ni cA i oti de 

Мт 13:25
ἐν δὲ τῷ καθεύδειν τοὺς ἀνθρώπους ἦλθ εν αὐτοῦ ὁ ἐχθρὸς καὶ ἐπέσπειρεν 
ζιζάνια ἀνὰ μέσον τοῦ σίτου καὶ ἀπῆλθ εν,

ја сно је да сe ста ро сло вен ским ne pri]znq за озна ку „ве чи тог не при ја те ља на-
шег ‒ ђа во ла”13 пре не ла су шти на овог хри шћан ског пој ма. 

Но ви, бо го слов ски тер мин Сло ве ни су мо гли ла ко раз у ме ти, бу ду ћи да 
се би блиј ска пред ста ва о ђа во лу као чо ве ко вом спо ља шњем не при ја те љу 
осла ња ла на прет хри шћан ско по и ма ње „не чи сте си ле” (уп. рус. дјл. не-
приязн ая си ла ‘не чи ста си ла’, СРНГ 21: 129), ко ју од ли ку је зло ћуд ност пре-
ма љу ди ма (СМ: 383). Иа ко су Сло ве ни тек с при ма њем хри шћан ства раз ви-
ли сло же ни по јам о ђа во лу, сло вен ска прет хри шћан ска кул ту ра има ла је 
пред ста ву о два ен ти те та: де мо ну ко ји ула зи у чо ве ка и на па да га из ну тра, 
и де мо ну ко ји на па да чо ве ка спо ља (РА деН КО вИћ 1997: 33‒34). Ка ко су два 
пој ма би ла ко ре ла ти од го ва ра ју ћих хри шћан ских (в. го ре), прет хри шћан ски 
‘спо ља шњи чо ве ков не при ја тељ’ по ста је хри шћан ски ‘спо ља шњи чо ве ков 
не при ја тељ, ђа во’, а тран спо зи ци ја из јед ног кул тур ног ко да у дру ги под ра-
зу ме ва ла је се ман тич ко кал ки ра ње. 

12 У сло вен ским ди ја лек ти ма да нас се мо гу на ћи кон ти ну ан ти псл. *ne pri jaznь ве за ни за 
ђа во ла, али је реч о та бу и стич ком на зи ву ‘не при ја тељ’. Нпр. у сло вач ким ди ја лек ти ма се, ме ђу 
сто ти на ма на зи ва за ђа во ла, сре ће ne pra znik, ne pri a znik, уз ne pri tel (ЗАйЦе вА 1975: 51, 285).

13 Из бе се де па три јар ха Па вла О мо ли тви (http://www.pra vo sla vlje.nl/mo li tve.ht m). Уп. и 
„наш не при ја тељ ђа во не спа ва” (Св. Јо ван По сник), „док се за ни ма ду хов ним по сло ви ма, 
не при ја тељ ђа во не мо же га ра ни ти ни по ра зи ти” (Ава Пи мен Ве ли ки) и сл. (http://www.sve to-
sa vlje.org /bi bli o te kA/Du hov no U zdi za nje/Du hov na gra di na/La t_Du hov na Gra di na24.ht m).
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3. ЗА Кљу чАК. Ана ли за пре во да грч. (ὁ) πονηρός још јед ном от кри ва из-
вр сно уме ће Со лун ске бра ће у пре во ђе њу бо го слу жбе них књи га са грч ког 
на ста ро сло вен ски. Ме ђу три ма се ман тич ким ре а ли за ци ја ма грч. πονηρός у 
ста ро сло вен ском је на пра вље на лек сич ка раз ли ка: а) zxlx ‘лош’, оп шти ева-
лу а тив, ко ји чу ва пра сло вен ско зна че ње; б) l\kavx ‘лош у мо рал ном по гле ду’, 
књи шки се ман тич ки нео ло ги зам, на стао се ман тич ким су жа ва њем на ка те-
го ри ју [људско +], што отва ра пут за ње го ву да љу ме та фо ри за ци ју у ‘зао’ у 
ка сни јој епо си ста ро сло вен ског; в) ne pri]znq (‘не при ја тељ ство, не при ја тељ ско 
де ло ва ње’ >) ‘Са та на, ђа во’, се ман тич ки нео ло ги зам на стао тран спо зи ци јом 
у Со лун ској фа зи ста ро сло вен ског. Да тим лек сич ким раз ли ко ва њем, пра ће-
ним про це сом се ман тич ког мо де ло ва ња из вор них пра сло вен ских зна че ња у 
слу ча ју l\kavx и ne pri]znq, пр ви пре во ди о ци су на пра ви ли не дво сми сле ну 
раз ли ку ме ђу на ве де ним пој мо ви ма, на сто је ћи да на тај на чин Сло ве ни ма, 
чи ја је хри сти ја ни за ци ја тек за по чи ња ла, омо гу ће раз у ме ва ње но во за вет ног 
тек ста и да им при бли же пој мов ник хри шћан ске кул ту ре. 
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Ja smi na Gr ko vić-Ma jor

GRE EK PONĒRÓS IN OLD CHURCH SLA VO NIC  
TRAN SLA TION OF THE GO SPELS

S u m  m a r y

This pa per de als with the tran spo si tion of Gre ek ponērós in Old Church Sla vo nic Co dex 
Ma ri a nus, as the re pre sen ta ti ve of the first, Thes sa lo ni ki tran sla ti ons of the Go spel text. It is shown 
that three con tex tu al se man tic re a li za ti ons of ponērós are con si stently ren de red with three di scinct 
Old Chu rch Sla vo nic le xe mes. The first one is zъlъ ‘which is not as it sho uld be; bad’ ‒ a ge ne ral 
eva lu a ti ve, which pre ser ves its Pro to-Sla vic se man tics. The se cond one is lǫ kavъ, who se ori gi nal 
Pro to-Sla vic me a ning was ‘si nu o us, bent (physi cally)’ for [hum -] and me tap ho ri cally ‘si nu o us > 
mo rally bad’, as well as ‘si nu o us > qu ick-wit ted’ for [hum +]. In Old Church Sla vo nic this adjec ti ve 
was su bjec ted to se man tic re stric tion to [hum +] in the pro cess of cal qu ing, thus ren de ring ponērós 
in the Chri stian sen se: ‘si nu o us > mo rally bad, not li ving in ac cor dan ce with God’s laws’. The le xe me 
ne pri jaznь ren ders the sub stan ti vi zed Gr. ho ponērós ‘The evil one, Sa tan, de vil’. The ba sis for the 
cre a tion of this the o lo gi cal term was the Pro to-Sla vic se man tics of ne pri jaznь ‘ho sti lity, ho sti le act’, 
thus the Old Church Sla vo nic se man tic neo lo gism ne pri jaznь cap tu res the es sen ce of the no tion ‘Sa tan’ 
as the ‘enemy of hu man kind’. The aut ho re al so ar gu es that this neo lo gism, which is ge ne rally con-
si de red to be a Mo ra vism and a cal que of the Old High Ger man un hold, was ac tu ally cre a ted in the 
Thes sa lo ni ki pha se of Old Church Sla vo nic. This as sump tion is ba sed on the fact that OHG un hold 
and OCS ne pri jaznь, alt ho ugh se man ti cally and de ri va ti o nally clo se ‒ are not tex tu al cor re la tes in 
the Go spel tran sla tion.
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Го ран Зе љић

ПРА ВО ПИ СНИ АСПЕКТ ДА ТИ ВА И ЛО КА ТИ ВА ЈЕД НИ НЕ 
ИМЕ НИ ЦА ЖЕН СКОГ РО ДА НА -КА, -ГА, -ХА

У ра ду се ана ли зи ра ју да тив и ло ка тив јед ни не име ни ца жен ског ро да ко је се за-
вр ша ва ју на -ка, -га и -ха. Циљ ра да је ана ли за ре ше ња у нор ма тив ним при руч ни ци ма 
и утвр ђи ва ње њи хо ве ускла ђе но сти. Та ко ђе, би ће ана ли зи ра на и не ка ду блет на ре ше ња 
и оправ да ност њи хо вог остан ка. У ана ли зи су об у хва ће ни нор ма тив ни при руч ни ци 
по чев од Ма ти чи ног пра во пи са из 1960. го ди не до ак ту ел ног, та ко ђе Ма ти чи ног, из 2010. 
го ди не. 

Кључ не ре чи: срп ски је зик, пра во пис, ал тер на ци ја, да тив, ло ка тив.

This pa per analyzes sin gu lar da ti ve and lo ca ti ve of fe mi ni ne no uns that end with ka, 
-ga and -ha. The aim is to analyze the so lu ti ons that nor ma ti ve hand bo oks of fer and to find 
out whet her they are in tu ne with each ot her. So me do u blet so lu ti ons and the ju sti fi ca tion of 
the ir re ta in ment will al so be analysed. The analysis co vers nor ma ti ve hand bo oks star ting from 
Ma ti ca’s ort ho graphy nor ma ti ve hand bo ok from 1960 to cur rent Ma ti ca’s nor ma ti ve hand bo ok 
from 2010. 

Key words: Ser bian lan gu a ge, ort ho graphy, al ter na tion, da ti ve, lo ca ti ve.

1. увОд. Гла сов не про ме не пред ста вља ју је дан део гра ма тич ких зна ња 
ко ја бит но ути чу на пра во пи сну нор му срп ског књи жев ног је зи ка. По не кад 
не до вољ но ја сна ре ше ња у ве зи са њи хо вим вр ше њем или не вр ше њем до во де 
и до ди ле ма и гре ша ка у го вор ној и пи са ној прак си. Та ко у об ли ци ма да ти ва 
и ло ка ти ва јед ни не име ни ца жен ског ро да на -ка, -га и -ха не по сто ји је дин-
стве но ре ше ње да ли у тим об ли ци ма до ла зи до ал тер на ци је к > ц, г > з, х > с. 
Уз то, код не ко ли ко у упо тре би че стих име ни ца са овим на став ком то ком 
вре ме на се ме ња ла нор ма, а је дан број њих има и ду блет на ре ше ња у да ти ву 
и ло ка ти ву јед ни не (нпр. гу ски/гу сци), те гу бље ње су гла сни ка као последицe 
ал тер на ци је (нпр. при по вет ки > при по вет ци > при по ве ци) и као мо дел вр ше 
ути цај и на дру ге име ни це ко је у прак си функ ци о ни шу ду блет но без об зи ра 
на пра во пи сну нор му.

Циљ ра да је ана ли за по је ди них ре ше ња у нор ма тив ним при руч ни ци ма 
и утвр ђи ва ње њи хо ве ускла ђе но сти са те ку ћом прак сом. 

 
2. мОР фО фО НО лО шКИ АсПеКт ГлА сОв НИХ Ал теР НА ЦИ јА К > Ц, Г > З, Х > с. 

У гра ма тич ким при руч ни ци ма, још од Ву ко ве Пи сме ни це1, по сто је при ме ри 
име ни ца на -ка, -га и -ха ко ји ма се илу стру је ова гла сов на ал тер на ци ја, а 
да ју се и из у зе ци. Као мор фо ло шки усло вље на ал тер на ци ја, она се код ових 
име ни ца по пра ви лу илу стру је фре квент ним име ни ца ма ру ка, но га и сна ха 

1 У де лу Пи сме ни це по све ће ном про ме ни име ни ца жен ског ро да, Вук на во ди име ни це 
књи га, ја бу ка и сна ха као при ме ре име ни ца на -га, -ка, -ха код ко јих у да ти ву јед ни не до ла зи 
до про ме не г у з, к у ц и х у с (1814: 24). 
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(стА НОј чИћ – ПО ПО вИћ 2008: 89), а де таљ ни је се об ра ђу је у две ма гра ма ти ка ма 
– Сте ва но ви ће вој (1986: 124) и Нор ма тив ној гра ма ти ци (ПИ ПеР – КлАјН 2013: 
35). Ов де при том пра ви мо раз ли ку из ме ђу си би ла ри за ци је као гла сов не про-
ме не (ди ја хро ни ја) и ње них ре зул та та у са вре ме ном је зи ку и „њи хо вој мор-
фо ло шкој и твор бе ној ди стри бу ци ји” (стА КИћ 2010: 47)2.

Раз лог за ве ли ки број ду блет них ре ше ња у ве зи са (не)вр ше њем ал тер-
на ци је к > ц, г > з, х > с у да ти ву и ло ка ти ву јед ни не на ла зи мо у ве ћем бро ју 
раз ли чи тих зна чењ ских вр ста ових име ни ца. Име ни це на -ка3 су нај број ни је.

 По пра ви лу, у гра ма тич ким при руч ни ци ма из два ја се не ко ли ко гру па 
при ме ра у ко ји ма ова ал тер на ци ја у да ти ву и ло ка ти ву јед ни не из о ста је. 
Нај че шће се из два ја ју:

a. име ни це са зна че њем жен ског ли ца вр ши о ца рад ње, има о ца за ни ма-
ња ти па ле кар ка – да тив и ло ка тив јед ни не ле кар ки, с из у зет ком су пру га – 
су пру зи; 

б. ет ни ци и ет но ни ми жен ског ро да (нпр. Шве ђан ка – Шве ђан ки у ПИ ПеР 
– КлАјН 2013: 85 или нпр. Бе о гра ђан ка – Бе о гра ђан ки, Бо сан ка – Бо сан ки у 
Пе тРО вИћ – Гу ду РИћ 2010: 476). 

Ме ђу тим, код дру гих ти по ва име ни ца по сто је раз ли чи та ре ше ња, че сто 
ду блет на, или са не до след но из вр ше ном, од но сно не из вр ше ном ал тер на ци-
јом. У вла сти тим име ни ма ге о граф ских пој мо ва Сте ва но вић бе ле жи сва три 
мо гу ћа ре ше ња – без ал тер на ци је (Вол га – Вол ги), са ал тер на ци јом (Ба ња-
лу ка – Ба ња лу ци) и ду блет но (По же га – По же ги/По же зи) (1986: 131).

 По што се са мо зна че ње име ни ца не по ка зу је као до во љан на чин за од-
ре ђи ва ње но р ма тив них пра ви ла у ве зи са (не)вр ше њем ал тер на ци је к > ц, г > з, 
х > с, уво ди се дру ги по моћ ни кри те ри јум да се она огра ни чи на ви ше сло жне 
ре чи, и да се во ди ра чу на о су гла снич ким гру па ма у ре чи ма ко је се за вр ша-
ва ју на -ка, -га или -ха. Та ко ви ше ау то ра (стА НОј чИћ – ПО ПО вИћ 2008: 47; КлАјН 
2005: 63) на по ми ње да ће ал тер на ци ја из о ста ти у дво сло жним ре чи ма (али 
и ов де опет са ви ше из у зе та ка по пут ту га – ту зи, бру ка – бру ци и сл.) или 
у ре чи ма са су гла снич ким гру па ма зг, цк, сх, чк, ћк, тк (ти па ма зга, коц ка, 
мач ка, срећ ка, тет ка и сл.). Ов де се свр ста ва ју и ви ше сло жне име ни це „ко је 
се од не ке дру ге ре чи раз ли ку ју је ди но до тич ним су гла сни ком (ка кав је слу-
чај са већ на ве де ном име ни цом че стит ка, ко ја би се по сле из вр ше не ал тер-
на ци је у од го ва ра ју ћим об ли ци ма пот пу но јед на чи ла с име ни цом че сти ца)” 
(сте вА НО вИћ 1986: 131). Ме ђу тим, и овај тип је не до сле дан, има из у зет ке у 
ду блет ним фор ма ма (да тив и ло ка тив јед ни не би ци – бит ки и др.).

3. ПРА вО ПИ сНИ АсПеКт – тИ ПО лО ГИ јА ОдА БРА НИХ ПРИ ме РА. У пра во пи сним 
при руч ни ци ма се ма ње-ви ше на во де исто вет на об ја шње ња илу стро ва на 
слич ним или истим при ме ри ма. Та ко нај но ви ји пра во пис на не ко ли ко стра-
на по све ћу је па жњу овим име ни ца ма. По себ но је ин те ре сант на на по ме на да 

2 Ста кић ис ти че да „то сме њи ва ње гла со ва у си сте му об ли ка јед не ре чи или у гра ђе њу 
но вих ре чи је сте ал тер на ци ја а не про ме на” (2010: 13–14) и на ста вља да је ме тод ски „по гре шно, 
а на уч но нео др жи во да се у опи су са вре ме ног ста ња је зи ка го во ри о гла сов ним про ме на ма” 
(стр. 15). 

3 Уп. ћО РИћ 1982; Ba Bić 1986, КлАјН 2003; Пе тРО вИћ – Гу ду РИћ 2010. 
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би би ло „ко ри сно да но р ма тив на гра ма ти ка и пра во пис са гла сно све ду број 
двој ста ва, по не ко и трој ство” (П2010: 47). 

Да би смо ис пи та ли по ну ђе на ре ше ња у на шим пра во пи си ма4 (по чев од 
П60) из дво ји ли смо че тр де сет две (42) име ни це, ода бра не по ве ћој фре квент-
но сти у сва ко днев ној упо тре би, и про ве ри ли ка ко се у пра во пи сним при-
руч ни ци ма оне нор ми ра ју. Та ко ђе, у ана ли зу смо увр сти ли и Нор ма тив ну 
гра ма ти ку (ПИ ПеР – КлАјН 2013), има ју ћи у ви ду и ци ти ра ну ре че ни цу из 
нај но ви јег пра во пи са.

Та бе ла: Име ни це на -ка, -га, -ха у нор ма тив ним при руч ни ци ма. 

Име ни ца П60 П93 П сИ мИћ и 
др. П2010 Г ПИ ПеР – 

КлАјН 
ва га -ги/-зи -ги/-зи / -ги -ги 
ва шка -ци -ци /-ки -ци -ци /-ки -ки /-ци 
ве жбан ка -ци / -ки -ци -ци 
ви љу шка -ци -ци -ци -ци -ци 
вла га -зи -зи -зи -зи -зи 
гај ка -ци / -ци -ци -ки 
гу гут ка -утки -утки -утки -утки -утки/-уци 
гу ска -ци/-ки5 -ци/-ки -ки/-ци -ци/-ки -ки/-ци
даска -ци -ци -ци -ци -ци
двојка -ци -ци/-ки -ки/-ци / -ки/-ци
деветка -етки / -етки -етки -етки/-еци
дршка -ци -ци -ци -ци -ци
жега / / -ги/-зи -ги/-зи -ги/-зи
журка / -ки -ци/-ки -ки -ки
загонетка -еци/-етки -етки/-еци -еци/-етки -етки/-еци -етки/-еци
залиха -хи -хи/-си -хи -хи -хи/-си
кашика -ци -ци -ци -ци /
квака / / / -ци /
крушка -ци -ци -ци -ци /
(к)ћерка -ци/-ки -ки/-ци / -ки/-ци -ки/-ци
палачинка -ци/-ки -ки/-ци / -ки/-ци -ки/-ци
подлога / -зи -зи -зи /
приповетка -етки/-еци -еци/-етки -еци/-етки -еци/-етки -еци/-етки
решетка -етки -етки -етки/-еци -етки -етки/-еци

4 Два пра во пи са из у зе та су из та бе ле, јер су њи хо ви ау то ри или об ра ди ли ма ли број 
име ни ца на -ка, -га и -ха или се ја вља ју као ко а у то ри дру гих пра во пи са. Та ко Бе лић (1934) од 
на ве де них име ни ца нор ми ра да тив и ло ка тив јед ни не име ни ца при по вет ка (при по ве ци) и 
сна ха (сна си), а у из да њу из 1950. го ди не (1950) још и гу ска (-ки/-ци) и да ска (-ци), док се Де шић 
по ја вљу је као ко а у тор пра во пи са сИ мИћ и др. 1993. 

5 У П60 (249), П93 (359) и П2010 (294) да тив и ло ка тив јед ни не гу ски са мо у пре не се ном 
сми слу. У су прот ном је суп стан дард (Пе тРО вИћ – Гу ду РИћ 2010: 476).

ПРА ВО ПИ СНИ АСПЕКТ ДА ТИ ВА И ЛО КА ТИ ВА ЈЕД НИ НЕ ИМЕ НИ ЦА ЖЕН СКОГ РО ДА...
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сламка -ци -ци / -ци -ци
слога / -зи / -зи /
слуга -зи/-ги -зи/-ги -зи/-ги -ги/-зи -ги/-зи
снаха -си/-хи -хи/-си -си/-хи -хи/-си -хи/-си
странка / / -ци/-ки -ци -ци/-ки
супруга / -зи / -зи /
туга / / / -зи /
ћурка -ци -ци/-ки -ки -ки -ки/-ци
унука -ци -ци / -ци -ки/-ци
фреска -ки/-ци -ци -ци/-ки -ци/-ки6 -ки/-ци 
чав ка -ци -ци -ки -ци -ки /-ци 
че стит ка -ци /-тк и -тк и/-ци -тк и/-ци -тк и/-ци -тк и/-ци 
шип ка -ци / -ци -ци -ци 
ши шар ка -ци -ци -ци /-ки -ци -ци 
шкољ ка -ци -ци -ци /-ки -ци -ци 
шмин ка -ки -ки / -ки -ки 
шта ка -ци -ци -ци /-ки -ци -ци 
шти паљ ка -ци -ци / -ци -ци 

У та бе ли се уо ча ва ју три ти па име ни ца са об ли ци ма да ти ва и ло ка ти ва 
јед ни не. Да би смо свр ста ли име ни цу у од го ва ра ју ћи тип, сма тра ли смо да 
мо ра има ти ба рем че ти ри по ду да ра ња у нор ма тив ним при руч ни ци ма, или 
ма ње уко ли ко се не спо ми ње у дру гим при руч ни ци ма:

1. Име ни це са јед ним ре ше њем, 
1.1. са из вр ше ном ал тер на ци јом, 
1.2. без из вр ше не ал тер на ци је.
2. Име ни це ко је у да ти ву и ло ка ти ву јед ни не има ју ду блет на ре ше ња. 
3. Име ни це код ко јих је у да ти ву и ло ка ти ву јед ни не по ред ал тер на ци је 

к > ц, г > з, х > с до шло и до гу бље ња су гла сни ка. 
1. У пр ви тип ре ше ња спа да ју име ни це са два под ти па:
1.1. са из вр ше ном ал тер на ци јом к > ц, г > з, х > с. 
У на шој та бе ли то су име ни це са че ти ри или свих пет по ду да ра ња: ве-

жбан ка, ви љу шка, вла га, да ска, др шка, ка ши ка, кру шка, слам ка, сло га, су-
пру га, шип ка, ши шар ка, шкољ ка, шта ка, шти паљ ка. Име ни це гај ка, под ло-
га и уну ка има ју три по ду да ра ња, али је код Пи пе ра и Клај на име ни ца уну ка 
са ду блет ним об ли ци ма да ти ва и ло ка ти ва јед ни не (2013: 86).

1.2. без из вр ше не ал тер на ци је к > ц, г > з, х > с. 
У овај под тип спа да ју име ни це жур ка и шмин ка. Име ни ца гу гут ка је 

у че ти ри при руч ни ка без ал тер на ци је к > ц, док је код Пи пе ра и Клај на да та 
са ду блет ним ре ше њи ма (2013: 86). И име ни ца ре шет ка има три по ду да ра ња 
без ал тер на ци је, али и два као ду блет.

6 Не у јед на че но у тек сту и у пра во пи сном реч ни ку (стр. 46, 486). Као ду блет у ПИ жу РИ-
ЦА 2013: 386.

ГО РАН ЗЕ ЉИЋ
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2. Дру ги тип је су име ни це ко је у да ти ву и ло ка ти ву јед ни не има ју два 
ре ше ња. У свим при руч ни ци ма ко ји су об у хва ће ни на шим ис тра жи ва њем број 
ду бле та је ве лик, што је у скла ду и са бро јем ду бле та у П2010 (има их 837). 
Од име ни ца ко је смо об ра ди ли, у свим ана ли зи ра ним при руч ни ци ма ја вља ју 
се гу ска, за го нет ка, кће р ка, па ла чин ка, при по вет ка, слу га, сна ха, а ве ћи ном 
са ду блет ним об ли ци ма су име ни це ва шка, двој ка, же га (у три а у оста ли ма 
се не по ми њу). Име ни це стран ка и ћур ка не где има ју, не где не ма ју дво ја ка 
ре ше ња. 

При ли ком ана ли зе ду бле та ва жно је ис та ћи и ко јем ре ше њу је да та 
пред ност. Оче ки ва ли би смо да се као пр во ре ше ње ис так не оно без ал тер на-
ци је, по себ но код име ни ца чи је је дру го ре ше ње са ал тер на ци јом и гу бље њем 
су гла сни ка. Ме ђу тим, са мо код име ни це же га пра во пи си су ујед на че ни и 
да ју пред ност на став ку без ал тер на ци је г > з. За раз ли ку од хр ват ског пра во-
пи са (Ba Bić i dr. 1996; Ba Bić – Mo GuŠ 2011), код име ни ца на -тка по сле ал тер-
на ци је к > ц оба ве зно је гу бље ње су гла сни ка т (нпр. бр зо мет ка – бр зо ме ци).

3. Ко нач но, тре ћи тип је су име ни це код ко јих у да ти ву и ло ка ти ву јед ни-
не по ред ал тер на ци је до ла зи и до гу бље ња су гла сни ка. У на шем кор пу су то 
су име ни це гу гут ка (са мо у ПИ ПеР – КлАјН), де вет ка (са мо у ПИ ПеР – КлАјН), 
за го нет ка (у свим при руч ни ци ма), при по вет ка (у свим), ре шет ка (у сИ мИћ 
и др. и у ПИ ПеР – КлАјН). 

Кон сул то ва ли смо и ре ше ња хр ват ске нор ме. Уво ђе ње хр ват ског нор ма-
тив ног при руч ни ка оправ да ва мо же љом да упо ре ди мо (но ва/ста ра) ре ше ња 
са срп ским стан дар дом. Из не на ди ла су нас при том тро стру ка ре ше ња и њи хов 
број, али и оправ да ње за њих. Та ко име ни це ко је у осно ви има ју су гла сник 
т у хр ват ској нор ми (Ba Bić i dr.) има ју до зво ље на три об ли ка8: де сет ка, де-
вет ка, де ве де сет ка, два де сет ка, го нет ка, пе то љет ка, при по ви јет ка и сед-
мо љет ка. У из да њу из 2011. го ди не, ви де ли смо, не ма ви ше три пле та, али се у 
ре дук ци ји бро ја ре ше ња ишло на гу бље ње об ли ка на -ци без су гла сни ка т.

7 У од но су на 63 ду бле та у П93. У П2010 на ве де ни су сле де ћи ду бе ти. Пр во ре ше ње са 
ал тер на ци јом (36): ак тов ка, бит ка, ва шка, гу ска, двој ка, до лин ка, ду ше гуп ка, жи лав ка, ка-
ћи пер ка, ко ко шка, ку ку мав ка, Ли ка, ља га, ма зур ка, ма ху нар ка, ма шин ка, ома шка, основ ка, 
пи ска, пле мен ка (грож.), пло ска/пљо ска, пљу ска, пр во тел ка/пр во те о ка, при по вет ка, пу цаљ ка, 
сев да лин ка, си мул тан ка, сто ти на р ка, сто тин ка, трав ка, фа лин ка, хи ља дар ка, ча јан ка, че-
твор ка, че шљар ка, че шљу гар ка. Пр во ре ше ње без ал тер на ци је (47): ара бе ска, бр зо мет ка, 
бу р ле ска, вр цаљ ка, гра ди шка, гро те ска, дви ска, дво цев ка, де ве ри ка, де се тин ка, епо ха, же га, 
за го нет ка, јед но цев ка, ка ме њар ка, ко ска, кр лет ка, кће р ка (ћер ка), ле пој ка, ле ска, ле ха, ли ска, 
ма ска, ма ће ха, му ха, од го нет ка, остри га, па ла чин ка, пе то кра ка, пе цаљ ка, По же га, по то чар ка 
(зо ол. и бот.), ро ђа ка, си ци ли јан ка (шах), слу га, смре ка, сна ха, сол да те ска, спој ка, трој ка, 
тро ска, цев ка, цр тан ка, ча шка, че стит ка, че твр тин ка, чи та тељ ка. Ин те ре сант но је да је 
у Хр ват ском пра во пи су из 1996. (Ba Bić i dr. 1996) би ло ви ше три пле та истих име ни ца: де вет ка 
– -ет ки/-ет ци/-ец и; при по вет ка – -ет ки/-ец и/-ет ци; ре шет ка – -еци/-ет ци/-ет ки. Ово се мо же 
ту ма чи ти те жњом за што ве ћом раз ли ком у од но су на срп ско хр ват ски пра во пис (П60). У из да њу 
из 2011 (Ba Bić – Mo GuŠ 2011), оста ла су два ре ше ња (-ет ки/-ет ци), док се из гу би ло ре ше ње 
са гу бље њем су гла сни ка (-еци).

8 „Мно ге су ри је чи уне се не са два, а не ке чак и са три ли ка, осо би то ри је чи на -так, 
-дак, -тац, -дац. (...) Учи ње но је то за то да се укло не за пр је ке ко је су због по ли тич ких не при-
ли ка оне мо гу ћи ле хр ват ско ме пра во пи су да се нор мал но раз ви ја и стан дар ди зи ра. Због то га 
се за сад мно ге дво стру ко сти и тро стру ко сти мо гу сма тра ти под јед на ко до бри ма док прак са 
не по ка же че му ће да ти пред ност” (Ba Bić i dr. 1996: 147–148).
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4. АНА лИ ЗА ПРИ ме РА. Прет ход на ана ли за и да та та бе ла тре ба да по ка жу 
у ко јим слу ча је ви ма је до ла зи ло до про ме не нор ме у оба сме ра (вр ше ње или 
не вр ше ње ал тер на ци је к > ц, г > з, х > с и евен ту ал но гу бље ње су гла сни ка), 
те да ли је би ло оправ да но, и у ко јим слу ча је ви ма, са чу ва ти ду блет не об ли-
ке у ова два па де жа а ка да не. Та ко ђе се мо же до ћи до од го во ра на пи та ње 
да ли се с вре ме ном сма њи вао или се, пак, по ве ћа вао број ду бле та. 

Про ме на стан дар да. Ре ше ња ће мо упо ре ди ти хро но ло шки, по чев од 
П60 до ускла ђе но сти П2010 и Нор ма тив не гра ма ти ке. Уо чи ли смо да нор ма 
ни је пра ти ла прак су и ни је узе ла у об зир по сто ја ње пре о вла ђу ју ћих ре ше ња 
ко ји ма, уо би ча је но је, тре ба да ти пред ност. У из бо ру име ни ца ру ко во ди ли 
смо се пре све га фре квент но шћу при ме ра, па су се ме ђу ода бра ним име ни-
ца ма на шле и оне ко је су, на из глед, „чи сте” или са ста но ви шта нор ме или са 
ста но ви шта прак се. Под про ме ном стан дар да под ра зу ме ва мо:

1. уки да ње ал тер на ци је (но во ре ше ње без ал тер на ци је),
1.1. уки да ње ду бле ти зма (пре о вла да ва ре ше ње без ал тер на ци је),
1.2. уво ђе ње ду бле ти зма (уве де но но во ре ше ње без ал тер на ци је),
2. вр ше ње ал тер на ци је (но во ре ше ње са ал тер на ци јом),
2.1. уки да ње ду бле ти зма (пре о вла да ва ре ше ње са ал тер на ци јом),
2.2. уво ђе ње ду бле ти зма (уве де но но во ре ше ње са ал тер на ци јом).
1. Уки да ње ал тер на ци је. Из на ше та бе ле, има ју ћи у ви ду од нос Ма ти чи-

них пра во пи са и Нор ма тив не гра ма ти ке, из дво ји ће мо не ко ли ко име ни ца код 
ко јих је до шло до про ме на. Та ко је код име ни це гај ка до шло до про ме не у 
ко рист ре ше ња без ал тер на ци је (гај ка – гај ки у ПИ ПеР – КлАјН 2013: 85).

1.1. Уки да ње ду бле ти зма. Име ни ца ва га има ла је ду блет на ре ше ња у 
да ти ву и ло ка ти ву јед ни не у П60 и П93 да би у П2010 и у ПИ ПеР – КлАјН 
остао са мо об лик без ал тер на ци је. 

1.2. Уво ђе ње ду бле ти зма. Код име ни це ва шка у П60 је ди ни об лик био је 
са ал тер на ци јом, да би се са ду блет ним ре ше њем ја ви ла у П93, те у П2010 и у 
ПИ ПеР – КлАјН. Име ни ца двој ка у П60 има ла је ал тер на ци ју к > ц у да ти ву и 
ло ка ти ву јед ни не, док у оста лим при руч ни ци ма има ду блет не об ли ке. Код име-
ни це ћур ка, ко ја је у П60 има ла из вр ше ну ал тер на ци ју к > ц, у П93 има ду блет 
(ал тер на ци ја пр во ре ше ње), у П2010 је без ал тер на ци је, да би у ПИ ПеР – КлАјН 
по но во до би ла ду блет не об ли ке, са да без ал тер на ци је као пр вог ре ше ња. Име-
ни ца уну ка, ко ја је у свим пра во пи сним при руч ни ци ма има ла са мо об лик 
уну ци у да ти ву и ло ка ти ву јед ни не, у ПИ ПеР – КлАјН до би ла је и об лик уну ки. 

2. Вр ше ње ал тер на ци је. Од ода бра них име ни ца у ко ји ма је из вр ше на 
ал тер на ци ја, њих 22 су дво сло жне. При том су то име ни це код ко јих су по ну-
ђе на оба ре ше ња, би ло да је ре ше ње са ал тер на ци јом пр во, би ло дру го ре-
ше ње. Оче ки ва но би би ло да се код њих ова ал тер на ци ја не вр ши, па би оне 
спа да ле у сво је вр сне из у зет ке. Ви ше сло жних име ни ца у ко ји ма је из вр ше на 
ал тер на ци ја ба рем у јед ном ана ли зи ра ном при руч ни ку има 17. 

2.1. Уки да ње ду бле ти зма. По сто ја ње два ре ше ња прет по ста вља да ће у 
прак си пре о вла да ти јед но, што је че сто мар ки ра но до дат ком „обич ни је не го”. 
С дру ге стра не, ни код јед не од ана ли зи ра них име ни ца ко ја је има ла два 
ли ка ни је до шло до уки да ња јед но га. 

2.2. Уво ђе ње ду бле ти зма. Име ни це гу гут ка и де вет ка до би ле су у ПИ-
ПеР – КлАјН ду блет не об ли ке у да ти ву и ло ка ти ву јед ни не, јер је уве ден 
об лик са ал тер на ци јом к > ц и гу бље њем су гла сни ка (гу гу ци, де ве ци).
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5. ЗА Кључ НИ КО меН тАР. Оче ки ва на ускла ђе ност из ме ђу Ма ти чи них пра-
во пи са, те П2010 и Но р ма тив не гра ма ти ке из о ста ла је у не ко ли ким при ме ри-
ма. Та ко су П2010 и Нор ма тив на гра ма ти ка (има ју ћи у ви ду са мо име ни це 
ко је смо при ка за ли у та бе ли) у де вет слу ча је ва не ус кла ђе ни, и то осам пу та 
та ко што се у Нор ма тив ној гра ма ти ци уво де ду бле ти уме сто јед ног ре ше ња 
у П2010 (гу гут ка, де вет ка, за ли ха, ре шет ка, стран ка, ћур ка, уну ка, чав ка), 
а јед ном (гај ка) та ко што је об лик без ал тер на ци је за ме нио об лик са ал тер на-
ци јом ко ји је дат у П2010. Ускла ђе ност мо ра ува жа ва ти прак су. Ту пре све га 
ми сли мо на да тив и ло ка тив јед ни не име ни ца стран ка. Ни у јед ном ана ли-
зи ра ном при руч ни ку не на во ди се о ко јем је зна че њу9 да те име ни це реч. Док 
ову име ни цу П60 и П9310 не бе ле же, у П2010 она је да та са мо са об ли ком у 
ко ме је из вр ше на ал тер на ци ја, и као та ква одо ма ћи ла се у прак си11:

У слу ча ју да бив ши ми ни стар не ким чу дом при сту пи на шој стран ци, ко мен-
та ри са ти га као у слу ча ју док је био ми ни стар (В. но во сти, 26. 1. 2014, 4). 
Аген ци ја за бор бу про тив ко руп ци је под се ћа да функ ци о нер мо же да оба вља 
функ ци ју у по ли тич кој стран ци (По ли ти ка, 30. 1. 2014, 7). Ако то бу де сет 
ак тив но сти ко је као пред сед ник бу де пред у зи мао не би ли по ди зао реј тинг 
стран ци ко ју сим па ти ше, он да би то био ма ње-ви ше скри ве ни об лик по др шке 
стран ци (По ли ти ка, 31. 1. 2014, 6). У ко јој ће он стран ци би ти, то је ње го ва 
лич на ствар (По ли ти ка, 31. 1. 2014, 6). Увек је њи хов раз лог би ла ли дер ска 
по зи ци ја у стран ци (По ли ти ка, 1. 2. 2014, 6). Де мо крат ској стран ци [би] глас 
да ло 14, 1 од сто гла са ча (Блиц, 5. 12. 2013, 4). За ку ва ва се у Де мо крат ској 
стран ци (Блиц, 21. 12. 2013, 5). Члан ство у по ли тич кој стран ци је сло бод но 
и до бро вољ но (За кон 2009). Пре до но ше ња ре ше ња стран ци се мо ра омо гу ћи ти 
да се из ја сни о чи ње ни ца ма и окол но сти ма ко је су од зна ча ја за до но ше ње 
ре ше ња (За кон 2010). Кад има ви ше стра на ка, над ле жност се од ре ђу је пре ма 
стран ци пре ма ко јој је зах тев упра вљен (За кон 2010). Ако ве ће бу де про ме-
ње но, рок за под но ше ње зах те ва за из у зе ће по чи ње из но ва да те че од да на 
до ста вља ња стран ци те од лу ке су да (За кон 2011). 

Иста си ту а ци ја је и са име ни цом фре ска:
Ве ли бор Џо мић ни је же лео ни да по твр ди, ни да де ман ту је да је пре ми јер осли-
кан на фре сци (По ли ти ка, 30. 1. 2014, 4).12 Об ли ке на овој фре сци уз не ми ру ју 
све тло сни на гла сци (БОГ дА НО вИћ и др. 1978: 118). Они су се угле да ли на ње го-
ва де ла: св. Ге ор ги је на фре сци је по но вље на сли ка св. Ге ор ги ја са ико но ста са 
(БОГ дА НО вИћ и др. 1978: 163). Он је ми слио да Дра гу ти но ва спо ља шњост на 

9 У прак си је ова име ни ца нај фре квент ни ја у зна че њи ма ,,по ли тич ка ор га ни за ци ја, 
пар ти ја” и ,,правн. осо ба ко ја во ди или про тив ко је се во ди спор пред су дом” (РСЈ: 1274). 

10 У ЕК су за бе ле же на 23 при ме ра са име ни цом стран ка у да ти ву и ло ка ти ву јед ни не у 
ко ји ма ни је из вр ше на ал тер на ци ја. Сви при ме ри су до 2010. го ди не (септ. 2010), да кле, пре 
уво ђе ња об ли ка стран ци у да ти ву и ло ка ти ву јед ни не као је ди но ис прав ног. Нпр.: Бо шњач ко 
би рач ко те ло је нај ви ше гла со ва да ло Стран ки де мо крат ске ак ци је (По ли ти ка, 7. 10. 2008, 
ЕК). Кад си мр зо во љан он да не очи стиш баш сва ки ћо шак и не ка жеш сва кој стран ки „до бар 
дан” (По ли ти ка, 22. 11. 2007, ЕК). Ме ђу тим, у стран ки је по кре ну та ак ци ја да се Ла за Ко стић 
од рек не кан ди да ту ре у ко рист Ми ле ти ћа (По ли ти ка, 8. 3. 2001, ЕК). Све јед но о ко јој стран ки 
је реч, сва ка се бо ри за власт (По ли ти ка, 5. 9. 2007, ЕК). 

11 Са мо у пред ло шко-па де жној кон струк ци ји у + ло ка тив (у стран ци) у ЕК за бе ле же но 
је 629 при ме ра. 

12 У истом тек сту још че ти ри пу та. Сле де ћег да на у но вом тек сту са истом те мом још 
осам пу та у да ти ву и ло ка ти ву са ал тер на ци јом к > ц (в. По ли ти ка, 31. 1. 2014, 7).
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овој фре сци ода је мла ди ћа од 14 или 15 го ди на (ђу РИћ 1991: 23). На јед ној фре-
сци био је пред ста вљен ахи е пи скоп Јо а ни ки је III (ђу РИћ 1991: 41). Из ра зи ти 
ли не а ри зам и оштра ка рак те ри сти ка фи зи о но ми је на фре сци са свим су у скла-
ду (РА дО јИ чИћ 1955: 6–7). На фре сци убру са от кри вен је не дав но грч ки за пис 
сли ка ра (РА дО јИ чИћ 1955: 7). Но ви мај стор пот пи сао се на ста рој ту ђој фре сци 
(РА дО јИ чИћ 1955: 8). У ста рин ски ком по но ва ној фре сци При че шћа апо сто ла 
Астра па се осла ња на ре ше ња XI II ве ка (РА дО јИ чИћ 1955: 26). На овој фре сци 
Фран че ска Фу ри ни ја, Ло рен цо је окру жен умет ни ци ма (дИ КА њО 1997: 10). 
Уз гу ра ње и су да ра ње, спо ро али упо р но, по пут све ча не по вор ке на не ком 
фри зу или фре сци на пре ду је (АР се НИ је вИћ, ЕК). Пр ви чо век гра да чу ве ног по 
фре сци Бе ли ан ђео, Ми ле ше ви, Див цу до да је да су ов да шњи хо тел ски ка па-
ци те ти скром ни (По ли ти ка, 12. 7. 2007, ЕК). По след њих го ди на за сјао је но вим 
сја јем и ма на стир Ми ле ше ва, на да ле ко чу ве на по фре сци Бе ли ан ђео (По ли-
ти ка, 11. 4. 2010, ЕК). Чо век је фре сци, књи зи или ка квом умет нич ком пред-
ме ту при сту пао друк чи је не го да нас (КА лИћ, ЕК). Ди ви ли смо се ле ген дар ној 
за ста ви ца ра Ду ша на, је дин стве ној фре сци Ми ло ша Оби ли ћа (Пра во сла вље, 
ЕК). И чи ни ми се да се ту опа жа не што раз ли чи то од оно га што по сто ји у 
ве ли кој Сол же њи ци но вој фре сци – не ка до дат на ди мен зи ја (КИш, ЕК). Ра ди 
се о фре сци Све та тро ји ца са Бо го ро ди цом (По ли ти ки ни кул тур ни до да ци, 
2001, ЕК). 

При ме ра у ко ји ма ни је до шло до ал тер на ци је је знат но ма ње. Та ко су у 
ЕК да та све га три13 при ме ра:

Ре кон струк ци јом ли ца је, ка ко твр де, утвр ђе на ве ли ка слич ност са ли ком пред-
ста вље ним на јед ној фре ски (По ли ти ка, 26. 11. 2000, ЕК). Стуб од оник са, пре-
ма ла ни кра љев ски гр бо ви у Со би ша па та, три ру пе од пи штољ ског мет ка на 
фре ски Хри ста пан то кра то ра у Двор ској ка пе ли (По ли ти ка, 28. 4. 2010, ЕК). 
Ко ји ма је овај без и ме ни ан ђео – ове ко ве чен нај у пе ча тљи ви је на у све ту по зна-
тој ми ле шев ској фре ски Бе ли ан ђео – ја вио вест о вас кр се њу Спа си те ље вом 
(По ли ти ка, 14. 4. 2001, ЕК). 

Ста ње у прак си мо же би ти про ве ре но и на дру ге на чи не. Је дан од њих 
је сте ис пи ти ва ње на од ре ђе ном узо р ку. Та ко смо, за по тре бе овог ра да, сту-
ден ти ма Учи тељ ског фа кул те та у Бе о гра ду да ли кра ћи тест зна ња ко ји се 
са сто јао од три ре че ни це. Сва ки за да так са сто јао се од ре че ни це у ко јој се 
зах те ва ло да сту ден ти од ре ђе ну име ни цу ста ве у да тив или ло ка тив јед ни не. 
Ода бра не су три име ни це: име ни ца жур ка, код ко је по сто ји не у са гла ше ност 
нор ме и прак се, те име ни це че стит ка и ре шет ка, ко је има ју ду блет не об ли-
ке да ти ва и ло ка ти ва јед ни не и код ко јих је до шло до про ме не нор ме. Узо рак 
ис тра жи ва ња чи ни ла су 124 сту ден та са пр ве го ди не учи тељ ског и вас пи тач-
ког сме ра.

Ре че ни це:
Мно га по зна та ли ца са естра де при су ство ва ла су _________ чу ве ног пе ва ча.

(жур ка) 

„Хва ла вам на све му”, на во ди се у ______________ пред сед ни ка Ни ко ли ћа.
(че стит ка)

13 У од но су на три де сет и че ти ри при ме ра са ал тер на ци јом.
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Прин це зи Кејт се шти кла за гла ви ла у ______________ за од вод.
(ре шет ка)

У пр вој ре че ни ци пре о вла дао је об лик жур ци – 119 пу та (95,97%) – уз 
са мо два ре ше ња (1,61%) у скла ду са пра во пи сном нор мом жур ки.14 Ре зул та ти 
су би ли оче ки ва ни, па се мо же ре ћи да је ов де пре о вла да ла го вор на прак са, 
иа ко у штампaним ме ди ји ма на ла зи мо два ре ше ња. На при мер: 

Ма ри ја и Џе си сре ле су се на јед ној жур ки (Ку рир, 1. 3. 2014, 24). Ше сто ро 
при ја те ља је пре не сре ће би ло на жур ки (Ку рир, 23. 11. 2014, 13). Он је ту жио цу 
ре као да је на жур ки по пио 3–4 ра ки је (Ку рир, 24. 11. 2014, 15). Ми ли ца Кон: 
Усли ка ли смо јед ну по зна ту лич ност на жур ци тран све сти та (Ве чер ње но во-
сти, 14. 10. 2014). Бил Ма реј из до ми ни рао: глу мац „твер ко вао” на кућ ној жур ци 
(Блиц, 16. 9. 2014). Ис ко ри стио сам при ли ку да при су ству јем жур ки ОМВ-а 
(Блиц, 24. 12. 2014, 15). Број не по зна те зва ни це про во ди ле [су] се на жур ки 
(Блиц, 24. 12. 2014, 15). На жур ци је би ло ра зних љу ди (вИ дОј КО вИћ 2004: 162). 
Не, не, ни је му до бро! Исто као код те бе на жур ци (вИ дОј КО вИћ 2004: 225). На 
жур ци сам пио ви но (вИ дОј КО вИћ 2008: 109).

За об лик без ал тер на ци ја и гу бље ња су гла сни ка у ло ка ти ву јед ни не име-
ни це че сти ти ка у на шем ис тра жи ва њу од лу чи ло се 108 ис пи та ни ка (87,1%). 
Об лик са ал тер на ци јом и гу бље њем ни је за бе ле жен, док је са суп стан дард-
ним об ли ком че стит ци би ло 16 ре че ни ца (12,9%). У прак си, за име ни цу 
че стит ка на шли смо по твр де за об лик без ал тер на ци је и гу бље ња:

„Уве рен да ће те на ста ви ти да раз ви ја те опе ра тив ну спо соб ност сво је је ди ни-
це /.../ че сти там 6. мај – Дан је ди ни це и кр сну сла ву”, на вео је он у че сти ти ки 
об ја вље ној на сај ту Ми ни стар ства од бра не (Тан југ, 5. 5. 2015). Ни ко лић је у 
че сти ти ки на вео да су „исто риј ска и тра ди ци о нал на ве за у ства ра њу и из град-
њи мо дер не срп ске др жа ве и ње не Вој ске по твр да но вих вред но сти (Б92, 22. 4. 
2015). „Мир Бо жи ји, Хри стос се ро ди”, на во ди се у че стит ки пре ми је ра Иви-
це Да чи ћа (В. но во сти, 5. 1. 2014). „Же лим вам пу но успе ха у ра ду”, на вео је 
Да чић у че стит ки ко ју пре но си вла ди на Кан це ла ри ја за сарaдњу с медијимa 
(Б92, 16. 10. 2013).

Дру ги об лик – уве ден по ана ло ги ји са име ни ца ма код ко јих до ла зи ло 
до ал тер на ци је к > ц и гу бље ња су гла сни ка ти па при по вет ка (при по ве ци) 
– об лик че сти ци у да ти ву и ло ка ти ву јед ни не хо мо ни ман је са да ти вом и 
ло ка ти вом јед ни не име ни це че сти ца, па је те шко оче ки ва ти да ће за жи ве ти 
у прак си15. 

Слич не ре зул та те до би ли смо и код име ни це ре шет ка. Од го вор ре шет-
ки да ло је, оче ки ва но, нај ви ше ис пи та ни ка – 110 (88,71%), док су се за об лик 
са ал тер на ци јом к > ц и гу бље њем су гла сни ка (ре ше ци) од лу чи ла са мо два 
ис пи та ни ка (1,61%). Суп стан дард ни об лик ре шет ци као од го вор да ло је 12 
ис пи та ни ка (9,68%). Ова име ни ца у да ти ву и ло ка ти ву јед ни не у Ма ти чи ним 
пра во пи си ма има ла је са мо об лик ре шет ки, док је у сИ мИћ и др. и у ПИ ПеР 
– КлАјН да та и дру га мо гућ ност ре ше ци са ал тер на ци јом к > ц и гу бље њем 

14 На три ли сти ћа (2,42%) ни смо мо гли да утвр ди мо шта је пи са ло.
15 Ја вља се „хо мо фон ски и хо мо граф ски кон фликт с од го ва ра ју ћим об ли ком име ни це 

че сти ца” (Пе тРО вИћ – Гу ду РИћ 2010: 477).
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су гла сни ка. У прак си, на шли смо са мо при ме ре у ко ји ма ни је до шло до ал-
тер на ци је к > ц и гу бље ња су гла сни ка:

Прин це зи Кејт се шти кла за гла ви ла у ре шет ки за од вод (Блиц, 17. 3. 2013). У 
сим плек сној ре шет ки {q,n} сва ки фак тор до би ја n+1 ни во (ИвА НОв и др. 2012: 
602). Очи глед но је да све тлост на ди фрак ци о ној ре шет ки до жи вља ва при лич-
но сла бље ње (БА БИћ 2003: 3).

На осно ву за бе ле же них при ме ра16 не мо же се са си гур но шћу твр ди ти 
да се об лик ре ше ци не по ја вљу је у прак си. Ме ђу тим, на ше ис тра жи ва ње је 
по ка за ло да го вор ни ци да ју не дво сми сле ну пред ност об ли ку без гла сов них 
ал тер на ци ја. 

Пи та ње оправ да но сти про ме не нор ме не по ста вља се уко ли ко су но во-
у ста но вље на ре ше ња у скла ду са прак сом ко ја по шту је гра ма тич ка пра ви ла 
(в. КО вА че вИћ 2014: 24–25). Ипак, на кнад но уво ђе ње ду блет них ре ше ња код 
име ни ца чи ји су об ли ци да ти ва и ло ка ти ва јед ни не већ за жи ве ли у прак си 
са мо у јед ном об ли ку ни је до бро, као у слу ча ју име ни це ре шет ка.

Као при мер име ни це код ко је се нор ма ко си са прак сом на ве ли смо 
име ни цу жур ка, код ко је је у го вор ној прак си до шло и до ал тер на ци је к > ц 
(жур ци), што је ре ги стро ва но са мо у сИ мИћ и др. (и то као пр во од два ре-
ше ња) и што је та ко ђе по твр ђе но на шим ис пи ти ва њем.

Ко нач но, у ана ли зи ра ним при руч ни ци ма из о ста ла је име ни ца ту га и 
об ли ци да ти ва и ло ка ти ва јед ни не ту зи17, ко ја се у го вор ној и пи са ној прак си 
по не кад ја вља у об ли ку ту ги18, ана лог но са име ни ца ма ти па ду га. 

При хва та ње ре ше ња ко ја су оправ да на те ку ћом прак сом и не на ру ша-
ва њем фо нет ских пра ви ла нео п ход на су ако та прак са по ка зу је да ова мор фо-
фо но ло шка про ме на функ ци о ни ше у ду блет ном об ли ку – са ал тер на ци јом 
-ки/-ци, -ги/-зи, -хи/-си или без ал тер на ци је, тј. -ки, -ги, -хи. По треб но је за то 
с вре ме на на вре ме уно си ти у пра во пи сну нор му и ко рек ци је, ко је су оправ-
да не и нео п ход не ако се по ка за ло да су у пи са ним тек сто ви ма ви ше пу та 
за све до че не. Уко ли ко су ре ше ња ко ја сре ће мо у прак си у скла ду са, у на шем 
слу ча ју, фо нет ским пра ви ли ма ко ја се осла ња ју на на че ло да гла сов ном про-
ме ном не сме би ти угро же но зна че ње ре чи, нео п ход но је нор му ко ри го ва ти, 
што оче ку је мо, на при мер, у слу ча ју име ни це жур ка. Уки нуо би се на тај 
на чин и ве ли ки број ста рих и но во у ве де них ду бле та ко је смо ов де спо ме ну-
ли, по себ но у слу ча ју име ни ца ти па че стит ка. 

16 Не ма их у ЕК.
17 Упла шен да не ће мо ћи да из бег не, а да га већ ов де, у Пе чу ју не по кр сте, у љу тој ту зи 

сво јој по зва, у се би, ти хо, у по моћ, кр сног све ца сво га, Св. Мра ту (ЦР њАН сКИ 1988: 54). Го во-
ре ње о ту зи има јед ну та кву стра ну (ПА муК 2012: 89). Ово схва та ње да ло је ту зи тра јан зна чај 
(ПА муК 2012: 90). 

18 Не ћу да им ква рим ужи ва ње у ту ги (Не НА дИћ 1979: 265). До ду ше, сад су је ма ло за-
бо ра ви ли, по што је ни су баш та ко ско ро ра ди ли, као лек ци је о љу ба ви, ту ги и сре ћи (НИН, 
30. 5. 2002, ЕК). По сле то га – у мо јим је ру ка ма ко манд на слу ша ли ца, и лет – у ле де ној, по след-
њој ту ги (ЗА мјА тИН, ЕК). Му зи ка и све тлост ка фи ћа Парк као да се ру га ју ње го вој уко че ној 
ту ги (Да нас, 30. 3. 2004, ЕК). При ча увек ак ту ел на, од ка да је све та и ве ка је о до бру и злу, о 
све тлу и та ми, ра до сти и ту ги (По ли ти кин ма га зин, 2001, ЕК). Ду хо ви тост и ко мич ност су у 
до бра ној ме ри из о ста ли, усту па ју ћи ме сто де чи јој ту ги (По ли ти ка, 22. 10. 2007, ЕК).
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Ду бле ти у су шти ни ни су „штет ни” у нор ми ра њу јер се та ко прак си 
ну де мо гу ћа ре ше ња с ци љем да евен ту ал но не ко од њих пре о вла да. То ком 
вре ме на број ду бле та је ва ри рао у за ви сно сти од оби ма пра во пи сног реч ни ка. 
Та ко је П60 (са нај о бим ни јим реч ни ком) имао 93 ду бле та у да ти ву и ло ка ти ву 
јед ни не име ни ца жен ског ро да на -ка, -га и -ха. У П93 би ло је 63, а у П2010. 
го ди не 83 ду бле та. Ве ли ки број име ни ца ко је у ова два па де жа има ју ду блет не 
на став ке је су ма ње фре квент не име ни це, или су ди ја ле кат ски мар ки ра не 
(нпр. у П60 дри ска, ду го но шка, жли чар ка, кља ка, кра љи чар ка, ме ка19, ме ри-
нов ка, на у зна чар ка, ома ха, пи ска, тра бу ка, чи смен ка, штре ка итд.). Ме ђу тим, 
одр жа ва ње ду бле ти зма или ре стан дар ди зо ва ње ко је уво ди но ве ду бле те у 
не ким слу ча је ви ма че сто до во ди до ана ло ги ја20 ко је спа да ју у суп стан дард 
или ства ра ња но вих ре ше ња, та ко ђе суп стан дард них (нпр. са чу ва њем гла са 
т у бит ци21).
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Go ran Ze ljić

ORT HO GRAP HIC ASPECT OF SIN GU LAR DA TI VE AND LO CA TI VE
OF FE MI NI NE NO UNS EN DING WITH -KA, -GA AND -HA

S u m  m a r y

In the pa per, we analyze Ser bian ca ses da ti ve and lo ca ti ve of the fe mi ni ne no uns in sin gu lar 
en ding in ka, -ga and -ha, with the aim of chec king the so lu ti ons gi ven in the nor ma ti ve re fe ren ce 
li te ra tu re and to de ter mi ne if they are in ac cor dan ce with one anot her. The re se arch in clu ded nor-
ma ti ve re fe ren ce li te ra tu re star ting from Ma ti ca’s ort ho graphy hand bo ok from 1960, up to the cur rent 
one from 2010, edi ted and pu blis hed by Ma ti ca. The re we re forty-two (42) no uns cho sen, ac cor ding 
to fre qu ency and everyday use. At the be gin ning, the re we re three types of no uns di stin gu is hed with 
the ca se forms of da ti ve and lo ca ti ve sin gu lar: 1) no uns with one so lu tion (with the com ple ted al ter-
na tion of the type drš ka – drš ci or wit ho ut it, as in žur ka - žur ki), 2) no uns with do u blet so lu ti ons in 
da ti ve and lo ca ti ve sin gu lar (of the type (k)ćer ka – (k)ćer ki/(k)ćer ci) and 3) no uns which chan ge 
af ter the com ple ted al ter na tion k > c, g > z, h > с by lo sing the con so nant (of the type pri po vet ka – 
pri po ve ci). The analysis has shown that the re is no uni que so lu tion con cer ning the fact whet her 
the re is or the re is not the al ter na tion k > c, g > z, h > s, and this le ads to di lem mas and fre qu ent 
er rors in spo ken and writ ten lan gu a ge. It must be stres sed that over ti me, the norm of se ve ral fre qu-
ently used no uns with the se suf fi xes has chan ged, and this has led to do u blet so lu ti ons. In con clu sion, 
the aut hor stres ses that it is ne ces sary to adjust the so lu ti ons, which are ju sti fi a ble by the cur rent 
prac ti ce, wit ho ut bre a king pho ne tic ru les. Ne vert he less, it is ut terly sig ni fi cant that the prac ti ce shows 
that the se so lu ti ons can fun ction eit her in a sin gle form or as a do u blet.

Уни вер зи тет у Бе о гра ду
Учи тељ ски фа кул тет
Ка те дра за срп ски је зик и књи жев ност, ме то ди ку срп ског је зи ка и књи жев но сти
Кра љи це На та ли је 43, 11000 Бе о град, Ср би ја
go ran.ze ljic @uf.bg .ac .rs 
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Иван Три фу ња гић

МЕ ТО ДО ЛО ШКИ СИН КРЕ ТИ ЗАМ 
У АНА ЛИ ЗИ ПО ЛИ ФУНК ЦИ О НАЛ НИХ ЖА НР О ВА

У ра ду се на пре да је пре глед ре ле вант них ори јен та ци ја за ана ли зу жан ра и њи хо-
вих те о риј ско-ме то до ло шких по став ки, а на кон то га се раз ма тра мо гућ ност при ме не син-
те тич ких ин тер пре та тив них мо де ла код жа нр о ва сло же не дис курс не функ ци о нал но сти 
ко ји не ис по ља ва ју струк тур ну про то ти пич ност. На осно ву ме то до ло шке син те зе прак-
се се квен ци јал них мо де ла и на ко хе рен ци ји за сно ва не те о ри је ре то рич ке струк ту ре 
на сто ји се утвр ди ти од нос из ме ђу ау тор ских ин тен ци ја и струк тур не уре ђе но сти праг-
ма тич ких ка те го ри ја ко му ни ка циј ског ци ља жан ра но вин ске књи жев не кри ти ке. 

Кључ не ре чи: дис курс не функ ци је жан ра, тек сту ал на се квен ца (по крет), ре то рич-
ки од нос, ау тор ска ин тен ци ја, ко хе рен ци ја.

This pa per pro vi des an over vi ew of re le vant ori en ta ti ons for the analysis of gen re and 
the ir the o re ti cal and met ho do lo gi cal prin ci ples, and then di scus ses the pos si bi lity of applying 
synthe tic in ter pre ta ti ve mo dels in gen res of com plex di sco ur se fun cti o na lity that do not ex hi-
bit struc tu ral pro totypi ca lity. Ba sed on the met ho do lo gi cal synthe sis of se qu en ti al mo dels 
prac ti ce and co he ren ce ba sed rhe to ri cal struc tu re the o ri es, the pa per aims to de ter mi ne the 
re la tion bet we en aut ho rial in tent on the one hand, and the struc tu ral ar ran ge ment of prag ma-
tic com mu ni ca tion ob jec ti ve ca te go ri es of jo ur na li stic li te rary cri ti cism gen re.

Keywords: di sco ur se gen re fun cti ons, text se qu en ce (mo ve ment), rhe to ri cal re la tion, 
aut ho rial in tent, co he ren ce.

1. Те О РИј сКО-ме тО дО лО шКИ ПРИ сту ПИ АНА лИ ЗИ жАН РА. Ко ли ко сe кон цеп-
ту а ли за ци јом жа нр о ва у са вре ме ним ис тра жи ва њи ма дис кур са ак ту е ли зу је 
пи та ње ре ле вант но сти ме то де мо жда нај ви ше од ра жа ва ра спон кри те ри јум-
ских од ли ка на осно ву ко јих су те о риј ско-ме то до ло шки при сту пи из гра ди ли 
сво је спе ци фич не и пре по зна тљи ве по став ке: од слич но сти у лек сич ко-гра-
ма тич ким сред стви ма/из бо ри ма и схе мат ским струк ту ра ма сид неј ске шко ле 
[Sydney Scho ol], фор ми ра не на осно ва ма си стем ске функ ци о нал не лин гви-
сти ке [SFL] Мај кла Ха ли де ја (Hal li day 1994), ко ју пред ста вља ју ау то ри Џим 
Мар тин и Фран сес Кри сти (Mar Tin et al. 1987; CHri sTie ‒ Mar Tin 1997; EG Gins 
‒ Mar Tin 1997), пре ко ре то рич ких фор ми но ве ре то ри ке [The New Rhe to ric] 
(Fre ed Man ‒ Med way 1994; Coe et al. 2002), ко је су, бу ду ћи при мар но по ве зи-
ва не са ре то рич ким си ту а ци ја ма, фа во ри зо ва ле ди на мич ки аспект жан ра, 
па све до кон те кс туализацијe жан ра као сво ји не дис курс не за јед ни це, што 
је, опет, за по сле ди цу има ло да се фор мал не од ли ке тек сто ва ста ве у дру ги 
план, те да се жан ро ви де фи ни шу на осно ву ко му ни ка циј ске свр хе (ен гле ски 
за по себ не на ме не, EПН [En glish for Spe ci fic Pur po ses, ESP]). Жан ров ска ис-
тра жи ва ња сво ју пе да го шку по став ку ду гу ју Свеј лсо вом ра ду (Swa les 1990), 
али је „пот пу ни”, сед мо фа зни ана ли тич ки мо дел био до сту пан тек код Бха тие 
(BHa Tia 1993). Ме ђу тим, већ и ова кав ле ти ми чан увид у те о риј ско-ме то до ло-
шке при сту пе на во ди на за кљу чак да „жа нр као кон цепт не усме ра ва па жњу 
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са мо пре ма ста бил но сти и ор га ни за ци ји за себ них ти по ва, већ и пре ма ин тер-
ак ци ји из ме ђу ти по ва и ин тер ак ци ји из ме ђу ства ра о ца и кон зу ме на та тек-
сто ва” (So Lin 2011: 121), што, на кра ју, рас пра ву ипак мо же од ве сти у прав цу 
про це не ва лид но сти кри те ри ју ма за кла си фи ка ци ју и утвр ђи ва ње ста бил но-
сти жа нр о ва, а не ка пи та њи ма ко ја су у ве зи са ком па ти бил но шћу ме то де и 
вр сте дис кур са ко ји се ана ли зи ра, што је, опет, у ди рект ној ве зи са жан ров ским 
те о риј ским по став ка ма ак ту ел них шко ла. 

1.1. КОН ЦеП ту Ал Не АНА лО ГИ је Ре ГИ стРА И жАН РА. Уко ли ко се за др жи мо са мо 
на кључ ним ра до ви ма за по ме ну те ори јен та ци је (Swa les 1990; BHa Tia 1993; 
Fre ed Man ‒ Med way 1994; Hal li day 1994; CHri sTie ‒ Mar Tin 1997), уо ча ва се 
да су дис курс не/жан ров ске ка рак те ри сти ке лек сич ко-гра ма тич ког ни воа и 
струк тур не ка рак те ри сти ке би ле пред мет про у ча ва ња и сид неј ске шко ле и 
ЕПН при сту па. Осла ња ју ћи се на Ха ли де је ва пи о нир ска ис тра жи ва ња, сид-
неј ска шко ла ба шти ни прак су ана ли зе дис кур са ко ја се осла ња на кон цепт 
ре ги стра из чи је је пер спек ти ве фо кус на оп ште про жи ма ју ћим је зич ким 
ка рак те ри сти ка ма ре пре зен та тив них тек сто ва из ве де них из од ре ђе них вр ста, 
тј. кон цепт ре ги стра функ ци о нал но по ве зу је те ка рак те ри сти ке са си ту а цио-
ним кон тек стом (‘кон тек сту ал не ди мен зи јеʼ – на чин [mo de], усме ре ње [te nor], 
област [fi eld] (EG Gins ‒ Mar Tin 1997)), што је омо гу ћи ло да се ана ли за дис кур са 
мо же за сни ва ти на узо р ку тек сту ал них од ло ма ка, али и ука за ло на раз ли ке 
у од но су на жан ров ски кон цепт код ко јег се по ме ну те је зич ке ка рак те ри сти ке 
ко ри сте да би се струк ту ри ра ли ком плет ни тек сто ви (ме то до ло шка пре де-
тер ми ни са ност кор пу са). Бха тиа (1993) је, с дру ге стра не, пре ма тра ди ци ји 
ЕПН ко ја фа во ри зу је екс тер не тек сту ал не фак то ре у свом сед мо фа зном мо-
де лу ана ли зе жан ра пред ви део ‘ета пуʼ ко ја об у хва та три ни воа лин гви стич ке 
ана ли зе – ана ли зу лек сич ко-гра ма тич ких ка рак те ри сти ка, ана ли зу тек сту-
ал них обра за ца или тек сту а ли за ци ју и струк тур ну ин тер пре та ци ју жан ров-
ских тек сто ва. У све тлу та квих раз ли чи тих кон цеп ту ал них на гла ша ва ња, 
ста но ви ште сид неј ске шко ле да лек сич ко-гра ма тич ки ни во тек ста пред ста-
вља ре сур се за оства ри ва ње ње го вог кон тек сту ал ног зна че ња по сле ди ца је 
пре ми се да жа нр о ви као ис ка зи ре флек ту ју раз ли чи те свр хе (EG Gins ‒ Mar Tin 
1997), што, као што ви ди мо, ипак ни је то ли ко да ле ко од те о риј ског при сту-
па ЕПН да жа нр о ви свој иден ти тет из гра ђу ју пре ма сво јој ко му ни ка тив ној 
функ ци о нал но сти (Swa les 1990).

1.1.1. ПРО Блем де теР мИ НА ЦИ је дИс КуРс НИХ фуНК ЦИ јА. Док се пи та ње кор-
пу сне де тер ми на ци је код ана ли зе лек сич ко-гра ма тич ких ка рак те ри сти ка 
раз ре ша ва на осно ву то га ко ја се ме то да при ме њу је („је дан текст за де таљ ну 
ана ли зу, не ко ли ко тек сто ва за екс пло ра тив но ис пи ти ва ње, ве ли ки ста ти-
стич ки узо рак за ис пи ти ва ње не ко ли ко ка рак те ри сти ка” (Ni el sen 1997: 211)), 
код ис пи ти ва ња жа нр ов ских ко мун ка циј ских ци ље ва (дис курс не функ ци је) 
не по сто ји у то ли кој ме ри ја сно утвр ђен кор пус ко ји би био ре ле ван тан за 
сва ку иза бра ну ме то ду. У свом пре гле ду ак ту ел них шко ла Со лин (So Lin 2011) 
бе ле жи да су се Фер кла фо ве кри ти ке (Fa i rc lo uGH 2003: 71) на ра чун пред став-
ни ка ЕПН ори јен та ци је, ка да је у пи та њу кла си фи ка ци ја жа нр о ва на осно ву 
кри те ри ју ма ко му ни ка циј ских свр ха, нај ви ше од но си ле на то што се „фо ку-
си ра њем на њих ис ти чу жа нр о ви са де тер ми ни са ним струк ту ра ма”, те да 
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„иде ји свр хе тре ба да ти ма ње цен трал но ме сто у жа нр ов ским де фи ни ци ја ма” 
(So Lin 2011: 128). Шта ви ше, и Свејлс је, по њој, про бле ма ти зо вао ста тус ко му-
ни ка циј ске свр хе у де фи ни са њу жа нр о ва (Aske Ha Ve ‒ Swa les 2001) ка да је 
„пред ло жио за др жа ва ње пој ма ко му ни ка циј ске свр хе, али као оног што се 
мо же ус по ста ви ти са мо на кон оп се жног ис тра жи ва ња (као ду го роч ни ис ход 
ис тра жи ва ња), а не у по чет ној фа зи иден ти фи ка ци је жан ра” (So Lin 2011: 129). 

1.2. Се КвеН ЦИ јАл НИ мО де лИ. Про блем ста тич ке пер спек ти ве у жа нр ов-
ским раз ма тра њи ма на ро чи то се из ра жа ва ка да се узме у об зир чи ње ни ца 
да су се Свејлс (1990) и за ступ ни ци ње го ве ме то де (Du dley-EVans 1994)1 
ко ри сти ли ре то рич ким син таг ма ма – по кре ти ма или ко ра ци ма, на ко ји ма 
по чи ва ре а ли за ци ја не ке (жан ров ски спе ци фич не) тек сту ал не макрофунк-
циje2 – у ис тра жи ва њи ма ми кр о жан ро ва (увод ни ци ака дем ских чла на ка и 
оде љак ди ску си је пред ста вља ју ин сти ту ци о на ли зо ва не дис курс не об ли ке), 
па се сто га пи та ње де тер ми на ци је ко му ни ка тив не свр хе по ја вљу је и као про-
блем дис курс не ор га ни за ци је на ни жим ни во и ма, бу ду ћи да по ме ну ти по-
кре ти та ко ђе има ју праг ма тич ку зна чењ ску вред ност до чи јег се струк ту р ног 
и функ ци о нал ног екви ва лен та не мо ра до ла зи ти на осно ву уну тра шњих 
тек сту ал них обе леж ја. Али ова ме то до ло шка пре де тер ми на ци ја ни је зна чај-
на са мо због се ман ти ке гло бал них ка те го ри ја по ме ну тих ми кр о жан ро ва, већ 
и сто га што је ути ца ла на из бор ин тер пре та тив них мо де ла ка да је у пи та њу 
тип струк тур ног уре ђи ва ња тек сто ва.

На и ме, Свеј лсов мо дел ‘ство ри те ис тра жи вач ки про сторʼ (СИП) [Cre a te 
a Re se arch Spa ce, CARS] спе ци фи ку је ета пе (ком по зи ци ја) ре а ли за ци је ко-
му ни ка циј ског ци ља (Swa les 1990: 141) на сле де ћи на чин: ПО КРЕТ 1. ус по-
ста вља ње обла сти; ПО КРЕТ 2. осни ва ње уто чи шта (ни ше); ПО КРЕТ 3. 
за по се да ње уто чи шта (ни ше), с тим што је сва ки од на ве де них по кре та 
ре а ли зо ван пре ко ко ра ка и њи хо вих ва ри јан ти (ко рак 1а, ко рак 1б, ко рак 2...) 
ко ји се са сто је од ре че ни ца.

Код Да дли-Еван са (Du dley-EVans 1994: 219‒228) глав ни део ди ску си је 
(ева лу а ци ја) ана ли зи ран је као се ри ја ци клу са ко ји ком би ну ју два или ви ше 
иден ти фи ко ва них по кре та: 1. ин фор ма ци о ни по крет; 2. на во ђе ње ре зул та та; 
3. на лаз; 4. (не)оче ки ва ни ис ход; 5. по зи ва ње на прет ход но ис тра жи ва ње; 
6. об ја шње ње; 7. тврд ња; 8. огра ни че ње; 9. пре по ру ка, при че му се у кључ не 
по кре те ци клу са свр ста ва ју на во ђе ње ре зул та та или на лаз или тврд ња ко ји 
су пра ће ни освр том на прет ход но ис тра жи ва ње, а у за ви сно сти од то га шта 
је од на ве де них по кре та у фо ку су, ода би ра ју се ре то рич ке ва ри јан те ева луа-
ци је (на ла за или тврд њи) или по твр ђи ва ња (прет ход них ис тра жи ва ња). 

Со лин (So Lin 2011: 126) на во ди при ме ре и дру гих жа нр о ва ко ји су би ли 
ана ли зи ра ни са ста но ви шта ре то рич ког по кре та: суд ски из ве шта ји (BHa Tia 

1 Свеј лсо ва ис тра жи ва ња од но се се на ака дем ске члан ке из еко ло шке обла сти, јер они, 
по ње му, аде кват но при ка зу је број не ка рак те ри сти ке увод ни ка ис тра жи вач ких ра до ва; Да-
дли-Eвансова ана ли за за пред мет има струк ту ру цен трал них де ло ва (ева лу а ци ја) одељ ка 
ди ску си је ис тра жи вач ког члан ка.

2 „По кре ти се на ла зе на ма кро ни воу из два раз ло га: фор мал ног, по што су пред ста вље-
ни као низ ми кр о је ди ни ца; и функ ци о нал ног, за то што при ка зу ју функ ци о нал но је дин ство 
на том ни воу” (He u Bo eck 2009: 40).
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1993), по слов на пре пи ска (Lo u Hi a la-Sal Mi nen 1997) и лич не из ја ве (Sa Mraj 
‒ Monk 2008), али је свим на ве де ним жан ров ским ис пи ти ва њи ма за јед нич-
ко то што су се ко ри сти ли се квен ци јал ни мо де ли (ком по зит ни, ци клу сни, 
ци клич ни ти по ви уре ђи ва ња тек сту ал них се квен ци/по кре та).

1.2.1. МА КРО стРуК ту Ре. Те о риј ско-ме то до ло шки при ступ ЕПН да се жан-
ров ски ко му ни ка тив ни циљ де кон стру и ше на тек сту ал не се квен це (и под-
се квен це) ко је ће пред ста вља ти спе ци фи ко ва не функ ци је, од но сно ета пе у 
ње го вом оства ри ва њу (сук це си ја по кре та: ус по ста вља ње обла сти, осни ва ње 
уто чи шта, за по се да ње уто чи шта), у осно ви је бли зак Ван Деј ко вим кон-
цеп ти ма ми кро- и ма кро струк ту ре и су пер струк ту ре (Van Dijk 1980: 
110‒112) пре ма ко ји ма тек сту ал не про по зи ци је са ни жих ко хе рент них ни воа 
из гра ђу ју оне на ви шим, тј. оне ко је су но си о ци гло бал не зна чењ ске вред но-
сти. Ов де је бит но на по ме ну ти да Ван Дејк (1980: 129) сво јим тран сфор ма-
ци о ним пра ви ли ма омо гу ћа ва да под спе ци фич ним усло ви ма од ре ђе не гло-
бал не ка те го ри је бу ду укло ње не или да из ме не ме ста, што, опет, по ње му, не 
ис кљу чу је оп ште схе мат ско пра ви ло по ко јем се од ви ја уре ђи ва ње ма кро-
струк ту ра. Свејлс, с дру ге стра не, прет по ста вља да се се квен ци јал но уре-
ђи ва ње мо же од ви ја ти на не ко ли ко на чи на, па та ко при ка зу је ва ри јан ту 
ци клич ног у од но су на ком по зит ни тип ком би но ва ња по кре та и ко ра ка из 
тек ста ко ји је ко ри штен у ње го вој ‘по крет-ко ракʼ ана ли зи (Swa les 1990: 159). 
За пра во, прет по ста вља ју ћи се ман ти ку са др жа ја се ман ти ци функ ци о нал ног 
од но са Ван Дејк je те мат ском спе ци фи ка ци јом (или кон вен ци о на ли за ци јом) 
усло вио ли не ар но по зи ци о ни ра ње ма кро струк ту ре3 у окви ру су пер струк ту ре 
(жа нр, ми кро жа нр), па су на тај на чин афир ми са не ‘се квен ци јал не (ме та)ка-
те го ри је окви ра тек стаʼ (увод и за кљу чак) и ‘те ла тек стаʼ (про блем, ре ше ње, 
ева лу а ци ја) ко ји ма су екви ва лент ни прет ход но ана ли зи ра ни ми кро жан ро ви, 
а у за ви сно сти од ти па дис кур са и њи хо ви под ти по ви. Ка да је о уво ду реч, 
то су по за ди на при че, вре ме и ме сто, глав ни уче сни ци, ак ту ел но ста ње 
ства ри, те ма, оп шти план, док за кљу чак мо же са др жа ти сле де ће се квен це: 
за кљу чи ва ње у ужем сми слу, крај (при че), ре зи ме, од лу ке за бу ду ће пи са ње 
или де ло ва ње, што ви ше од го ва ра Свеј лсо вим по кре ти ма и ко ра ци ма (Tri-
Fu nja Gić 2015).

Ја сно је већ да код ова кве вр сте ин тер пре та ци је функ ци о нал но ко хе-
рент них струк ту ра ког ни тив ни аспект има пре су дан зна чај, јер „сва ки по крет 
слу жи ка рак те ри стич ној ко му ни ка тив ној ин тен ци ји ко ја је увек под ре ђе на 
оп штој ко му ни ка тив ној свр си жан ра” (Ni el sen 1997: 211), али се исто та ко 
не мо же за не ма ри ти чи ње ни ца да је ‘по крет-ко ракʼ ана ли за ме то до ло шки 
усло вље на про то ти пич но шћу струк ту ре, од но сно да су са др жај и фор ма кон-
вен ци ја ма ре гу ли са ни жан ров ски еле мен ти. У том сми слу, ин ди ка тив но је 
Свеј лсо во за па жа ње да је ко му ни ка циј ска свр ха при ви ле го ва на осо би на жан-
ра, те да су аспек ти фор ме, струк ту ре и оче ки ва ња ау ди то ри ју ма пре суд ни 
за од ре ђи ва ње оби ма од ре ђе ног жан ра (при су ство ка те го ри ја), као и за то 
ко ли ко је при мер не ког тек ста про то ти пи чан (Swa les 1990: 52). У сво јој сту-

3 „Ови де ло ви (тек ста) мо гу се за сни ва ти на ‘са др жа ју’, то јест на те ма ма ко је тре ба 
екс пли ци ра ти у сми слу се ман тич ких ма кро струк ту ра или на осно ву схе мат ске при ро де“ (Van 
dijk 1980: 189).
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ди ји (1980), раз ма тра ју ћи про то ти пич ност су пер струк ту ра Ван Дејк (1980: 
116‒121) пред ста вља схе мат ске струк ту ре за не ко ли ко дис курс них ти по ва:

Та бе ла 1: Схе мат ске струк ту ре дис курс них ти по ва пре ма Ван Деј ку.

ДИс КуРс НИ тИП 

на ра ти в ар гу мен та тив на уч ни ра д ин фор ма тив  
(но вин ски чла нак)

1. оквир
2. за плет
3. раз ре ше ње
4. про це на
5. за вр ше так 
или по у ка

(обли га ци о но)
1. пре ми са
2. за кљу чак
(фа кул та тив но)
у окви ру пре ми се: оквир, 
фак та, ар гу мент, оправ да-
ње, по за ди на

1. увод: „ди ску си ја о 
прет ход ним те о ри ја ма“ 
или „опис про бле ма-
тич них чи ње ни ца не 
об ја шња ва се тим 
те о ри ја ма“ 
2. за кљу чак

1. лид: има функ ци ју 
уво да и/или ре зи меа 
2. по за ди на или 
крат ка исто ри ја 
3. екс пли ка ци ја 
4. ева лу а ци ја 

1.3. Ре тО РИч КИ АсПеКт дИс КуРс НО фуНК ЦИ О НАл Не де теР мИ НА ЦИ је. Утвр ђу-
ју ћи струк ту ре оних дис кур них ти по ва ко ји ис по ља ва ју обра сце схе мат ског 
уре ђи ва ња праг ма тич ких ка те го ри ја Ван Деј ков се при ступ при бли жа ва 
сид неј ској шко ли ко ја след стве но ре то рич кој тра ди ци ји за сту па ми шље ње 
да се тек сту ал на ти по ло ги ја (нпр. на ра ти ви, ар гу мен та ти ви, пер су а си ви, 
екс пла на то ри...) мо же сма тра ти ва лид ном осно вом за од ре ђи ва ње кон сти ту-
тив них жан ров ских еле ме на та и да ови као та кви сто га пред ста вља ју жан-
ров ску озна ку пр вог ре да. И сто га се упра во Мар ти нов (1997) тер мин ‘еле-
мен тар ни жа нрʼ од но си на мо гућ ност (обли га тор но, фа кул та тив но) да не ки 
текст ис по ља ва не ко основ но жан ров ско свој ство, што, ме ђу тим, са да по ста-
је и кри те ри јум за ква ли фи ка ци ју жа нр о ва јер се еле мен тар на жан ров ска 
ка рак те ри сти ка, пре ма ова квој ори јен та ци ји, узи ма фор му лом ге не зе жан ра. 
С тим у ве зи и је су по ме ну те ана ли зе жа нр о ва ко је на осно ву ко ре ла ци је 
из ме ђу ен ти те та се квен ци јал них мо де ла (по кре ти, ма кро струк ту ре, ко хе-
рент не им пли цит не про по зи ци је од праг ма тич ког зна ча ја) као уну тар тек-
сту ал ног обе леж ја и жан ров ске ко му ни ка тив не свр хо ви то сти (дис курс не 
функ ци је, ДФ) као екс тер ног тек сту ал ног аспек та на сто је утвр ди ти мо да ли-
те те жан ров ских струк ту ра. На осно ву то га, уко ли ко би тек сто ви од ре ђе ног 
ти па ис по ља ва ли ин фор ма тив но, од но сно ар гу мен та тив но еле мен тар но 
жан ров ско обе леж је, струк тур на ком по нен та жан ров ског дис кур са би ла би 
де тер ми ни са на ре то рич ким ен ти те ти ма ко ји од го ва ра ју ко му ни ка тив ним 
ин тен ци ја ма оба ве шта ва ња и ар гу мент ног убе ђи ва ња (San ders ‒ Spo o ren 
1999). Та ко су и ана ли зе жан ров ске струк ту ре пи сма за при ку пља ње сред ста-
ва (BHa Tia 1998; Up ton 2002) по ка за ле да је ди но пред ста вља ње раз ло га и/или 
од ре ђи ва ње акре ди ти ва ор га ни за ци је и тра же ње од зи ва је су тек сту ал не 
се квен це од кључ ног зна ча ја за жан ров ску кла си фи ка ци ју код пер су а сив них 
тек сто ва, док је пре о ста лих пет (при до би ја ње па жње, да ва ње под сти ца ја, 
уба ци ва ње ре фе рен це, из ра жа ва ње за хвал но сти, за кљу чак са из ра жа ва њем 
за до вољ ства) фа кул та тив ног ка рак те ра и да сто га ни су ре ле вант не. С дру-
ге стра не, код ен ци кло пе диј ске од ред ни це (BerzlánoVicH ‒ Re de ker 2008), 
ко ја пре ма ти пу пред ста вља ин фор ма ци о но ори јен ти сан екс по зи то ран тек ста, 
при мар но су за сту пље ни по кре ти на зив објек та и де фи ни са ње објек та, а 
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се кун дар но оп шти опис и де таљ ни опис, што су се квен це де скрип тив ног 
еле мен тар ног свој ства. Ме ђу тим, при ступ про бле му функ ци о нал ног уре ђи-
ва ња и иден ти фи ка ци је тек сту ал них струк ту ра на го ре на ве де ни на чин не-
из о став но по кре ће и пи та ње ко хе рен ци је, од но сно ре то рич ког од но сна жан-
ров ских еле ме на та од дис курс ног (праг ма тич ког) зна ча ја.

1.3.1. КОН ЦеП тИ теК сту Ал Не КО Хе РеНт НО стИ И ИН теН ЦИ О НАл НО стИ. Ако 
тек сту ал на струк ту ра као це ли на прет по ста вља од но се из ме ђу сво јих де ло ва, 
што по ред зна ња са мог ре ци пи јен та пред ста вља још је дан услов за до се за ње 
ко нач ног сми сла тек ста, али и ње го ве при хва ће но сти у дис курс ној за јед ни-
ци, он да се уо ча ва да је са ма ме то да иден ти фи ко ва ња тек сту ал них се квен ци 
пре ма кри те ри ју му при пад но сти еле мен тар ним жан ро ви ма до вољ на за об ја-
шње ње тек сто ва оних жан ро ва чи је се дис курс не функ ци је мо гу де тер ми-
ни са ти на осно ву има нент них пр о по зи ци о нал них са др жа ја (ког ни тив ни 
про цес),4 али не и оних у ко ји ма су у пот пу но сти за сту пље ни жан ров ски ва-
ри је те ти. У ана ли зи дис кур са од ре ђе ног жан ра из тих је раз ло га од кључ ног 
зна ча ја кон цепт тек сту ал не ко хе рент но сти (De Be a u Gran de ‒ Dres sler 1981; 
De Be a u Gran de 1995) ко ји се у лин гви сти ци тек ста од ре ђу је као оно што слу-
ша лац или чи та лац пре по зна је у је зич кој по ру ци и што је нео п ход но за ње ну 
ин тер пре та ци ју, да кле су бјек тив ног је ка рак те ра, а ко нач но нам омо гу ћа ва 
да на осно ву ре ла ци ја у тек сту до ку чи мо пра ви сми сао тек ста као це ли не.5

Дру ги зна ча јан тек сту ал ни кон цепт у ана ли зи жан ров ски раз ли чи тих 
тек сто ва је сте ин тен ци о нал ност (De Be a u Gran de ‒ Dres sler 1981; De Be a u-
Gran de 1995), ко ја се за раз ли ку од ко хе рент но сти не од но си то ли ко на текст 
ко ли ко на на ме ру пи сца ко ји ства ра од стра не чи та о ца при хва тљив текст 
(при хва тљи вост, De Be a u Gran de ‒ Dres sler 1981), те се пи та ње ре то рич ких 
сред ста ва и стра те ги ја ко ји ма се овај слу жи (ко хе рент на по ве за ност дис кур-
са) у оства ре њу сво јих, али и дис курс но пре по зна тљи вих ко му ни ка циј ских 
ци ље ва (дис курс не за јед ни це, Swa les 1990), та ко ђе на ме ће као ну жно.

1.3.2. ЖАН РОв сКА ПРАГ мА тИч КА мА тРИ ЦА. Из бор ре то рич ких сред ста ва и 
ње го ва под ре ђе ност лич ним ау тор ским ин тен ци ја ма ко је су ре гу ли са не 
жан ров ским кон цеп том утвр ђе ним у тра ди ци ји сид неј ске шко ле и пре ма 
ори јен та ци ји EПН при сту па оста ју нео бја шње ни јер се ин тер пре та тив на 
ме то да се квен ци јал них мо де ла (ком по зит ни, ци клу сни, ци клич ни) за сни ва на 
схе мат ској уре ђе но сти по кре та, од но сно ма кро струк ту ра, за чи ју је праг ма-
тич ку функ ци о нал ност ис хо ди ште те мат ско је дин ство (се ман ти ка са др жи-
не), али ко ја ре гу ли ше и њи хов струк тур ни ме ђу од нос, па се пи та ње лич них 

4 „Ана ли ти ча ри су све ви ше би ли све сни опа сно сти од по јед но ста вље ног по сма тра ња 
тек сту ал них бло ко ва у сми слу њи хо ве мо но функ ци о нал но сти и иг но ри са ња пи шче вих ком-
плек сних ци ље ва и ‘лич них ин тен ци ја’ (BHa Tia 1999)” (Hyland 2002: 116).

5 Ко хе рен ци ја као тек сту ал ни стан дард или кон цепт се ман тич ког од но са из ме ђу тек-
сту ал них про по зи ци ја омо гу ћа ва ‘кон ти ну и тет сми слаʼ тек ста (или па су са) ко ји се сма тра 
ре зул тан том ког ни тив ног про це са (De Be a u Gran de ‒ Dres sler 1981); Хој бек (He u Bo eck 2009: 
39) раз ли ку је два ти па ко хе рент но сти: ло кал ну ко хе рент ност ко ја је се ман тич ка и на осно ву 
ко је се ком би ну ју одво је ни де ло ви тек ста у ве ће це ли не што им да је оп шти сми сао, што је 
бли ско Ван Деј ко вим ма кро про по зи ци ја ма и Свеј лсо вим по кре ти ма, и гло бал ну ко хе рент ност 
ко ја омо гу ћа ва праг ма тич ко зна че ње ко је се при пи су је са мо тек сту као це ли ни и сто га се мо же 
ин тер пре ти ра ти као ко му ни ка циј ски циљ (ЕПН).
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ау тор ских ин тен ци ја не по ста вља то ли ко код жан ров ских тек сто ва са про-
то ти пич ном струк ту ром ко ли ко код оних ко ји ис по ља ва ју праг ма тич ку 
ма трич ност. Јер, ко ли ко год лич не ин тен ци је ути чу на од сту па ња од про-
то ти пич не струк ту ре, оне се код ин сти ту ци о на ли зо ва них и кон вен ци о на-
ли зо ва них жа нр о ва (увод ни ци и ди ску си је ис тра жи вач ких чла на ка, суд ски 
из ве шта ји, по слов на пре пи ска, пи сма за при ку пља ње сред ста ва, ен ци кло пе-
диј ске од ред ни це, лич не изјавe...) кре ћу у окви ри ма схе мат ског рас по ре ђи ва-
ња струк тур них ен ти те та. Прет по ста вља се, ме ђу тим, да код оних жан ро ва 
код ко јих ни је ре ги стро ва на план ска струк тур на ком по нен та, али се ко му ни-
ка циј ска свр ха, од но сно циљ жан ра и да ље сма тра праг ма тич ком кон стан том, 
по сто ји про стор за ис по ља ва ње ау тор ских ин тен ци ја ши рег спек тра, ка ко на 
пла ну уре ђи ва ња дис курс не функ ци о нал но сти жан ра, та ко и у окви ру са мих 
ка те го ри ја од праг ма тич ког зна ча ја на ко је се де ком по ну је ко му ни ка циј ски 
циљ.6 Сто га се и да ље по ста вља пи та ње ка ко об ја сни ти по ве за ност ко му ни-
ка тив них ин тен ци ја и дис курс них струк ту ра ко је ис по ља ва ју ди на ми зам у 
по гле ду мо гућ но сти соп стве ног уре ђи ва ња.

1.4. КО Хе РеН ЦИј сКИ мО дел (теоријареторичкеструктуре). За мо гу ће ре ше ње 
про бле ма аде кват не ана ли зе дис курс них струк ту ра ва ри ја бил не ко фи гу ра-
ци је пред ло жен је ме то до ло шки при ступ те о ри је ре то рич ке струк ту ре 
(TRS) [R he to ri cal Struc tu re The ory] (Mann ‒ THoMp son 1988) ко ји по чи ва на 
кон цеп ту ко хе рент но сти схва ће ној у сми слу ре то рич ких или ко хе рент них 
од но са ко ји по сто је из ме ђу дис курс них сег ме на та (основ ни еле мен ти по ве-
за ног дис кур са чи ји су ми ни мал ни из ра зи кла у зе). Ре то рич ки од нос се пре-
ма ТРС де фи ни ше иден ти фи ко ва њем ус по ста вље не ре ла ци је из ме ђу два 
ра спо на тек ста, ко ји пред ста вља ју не пре ки ну те ли не ар не ин тер ва ле тек ста 
ко ји се не пре кла па ју, а озна че ни су ап стракт ним ен ти те ти ма ну кле ус (Н) и/
или са те лит (С), при че му се са ма де фи ни ци ја ре то рич ког од но са да је на 
осно ву ди стинк ци ја Н ‒ С и ‘прин ци па ну кле ар но сти :̓

ТРС се ба ви ор га ни за ци јом тек ста пу тем од но са ко ји по сто је из ме ђу тек сту ал-
них де ло ва. Та кав при ступ об ја шња ва ко хе рент ност по сту ли ра ју ћи хи је рар-
хиј ску, по ве за ну струк ту ру тек сто ва, у ко ји ма сва ки део тек ста има уло гу, тј. 
функ ци ју ко ју оба вља, у од но су на дру ге де ло ве у тек сту. Об ја шња ва ње пој ма 
ко хе рент но сти тек ста кроз тек сту ал не од но се ши ро ко је при хва ће но, а од но си 
су сто га у ли те ра ту ри на зва ни ко хе рент ни од но си, дис курс ни од но си или ко-
њук тив ни од но си (Ta Bo a da ‒ Mann 2006: 425).
Ов де тре ба на гла си ти да се ТРС по ка за ла про дук тив ним ме то до ло шко-

-ин тер пре та тив ним мо де лом ‘ве за ног дис кур са̓  на осно ву 32 ре то рич ка од но-
са те мат ског и пре зен та ци о ног ти па, као и мул ти ну кле у сних од но са, на 
осно ву ко јих се се ман тич ки де тер ми ни шу ко хе рен циј ске ре ла ци је у тек сту.7

6 Пре ма Хој бе ку (2009), ко му ни ка циј ски циљ жан ра ло гич ки се де кон стру и ше на основ-
не дис курс не функ ци је пу тем функ ци о нал них еле ме на та, ко ји за пра во пред ста вља ју ло гич ке 
ма кро је ди ни це и као та кве обич но се по ја вљу ју у ви ду хо мо ге них сег ме на та/па су са са об је-
ди ње ним зна че њем (ве ли ки бло ко ви за гра ђе ње струк ту ре тек ста).

7 За иден ти фи ка ци ју ре то рич ких од но са мо гла се ко ри сти ти и ши ра, али и кра ћа так со-
но ми ја, од 78 (Car lson ‒ Mar cu 2001), од но сно 24 ре то рич ка од но са (Mann ‒ THoMp son 1988), 
али сма тра мо да се због ре ле вант но сти са ме ана ли зе тре ба слу жи ти ак ту ел ном так со но ми јом 
од 32 ре ла ци је (Mann 2005).
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1.5. Те О РИј сКО-ме тО дО лО шКА сИН те ЗА. Тек ка да је у об зир узе та ау тор ска 
ин тен ци ја, а праг ма ти ка жан ра утвр ђе на на осно ву уде ла еле мен тар них жан-
ров ских ка рак те ри сти ка, што је ујед но по слу жи ло уста но вља ва њу дис курс них 
функ ци ја, те по ве за ност жан ров ског ко му ни ка циј ског ци ља и у кон крет ном 
тек сту екви ва лент них му ма кро про по зи ци ја ко је су ре ги стро ва не на осно ву 
се квен ци јал ног мо де ла, и на по слет ку ТРС ко ја уста но вља ва ко хе рен циј ски 
мо дел, на рас по ла га њу је те о риј ско-ме то до ло шки оквир та квог ин тер пре та-
тив ног ка па ци те та ко ји омо гу ћа ва ана ли зу тек сто ва ва ри ја бил не жан ров ске 
струк ту ре, или дру га чи је ре че но жан ра у упо тре би, што мо же би ти пре пре-
ка за пре ци зну де тер ми на ци ју. 

2. ПО стАв Ке ЗА АНА лИ Зу жАН РА НО вИН сКе КњИ жев Не КРИ тИ Ке. Ана ли за жан ра 
ко ја би се за сни ва ла на го ре пред ста вље ном те о риј ско-ме то до ло шком мо де лу 
у овом огле ду би ће ура ђе на на но вин ској књи жев ној кри ти ци, жан ру ко јег 
од ли ку је ви сок сте пен флек си бил но сти ка да је у пи та њу уре ђи ва ње тек сту-
ал них струк ту ра. Од ова кве се прет по став ке по шло на осно ву ти по ло шких 
ка рак те ри сти ка ко је су раз ма тра не са ста но ви шта те о ри је књи жев но сти и 
кон тек ста ме ди ја у прет ход ним ис тра жи ва њи ма (Tri Fu nja Gić 2015), ка да је 
уста но вље но да дис курс та квог ти па ис по ља ва жан ров ска обе леж ја ве сти 
и ко мен та ра, те да је сто га ње го ва ко му ни ка циј ска свр ха де тер ми ни са на 
дис курс ним функ ци ја ма ин фор ми са ња (фор мал на и са др жин ска фак та о 
књи жев ном де лу), ту ма че њем зна че ња (ин тер пре та ци ја), зна ча ја књи жев ног 
де ла (вред но сни суд) и ау то ре пре зен то ва ња кри ти ча ра (ко мен тар у ужем 
сми слу).8 Ка да се по ред то га у об зир узму и лич не ин тен ци је ау то ра при ка за 
у по гле ду мо гућ но сти тран сфор ма ци је праг ма тич ке ма три це ин фор ма ци ја-
-ин тер пре та ци ја-ева лу а ци ја, осно ва но се да за кљу чи ти да тек сто ви овог 
жан ра ис по ља ва ју хе те ро ге ни прин цип ком би но ва ња ма кро струк тур них 
ен ти те та (дис курс них функ ци ја). Сто га би при ме на ме то де ТРС омо гу ћи ла 
да се тек сту ал не про по зи ци је од дис курс ног зна ча ја ко је су ре ги стро ва не на 
осно ву се квен ци јал ног мо де ла, од но сно са ста но ви шта ма кро про по зи ци о-
нал ног праг ма тич ког аспек та, апри о ри не до во де у ве зу са струк тур ним 
обра сци ма већ са праг ма тич ком ма три цом жан ра ин фор ма ци ја-ин тер пре-
та ци ја-ева лу а ци ја ко ја је дис курс но функ ци о нал но обли га тор на али је са 
ре то рич ког ста но ви шта фа кул та тив на. С тим у ве зи и ин тен ци о нал ност, као 
кон цепт на осно ву ко јег се у окви ри ма ак ту ел ног жан ра ин тер пре ти ра ју ау тор-
ске ре то рич ке стра те ги је, мо ра би ти раз мо трена.

По пут ко хе рент но сти, ко ја мо же би ти ло кал на и гло бал на, и ин тен цио нал-
ност је у но вин ској књи жев ној кри ти ци двој но де тер ми ни са на: као жан ров ска, 
од но сно гло бал на, ко ја од го ва ра ко мен та ру као жан ров ском ко му ни ка циј ском 
ци љу јер се у окви ри ма дис курс не за јед ни це да је пре ма ин тен ци ја ма ау то ра 

8 На осно ву те о ри је о ма кро струк ту ра ма (Van Dijk 1980) тек сту ал не се квен це нај пре се 
се ман тич ки ин тер пре ти ра ју у од но су на праг ма ти ку ак ту ел ног жан ра, а за тим се, пре ма тра ди-
ци ји сид неј ске шко ле, де тер ми ни ше њи хов еле мен тар ни жан ров ски ста тус: фак та – ин фор-
ма тив, вред но сни суд ‒ ар гу мен та тив. Ове гло бал не ка те го ри је из пер спек ти ве ЕПН по ста ју 
дис курс не функ ци је – ин фор ми са ње, зна чај књи жев ног де ла... што пред ста вља ар гу мент за 
те зу да је жа нр но вин ске књи жев не кри ти ке за пра во „ре то рич ки хи брид”, бу ду ћи да, пре ма 
мо гућ но сти ма праг ма тич ке ма три це, ни је дан еле мен тар ни жа нр не пре вла да ва не ки дру ги.
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кри ти ке, тј. сва ки кри ти чар мо же да ва ти она кво зна че ње књи жев ном де лу ка-
кво му же ли да ти и мо же то зна че ње ту ма чи ти на се би свој ствен на чин. Исто 
та ко, да ва ње по зи тив ног или не га тив ног кри тич ког су да, од но сно про це њи ва-
ње зна ча ја књи жев ног де ла мо же би ти мо ти ви са но раз ли чи тим, ли те рар ним 
или из ван ли те рар ним кри те ри ју ми ма чи је из бор та ко ђе за ви си од кри ти ча ра, 
те се на осно ву то га ин тен ци о нал ност од ре ђу је као ре то рич ка у до ме ну тек-
сту ал них струк ту ра. Та ква се ин тен ци о нал ност утвр ђу је на осно ву тек сту ал-
ног ма те ри ја ла и ре то рич ких од но са где је при сут на ко хе рен ци ја ло кал ног 
ти па, тј. овај до мен ин тен ци је ак ту е лан је и на ни во и ма ком би но ва ња екс пли-
цит них про по зи ци ја тек ста и на ни во и ма ко хе рент них струк ту ра, што је све 
мо ти ви са но ре то рич ким ефек ти ма ко је ау то ра кри ти ке на сто ји оства ри ти.

2.1. Те О РИј сКО-ме тО дО лО шКе Им ПлИ КА ЦИ је ПРИ ме Не сИН те тИч КОГ мО де лА. 
При каз дис курс но функ ци о нал них сег ме на та на оним ни во и ма тек сту ал не 
ко хе рен ци је ко ји ре флек ту ју праг ма тич ку ма три цу жан ра дво стру ки је ис тра-
жи вач ки иза зов. Нај пре у тек сту тре ба ин тер пре ти ра ти им пли цит не (у мно го 
ма њем оби му екс пли цит не) про по зи ци је са гло бал ном зна чењ ском вред но-
шћу за ак ту ел ни жан ров ски дис курс, а за тим иден ти фи ко ва ти тип ко хе рент-
ног, од но сно ре то рич ког од но са ко ји се ус по ста вља ме ђу њи ма, што по не кад 
ни је јед но став но по што мар ки ра не им пли цит не про по зи ци је че сто има ју 
дис курс но по ли функ ци о на лан ка рак тер. Ова на по ме на је од зна ча ја јер се-
квен ци јал ни мо де ли, бу ду ћи да де ле ме то до ло шку прак су те о ри је о ма кро-
струк ту ра ма, прет по ста вља ју да се гло бал не ка те го ри је, од но сно про по зи-
ци је од праг ма тич ког зна ча ја на ла зе на нај ви шим ко хе рен циј ским ни во и ма. 
При ме на ме то де ТРС по ка зу је, ме ђу тим, да се по ме ну те про по зи ци је мо гу 
на ла зи ти и на ни жим ни во и ма ко хе рен ци је, чи ме је за пра во омо гу ће на дис-
курс на по ли функ ци о нал ност, од но сно то да им пли цит на про по зи ци ја има 
се ман тич ки по тен ци јал да од ра зи две или ви ше дис курс них функ ци ја (ДФ). 
С дру ге стра не, у исто се вре ме уо ча ва ау тор ска на ме ра ко јом се тран сфор-
ми ше праг ма тич ка ма три ца жан ра ин фор ма ци ја-ин тер пре та ци ја-ева лу а-
ци ја, што се сма тра и ту ма чи ау тор ским ре то рич ким стра те ги ја ма, али узи ма 
и као осно ва за те зу о жан ров ској ва ри ја ци ји ре то рич ког ти па. Ко нач но, мо дус 
при ме не ТРС омо гу ћу је се ман тич ко/праг ма тич ку ин вер зи ју код ко је се зна-
чењ ске про по зи ци је тек ста из жан ров ске пер спек ти ве ин тер пре ти ра ју дис-
курс ним функ ци ја ма са ма трич ком мо ти ва ци јом, а у до ме ну тек сту ал не 
струк ту ре ап стракт ним ен ти те ти ма ‒ ну кле у сом (Н) и са те ли том (С). Из 
тих је раз ло га ова ин тер пре та тив на си мул та ност пре до че на и као ар гу мент 
за те зу о ду ал ној функ ци ји ре то рич ке струк ту ре ко ја омо гу ћа ва увид у ли-
не ар ну (те мат ску) про гре си ју и ко хе рен ци ју тек сто ва.9

2.2. АНА лИ ЗА теК стА. Текст но вин ске књи жев не кри ти ке ко ји ће би ти 
ана ли за ран на осно ву син кре тич ког ин тер пре та тив ног мо де ла об ја вљен је 

9 Те о риј ско-ме то до ло шки про бле ми ин тер пре та тив них мо де ла (се квен ци јал ни и ко хе-
рен циј ски мо дел) код ана ли зе дис курс но по ли функ ци о нал них жа нр о ва у ко је спа да и но вин-
ска књи жев на кри ти ка раз ма тра ни су окви ру док тор ске ди сер та ци је Ре то рич ка струк ту ра 
дис кур са но вин ске књи жев не кри ти ке у срп ском је зи ку (ТriFunjaGić 2015), те су и од ре ђе ња и 
ма трич ка мо ти ва ци ја дис курс них функ ци ја књи жев но кри тич ких при ка за у овом ра ду узе та на 
осно ву већ ура ђе них, ши рих раз ма тра ња ти по ло шких ка рак те ри сти ка об ли ка књи жев не кри ти ке 
(при ка за и есе ја), ко ја су об у хва ти ла 46 тек сто ва у ис тра жи вач ком кор пу су и 9 сту ди ја слу ча ја.
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у днев ном ли сту „Да нас” 22.11.2013. го ди не под на сло вом „Ра фа ли и сно ви-
ђе ња” ау тор ке Со фи је Жив ко вић и пред ста вља књи жев но кри тич ки при каз 
ро ма на По мра че ње у пет сли ка Ан дри је Ма ти ћа (Ле во кри ло, 2013):

Сли ка 1: Екс пли цит не про по зи ци је и дис курс не функ ци је (тек сту ал не се квен це) тек ста но-
вин ске књи жев не кри ти ке „Ра фа ли и сно ви ђе ња”.

дис курс на 
функ ци ја ра спон тек ста 

а у то ре пре-
зент.

ин фор ми-
са ње

ту ма че ње
зна че ња

ин фор ми-
са ње

ту ма че ње
зна че ња
зна чај књ. 
де ла

1) Na ša grad ska kul tu ra je ne kon zi stent na, 2) tra di ci ja frag men tar na, 3) a ru ra li-
za ci ja i ba na li za ci ja ja ke. 4) Mo gu se ja vi ti pu ri tan ci i ak te ri fi lo zo fi je pa lan ke 5) 
i straš no se iš ču đa va ti ka ko je ne ko mo gao da se o sku idi lu na zo ve „idi o ti zam se o skog 
ži vo ta“, 6) ali Marks je imao svo je raz lo ge... 7) Grad kao ide o lo gi ja i kao fi lo zof ski 
si stem iz gra dio je svo ju ska lu vred no sti, na vi ka, re ak ci ja, svoj mo dus vi ven di. 8) 
Grad ska pro za je po seb na di men zi ja uži va nja, kao in ter tek stu al nost.
9) Be o grad, s pu nim pra vom, ima svo ju pro zu; 10) do sta je da po me ne mo sa mo Pa-
vi će ve Za pi se na konj skom će be tu, gde pi sac deo svo je bo ga te ima gi na ci je po kla nja 
mno gim po zna tim be o grad skim uli ca ma. 11) Sa dru gim gra do vi ma je to re đe. 12) 
Gra do vi ko ji su ima li tu kar mič ku sre ću da se, igrom slu ča ja, ta mo ro de Bo ra Sta-
no vić ili ži vi Ste van Sre mac, osta će za na vek za pe ča će ni tim knji ga ma. 13) Teš ko 
je oprav da ti ta kav ba last/ama net.
14) Kra gu je vac ni je grad pot či njen mi tu, 15) po put Ni ša ili Kru šev ca, 16) ni je grad 
ko ji mo že po dr ža ti ro man o Kon stan ti nu Ve li kom ili gde se mo že gu sla ti o pri češ ći-
va nju voj ske pred Ko sov ski boj, ili ple sti slič ne le gen de, 17) ali je ste grad mno gih 
po če ta ka, va žnih za ov daš nju na ci o nal nu kul tu ru.
18) Ro man Po mra če nje u pet sli ka akre di tu je isto ri ju ovog gra da. 19) Prem da ima 
ma te ri ja la i u epo hi pre sto ni ce, i u pred rat noj epo hi, 20) An dri ja Ma tić za po či nje 
pri ču od opšte po zna tog 21. ok to bra 1941, ka da je stre lja no vi še sto ti na Kra gu jev ča na, 
21) po tom pre la zi pre ko go di na 1953, 1975, 1993, 2010, či me grad, i či ta o ca, pro vo di 
kroz vi še ra zno li kih eta pa. 22) Bi lo je fil mo va, i po e zi je (ne sa mo De san ki ne Kr va ve 
baj ke već i sti ho va dru gih do ma ćih i stra nih au to ra), i sve do če nja pre ži ve lih, o 21. 
ok to bru 1941, 23) ali ov de ima mo ši ri uvid u isto ri ju, gde je 21. ok to bar sa mo jed na 
od pet ce li na ro ma na. 24) Ia ko gra đu iz no si mi me tič ki, pra vo li nij ski, 25) po ka zu je 
mo de ran sen zi bi li tet, 26) ne ma ro man ti čar skog uz no še nja ni ti pak ne ke ja če ide o-
loš ke po zi ci je, 27) a gra đa je iz u ča va na iz mno gih iz vo ra, či ji spi sak au tor da je na 
kra ju knji ge. 28) Kao što se Alek san dar Ga ta li ca za hva lio no vi na ri ma rat ne Po li ti-
ke za po moć u pi sa nju i raz u me va nju Ve li kog ra ta, 29) An dri ja Ma tić se oslo nio na 
no vi na re Sve tlo sti, kra gu je vač kog ne delj ni ka ko ji od pre par go di na vi še ne iz la zi. 
30) Au tor di ja lo zi ma upot pu nju je i oži vlja va na ra ci ju. 31) Vr lo je va žno is ta ći da 
Ma tić pre i spi tu je i od no se ko ji su gra nič ni, psi ho lo gi ju unu traš njih su ko ba, 32) fo kus 
sta vlja na ne pri la go đe ne, na dru ga či je i druš tve no ži go sa ne. 33) Sva ka raz li či tost 
je opa sna po druš tvo: 34) uru ša va ko lo te či nu i una pred pri pre mlje ni sce na rio.
35) Pri ču ko ju je po čeo sa stra da njem pro fe so ra kra gu je vač ke gim na zi je, na sta vio sa 
ro bi jom nje go vog si na i go di na ma po sle iz la ska iz za tvo ra, za o kru žu je kon flik tom 
ba zi ra nim na qu e er mo men tu ko ji nje go va unu ka, ta ko đe pro fe sor te iste gim na zi je, 
do ži vlja va sa uče ni com. 36) Mo že se re ći da na i la zi mo na nul ti za vr še tak, 37) da ne ma 
re še nja ni ti ras ple ta, 38) no na ma pri lje žnim či ta o ci ma je sve ja sno i ce lo vi to...
39) Ovaj ro man će či ta ti i oni ko ji pre po zna ju od re đe na me sta u ro ma nu, i ko ji ma 
ona neš to zna če, 40) ali i oni ko ji su „sa stra ne“. 41) Pred či ta o cem se otva ra do ku-
ment jed nog gra da, raz li či tih vre me na, jed no sve do če nje o tu rob nim vre me ni ma, 
42) ali ni ka ko ne i tu rob na knji ga. 43) Ro man je uvek naj bo lji tu ri stič ki vo dič.
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Ре то рич ка стра те ги ја ау тор ке књи жев но кри тич ког при ка за за сно ва на 
је на че ти ри хи је рар хиј ска ни воа тек сту ал не ор га ни за ци је на ко ји ма су иден-
ти фи ко ва не дис курс но функ ци о нал не ко хе рент не струк ту ре. Нај ви ши ни во 
тек ста обра зу је ре то рич ки од нос (РО) при пре ма у ко ме је ра спон тек ста 1‒17 
у ре то рич кој уло зи са те ли та (С), а оста так тек ста, им пли цит на про по зи ци ја 
(ИП) 18‒43, ре то рич ки ну кле ус (Н). Ау тор ска ин тен ци ја да пу тем увод них 
де ло ва тек ста чи та о ца на чи ни спрем ни јим и за ин те ре со ва ни јим за чи та ње 
да љег са др жа ја при ка за мо ти ви са ла је пре зен та ци о ни РО при пре ма, при 
че му су све три им пли цит не про по зи ци је, тек сту ал ни ра спо ни 1‒8, 9‒13 и 
14‒17 об је ди ње ни у ДФ ау то ре пре зен то ва ње (афир ма ци ја зна ња ко је ау тор ка 
при ка за по се ду је из књи жев но сти, исто ри је, со ци о ло ги је...), што пред ста вља 
дис курс но мо но функ ци о нал ну тек сту ал ну се квен цу (ИП 1‒17), али чи ју 
ре то рич ку струк ту ру та ко ђе обра зу ју РО на ни жим ни во и ма ко хе рен ци је 
тек ста: те мат ски РО ела бо ра ци ја у ко ме је ИП 1‒8 ре то рич ки Н, а С ко хе-
рент на струк ту ра 9‒17 (град ска про за као те ма по ста вље на у Н сим пли фи-
ку је се на во ђе њем гра до ва за ко је су би ле ве за не те ме и пи сци из срп ске 
књи жев но сти), ко ју обра зу је мул ти ну кле у сни РО здру же ни (ИП 9‒13 и ИП 
14‒17 об је ди ње ни су у сво јој ре то рич кој уло зи ела бо ри ра ња).

Ре то рич ки Н (ИП 18‒43) у РО при пре ма дис курс но је по ли функ ци о-
нал на се квен ца чи ју струк ту ру обра зу ју РО на 3 хи је рар хиј ска под ни воа. 
На пр вом под ни воу на ла зе се ИП 18‒36 (Н) и ИП 37‒43 (С) у пре зен та ци о ном 
РО ре зи ме, али док је С се ман тич ки у функ ци ји за кључ ка тек ста, а праг ма-
тич ки има ило ку ци о ну вред ност ева лу а ци је (по зи ти ван кри тич ки суд: ДФ 
зна ча ја књи жев ног де ла), ре то рич ки Н сло же на је ко хе рент на струк ту ра 
дис курс но по ли функ ци о нал ног ка рак те ра са ДФ ин фор ми са ње и ДФ ту ма-
че ње зна че ња. Ову ИП на ви шем ни воу та ко ђе обра зу је пре зен та ци о ни РО 
ре зи ме, али је ов де ре то рич ки за кљу чак из ве ден (С; ИП 35‒38) у од но су на 
са др жај екс по ни ран у текст ном ра спо ну 18‒34 (Н). Обе ове ИП ко је чи не РО 
ре зи ме дис курс но су по ли функ ци о нал не јер се у пр вој ИП ау тор ском ин-
тен ци јом нај пре на во де струк тур не по је ди но сти ро ма на (пет те мат ских це-
ла на), из но се са др жа ји ко ји ма за по чи ње рад ња ро ма на (21. ок то бар 1941, 
ка да је стре ља но ви ше сто ти на Кра гу јев ча на) и на во де дру ге исто риј ске 
ко ор ди на те гра да ва жне за фа бу лу ро ма на (1953, 1975, 1993, 2010), док се у 
дру гој ИП су ми ра вре мен ски оп сег рад ње ро ма на ко ји је прет ход но де таљ-
ни је дат, што све од го ва ра ДФ ин фор ми са ње (ре то рич ки Н). За тим се ту ма-
чи зна че ње (ДФ; ре то рич ки С) пред ста вље них фа ка та (на чин из но ше ња 
гра ђе као и ње но по ре кло; функ ци ја ди ја ло га и мо гу ће дру штве не им пли-
ка ци је на ста ле на осно ву со ци јал не ти по ло ги је лич но сти; „нул ти за вр ше так” 
ро ма на) ко је је мо ти ви са ло те мат ски РО ин тер пре та ци ја на ни жим струк-
тур ним ни во и ма обе ИП.
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3. ЗАКључНo РАЗмАтРАњe. Дис курс но функ ци о нал на сло же ност ко му ни ка-
циј ског ци ља но вин ског књи жев но кри тич ког при ка за „Ра фа ли и сно ви ђе ња” 
усло ви ла је мар ки ра ње ко хе рент них струк ту ра у тек сту пре ма гло бал ним 
ка те го ри ја ма дис кур са (ДФ ин фор ми са ње, ту ма че ње зна че ња, зна чај књи жев-
ног де ла, ау то ре пре зен то ва ње), што је био ме то до ло шки услов да се жан ров-
ским кон цеп том ре ги стру је праг ма тич ка ма три ца ин фор ми са ње-ин тер пре-
та ци ја-ева лу а ци ја. Ме ђу тим, да се те о риј ско-ме то до ло шки из бор свео са мо 
на прак су се квен ци јал них мо де ла не би би ло мо гу ће утвр ди ти жан ров ску ва-
ри ја ци ју ре то рич ког ти па јер се се квен ци јал ни мо де ли за сни ва ју на схе мат ском 
рас по ре ду се ман тич ко/праг ма тич ких ен ти те та по кре та или ма кро струк ту ра 
ме ђу ко ји ма се ус по ста вља ју те мат ски од но си, док је за по ме ну ту ва ри ја ци ју 
ре ле вант но да се ре ла ци је из ме ђу тек сту ал них про по зи ци ја са праг ма тич ким 
зна че њем иден ти фи ку ју на осно ву се ман ти ке ко хе рент них од но са ко ја је 
мо ти ви са на ау тор ским ма трич ким тран сфор ма ци ја ма. Из ових је раз ло га 
ко хе рен циј ски мо дел (ТРС) био нео п хо дан при ре ги стро ва њу оних ни воа 
ко хе рен ци је на ко ји ма тек сту ал не се квен це оства ру ју дис курс ну (по ли)функ-
ци о нал ност, као и ре то рич ких од но са на ко ји ма по чи ва ју књи жев но кри тич ке 
стра те ги је. С дру ге стра не, ТРС ипак уста но вља ва ап стракт ни ме то до ло шки 
кон цепт уко ли ко се ин тер пре та ци ја тек сту ал них струк ту ра не до во де у ве зу 
са праг ма тич ком ма три цом ин фор ми са ње-ин тер пре та ци ја-ева лу а ци ја ко ја 
је у функ ци ји оства ри ва ња кон крет них ко му ни ка циј ских ци ље ва (вест и ко-
мен тар), али је по ло ги ци дис курс не про дук ци је по ве за на са ау тор ским 
на че лом (жан ров ска ре то рич ка ва ри ја ци ја) ко је у тек сто ви ма но вин ске књи-
жев не кри ти ке пред ста вља кон тек сту ал ни фак тор пр вог ре да.

Ко нач но, при ме ном се квен ци јал ног и ко хе рен циј ског мо де ла и на ко му-
ни ка циј ској свр си за сно ва ног жан ров ског кон цеп та омо гу ћа ва се та кав при-
ступ тек сту ал ним струк ту ра ма ко јим се до во де у пи та ње оне ана ли тич ке 
прак се ко ји ма по јам ‘чи стог жан ра’ или ко му ни ка циј ска мо но функ ци о нал ност 
пред ста вља те о риј ско-ме то до ло шку пре ми су, па се сто га и те за о про то ти-
пич но сти жа нр о ва, ка ко у по гле ду ак ту е ли за ци је дис курс них функ ци ја, 
та ко и по пи та њу мо гућ но сти њи хо вог уре ђе ња мо же из но ва пре и спи ти ва ти.
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Ivan Tri fu nja gić

MET HO DO LO GI CAL SYNCRE TISM 
IN THE ANALYSIS OF POLYFUN CTI O NAL GEN RES

S u m  m a r y

Ba sed on the ap pro ach of cur rent gen re analysis ori en ta ti ons (Sydney School, The New Rhe to ric, 
En glish for Spe ci fic Pur po ses) and the ir the o re ti cal and met ho do lo gi cal prin ci ples (mac ro struc tu res, 
mo ve ments, steps, com mu ni ca tion goal, di sco ur se fun cti ons) the pa per exa mi nes the pos si bi lity of 
applying the syncre tic in ter pre ta ti ve mo del that wo uld in clu de the prac ti ce of rhe to ri cal struc tu re 
the ory (rhe to ri cal re la ti ons bet we en ab stract text en ti ti es of the nuc le us and/or sa tel li te), sin ce se qu-
en ti al mo dels pro vi de in sight in to the li ne ar struc tu re of the text and as such are mo re fa vo ra ble for 
the analysis of the gen res that ex hi bit struc tu ral pro totypi ca lity than for the analysis of polyfun cti o nal 
di sco ur ses that pos sess a prag ma tic ma trix and the re fo re are not su bject to con ven ti o na lism and in-
sti tu ti o na lism of gen re forms. A jo ur na li stic li te rary cri ti cism di sco ur se has been ta ken as an exam ple 
of a gen re text that wo uld ser ve for this type of analysis. With re gard to com mu ni ca tion pur po ses, it 
ful fills the fun cti ons of a news item and com ment, which was a star ting po int to ca te go ri ze its co he rent 
struc tu res of di sco ur se (prag ma tic) in te rest (di sco ur se fun cti ons: in for ma tion, in ter pre ta tion of me a ning, 
sig ni fi can ce of a li te rary work, self-re pre sen ta tion), but it al so ser ved as the ba sis for de ter mi ning 
the prag ma tic in for ma tion-in ter pre ta tion-eva lu a tion ma trix of a jo ur na li stic li te rary cri ti cal re vi ew 
su bject to the tran sfor ma ti ons ini ti a ted by aut ho rial in tent. Fi nally, by using the syncre tic met hod 
con si sting of a com bi na tion of a se qu en ti al and co he rent mo del, an ac cess to a li ne ar pro gres sion and 
co he rent struc tu re of the text has been gran ted, on the ba sis of which con clu si ons on the gen re va ri a tion 
of the rhe to ri cal type ha ve been drawn, which was even tu ally of fe red as an ar gu ment for the the sis 
on a dual fun ction of a rhe to ri cal text struc tu re.
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Ма ри ја Сте фа но вић

О ДО МЕ ТИ МА ЕКС ПЕ РИ МЕН ТАЛ НИХ МЕ ТО ДА  
У ОПИ СУ ЈЕ ЗИЧ КЕ СЛИ КЕ СВЕ ТА:  

АСО ЦИ ЈА ТИВ НО ПО ЉЕ КАО ИЗ ВОР ПО ДА ТА КА 
(на ма те ри ја лу сти му лу са ХЛЕБ у ру ском и срп ском је зи ку)∗

У се ман тич ким ис тра жи ва њи ма, по себ но у оним ко ја има ју циљ да да ју што пот-
пу ни ји опис је ди ни ца, што укљу чу је и по дат ке до би је не од са вре ме них го вор ни ка, при-
ме њу ју се екс пе ри мен тал ни ме то ди. Ан ке та се ко ри сти че шће и ви ше од асо ци ја тив них 
екс пе ри ме на та, ко ји се углав ном ве зу ју за ру ску ког ни тив ну се ман ти ку и пси хо лин гви-
сти ку. Сма тра мо да је за не ма ри ва ње асо ци ја тив ног ме то да не про дук тив но, по себ но због 
мо гућ но сти да се упо тре бом овог ме то да из бег ну не до ста ци уо че ни при ли ком ко ри шће ња 
ан ке те. По ре де ћи по сто је ће де фи ни ци је хле ба у ли те ра ту ри и лек си ко граф ским из во ри ма 
са по да ци ма до би је ним асо ци ја тив ним екс пе ри мен том са го вор ни ци ма ру ског и срп ског 
је зи ка по ка зу је мо аде кват ност овог ма те ри ја ла за опис је зич ке сли ке све та и да је мо 
но ву, пси хо лин гви стич ку де фи ни ци ју хле ба за оба је зи ка. 

Кључ не ре чи: екс пе ри мен тал ни ме то ди, ан ке та, асо ци ја тив но по ље, eтнолингвис-
тика, пси хо лин гви стич ка де фи ни ци ја, хлеб

Qu e sti on na i res and as so ci a ti ve tests are two of the met hods that are used in or der to 
ob tain da ta from na ti ve spe a kers in se man tic and et hno lin gu i stic re se arch. In this pa per we 
ar gue that as so ci a ti ve tests, con duc ted with a suf fi ci ent num ber of spe a kers, re sult in mo re 
re li a ble da ta in com pa ri son with the da ta from qu e sti on na i res, sin ce the re is no in flu en ce on 
the su bjects du ring the te sting. Fu rt he r mo re, as so ci a ti ve tests pro vi de sig ni fi cantly mo re de ta ils 
re gar ding pos si ble po ints of vi ew that are ne ces sary for the de scrip tion of an ob ject, which is 
shown in our com pa ri son of a dic ti o nary de fi ni tion and et hno grap hic da ta for bread in Rus sian 
and Ser bian with da ta from dic ti o na ri es of as so ci a ti ons, whe re the sti mu li are words hleb 
(bread in Rus sian and in Ser bian). Using the ma te rial ob ta i ned in an as so ci a ti ve ex pe ri ment, 
we po sit a psycho lin gu i stic de fi ni tion for bread in both lan gu a ges. 

Key words: qu e sti on na i re, as so ci a ti ve test, et hno lin gu i stics, psycho lin gu i stic de fi ni tion, 
bread.

1. увОд. Са вре ме на се ман тич ка ис тра жи ва ња усме ре на су пре ма до би-
ја њу што пот пу ни јег опи са оног што је име но ва но лек се мом: у јед ним се то 
на зи ва кон цеп том,1 у дру гим сте ре о ти пом,2 у тре ћим – фраг мен том је зич ке 

* Рад је на стао у окви ру про јек та Је зи ци и кул ту ре у вре ме ну и про сто ру (бр. 178002), 
ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је. Је-
дан аспект ана ли зе асо ци ја тив них по ља из ло жен је у ви ду усме ног са оп ште ња на ме ђу на род-
ној кон фе рен ци ји Су срет кул ту ра, одр жа ној 30. но вем бра 2013. на Фи ло зоф ском фа кул те ту 
Уни вер зи те та у Но вом Са ду.

1 Кон цепт се у нај ве ћем бро ју ру си стич ких ра до ва по сма тра као мен тал на је ди ни ца ре ла-
тив но уре ђе не уну тра шње струк ту ре ко ја са др жи ком плек сне по дат ке о пред ме ту или по ја ви 
ре флек то ва не у све сти. 

2 У ис тра жи ва њи ма и опи си ма у окви ру ак ту ел ног ме ђу на род ног про јек та ЕУ РО ЈОС, 
ко ја се са ци љем опи са је зич ке сли ке све та Сло ве на и њи хо вих евр оп ских су се да спр о во де под 
ру ко вод ством ака де ми ка ПАН Је жи ја Ба рт мињ ског, осни ва ча лу блин ске шко ле ет но лин гви сти ке, 
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сли ке све та.3 За сва ова ис тра жи ва ња за јед нич ко по ла зи ште је схва та ње да је 
је зик пре све га сред ство за ко му ни ка ци ју, те да ње го ви ко ри сни ци ак тив но 
уче ству ју у ње го вом об ли ко ва њу и раз во ју. Да ва ње ва жне уло ге го вор ни ци ма 
је зи ка до ве ло је до то га да се кре и ра ју та кви ме то ди за до би ја ње ин фор ма-
ци ја ко ји би тре ба ло да обез бе де исто вре ме но и ве ли ки сте пен објек тив но сти 
ис тра жи ва ња, и до вољ ну ко ли чи ну по да та ка ко ји се ка сни је укр шта ју са 
дру гим из во ри ма у те жњи да се ство ри ком пле тан опис је ди ни це. Ме ђу ме-
то ди ма ко ји се ко ри сте за до би ја ње ин фор ма ци ја од са вре ме ни ка из два ја ју 
се асо ци ја тив ни екс пе ри мент и ан ке та, и они се у не ким ис тра жи ва њи ма 
ко ри сте не за ви сно јед но од дру гог, а у не ки ма се ком би ну ју. 

Иа ко је до са да на стао ве ли ки број ког ни ти ви стич ких ра до ва за сно ва-
них на по да ци ма до би је ним раз ли чи тим вр ста ма ис пи ти ва ња го вор ни ка, и 
да ље се по ста вља пи та ње њи хо вог зна ча ја за до но ше ње оп шти јих за кљу ча ка 
о пред ме ту или по ја ви ко ји се опи су ју,4 као и пи та ње ко ли ко су по у зда ни и 
објек тив ни ре зул та ти ана ли зе, с об зи ром на то да сам ис тра жи вач вр ши „пре-
во ђе ње” си ро вог ма те ри ја ла у це ли не ко је, опет са мо по свом је зич ком осе-
ћа ју, си сте ма ти зу је и ана ли зи ра. 

На при мер, у окви ру тзв. ког ни тив но-се ман тич ког прав ца у ру ској лин-
гво кон цеп то ло ги ји5 сма тра се да је за да так ис тра жи ва ча да утвр ди ком пле-
тан ин вен тар сред ста ва ко ји ма се кон цепт вер ба ли зу је,6 а по том да са чи ни 
ње гов мо дел. Ме ђу тим, у мно гим ра до ви ма на ста лим под ути ца јем ове шко ле 
при ме ћу је се те жња да се, са јед не стра не, вр ши пот пу на кван ти фи ка ци ја 
свих са ку пље них по да та ка до ни воа про ми ла (укљу чу ју ћи сва ки за бе ле же-
ни слу чај упо тре бе лек се ме – но ми на то ра кон цеп та у об у хва ће ном кор пу су, 
као и свих по је ди нач них асо ци ја ци ја), ка ко би се по сти гао што ви ши ни во 
ег закт но сти опи са, а с дру ге стра не пред ла же се ка те го ри јал на струк ту ра 
кон цеп та до ко је се не до ла зи на тран спа рен тан на чин, од но сно пре во ђе ње 
кван ти та тив них по да та ка у ква ли та тив но но ве је ди ни це пре пу шта се про-
це ни ау то ра ис тра жи ва ња.7 

Пред став ни ци пољ ске ет но лин гви сти ке та ко ђе ко ри сте екс пе ри мен тал не 
ме то де за опис ЈСС и да ва ње ког ни тив не де фи ни ци је пој мо ва. То су за тво ре ни 

без об зи ра на са чу ва ну ме то до ло ги ју опи са, уме сто ра ни је ко ри шће ног тер ми на сте ре о тип 
пре ла зи се на упо тре бу тер ми на кон цепт. 

3 Је зич ка сли ка све та (ЈСС), пре ма Ј. Барт мињ ском (2011: 46), је сте вер ба ли зо ва ни ком-
плекс зна ња и су до ва о све ту ко ји се мо же ре кон стру и са ти на кон ана ли зе раз ли чи тог је зич ког 
ма те ри ја ла. Ви ше о ЈСС (укљу чу ју ћи би бли о гра фи ју пре те жно по ло ни стич ких и ру си стич ких 
ра до ва) в. у БАРт мИњ сКИ 2011: 41–69; 429–447. 

4 Ов де пре све га ми сли мо на оче ки ва ну и до ку мен то ва ну по ја ву ути ца ја тре нут них дру-
штве них и жи вот них окол но сти на од го во ре ис пи та ни ка. Ана Вје жбиц ка, на при мер, пи ше: 
„Али, шта ако су од го во ри ис пи та ни ка раз ли чи ти, и раз ли ке се чи не не по мир љи вим? Не ке 
од раз ли ка мо гу се об ја сни ти као ди ја ле кат ске. Мно ге дру ге, ме ђу тим, очи глед но су ре зул тат 
ин ди ви ду ал ног жи вот ног ис ку ства” (wi er zBic ka 1985: 211, 212). Ов де и да ље пре вод је наш. 

5 Опис кон це па та у овом кљу чу да ју у број ним ра до ви ма Ј. Сте р њин, А. Ба бу шкин, С. 
Вор ка чов, В. Ка ра сик, Г. Сли шкин, М. Пи ме но ва и др. (в., нпр. се ри ју збо р ни ка ра до ва Язык 
и на ци о нально е со зна ние ко ја се из да је у Во ро ње жу уз ак тив ну са рад њу лин гви ста из дру гих 
на уч них цен та ра). 

6 Ана ли зи ра ју се лек се ме, син таг ме, па ре ми је, тек сто ви и асо ци ја тив на по ља. 
7 В., на при мер, пред ло же не ана ли зе струк ту ре кон це па та рус ский язык и при зна ние 

(ПО ПО вА – сте Р НИН 2007: 218–296). 
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и отво ре ни тип ан ке та са ма њим бро јем из вор них го вор ни ка. Нај че шће их 
је 100, и пред став ни ци су сту дент ске по пу ла ци је.8 Од њих се тра жи да сво-
јим ре чи ма де фи ни шу по јам, или да екс пли цит но из дво је оно што сма тра ју 
ње го вом су шти ном. Ме ђу тим, фор му ла ци ја зах те ва на ко ји ис пи та ни ци тре-
ба да од го во ре мо же знат но да ути че на до би је не ре зул та те: 9 у за ви сно сти 
од то га ко ји мар кер сте ре о тип но сти се ко ри сти, мо гу се до би ти раз ли чи ти 
од го во ри.10 

Још је дан про блем уо чен је то ком ра да на ана ли за ма ан ке та: на и ме, 
по ста вља се пи та ње ка ко ис пи та ни ци мо гу од ре ди ти, услов но ре че но, са мо 
јед ну су шти ну не че га уко ли ко се ра ди о ком плек сни јим пој мо ви ма,11 а по том 
и ка ко ис тра жи вач да са чи ни хи је рар хи ју ова ко до би је них по да та ка (раз ли-
чи тих „су шти на”) у слу ча је ви ма ка да их се при ли ком ан ке ти ра ња по ја ви 
ви ше, без при бе га ва ња ме ха нич ком рас по ре ђи ва њу по опа да ју ћим вред но-
сти ма.12 Уко ли ко се, пак, ко ри сти ан ке та у ко јој ис пи та ни ци на пред ло же ној 
ска ли из ра жа ва ју свој став о не кој по ја ви или пред ме ту, што сва ка ко олак ша-
ва кван ти фи ка ци ју, по да ци се до би ја ју са мо у од но су на огра ни че ни, ци ља ни 
аспект, то јест на ре ла тив но ма ли број уна пред пред ви ђе них еле ме на та или 
аспе ка та је ди ни це ко ја се опи су је. Без об зи ра на вр сту ан ке те ко ја се ко ри сти 
за до би ја ња по да та ка, ме ђу тим, при ме ћен је про блем од ре ђи ва ња кван ти та-
тив ног пра га за укљу чи ва ње не ке осо би не из дво је не у про це су ан ке ти ра ња 
као до вољ но ре ле вант не да би ушла у ког ни тив ну де фи ни ци ју.13

Ана Вје жбиц ка, чи ји ути цај на пред став ни ке пољ ске ет но лин гви сти ке је 
ве о ма из ра жен, та ко ђе го во ри о упо тре би екс пе ри мен тал ног ме то да у се ман-
ти ци, али га сма тра са мо кон трол ним и ис ти че да он тре ба да слу жи за про ве ру 
ре ше ња ко је у мо де ли ра њу лек сич ке струк ту ре на осно ву сво је ин ту и ци је и 
ет но лин гви стич ких по да та ка пред ла же ис тра жи вач (wi er zBic ka 1985: 211). 

Да кле, иа ко пред став ни ци раз ли чи тих пра ва ца у лин гви сти ци и раз-
ли чи тих шко ла сма тра ју да је зна ње про сеч ног го вор ни ка је зи ка ва жан из вор 

8 Ис тра жи ва чи углав ном ис ти чу рав но прав ну за сту пље ност по ло ва и на у ка ко је из у ча-
ва ју ис пи та ни ци: дру штве но-ху ма ни стич ке са јед не, и при род не и тех нич ке на у ке, са дру ге 
стра не.

9 То ком ра да на про јек ту ЕУ РО ЈОС сви ис тра жи ва чи има ли су за да так да спро ве ду 
ан ке ту чи ји је основ ни део би ло пи та ње шта за ис пи та ни ке пред ста вља су шти ну Х-а, или шта 
је за њих пра ви Х, при че му се им пли цит но раз у ме ва ло да ће се за оба пи та ња до би ти по ду-
дар ни ре зул та ти ко је ће би ти мо гу ће ка сни је по ре ди ти. По ка за ло се да је из бор фор му ла ци је 
још ком пли ко ва ни ји због по тре бе да се ан ке та пре ве де на раз ли чи те је зи ке на аде ква тан на чин, 
а уста но вље но је да ова ко по ста вље на пи та ња ни су под јед на ко при хва тљи ва у свим је зи ци ма, 
по себ но не за раз ли чи те пој мо ве. 

10 На при мер, у опи су сте ре о ти па женщина (сте фА НО вИћ 2012: 93–124) раз ли ку ју се 
ре зул та ти до би је ни ана ли зом тек сто ва са мар ке ри ма пра ви (на сֳоящий), сва ки (весь, всякий) 
и ти пи чан (ֳи ֲ ичный). 

11 При ли ком об ра де ан ке те, спро ве де не са ци љем да се опи ше кон цепт рад у срп ском 
је зи ку, при ме ти ли смо да ис пи та ни ци не са мо ука зу ју на раз ли чи те ва жне аспек те ра да, већ 
нај че шће го во ре о по слу, што пред ста вља дру ги кон цепт (в. сте фА НО вИћ 2014). 

12 Ова кав по сту пак не би мо гао да се сма тра пот пу но објек тив ним и због не мо гућ но сти 
да се из бег не ути цај ис тра жи ва ча на си сте ма ти за ци ју нео п ход но раз ли чи тих вер ба ли за ци ја 
ко ји ма ис пи та ни ци од го ва ра ју на зах тев у ан ке ти. 

13 Барт мињ ски (2011: 67) го во ри о то ме да вред но сти за нај и зра жај ни је осо би не мо гу 
ва ри ра ти у ра спо ну од 20 до 50%, што им пли ци ра још ве ћи про цен ту ал ни ра спон ко ји мо же 
да се оче ку је за ма ње из ра же не осо би не. 
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по да та ка за опис лек се ма у окви ру се ман тич ког си сте ма и кон це па та у окви-
ру ког ни тив ног си сте ма, број на пи та ња у ве зи са ње го вим при ку пља њем и 
си сте ма ти зо ва њем оста ју отво ре на. Она се, уоп ште но го во ре ћи, ти чу од но-
са из ме ђу су бјек тив ног и објек тив ног, али и ис пи та ни ка и ис тра жи ва ча, и 
то на два ни воа: су бјек тив ни од го во ри ис пи та ни ка (укљу чу ју ћи ин ди ви ду-
ал не асо ци ја ци је и иди о син кра тич не по ја ве упо тре бе лек се ме – но ми на то ра 
у је зи ку) тре ба да до при не су објек тив ном опи су са др жа ја лин гви стич ке је-
ди ни це, а су бјек тив ни кри те ри ју ми ис тра жи ва ча за из бор кључ них еле ме-
на та ње не струк ту ре тре ба да се по твр де као објек тив ни та ко што ће би ти 
про ве ри ви и дру гим из во ри ма по твр ђе ни. 

2. АсО ЦИ јА тИв НИ еКс Пе РИ меН тИ. За раз ли ку од ве ћи не ис тра жи вач ких 
шко ла и пра ва ца ко ји екс пе ри мен тал ном ме то ду да ју спо ред ну уло гу, чи ни 
се да је раз вој пси хо лин гви сти ке у по след ње две де це ни је, по себ но у окви ру 
мо сков ске пси хо лин гви стич ке шко ле ко ја де лу је у окви ру Ин сти ту та за ру ски 
је зик Ру ске ака де ми је на у ка,14 до вео до по ме ра ња схва та ња о ње го вом зна ча ју 
за от кри ва ње зна ња ко ји ма рас по ла же кул тур но је зич ка за јед ни ца. По да ци 
до би је ни на осно ву асо ци ја тив ног те сти ра ња ве ли ког бро ја ис пи та ни ка15 ме ђу 
след бе ни ци ма ове шко ле сма тра ју се до вољ ним за до но ше ње за кљу ча ка о 
са др жа ју је зич ке све сти са вре ме них го вор ни ка.16 

Је зич ка свест по сма тра се у окви ру лин гво кон цеп то ло ги је као део ког ни-
тив не све сти ко ји упра вља ме ха ни зми ма го вор не ак тив но сти,17 али и као укуп-
ност сми сло ва ко ји има ју је зич ки из раз, што по дат ке до би је не ана ли зом асо-
ци ја тив но-вер бал не мре же (АВМ)18 или, што је у ис тра жи вач кој прак си че шћи 
слу чај, ин ди ви ду ал них асо ци ја тив них по ља (АП), чи ни упо тре бљи вим за 
се ман тич ка, ет но лин гви стич ка и дру га је зич ка ис пи ти ва ња. Ово је мо гу ће 
због чи ње ни це да је уну тра шњи са др жај је ди ни ца ко је се опи су ју на стао на 
сли чан на чин, у про це су уче ња и упо тре бе је зи ка у дру штву, ка да се у про-
це су кон цеп ту а ли за ци је и ко му ни ка ци је ства ра ју ве зе из ме ђу сми сло ва, 
кон це па та и лек се ма, тј. сва ка од ових је ди ни ца пред ста вља про дукт ра ни јих 
ак тив но сти ин ди ви ду ал них го вор ни ка је зи ка, као и це ло куп не за јед ни це. 

14 Нај и стак ну ти ји пред став ни ци ове шко ле су Ј. Н. Ка ра у лов, Ј. Ф. Та ра сов, Н. В. Уфим-
це ва и Т. Н. Уша ко ва. 

15 До во љан број ис пи та ни ка за до би ја ње асо ци ја тив ног по ља чи ја ана ли за се мо же сма-
тра ти ва лид ном је, пре ма Ка ра у ло ву (1993: 247; 1999: 85), пет сто ти на. 

16 Ко ри шће ње по да та ка из асо ци ја тив них реч ни ка ко ји су ре зул тат ма сов них асо ци ја-
тив них екс пе ри ме на та у срп ској лин гви сти ци ин тен зи ви ра ло се на кон по ја ве два ју то мо ва 
Асо ци ја тив ног реч ни ка срп ско га је зи ка (АРСЈ) П. Пи пе ра, Р. Дра ги ће вић и М. Сте фа но вић, 
ко ји су и ау то ри ве ћег бро ја ра до ва по све ће них и асо ци ја тив ним екс пе ри мен ти ма, и ана ли зи 
по је ди них АП. 

17 Зна че ње је про из вод је зич ке све сти, а кон цепт – ког ни тив не. Ово раз ли ко ва ње до пу-
шта да се по ре де кон цеп ти и зна че ње као мен тал не је ди ни це (в. сте Р НИН – ПО ПО вА 2007: 41–50, 
92). У пси хо лин гви сти ци је зич ка свест по сма тра се и као спо соб ност да се је зик учи и ко ри сти 
као сред ство ко му ни ка ци је (в. ушА КО вА 2004). 

18 АВМ чи не ме ђу соб но по ве за на асо ци ја тив на по ља (АП). АП су ре зул тат асо ци ја тив-
ног екс пе ри мен та са ве ли ким бро јем уче сни ка – но си ла ца је зи ка ко ји на вер бал ни сти му лус 
од го ва ра ју јед ном реч ју. О на чи ну до би ја ња АП и АВМ у окви ру про је ка та из ра де асо ци ја-
тив них реч ни ка у ру ском, срп ском и дру гим сло вен ским је зи ци ма в. по го вор Ка ра у ло ва у РАС, 
а та ко ђе че Р КА сО вА 2004; дРА ГИ ће вИћ 2005; дРА ГИ ће вИћ – сте фА НО вИћ 2013. 
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Асо ци ја тив но по ље сма тра се ма те ри јал ним ре пре зен том јед ног фраг-
мен та је зич ке све сти – вер ба ли зо ва ног кон цеп та ко ји је на зван сти му лу сом, 
а ње гов са др жај ра сут је у АВМ, при че му је нај ве ћи део при су тан у са мом 
АП и мо же се ре кон стру и са ти на осно ву за бе ле же них ре ак ци ја. Ре ак ци је на 
сти му лус по сма тра ју се као еле мен ти истог кон цеп та ко ји ука зу ју на ње го-
ве раз ли чи те аспек те, или као еле мен ти дру гог кон цеп та са ко јим је кон цепт 
на зван сти му лу сом по ве зан.19 На при мер, у АРСЈ ре ак ци је на сти му лус 
пла ти ти су но вац 118,20 ра чун 61, ку пи ти 54, да ти 46, дуг 23, про дав ни ца 14 
итд., а на сти му лус Бе о град – град 109, глав ни град 72, гу жва 38, Ка ле мег дан 
25 итд. 

Пи та ња ко ја се ти чу ва лид но сти по да та ка до би је них асо ци ја тив ним 
екс пе ри мен ти ма за да ља се ман тич ка ис тра жи ва ња углав ном се од но се на 
већ по ме ну ту мо гућ ност да се као ре ак ци ја на сти му лус по ја ве пој мо ви по-
ве за ни са ин ди ви ду ал ним ис ку ством ис пи та ни ка. Ово се ре ша ва са јед не 
стра не та ко што се спро во де ма сов на ан ке ти ра ња са ви ше сто ти на уче сни ка, 
а са дру ге стра не та ко што се при ли ком ана ли зе у об зир узи ма ју и ма ло фре-
квент не ре ак ци је, чак и по је ди нач не.21 

Ана Вје жбиц ка та ко ђе го во ри о по тре би да се зна ња по је дин ца укљу че 
у се ман тич ке опи се, ука зу ју ћи на то да ва ри ра ње у сте пе ну по зна ва ња са-
др жи не кон цеп та (што би се, ако се при хва ти те за да је кон цепт оте ло тво рен 
у АВМ, из јед на чи ло са са др жи ном АП) ни је бес ко нач но ни ти не пред ви-
ди во,22 а да су раз ли ке са мо у оби му по зна ва ња свих еле ме на та ко је у ње га 
ула зе: 

„Пре ма то ме, мак си мум са др жа ја кон це па та кра ва, кром пир или би ло ко јих 
дру гих мо ра би ти ин тер пре ти ран не као мак си мум по тен ци јал ног ин ди ви ду-
ал ног зна ња или ин ди ви ду ал них асо ци ја ци ја по ве за них са да тим су бјек том, 
већ као мак си мум иде ја ко је љу ди у го вор ној за јед ни ци ви де као за јед нич ки 
сте ре о тип (на осно ву њи хо вог жи вот ног ис ку ства у тој за јед ни ци)” (wi er zBic ka 
1985: 215). 

Дру га вр ста про бле ма у ве зи са упо тре бом АП у ис тра жи ва њи ма ко ја 
пре тен ду ју да да ју пот пу ни је опи се је ди ни ца ти че се по ве за но сти ре ак ци ја 

19 Ве за из ме ђу сти му лу са и ре ак ци је у АВМ мо же се по сма тра ти као узроч но-по сле дич-
на, вре мен ска, про стор на или си ту а тив на по ве за ност. На рав но, по сто је и раз ли чи те дру ге 
ве зе ко је се мо гу ис пи та ти, по себ но оне ко је се ти чу лек сич ког си сте ма: си но ним ске, хи по- и 
хи пе ро ним ске, ан то ним ске итд. – о вр ста ма ова квих ве за в. дРА ГИ ће вИћ 2005: 60. 

20 Ци фра на кон ре ак ци је ука зу је на број ис пи та ни ка ко ји је на тај на чин ре а го вао. Уко-
ли ко се ци фра не по ја вљу је, реч је о ре ак ци ји ко ја је за бе ле же на са мо јед ном. 

21 Мо ра се скре ну ти па жња на то да је ва жно ана ли зи ра ти и ова кве ре ак ци је, јер је мо-
гу ћа вер ба ли за ци ја истог са др жа ја упо тре бом раз ли чи тих лек се ма (си но ни ма, на при мер). 
На рав но, у ма сов ним асо ци ја тив ним екс пе ри мен ти ма, по себ но ка да се ис пи ту је мла ђа по пу-
ла ци ја, по сто је слу ча је ви где је очи глед но да ис пи та ник не же ли да да ре ле вант не од го во ре 
(на при мер, у це лој ан ке ти по на вља се иста ре ак ци ја на све сти му лу се), или ка да на кон ана-
ли зе ис тра жи вач не мо же на ло ги чан и пред ви див на чин да по ве же ре ак ци ју са сти му лу сом. 
У пр вој на ве де ној си ту а ци ји од го во ри се јед но став но ели ми ни шу из ана ли зе, а у дру гом се 
мо гу из дво ји ти у по себ ну гру пу. На ше ис ку ство у ис тра жи ва њи ма АП ука зу је да је та квих 
слу ча је ва ве о ма ма ло, нај че шће до 2%. 

22 И ау то ри Асо ци ја тив ног те за у ру са ру ског је зи ка го во ре о ре ла тив ној огра ни че но сти 
ус по ста вља ња но вих ве за уну тар за си ће не асо ци ја тив но-вер бал не мре же (в. уфИм Це вА 2004: 192). 
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са тре нут ним дру штве ним окол но сти ма у мо мен ту ан ке ти ра ња.23 Мо гућ ност 
да се он пре ва зи ђе ле жи у њи хо вом пре по зна ва њу, иден ти фи ко ва њу и из два-
ја њу у по себ ну гру пу, и оне се, у за ви сно сти од ци ља ис тра жи ва ња, да ље у 
ра ду ко ри сте или не ко ри сте. 

По себ но пи та ње и ов де је на чин ана ли зе АП, као и на чин на ко ји га ис-
тра жи вач пред ста вља. Сма тра мо да чи сто ме ха нич ко пре во ђе ње бро ја ре-
ак ци ја у мо дел по ља где би у је згру би ле оне нај број ни је (што се у по је ди ним 
ис тра жи ва њи ма чи ни) ни је при хва тљи во из ви ше раз ло га, пре све га због 
то га што вр ста ре чи сти му лу са, као и ње гов гра ма тич ки об лик, ути чу на 
ре ак ци је. Осим то га, са мо мо де ло ва ње АП ни је до вољ но, ни ти се на тај на-
чин до би ја ју но ва са зна ња о објек ту ис тра жи ва ња. За то је по треб но да ти 
но ву де фи ни ци ју ко ја мо ра има ти сво ју струк ту ру. 

Уко ли ко се по да ци из АП ко ри сте у се ман тич ким ис тра жи ва њи ма, по-
себ но оним усме ре ним на до би ја ње по да та ка за опис је зич ке сли ке све та, 
чи ни се да је нај про дук тив ни је тра га ти за аспек ти ма кон цеп та, то јест за на-
чи ни ма на ко је објект или по ја ву ви де но си о ци и ко ри сни ци је зи ка, или за 
тач ка ма гле ди шта са ко јих га је мо гу ће опи са ти. Сте р њин и Ру да ко ва (2011: 
75) пи шу: „Аспект кон цеп ту а ли за ци је је це ли на ко ју чи не ког ни тив не од ли ке 
ко је, за јед но узе те, кон цеп ту а ли зу ју пред мет или по ја ву са јед не тач ке гле ди-
шта.” Аспек те кон цеп та Барт мињ ски (2011: 105) на зи ва фа се та ма, и ука зу је 
на то да њи хов из бор и рас по ред у окви ру ког ни тив не де фи ни ци је за ви си од 
ти па објек та ко ји се опи су је, као и да тре ба да од ра жа ва је зич ку свест и уре-
ђу је илу стра тив ни ма те ри јал. Уко ли ко се ра ди, на при мер, о кон цеп ту ве за-
ном за упо треб ни пред мет, са др жај у фа се та ма од го ва ра ће уо би ча је ним 
пи та њи ма ко ја мо гу да се по ста ве о ње му: шта је то, че му слу жи, ка ко се 
ко ри сти, ка ко из гле да, од че га је на пра вљен итд. Ово је пот пу но у скла ду и са 
зах те ви ма ко је пси хо лин гви сти, по бор ни ци упо тре бе асо ци ја тив них екс пе-
ри ме на та за опис кон цеп та, по ста вља ју за фор му ли са ње тзв. пси хо лин гви-
стич ког зна че ња. Оно је, пре ма Стер њи ну и По по вој (2007: 97 и да ље),

„уре ђе но је дин ство свих се ман тич ких ком по нен ти ко је су ре ал но по ве за не са 
да тим зву ча њем у све сти но си ла ца је зи ка. То је онај скуп се ман тич ких ком-
по нен ти ко ји у све сти но си ла ца је зи ка ак ту а ли зу ју да ту изо ло ва ну реч као 
је дин ство свих се ман тич ких од ли ка ко је га чи не – ма ње и ви ше ис так ну тих, 
оних ко је при па да ју је згру и пе ри фе ри ји” (ис та кла М. С.). 

С об зи ром на то да се оче ку је да ма те ри јал ва лид них АП да је до вољ но 
по да та ка да би се от кри ла са др жи на кон цеп та, сма тра мо да је нај це лис ход-
ни је фор ми ра ти де фи ни ци ју та ко да она у се бе укљу чи и све екс пли цит но 
при сут не фа се те, и све де та ље са њи ма по ве за не. На овај на чин до би ја се спи-
сак еле ме на та кон цеп та ко ји је нео п ход но ши ри од лек си ко граф ске де фи ни-
ци је, и ве ро ват но ши ри од ког ни тив не, ко ја, пре ма Барт мињ ском, тре ба да 

23 У ова кве окол но сти ула зи, на при мер, ак ту ел ност тзв. пре це дент них тек сто ва – на зи-
ва фил мо ва, ро ма на, пе са ма, по ли тич ких сло га на итд. у ко ји ма се на ла зи реч – сти му лус у 
ан ке ти, па се као ре ак ци ја, на при мер, на сти му лус маֳь у асо ци ја тив ном реч ни ку ру ског 
је зи ка до би је ре ак ци ја Горький, а у асо ци ја тив ном реч ни ку срп ског је зи ка на сти му лус Ти то 
као нај број ни ја по ја ви се ре ак ци ја и ја (у вре ме ан ке ти ра ња ре при зи ра ла се те ле ви зиј ска се-
ри ја на ста ла пре ма исто и ме ном фил му). 
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са др жи све осо би не ко је су се уста ли ле у је зич кој сли ци пред ме та (2011: 100), 
јер ће са др жа ти и не ке (још) не у ста ље не осо би не или свој ства. Осим то га, 
у овом слу ча ју ис тра жи вач ус по ста вља дис тан цу из ме ђу се бе и ма те ри ја ла 
та ко што, са јед не стра не, не ма прак тич но ни ка кав ути цај на са др жај АП, а 
са дру ге стра не у ре зул та те укљу чу је све за бе ле же не ре ле вант не ре ак ци је.24

3. ЦИ ље вИ Ис тРА жИ вА њА. Овај рад има ви ше ци ље ва: пр ви је да по ка же-
мо у ко јој ме ри се по да ци до би је ни асо ци ја тив ним екс пе ри мен том25 мо гу 
упо тре би ти као по у здан из вор по да та ка о са др жа ју кон цеп та код са вре ме них 
но си ла ца је зи ка по ре ђе њем са по да ци ма до би је ним из из во ра ко ји се уо би ча-
је но ко ри сте за опис ЈСС (лек си ко граф ских и ет но граф ских). Дру ги циљ је 
да по ка же мо ко ји еле мен ти у ма те ри ја лу ука зу ју на раз ли ке усло вље не кул-
ту ром два ју на ро да а тре ћи да, ко ри сте ћи прин ци пе по ста вља ња пси хо лин-
гви стич ке де фи ни ци је, са чи ни мо од го ва ра ју ће де фи ни ци је за хлеб у ру ском 
и срп ском је зи ку. 

Као илу стра тив ни при мер иза бра ли смо лек се му хлеб јер су сти му лу си 
у оба је зи ка ре чи са истом ети мо ло ги јом,26 и име ну ју у прин ци пу исти обје-
кат ко ји је у кул ту ри ру ског и срп ског на ро да при су тан од нај ста ри јег до ба27 
до да нас. Оче ку је се да се у АП по ка жу раз ли чи ти аспек ти са ко јих се хлеб 
мо же по сма тра ти, а да раз ли ке ко је се по ја вљу ју у са др жа ју АП мо гу да се 
при пи шу кул тур ном ути ца ју. 

4. АНА лИ ЗА мА те РИ јА лА 
4.1. Реч НИч Ке де фИ НИ ЦИ је.28 Ана ли за реч нич ких де фи ни ци ја нај че шћи 

је пр ви ко рак ко ји се пред у зи ма у ис тра жи ва њу ЈСС. У оба је зи ка лек се ма 
хлеб је по ли се ман тич на: у Ве ли ком реч ни ку ру ског је зи ка С. А. Ку зне цо ва 
(Больֵой ֳол ковый сло варь рус ско ֱ о языка – БТС) да је се чак се дам зна че-
ња, од ко јих се пр ва два од но се на хлеб као хра ну и по ду да ра ју се са пр вим 
зна че њем да тим у Реч ни ку срп ско хр ват ско га књи жев ног је зи ка Ма ти це 
срп ске (да ље – РМС): (1) ‘ֲищевой ֲро дукֳ, выֲе ка емый из му ки’,29 (2) ‘ֳе-
сֳо, ֲри ֱ о ֳ а вли ва е мое для выֲеч ки’,30 (5) разг. ‘ֲища, ֲро ֲ и ֳ а ние’,31 (6) 
разг. ‘сред сֳва к сущесֳво ва нию’,32 (7) ‘о са мом ва жном, нео б хо ди мом для 
сущесֳво ва ния ко ֱ о, че ֱ о-л.’.

24 О из у зе ци ма в. фу сно ту бр. 20 у овом ра ду. 
25 Ов де ће мо го во ри ти са мо о по да ци ма асо ци ја тив них екс пе ри ме на та ко ји су ушли у 

осно ву асо ци ја тив них реч ни ка ру ског и срп ског је зи ка. Ови по да ци су упо ре ди ви за да те је-
зи ке по што се ра ди о ва лид ним АП, ко ја су до би је на ан ке ти ра њем по пу ла ци је са истом струк-
ту ром. 

26 Сма тра се да је она по зајм ље ни ца из гер ман ских је зи ка (фА смеР 1987: 241–242). 
27 О ово ме све до че број ни фра зе о ло ги зми и па ре ми је, ко ји ће би ти пред мет ис тра жи ва-

ња у на шем дру гом ра ду. 
28 У овом де лу ба ви ће мо се са мо де фи ни ци ја ма, не и при ме ри ма – илу стра ци ја ма од 

ко јих ве ћи на спа да у фра зе о ло шки и па ре ми о ло шки фонд. 
29 Упо тре бља ва се са мо у јед ни ни. Мно жин ски об лик хлебы ко ри сти се у зна че њу ‘ֳа кой 

ֲро дукֳ в ви де из де лия ка кой-л. оֲре де лен ной формы’.
30 Упо тре бља ва се обич но у мно жи ни. 
31 У овом зна че њу об лик мно жи не гла си хлебá, не хлебы. 
32 Упо тре бља ва се са мо у јед ни ни. 
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Тре ће и че твр то зна че ње од но се се на жи та ри це од ко јих се до би ја хлеб: 
(3) ’зер но, из ко ֳ о ро ֱ о ֲри ֱ о ֳ овляеֳс я му ка, идущая на выֲеч ку ֳа ко ֱ о 
ֲро дук ֳ а’33 и (4) ‘зер новые (рожь, ֲֵе ни ца и ֳ.ֲ.) на корню’34. 

Ова два зна че ња не по ја вљу ју се у РМС, у ко јем је хлеб је пред ста вљен 
као по ли се ман тич на лек се ма са три зна че ња. Основ но зна че ње је ‘људ ска 
хра на од бра шна ме ша ног с во дом, ус ки слог и пе че ног на ва три’ (1.а), a оно 
укљу чу је и ‘за се бан део те хра не раз не ве ли чи не и об ли ка у ко ме се пе че’ 
(1.б). Дру го на ве де но је зна че ње ‘нар. хра на уоп ште’, а тре ће ‒ ‘основ на 
сред ства за жи вот, за ра да, слу жба, по сао и сл.’, што је из вор за мно ге фра-
зе о ло ги зме у срп ском је зи ку. 

Да кле, у ре пре зен та тив ним реч ни ци ма оба је зи ка ука зу је се на хра ну 
као кров ни кон цепт (или, у лек сич ко-се ман тич ком си сте му – хи пе ро ним) за 
хлеб, на ње гов основ ни са сто јак (бра шно) и на део про це са из ра де хле ба (пе-
че ње), при че му се у срп ском је зи ку да је и по да так да фер мен та ци ја прет хо-
ди пе че њу. У оба реч ни ка го во ри се о то ме да хлеб мо же би ти раз ли чи тог 
об ли ка. Зна че ња 3 и 4 у БТС упу ћу ју и на два ста ди ју ма ко ја се ти чу би ља-
ка ре ле вант них за до би ја ње хле ба: у јед ној фа зи раз ви ја ју се на њи ви (4), а 
њи хо во зр но на ме ње но је за из ра ду бра шна (3). 

Оце на је им пли цит но при сут на: ме та фо ром до би је на зна че ња (3) у РМС 
и (6) и (7) у БТС го во ре о ве ли кој ва жно сти хле ба за го вор ни ке ру ског и срп-
ског је зи ка, као и о то ме да се он по зи тив но вред ну је у по сма тра ним је зич-
ко-кул тур ним за јед ни ца ма, јер се у фор му ли са њу уз су пер ла тив (р. са мое 
ва жное) ко ри сте и лек се ме ко је има ју по зи тив ну ко но та ци ју (с. жи вот, 
хра на, за ра да, р. нео б хо ди мое для сущесֳво ва ния). 

На осно ву ових по да та ка, мо же мо ре ћи да се у фор му ла ци ји пси хо лин-
гви стич ке де фи ни ци је на ма те ри ја лу АП пред ви ђа из два ја ње фа се та ко је 
ука зу ју на то да је хлеб хра на, на то од че га се пра ви, ка ко се пра ви, ка кав 
му је об лик, а оче ку је се и при су ство оце не. 

4.2. КОГ НИ тИв НА де фИ НИ ЦИ јА. У се ман тич кој ли те ра ту ри већ по сто ји 
ког ни ти ви стич ка де фи ни ци ја хле ба, ко ју је да ла Ана Вје жбиц ка (wi er zBic ka 
2006: 262),35 и за ко ју ка же да, иа ко ни је ком плет на ни ти са вр ше на, је сте пси-
хо ло шки ре ал ни ја не го реч нич ка:36 

хлеб
вр ста ства ри ко ју љу ди је ду
мно ги љу ди је ду је сва ког да на 
кад љу ди не је ду ду го вре ме на, мо гу да осе ћа ју не што ло ше
љу ди че сто је ду ову вр сту ства ри због то га

љу ди је је ду ова ко:

33 Упо тре бља ва се са мо у јед ни ни. 
34 Упо тре бља ва се обич но у мно жи ни.
35 А. Вје жбиц ка да је ову де фи ни ци ју за ен гле ски је зик, а пре во ди лац на пољ ски је зик 

ука зу је на то да се она мо же од но си ти и на пољ ски. Ми би смо до да ли – и на срп ски. Вје жбиц ка 
у тек сту ра ни је (2006: 260) ука зу је на раз ли ку у оп се гу зна че ња фран цу ске ре чи pain и ен гле-
ске ре чи bread. Да ље у ра ду (на стр. 262) ау тор ка ана ли зи ра лек си ко граф ска зна че ња ка ко су 
да та у реч ни ци ма ен гле ског је зи ка. 

36 Фор ма ти ра ње де фи ни ци је је исто као што је да то у пре во ду ко јим смо се слу жи ли. 
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је ду је ру ка ма, не не чим дру гим
кад је је ду, је ду исто вре ме но не што дру го
не је ду је це лу исто вре ме но

љу ди пра ве ства ри те вр сте
јер же ле да је љу ди мо гу је сти

ПО Ре КлО:
на не ким ме сти ма из зе мље из ра ста ју не ке ства ри
јер су љу ди не што ура ди ли на тим ме сти ма
јер хо ће да љу ди мо гу да је ду ту вр сту ства ри
љу ди ра де не ке ства ри с тим ства ри ма
не што се ра ди с не ким де ло ви ма тих ства ри због то га
љу ди ра де не што с тим ства ри ма бли зу ва тре. 

Пре ма Вје жбиц кој, чак и они ко ји не зна ју шта је хлеб, на осно ву пред-
ло же ног опи са мо гу то да схва те, и да га раз ли ку ју, на при мер, од ко ла ча, 
ко ји се не је ду да би се за до во љи ла глад, или од ћуф ти ко је се пра ве од ме са 
(ibidem).

За раз ли ку од „објек тив них” по да та ка ко ји се мо гу из ву ћи из реч нич ких 
зна че ња за ру ску и срп ску лек се му хлеб ко је смо да ли ви ше, у овој де фи ни-
ци ји уо ча ва мо по дат ке у ве зи са на чи ном на ко је се хлеб ко ри сти, тј. у пр вом 
де лу фо кус је, за раз ли ку од на ве де них реч нич ких зна че ња, по ме рен са про-
це са до би ја ња хле ба и ње го вог из гле да на основ ну функ ци ју (да се уто ли 
глад), а за тим на на чин ње го вог ко ри шће ња (је де се ру ком, уз не ку дру гу 
хра ну, и не је де се цео од јед ном). Из по да та ка ко је да је Вје жбиц ка мо же се 
за кљу чи ти не што и о ве ли чи ни хле ба: по што се не је де цео од јед ном, ре ла-
тив но је ве лик, и ре ла тив но ла ко се мо же де ли ти на ма ње ко ма де. 

Дру ги део де фи ни ци је („ПО Ре КлО”) мо гао би се од но си ти на би ло ко ју 
вр сту га је не биљ не хра не ко ја се тер мич ки об ра ђу је пре је ла. 

Вје жбиц ка у сво јој де фи ни ци ји да је по дат ке ко је сма тра нај ре ле вант-
ни јим за опис хле ба: он се кон цеп ту а ли зу је као ствар, вр ста хра не на ста ла 
од по себ но уз га ја них би ља ка, а де та љи ко ји хлеб из два ја ју од оста лих вр ста 
хра не ве за ни су за на чин ње го ве упо тре бе и тер мич ку об ра ду. 

4.3. ХлеБ у слО веН сКОј тРА дИ ЦИ јИ. Пре ма Све тла ни Ми хај лов ној Тол стој, 
ау то ру од ред ни це ет но лин гви стич ког реч ни ка Славянские древ но сֳи (да ље 
– СД) по све ће не хле бу, он у тра ди ци о нал ној сло вен ској кул ту ри пред ста вља 
„нај ви шу жи вот ну вред ност, ʻдар од Бо га̓ , основ ни жи вот ни ре сурс, сим бол 
бо гат ства, бла го да ти, здра вља и плод но сти; [он је и] сва ко днев на и об ред на 
ре а ли ја, по на ша ње пре ма ко јој је у нај ви шем сте пе ну ри ту а ли зо ва но и под-
ле же мно штву пра ви ла и за бра на; обје кат по што ва ња и са кра ли за ци је; сред-
ство оп ште ња љу ди ме ђу со бом и жи вих с умр ли ма; ма гиј ско сред ство” 
(СД: 412).

А. Л. То пор ков (2001: 562), ау тор исте од ред ни це у ен ци кло пе диј ском 
реч ни ку Сло вен ска ми то ло ги ја (да ље – СМ), ука зу је на то да је хлеб је дан 
од нај по зи тив ни је обо је них сим бо ла јер пред ста вља про то ти пич ну хра ну и 
сим бол жи во та. У оба реч ни ка ис ти че се зна чај хле ба у ри ту а ли ма: „Ни је-
дан об ред ни је се оба вљао без уче шћа хле ба. У ри ту ал ној функ ци ји ко ри стио 
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се и оби чан хлеб, али и по се бан об ред ни хлеб” (СД: 416).37 Нај ва жни ја ри-
ту ал на функ ци ја хле ба је у об ре ди ма со ци ја ли за ци је, што се из ра жа ва кроз 
де ље ње и за јед нич ко је де ње хле ба, при ли ком уго шћа ва ња, да ро ва ња, жр тво-
ва ња хле ба, раз ме не хле ба38. Ова уло га хле ба, као и по себ ни ње го ви об ли ци 
и са став у за ви сно сти од на ме не, са чу ва ни су и да нас, и при сут ни су у жи-
во ти ма са вре ме ни ка у Ру си ји и Ср би ји у нај зна чај ни јим тра ди ци о нал ним 
об ре ди ма. 

У хри шћан ској тра ди ци ји, ко ју су при ми ли Ру си и Ср би, хлеб та ко ђе 
пред ста вља не из о став ни део број них об ре да и сим бол је бес крв не жр тве. 

Хлеб и со, као вер бал ни и пред мет ни ком плекс, у обе кул ту ре сим бол 
су го сто љу би во сти, сло ге, бла го ста ња, са крал но сти и чи сто те (СД: 434). 
Ме ђу тим, ау то ри од ред ни це (Е. Л. Бе ре зо вич и К. В. Пјан ко ва) ис ти чу да 
код ју жних Сло ве на хлеб и со мо гу та ко ђе озна ча ва ти и хра ну си ро ма шних, 
на во де ћи бу гар ски из раз ям хляб и сол са зна че њем „би ти си ро ма шан”.39

Су де ћи пре ма овим по да ци ма, у АП тре ба ло би оче ки ва ти ре ак ци је 
ко је ука зу ју на не по сред ну или по сред ну ве зу хле ба са тра ди ци јом, би ло 
упу ћи ва њем на не ке од на ве де них об ре да или ри ту а ла при ли ком ко јих се 
ко ри сти, би ло упу ћи ва њем на по себ не ње го ве вр сте и са став, а оче ки ва но 
је и ука зи ва ње на ве зу са со љу. По зи тив но обе ле жа ва ње хле ба у тра ди ци ји 
тре ба ло би та ко ђе да се ре флек ту је на са др жај АП, али не би тре ба ло да из-
не на ди ни по ја ва не га тив ног, по што је уо би ча је но да се хлеб је де са не ком 
дру гом хра ном (в. ви ше ког ни тив ну де фи ни ци ју Вје жбиц ке), а ако дру ге 
хра не не ма – хлеб се сма тра хра ном си ро ма шних и због то га се мо же мар-
ки ра ти не га тив но. 

4.4. мА те РИ јАл ИЗ АсО ЦИ јА тИв НИХ ПО љА. Ана ли зи ра ли смо ва лид на асо-
ци ја тив на по ља за сти му лус хлеб у ру ском и срп ском је зи ку, да та у РАС и 
АРСЈ.40 За из ра ду овог АП у ру ском је зи ку ан ке ти ра но је 526 ис пи та ни ка, 

37 Раз ли ке из ме ђу обич ног и об ред ног хле ба ти чу се са ста ва, об ли ка, ве ли чи не хле ба, 
бро ја хле бо ва ко ји се ко ри сте, а раз ли ку је се и на чин на ко ји се са њим оп хо ди (де ли се, ло ми, 
се че, за јед но је де, оста вља на од ре ђе но ме сто итд.).У овом реч ни ку на ла зе се и од ред ни це 
по све ће не хле бу са по себ ним функ ци ја ма (Бу лоч ка, Ка ра вай, Пе ченье фи ֱ ур ное, Пи роֱ, Хлеб 
ֲас хальный, Хлеб ֲо ми нальный, Хлеб ро жде сֳвен ский, Хлеб сва дебный). 

38 Ау то ри као при ме ре на во де ку мо ва ње, бра ти мље ње, срп ски об ред сла ве (СД: 418). 
39 Има и ру ских из ре ка ко је ука зу ју на то да је, нпр. жи вот на хле бу и ква су – жи вот си-

ро ма шних. 
40 Хлеб (р): на сущный 58, черствый 37, черный 30, све жий 28, белый 23, мягкий, ржа ной 

22, вкусный 21, бул ка, соль 14, все му го ло ва 12, теплый 10, есть 9, горячий, ма сло 7, бо гат ство, 
вку сно, го ло ва, ду шистый, жизнь, пища, по ле 6, ка ра вай, мо ло ко 5, ба тон, бу хан ка, еда, ма-
га зин, пше ничный 4, за пах, и соль, имя существи тельное, круглый, ку сок 3, во да, да соль, 
зо ло то, и во да, ку пить, ку шать, на ро ду, на ше бо гат ство, печь, пше ни ца, сдобный, труд 2, 
ам бар, аро матный, ба ла лайка , белый за 25 ко пе ек, бе ре ги, бе ре ги те, бе речь, бу тер брод, в ве-
дре, в ма га зи не, в та рел ке, ве ли чи на, вещь уни кальная, вкус, вку сное, война, всег да, все му 
го ло ва! го лод, горький, гу стой, для ко ров, до рог нам, до ро гой, дра го цен ность, единый, же вать, 
же на, жест кий, жрать, за пах хле ба, зер но, злак; зо ло то, на ган; и зре лище, ис печь, ка мень, 
ко лосья, кор ка, ко роч ка, кро шки, круг, кухня, ла ваш, лег кие, льется, ма ма, мир, на по ле, на 
сто ле, на ужин, на ро дам, на стоящий, на у ки, наш, не хо чу, не у ро жай, нож, общий, овцы, ози-
мый, ор лов ский, осень, по довый, пе сок, пло хой, про дукт, про дукт пи та ния, про мо ка шка, 
промышлен ность, пышный, ра бо та, рав но ду шно, ра дость, ре зать, рожь, рус ский, с му кой, 
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од ко јих 3 ни су од го во ри ли на сти му лус. Уку пан број раз ли чи тих ре ак ци ја 
је 144, а од тог бро ја 43 су ре ак ци је са фре квен ци јом 1, тј. са мо је дан ис пи-
та ник ре а го вао је на да ти на чин. У срп ском АП од укуп но 800 ан ке ти ра них 
52 ни је од го во ри ло на сти му лус, укуп но је 215 раз ли чи тих ре ак ци ја, а са 
фре квен ци јом 1 је 141. Ре ак ци је су да те у об ли ку у ко јем су пред ста вље не 
у АП. 

С об зи ром на ве ли ку слич ност у са др жа ју ру ских и срп ских асо ци ја-
тив них по ља, због бо ље пре глед но сти пред ста вља мо их у та бе ла ма. У та бе-
ле ни су укљу че не ре ак ци је ко је се ти чу об ли ка сти му лу са. У ру ском АП 
на ла зи мо 3 ре ак ци је на вр сту ре чи (имя сущесֳви ֳ ельное), а у срп ском 11 
ре ак ци ја пред ста вља си но ни ме (крух 8, хле бац 2, кру ֵ ац). Из ру ског АП ни је 
рас по ре ђе но 6 ре ак ци ја,41 а из срп ског 18.42 Иа ко је за не ке од ових ре ак ци ја 
мо гу ће да ти об ја шње ње, она ни су јед но знач на, па их не узи ма мо у об зир. У 
ру ском АП оне чи не 1,14%, а у срп ском 2,4%. 

Пр ва та бе ла са др жи ре ак ци је ко је се ти чу хле ба као објек та ко ји љу ди 
про из во де и ко ри сте за хра ну, а дру га упу ћу је на хлеб као део кул ту ре. Бро-
је ви на кра ју гру па пред ста вља ју уку пан број ре ак ци ја ко ји се на њих од но-
си и њи хо во про цен ту ал но уче шће у од но су на број ре ак ци ја у АП. Рас по ред 
под гру па уну тар гру па усло вљен је бро јем до би је них ре ак ци ја. 

4.4.1. ХлеБ КАО ОБје КАт. Хлеб се мо же по сма тра ти као хра на, као по се бан 
про из вод људ ске де лат но сти са сво јим осо бе но сти ма, али и као ро ба. Све 
ове тач ке гле ди шта из ра же не су у та бе ли 1.

свет, святыня, си рот, ситный, со зрел, сок, со лом ка, стол, су харь, су хой, сытость, те пло, 
хле бо роб, хо ро ший, Хри стос, чай, черный ржа ной; черный, мягкий, с хрустящей ко роч кой; 
эко но мить, яд 1;

Хлеб (с): хра на 117, бе ли 46, бра шно, је ло 34, цр ни 33, глад 24, жи вот 22, на су шни 19, 
жи то 16, со 14, пе ка ра, пше ни ца 13, во да 12, бео 9, до ру чак, крух 8, мле ко 7, бе ло, наш на су-
шни, по тре ба, век на, ви но 6, ми рис, пе ци во, раж, ру чак, врућ 5, ју тро, ме со, на мир ни ца, 
основ но, по га ча, су сам, те сто, вру ће 4, глав но, ко ра, мо ти ка, мр ва, нео п ход но, нож, оброк, 
оп ста нак, пре жи вља ва ње, пу тер, ра жа ни, сто, жи та ри це 3, 20 дин., Ц мар кет, цр но, ди је та, 
го ји, хле бац, и со, и ви но, игра, ин те грал ни, ка мен, ки фла, ку по ви на, ме ко, мо ли тва, мр ви це, 
нео п хо дан, нео п ход ност, оби чај, основ на на мир ни ца, пен зи о нер, по лу бе ли, по ро ди ца, сен двич, 
све ти ња, зр но 2, 93, ба ја ти, ба ка, ба ни ца, бе ли на, без ње га се не мо же, Бог, бор ба, цр ква, црн, 
Цр на Го ра, цр ни ви та ми ни зи ра ни, до бар, до ма ћи, ду ша, ег зи стен ци ја, ги ба ни ца, гла дан, гла-
дан сам, глад на, глад но, гла ва, го ја зност, го јим, го ји ти, град, и мле ко, и му зи ка, игре, има, исти, 
Исус, јед ном, јеф тин, јеф ти но ћа, је ло да, кај мак, ка ло ри је, кла сје, ко ра ле ба, ко рак , ко ри це, 
крц кав, крц ка во, кру шац, ку ку руз, ла ле, леп, ле по, ло мљен, ЛТО, мар га рин, ма сно, ме ко ћа, 
мен за, ме си ти, ми рис хле ба, мно го, мњам, мо да, мр ви ца, на да, нај по треб ни је, на род ни, на ви-
ка, не је дем, не во лим, не по треб но, не што нео п ход но, њи ва, ог њи ште, окру гло, основ, осно ва, 
осно ва све га, основ на хра на, основ но је ло, Пан че во, па ра дајз, пар че, Пит, пла та, по че так, 
по лу цр ни, по што ва ње, по тре бан, пре вен ти ва, пре жи ве ти, пре жи вља ва ти, при о ри тет но, про-
дав ни ца, про сјак, ра тар, ра же ни, рер на, ру пе, са су вим гро жђем, са мо то и има мо, се љак, сир, 
сир ће, си ро ма штво, си ро ти ња, си тост, скроб, ску по, ску по ћа, сма њи, сна га, сол, спас, Ср би ја, 
сре ди на, стан дард, сто мак, сва ки дан, сва ко днев ни ца, сва ко днев но, свеж, те сте ни на, то пао, 
то пли на, то стер, тра ди ци ја, тра ва, тр бух, тре ба, три ди на ра, тврд, уста ја ње ра но, ужи так, 
ве че ра, век на хле ба, ве ли ки, ве сти, Вој во ди на, за ло гај, зе ле ни, жи та ри ца, жу то 1. 

41 Лег кие, льется, на у ки, про мо ка шка, свет, рав но ду шно.
42 93, бор ба, гла ва, град, и му зи ка, има, исти, јед ном, ко рак, ЛТО, мно го, Пит, пла та, 

по че так, пре вен ти ва, ве сти, зе ле ни, жу то. 
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Та бе ла 1: Хлеб као обје кат. 
РА С АРСЈ

ХлеБ 
КАО 
ХРАНА:

Хлеб као 
на мир ни ца:

ес ть 9, пища 6, еда 4, ку шать 
2, же вать, жрать, на ужин, 
про дукт пи та ния 25

хра на 117, је ло 34, до ру чак 8, ру чак 
5, на мир ни ца 4, оброк 3, основ на 
на мир ни ца 2, за ло гај, је ло да, ос-
нов на хра на, основ но је ло, сто мак, 
те сте ни на, тр бух, ве че ра 180

го лод, сытость 2 глад 24, гла дан, гла дан сам, 
глад на, глад но, си тост 29
ди је та, го ји 2, го ја зност, го јим, 
го ји ти, ка ло ри је, мо да, не је дем, 
сма њи 11

На мир ни це ко је 
се ко  ри  сте уз 
хлеб или пра ве 
са хле бом:

ма сло 7, мо ло ко 5, бу тер брод, 
во да, и во да 2, пе сок, сок, 
чай 21

во да 12, мле ко 7, ме со 4, пу тер 3, 
сен двич 2, и мле ко, кај мак, мар га-
рин, ма сно, па ра дајз, сир, сир ће 35

Ме сто где се 
хлеб је де или 
обич но на ла зи:

кухня, в та рел ке, на сто ле, 
стол 4

сто 3, мен за 4

При пре ма за 
кон зу ми ра ње 
хле ба:

ре зать, нож 2 нож 3, ло мљен, то стер 5

Укупно: 54 (10,32%) 264 (35,29%)
ХлеБ 
КАО 
ПРО ИЗ-
вОд:

Опис век не 
пре ко чу ла:43

черствый 37, све жий 28, 
мягкий 22, су хой, жест кий
ве ли чи на
вкусный 21, вку сно 6, вкус, 
вку сное 
теплый 10, горячий 7, те пло
ду шистый 6, за пах 3, аро-
матный, за пах хле ба

148

ме ко 2, ба ја ти, свеж, тврд, крц кав, 
крц ка во, ме ко ћа
ве ли ки
мњам, ужи так

врућ 5, вру ће 4, то пао, то пли на, 
ми рис 5, ми рис хле ба 

леп, ле по 30
Пре ма са ста ву / 
вр сти бра шна:

черный 30, белый 23, ржа ной 
22, пше ничный 4, черный 
ржа ной
 80 

бе ли 46, цр ни 33, бео 9, бе ло 6, ра жа-
ни 3, цр но, ин те грал ни, по лу бе ли 2, 
бе ли на, црн, цр ни, цр ни ви та ми ни-
зи ра ни, по лу цр ни, ра же ни 109

Пре ма на чи ну 
из ра де и 
об ли ку:

бул ка 14, ка ра вай 5, ба тон, 
бу хан ка 4, круглый 3, сдоб-
ный 2, круг, ла ваш, ор лов-
ский, по довый, пышный, 
рус ский, ситный, су харь 40
на стоящий  1

век на 6, пе ци во 5, по га ча, су сам 
4, ки фла 2, ба ни ца, век на хле ба, 
до ма ћи, ги ба ни ца, на род ни, 
окру гло, са су вим гро жђем 28

Де ло ви век не: ку сок 3, кор ка, ко роч ка, кро-
шки; черный, мягкий, с 
хрустящей ко роч кой;44 7

ко ра, мр ва 3, мр ви це 2, ко ра ле ба, 
ко ри це, мр ви ца, пар че, ру пе, сре-
ди на 14 

Про цес до би-
јања бра шна 
(биљ ке, њи ве, 
про из во ђа чи, 
жит ни це):

по ле 6, пше ни ца 2, ам бар, 
зер но, злак, ко лосья, на по ле, 
не у ро жай, озимый, осень, 
рожь, со зрел, со лом ка 19
труд 2, ра бо та, хле бо роб 4

жи то 16, пше ни ца 13, раж 5, жи-
та ри це 3, зр но 2, кла сје, ку ку руз, 
њи ва, тра ва, жи та ри ца 44

ра тар, се љак 2

Вој во ди на, Ла ле, Пан че во 3 

43 У истом ре ду, јед не по ред дру гих, да те су ру ске и срп ске ре ак ци је ко је се од но се на 
јед но чу ло.

44 Тач ком са за пе том одва ја се ре ак ци ја јед ног ис пи та ни ка.
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Про цес до би-
јања хле ба:

печ ь 2, ис печь, с му кой 4 бра шно 34, те сто 4, ме си ти, рер на, 
скроб 41

Уо би ча је но вре-
ме пра вље ња 
или ку по ва ња 
хле ба:

ју тро 4, уста ја ње ра но 5

Осо ба ко ја пра-
ви или ку пу је 
хлеб:

ма ма, же на 2 пен зи о нер 2 

Укупно: 305 (58,31%) 278 (37,16%)
ХлеБ 
КАО 
РОБА:

ма га зин 4, ку пить 2, белый 
за 25 ко пе ек, в ма га зи не, про-
дукт, промышлен ность 10

пе ка ра 13, Ц мар кет, ку по ви на, 
20 дин. 2, јеф тин, јеф ти но ћа, 
про дав ни ца, три ди на ра, ску по, 
ску по ћа 25

Мо гу ћа упо тре-
ба хле ба као 
сточ не хра не:

в ве дре, для ко ров, овцы 3

Укупно: 13 (2,48%) 25 (3,34%)
Укупно за групу: 372 (71,12%) 567 (75,80%)

Хлеб као обје кат у ру ском и у срп ском АП по сма тра про цен ту ал но вр ло 
сли чан број ис пи та ни ка (у ру ском – 71,12%, у срп ском – 75,80%). 

По ла зе ћи од реч нич ких де фи ни ци ја, а оне о хле бу го во ре као о људ ској 
хра ни ко ја се пра ви од бра шна, има спе ци фи чан об лик и пе че се, нај пре смо 
из дво ји ли ре ак ци је ко је ука зу ју на то да је хлеб ХРА НА. Ру ски и срп ски ма-
те ри јал го то во да се по ду да ра и у де та љи ма. По сма тра ње хле ба као на мир-
ни це иза зва ло је ре ак ци је ко је се ти чу рад њи уо би ча је них за хра ну (је де ње, 
жва ка ње), на зи ва обро ка итд., а у окви ру ове под гру пе за па жа мо ука зи ва ње 
на основ ну функ ци ју хле ба и хра не уоп ште: уто ли ти глад. Ин те ре сант на је 
по ја ва ре ак ци ја у срп ском АП ко је го во ре о по сле ди ца ма пре те ра не упо тре бе 
хле ба (го ја зност) и њи хо вом спре ча ва њу (ди је та, сма њи, не је дем).45 Ова квих 
ре ак ци ја не ма у ру ском АП, и ово је је ди на ве ћа раз ли ка ме ђу њи ма. 

На то да се хлеб обич но је де са не ком дру гом хра ном по ка зу ју и ре ак-
ци је из АП из дво је не у по себ ну под гру пу (На мир ни це ко је се ко ри сте уз 
хлеб или пра ве са хле бом). Хлеб се по не кад до дат но при пре ма за је ло (се че 
се, пе че у то сте ру и сл.), на шта ука зу ју ре ак ци је из под гру пе При пре ма за 
кон зу ми ра ње хле ба. 

Ме сто где се хлеб је де или обич но на ла зи из дво ји ли смо као по след њу 
под гру пу ко ја се од но си на хлеб као хра ну. 

Нај ве ћи број ре ак ци ја у ко ји ма се го во ри о хле бу као објек ту од но си се 
на оне ко је го во ре о кон крет ном пред ме ту са свој стве ним фи зич ким ка рак-
те ри сти ка ма. Нај фре квент ни је ре ак ци је у оба АП при сут не су упра во у 
под гру пи ХлеБ КАО ПРО ИЗ вОд. У њој на ла зи мо по дат ке ко ји омо гу ћу ју де та љан 
опис хле ба, укљу чу ју ћи ње гов уо би ча је ни из глед, бо ју, ми рис, укус, тек сту-
ру, тем пе ра ту ру. Да ју се на зи ви за де ло ве хле ба (ко ри ца, сре ди на, мр ве), као и 
за по себ не вр сте ко је се из ра ђу ју од раз ли чи тих вр ста бра шна или са дру гим 

45 Ре ак ци ју мо да укљу чи ли смо у ову гру пу јер је сма тра мо ко мен та ром на зах те ве мо-
дер ног дру штва у ве зи са од ба ци ва њем хле ба у ис хра ни. 
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до да ци ма. Ис пи та ни ци да ју по дат ке о про це су до би ја ња хле ба (ме ше ње, 
пе че ње), о вре ме ну ка да се обич но из ра ђу је (ују тро), али и о про це су до би-
ја ња бра шна као основ не си ро ви не, укљу чу ју ћи на во ђе ње те ри то ри ја где се 
уо би ча је но га је жи та ри це и ука зи ва ње на на по ран рад ра та ра. У ову гру пу 
укљу чи ли смо и ре ак ци је ко је го во ре о то ме ко обич но хлеб при пре ма или, 
у са вре ме ним усло ви ма, ку пу је и до но си ку ћи. 

Иа ко се са др жа ји ру ског и срп ског АП углав ном пре кла па ју, нај ве ће 
раз ли ке су у то ме што се у ру ском АП као нај број ни је ја вља ју ре ак ци је ко је 
го во ре о цр ном (ра жа ном) хле бу, а у срп ском о бе лом (пше нич ном), што је 
усло вље но раз ли ка ма у кул ту ри и пре те жној упо тре би хле ба од на ве де них 
вр ста бра шна у сва ко днев ном жи во ту. 

На по тре бу из два ја ња у по себ ну гру пу ре ак ци ја оних ко је се од но се на 
ХлеБ КАО РО Бу ука зу је чи ње ни ца да ис пи та ни ци го во ре о ин ду стриј ској про-
из вод њи, о ње го вој це ни, о ме сту где се на ба вља, као и о упо тре би хле ба као 
сточ не хра не. Ови по да ци ја сно све до че о то ме да се у са вре ме ном дру штву 
за сва ко днев ну упо тре бу ко ри сти ин ду стриј ски на пра вљен хлеб, пре ма ко-
јем че сто не по сто ји она кав сте пен по што ва ња ка кво је за бе ле же но у ет но-
граф ским из во ри ма. 

4.4.2. ХлеБ КАО деО Кул ту Ре. На осно ву ет но граф ских по да та ка оче ку је 
се ука зи ва ње на ве зу хле ба са об ре ди ма и тра ди ци јом, што и про на ла зи мо 
у оба АП. Ов де при ме ћу је мо ве ћи сте пен раз ли ко ва ња у де та љи ма – еле-
мен ти ма под гру па у ру ском и срп ском АП, што је ра зу мљи во, и би ће об ја-
шње но у ана ли зи са др жа ја АП. 

У ре ак ци је гру пи са не пре ма чи ње ни ци да упу ћу ју на зна чај хле ба за 
кул ту ру укљу чи ли смо и оце ну, по што је она не по сред но ве за на за ис ку ства 
је зич ко-кул тур не за јед ни це. 

Та бе ла 2: Хлеб као део кул ту ре. 
ХлеБ 
КАО деО 
Кул ту Ре:

Пре це дент ни 
тек сто ви:

на сущный 58, Хри стос, 
ка мень 

все му го ло ва 12,46 го ло ва 
6, все му го ло ва! гу стой47

горький48; зо ло то, на ган49; 
си рот50, 

на ро ду 2, на ро дам51

и зре лище52 87

на су шни 19, наш на су шни 6, ка мен, 
мо ли тва 2, Бог, цр ква, ду ша, Исус

мо ти ка 353

игра 2, игре 39

46 Ру ска по сло ви ца гла си хлеб все му ֱо ло ва.
47 По сло ви ца ֱусֳые хле ба в ֲо ле – бу деֳ и на сֳо ле хле ба вволю.
48 Ро ман Ва ле ри ја За ми сло ва „Горький хлеб”.
49 Филм Сам ве ла Га спа ро ва „Хлеб, зо ло ֳ о, на ֱ ан”.
50 Но ве ла Јан ка Бри ла „Си роֳ ский хлеб”.
51 Че ста па ро ла у со вјет ском пе ри о ду.
52 Из ре ка хле ба и зре лищ од го ва ра срп ском хле ба и ига ра.
53 Срп ска из ре ка тра жи хлеб без мо ти ке.
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Упо тре ба хле ба 
у тра ди ци о нал-
ним об ре ди ма и 
ри ту а ли ма:

соль 14, и соль 3, да соль 2
19

со 14, ви но 6, и со, и ви но 2, сол 25

Хлеб и тра ди-
ци ја на ро да:

ба ла лайка , война, мир 

наш, общий 

святыня 5

оби чај 2, по ро ди ца 2, ба ка, по што-
ва ње, Ср би ја, тра ди ци ја, ог њи ште, 
Цр на Го ра 

све ти ња 2 12
Нео п ход ност 
хле ба: 

жизнь 6, всег да 7 жи вот 22, по тре ба 6, основ но 4, 
глав но, нео п ход но, оп ста нак, пре-
жи вља ва ње 3, нео п хо дан, нео п ход-
ност 2, без ње га се не мо же, ег зи-
стен ци ја, на ви ка, нај по треб ни је, 
не што нео п ход но, основ, осно ва, 
осно ва све га, по тре бан, пре жи ве ти, 
пре жи вља ва ти, при о ри тет но, сва ки 
дан, сва ко дне ви ца, сва ко днев но, 
тре ба 

не по треб но 65
Укуп но: 118 (22,56%) 141 (18,85%)
ОЦе НА: По зи тив на 

оце на:
бо гат ство 6, зо ло то, на ше 
бо гат ство 2, бе ре ги, бе ре-
ги те, бе речь, до рог нам, 
до ро гой, дра го цен ность, 
ра дость, эко но мить 
вещь уни кальная, единый
хо ро ший 21

стан дард 
на да, са мо то и има мо, сна га, спас

до бар 6
Не га тив на 
оце на: 

не хо чу, пло хой, яд
3

про сјак, си ро ма штво, си ро ти ња
не во лим 4

Укуп но: 24 (4,58%) 10 (1,33%)
Укуп но за гру пу: 143 (27,14%) 151 (20,18%)

Пре це дент ни тек сто ви су по себ на гру па ко ја по ве зу је хлеб са кул ту ром 
у оба на ро да, па та ко и у по сма тра ним АП. Хлеб као ва жан део хри шћан ске 
кул ту ре у ру ском и срп ском АП при су тан је пре све га као лек се ма ко ја се 
по ја вљу је уну тар мо ли тве и из ре ке (на сущный / на су ֵ ни, ка мень / ка мен), 
што по твр ђу ју и дру ге ре ак ци је ко је екс пли цит но о то ме го во ре (Исус, Хри-
стос, цр ква, мо ли тва). Ре ак ци је усло вље не по сло ви ца ма и из ре ка ма у ру ском 
и срп ском на ро ду у ко ји ма је кључ на лек се ма хлеб та ко ђе су при сут не у овој 
гру пи (в. фу сно те 46, 47, 52 и 53), а у ру ском АП по ја вљу ју се и ре ак ци је по-
ве за не са на сло ви ма умет нич ких де ла, че га не ма у срп ском. 

Хлеб и со као пред ме ти ко ји се ко ри сте у тра ди ци о нал ним ри ту а ли ма 
усло ви ли су и по ја ву ве ћег бро ја ре ак ци ја ко је са др же лек се му соль / со у оба 
АП. У срп ском АП из два ја се и по ве зи ва ње хле ба са ви ном, што та ко ђе мо же 
да се по сма тра као ука зи ва ње на ве зу са хри шћан ским об ре ди ма. 

Нај про бле ма тич ни је је из два ја ње по себ не гру пе ко ја се ти че „чи сте” 
тра ди ци је. На и ме, ре ак ци је у ру ском АП ба ла лайка , война и мир, као и наш 
и общий мо гу се мо жда и дру га чи је ту ма чи ти, али их об је ди њу је кон цепт 
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за јед ни штва, ко ји је ти пи чан за ру ску кул ту ру. Срп ске ре ак ци је су екс пли-
цит ни је и не зах те ва ју по себ но об ја шње ње. 

Нај ве ћа раз ли ка у са др жа ју АП при сут на је у под гру пи ко ју смо на зва ли 
нео п ход ност хле ба, по што је го то во де сет пу та ви ше срп ских ис пи та ни ка 
ука за ло на то да је хлеб не из о став ни део сва ко дне ви це срп ског на ро да. Не 
мо же се по ре ћи ни ва жност хле ба за Ру се, јер се као ре ак ци ја по ја вљу је лек-
се ма жизнь. 

У оба на ро да хлеб се оце њу је углав ном по зи тив но. У АП го то во да не 
по сто је екс пли цит но из ра же не оце не (бе ле жи мо са мо 3 ре ак ци је: хо ро ֵ ий, 
ֲло хой, до бар), па смо у ову гру пу укљу чи ли лек се ме са из ра зи то по зи тив-
ном или не га тив ном ко но та ци јом. Знат но ве ћи број по зи тив них оце на при-
су тан је у ру ском АП. Ин те ре сант но је да се код Ру са хлеб по сма тра као 
бо гат ство, а код Ср ба не увек, ма да се по ја вљу ју и ре ак ци је са по зи тив ном 
ко но та ци јом спас, на да, сна га. Ре ак ци ју са мо то и има мо мо же мо сма тра ти 
ре зиг ни ра ном из ја вом јер се у срп ској кул ту ри, као што је и у ет но граф ском 
ма те ри ја лу за бе ле же но, хлеб по сма тра као хра на си ро ма ха, по себ но ка да се 
осим ње га не ма ни шта дру го. О ово ме го во ре и ре ак ци је обе ле же не као гру-
па са не га тив ном оце ном (про сјак, си ро ти ња, си ро мах).

5. ЗА Кљу чАК. По што је је дан од ци ље ва овог ра да би ло утвр ђи ва ње у 
ко јој ме ри се асо ци ја тив ни екс пе ри мен ти мо гу упо тре би ти као по у здан из-
вор по да та ка о са др жи ни кон цеп та за опис еле ме на та је зич ке сли ке све та, 
од го вор до би ја мо по ре ђе њем ма те ри ја ла из АП са ин фор ма ци ја ма из лек си-
ко граф ских де фи ни ци ја. Оне пр вен стве но го во ре о хле бу као објек ту.

Асо ци ја тив на по ља да ла су, као што је и оче ки ва но, знат но бо га ти ји ма-
те ри јал ка да су у пи та њу де та љи. По твр ђе но је да је хлеб хра на, да се пра ви 
од раз ли чи тих вр ста бра шна, да има од ре ђен об лик и да се пе че. Мно го број-
не ре ак ци је ис пи та ни ка ти чу се кон крет них свој ста ва хле ба као објек та са 
уку сом, ми ри сом, бо јом, тек сту ром, то пло том, а го во ри се чак и о ка рак те-
ри стич ном зву ку ко ји се про из во ди док се он је де. На осно ву ре ак ци ја из АП 
мо же се ре кон стру и са ти про цес из ра де хле ба54 и ње гов пут од њи ве до сто ла. 

У од но су на ког ни тив ну де фи ни ци ју Ане Вје жбиц ке, по да ци из АП 
углав ном по на вља ју еле мен те у ве зи са сва ко днев ним кон зу ми ра њем хле ба 
у ци љу уто ља ва ња гла ди, о по тре би да се де ли (усит ни) пре упо тре бе и да 
се је де исто вре ме но са не чим дру гим, као и о про це су до би ја ња хле ба (бра-
шна) од спе ци јал но га је них би ља ка. У АП не ма ука зи ва ња на је де ње хле ба 
ру ком. 

Оно што ни је би ло при сут но у реч нич ким де фи ни ци ја ма од но си се на 
про ме не у са вре ме ном жи во ту за јед ни це, где се хлеб за сва ко днев ну упо-
тре бу углав ном ку пу је, и пред ста вља ре ла тив но јеф ти ну ро бу. Ово до во ди 
и до, са тра ди ци о нал не тач ке гле ди шта, скр на вље ња хле ба, што се ви ди и 
из ре ак ци ја ко је го во ре о хле бу као хра ни за сто ку. 

У де фи ни ци ја ма ни је би ло ука зи ва ња на сна жну ве зу хле ба са кул ту ром 
и тра ди ци јом, ко ја, по ка за ло се, по сто ји у је зич кој све сти са вре ме них го вор-
ни ка: ви ше од че твр ти не ре ак ци ја у ру ском, и пе ти на ре ак ци ја у срп ском 

54 У ре ак ци ја ма је ди но не ма ука зи ва ња на про цес фер мен та ци је. 
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АП од но си се на овај аспект хле ба. По да ци из ет но граф ских из во ра по на-
вља ју се у оба АП и по твр ђу ју да је хлеб жив еле мент хри шћан ске и на род-
не тра ди ци је, и да се по шту је (и у ру ском, и у срп ском АП по сто је ре ак ци је 
свяֳыня и све ти ња). 

Дру ги циљ на шег ис тра жи ва ња био је да по ка же мо ко ји еле мен ти у 
ма те ри ја лу мо гу да се сма тра ју по сле ди цом раз ли ка у кул ту ри, и то је па ра-
лел ним пред ста вља њем са др жа ја АП по ста ло очи глед но. Већ смо ука за ли 
на раз ли ку у пре фе ри ра њу хле ба од ра жи у ру ској и хле ба од пше ни це у 
срп ској кул ту ри. Она је би ла усло вље на пре све га раз ли ком у под не бљу у 
ко јем жи ве Ру си и Ср би, а са да је ствар на ви ке. 

Тре ћи циљ био је по ку шај да ва ња но ве де фи ни ци је на осно ву ма те ри-
ја ла до би је ног асо ци ја тив ним екс пе ри мен ти ма. У ког ни тив ној лин гви сти ци 
при хва ћен је тер мин пси хо лин гви стич ка де фи ни ци ја, и она тре ба ло би да 
укљу чи све аспек те ко ји се по ја вљу ју у АП. Као што смо по ка за ли, раз ли ке 
у са др жа ју АП за ру ске и срп ске го вор ни ке су ми ни мал не, па се мо же по ста-
ви ти за јед нич ка де фи ни ци ја, ко ја се раз ли ку је са мо у де та љи ма. 

Уко ли ко би смо ко ри сти ли ве ћи ну по да та ка ко је да ју ис пи та ни ци, де фи-
ни ци ја би мо гла да гла си ова ко: Хлеб је основ на хра на ко јом се уто ља ва глад. 
Хлеб се обич но је де уз не ку дру гу хра ну и уз сва ки оброк, 55 на ме сти ма 
уо би ча је ним за је ло. Пре је ла мо же се исе ћи но жем или из ло ми ти, а мо же се 
и до дат но пре пе ћи у то сте ру. Хлеб је углав ном окру гао, ве лик, има при ја тан 
ми рис и укус, мо же се је сти кад је то пао и свеж, али и ка да је ба јат. Има крц-
ка ву ко ру и ме ку сре ди ну. Мр ви се и у се би има ру пе. По сто је раз ли чи те 
вр сте хле ба, ко је има ју по себ не на зи ве у за ви сно сти од об ли ка и са сто ја ка. 
Основ ни са сто јак је бра шно од раз ли чи тих жи та ри ца (нај че шће ра жи и пше-
ни це56), а мо гу му се до да ти и дру ги са стој ци (су во гро жђе, су сам). Од бра-
шна се пра ви те сто, оно се ме си и пе че у рер ни. Обич но се хлеб пра ви ују тро. 

Биљ ке од ко јих се пра ви хлеб уз га ја ју се на њи ва ма, нај ви ше у жи то род-
ним пре де ли ма, и га је их ра та ри. Се ју се углав ном у је сен (ози ме су). Мо гу ће 
је и да не ро де до бро. Зр но од ко јег се пра ви бра шно на ла зи се у кла су биљ ке, 
кад са зри са ку пља се, а на кон же тве оста је сла ма. 

Хлеб се обич но ку пу је у про дав ни ца ма ко је мо гу би ти спе ци ја ли зо ва не 
(пе ка ре) или не. Углав ном се сма тра да је јеф тин, али за не ког мо же би ти и 
скуп. Мо же се ко ри сти ти не са мо за ис хра ну љу ди, већ и жи во ти ња. 

Хлеб се у обе кул ту ре по шту је и сма тра све тим, јер је део ва жних хри-
шћан ских и на род них об ре да, у ко ји ма се ко ри сти са со љу или ви ном. У 
срп ској кул ту ри он је ва жан и нео п хо дан за оп ста нак, јер се упо тре бља ва 
сва ко днев но, и по сма тра се као из вор сна ге. Исто вре ме но мо же би ти и сим-
бол си ро ма штва, уко ли ко је он је ди но што се има. 

Да кле, ви ди мо да ин ди ви ду ал на ис ку ства го вор ни ка, са ку пље на то ком 
асо ци ја тив ног екс пе ри мен та и ма те ри ја ли зо ва на кроз до во љан број ре ак ци ја 
на да ти сти му лус, омо гу ћу ју ства ра ње ве о ма де таљ не сли ке о објек ту, укљу-
чу ју ћи раз ли чи те аспек те са ко јег га го вор ни ци по сма тра ју. Пред ност овог 
ис тра жи вач ког ме то да у од но су на ан ке ту је из бе га ва ње би ло ка квог ути ца ја 

55 До да так за срп ску де фи ни ци ју: уко ли ко се је де пре ви ше, иза зи ва го ја зност па је по-
треб но (или мо дер но) др жа ти ди је ту. 

56 Ре до след се раз ли ку је за срп ску и ру ску де фи ни ци ју. 
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на ис пи та ни ке, ко ји је не ми но ван у про це су фор му ли са ња пи та ња за ан ке ту 
и „пре во ђе ња” ре зул та та у углав ном пре де тер ми ни са не мо де ле. Због то га је 
и мо гу ће до би ја ње по да та ка ко ји се ра ни је ни су уо ча ва ли, или се ни су сма-
тра ли до вољ но ре ле вант ним да бу ду укљу че ни у лек си ко граф ске де фи ни ци-
је, а мо гу би ти ва жни за утвр ђи ва ње ве за ме ђу кон цеп ти ма у јед ној кул ту ри, 
или из ме ђу истих кон це па та у раз ли чи тим кул ту ра ма. Сва ка ко, и са ма при-
ро да објек та ко ји се про у ча ва као кон цепт – део је зич ке сли ке све та мо же 
ути ца ти на ква ли тет по да та ка до би је них екс пе ри мен том: ло гич но је оче ки-
ва ти ви ше де та ља ка да се ра ди о кон крет ном пред ме ту не го ка да је реч о 
ап стракт ном пој му, али сма тра мо да ис тра жи ва чи не би тре ба ло да за не ма ре 
вред ност ре зул та та асо ци ја тив них екс пе ри ме на та, и то не са мо као кон трол ног 
ме то да, већ као јед ног од ко ри сних из во ра по да та ка о зна њи ма и ста во ви ма 
чла но ва је зич ко-кул тур не за јед ни це. 

ИЗ ВО РИ 

АРСЈ: Асо ци ја тив ни реч ник срп ско га је зи ка. I део: од сти му лу са ка ре ак ци ји. Пре драг Пи пер, 
Рај на Дра ги ће вић, Ма ри ја Сте фа но вић. Бе о град: Бе о град ска књи га – Слу жбе ни лист 
СЦГ – Фи ло ло шки фа кул тет, 2005.

БТС: Больֵой ֳол ковый сло варь рус скоֱо языка. Сост. и гл. ред. С. А. Ку зне цов. Санкт-Пе тер-
 бург: Но ринт, 2000.

РАС: Рус ский ас со ци а ֳ ивный сло варь. В 2 т. Т. 1. Оֳ сֳи му ла к ре ак ции. Ю. Н. Ка ра у лов, Г. 
А. Че р ка со ва, Н. В. Уфим це ва, Ю. А. Со ро кин, Е. Ф. Та ра сов. Мо сква: ООО „Из да тель-
ство Астрель”: ООО „Из да тельство АСТ”, 2002. 

РМС: Реч ник срп ско хр ват ско га књи жев ног је зи ка. Но ви Сад ‒ За греб: Ма ти ца срп ска – Ма-
ти ца хр ват ска, 1967‒1976. 

СД: Н. И. Тол стой (ред.). Славянские древ но сֳи. Эֳно лин ֱ ви сֳи че ский сло варь. Т. 5. Мо сква: 
Ме жду на родные от но ше ния, 2012.

СМ: Све тла на М. Тол стој, Љу бин ко Ра ден ко вић (ур.). Сло вен ска ми то ло ги ја. Ен ци кло пе диј ски 
реч ник. Бе о град: Zep ter Bo ok World, 2001. 

фА смеР, Макс. Эֳи мо ло ֱ и че ский сло варь рус ско ֱ о языка. В чеֳырех ֳо мах. Пе ре вод с не мец-
ко ֱ о и до ֲ ол не ния О. Н. Тру ба че ва. Из да ние вֳо рое, сֳе ре о тиֲ ное. Том 4. Мо сква: 
Про гресс, 1987. 

ЦИ ТИ РА НА ЛИ ТЕ РА ТУ РА

БА Рт мИњ сКИ, Је жи. Је зик – сли ка – свет. Бе о град: Slo vo Sla via, 2011. 
дРА ГИ ће вИћ, Рај на. Вер бал не асо ци ја ци је у се ман тич ким ис тра жи ва њи ма. Асо ци ја тив ни реч-

ник срп ско га је зи ка. I део: од сти му лу са ка ре ак ци ји. Пре драг Пи пер, Рај на Дра ги ће вић, 
Ма ри ја Сте фа но вић. Бе о град: Бе о град ска књи га – Слу жбе ни лист СЦГ – Фи ло ло шки 
фа кул тет, 2005, 56–80. 

дРА ГИ ће вИћ, Рај на, Ма ри ја сте фА НО вИћ. О славянской ас со ци а тив ной лек си ко гра фии. М. И. 
Черныше ва (ред.). Славянская лек си ко ֱ ра фия. Мо сква: Из да тельск ий цен тр „Азбу ков-
ник”, 2013, 390–404. 

КА РА у лОв, Ю. Н. Ас со ци а ֳ ив ная ֱрам ма ֳ и ка рус ско ֱ о языка. Мо сква: Рус ский язык, 1993. 
КА РА у лОв, Ю. Н. Ак ֳ ив ная ֱрам ма ֳ и ка и ас со ци а ֳ ив но-вер бальная сеֳь. Мо сква: ИРЯ РАН, 

1999. 
ПО ПО вА, З. д., И. А. сте Р НИН. Коֱни ֳ ив ная лин ֱ ви сֳи ка. Мо сква: АСТ: Во сток – За пад, 2007. 
сте Р НИН, И. А., А. В. Ру дА КО вА. Пси хо лин ֱ ви сֳи че ское зна че ние сло ва и еֱо оֲи са ние. Те о ре-

ти че ские про блемы. Lam bert Aca de mic Pu blis hing, 2011. 

МА РИ ЈА СТЕ ФА НО ВИЋ



83

сте фА НО вИћ, Ма ри ја. Је зич ка сли ка по ро ди це у ру ском и срп ском је зи ку. Но ви Сад: Фи ло зоф-
ски фа кул тет, 2012.

сте фА НО вИћ, Ма ри ја. О ан ке ти отво ре ног ти па као из во ру за опис кон це па та: рад. Сне жа на 
Гу ду рић, Ма ри ја Сте фа но вић (ур.). Је зи ци и кул ту ре у вре ме ну и про сто ру 3. Те мат ски 
збо р ник. Но ви Сад: Фи ло зоф ски фа кул тет, 2014, 115–125. 

ушА КО вА, Т. Н. Понятие языко во го со зна ния и струк ту ра ре че-мысл е-языко вой си стемы. Н. 
В. Уфим це ва (ред.). Языко вое со зна ние: ֳе о ре ֳ и че ские и ֲри кладные аспекֳы. Мо сква 
– Бар на ул: Из да тельство Ал тайско го уни вер си те та, 2004, 6–17.

чеР КА сО вА, Г. А. Рус ский ас со ци а тивный те за у рус: компьютер ная вер сия. Н. В. Уфим це ва 
(ред.). Языко вое со зна ние: ֳе о ре ֳ и че ские и ֲри кладные асֲекֳы. Мо сква – Бар на ул: 
Из да тельство Ал тайско го уни вер си те та, 2004, 240–256. 

*
wi er zBic ka, An na. Le xi co graphy and Con cep tual Analysis. Ann Ar bor: Ka ro ma Pu blis hers, Inc., 1985.
wi er zBic ka, An na. Rod za je kul tu ro we i rod za je na tu ral ne – chleb i wo da. An na Wi er zbic ka. Se-

mantyka . Jed nost ki ele men tar ne i uni wer sal ne. Lu blin: Wydaw nic two Uni wersyte tu Ma rii 
Cu rie-Sk łodow ski ej, 2006, 259–265. 

Ма рия Сте фа но вич

ОБ ЭКСПЕ РИ МЕН ТАЛЬНЫХ МЕ ТО ДАХ В ОПИ СА НИИ ЯЗЫКО ВОЙ КАР ТИНЫ МИ РА:
АС СО ЦИ А ТИВ НОЕ ПО ЛЕ В КА ЧЕ СТВЕ ИС ТОЧ НИ КА

(НА МА ТЕ РИ А ЛЕ СТИ МУ ЛА ХЛЕБ В РУС СКОМ И В СЕРБ СКОМ ЯЗЫКАХ)

Р е з ю м е

Ма те ри алы, по лу ченные в ре зульта те ана ли за от крытых и за крытых ан кет, а так же 
пу тем мас совых ас со ци а тивных экспе ри мен тов с но си телями  языка, в се ман ти че ских ис сле-
до ва ниях при меняются чаще все го только в ка че стве кон троля, так как существу ет сом не ние 
в во змо жно сти ис пользо ва ния данных, ко торые не по сред ствен но связаны с личным опытом 
че ло ве ка, в ис сле до ва ниях, ори ен ти ро ванных на объек тив ное опи са ние фраг мен тов кар тины 
ми ра. В дан ной статье по ка за но, что ана лиз ма те ри а ла, пред ста влен но го в пол но ценных ас-
со ци а тивных полях, при во дит к бо лее объек тивным ре зульта там: в отли чие от ан кеты, в 
ко то рой ис сле до ва тель, за да вая во пр осы в опре де лен ной фор ме, не из бе жно влияет на со дер-
жа ние ма те ри а ла, в мас со вом ас со ци а тив ном экспе ри мен те та ко го влияния нет. 

В на стоящей ра бо те срав ни ваются данные, по лу ченные пу тем ана ли за лек си ко гра фи-
че ской и ког ни тив ной де фи ни ций сло ва хлеб в рус ском и серб ском языках, а так же этно гра-
фи че ские данные, ка сающие ся хле ба в рус ской и серб ской культу рах, с ма те ри а лом пол но-
ценных ас со ци а тивных по лей (АП), пред ста вленным в ас со ци а тивных сло варях. Ана лиз 
по ка зал, что в АП обо их языков указыва ется не только на все аспекты хле ба, о ко торых 
упо ми на ется в сло варях и энци кло пе диях культуры, но и даются мно го чи сленные де та ли о 
них и новые эле менты, по лезные для бо лее по дроб но го опи са ния хле ба и спо со бов его кон-
цеп ту а ли за ции. 

Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Фи ло зоф ски фа кул тет 
Од сек за сла ви сти ку
Др Зо ра на Ђин ђи ћа 2, 21000 Но ви Сад, Ср би ја
mste fa no vic@ff.uns.ac.rs
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Еди та Ан дрић

АСО ЦИ ЈА ТИВ НО ПО ЉЕ ЛЕК СЕ МЕ KENYÉR У МА ЂАР СКОМ 
И ХЛЕБ У СРП СКОМ ЈЕ ЗИ КУ∗

Пред мет овог ра да је сте кон тра стив на ана ли за асо ци ја тив ног по ља лек се ма којe у 
ма ђар ском и срп ском је зи ку озна ча ва ју основ ну жи вот ну на мир ни цу. Осно ву за ис тра-
жи ва ње чи не асо ци ја тив ни реч ни ци ова два је зи ка. Ре зул та ти су ком па ри ра ни са кор-
пу сом до би је ним на осно ву пи лот-ис тра жи ва ња. Да ти су од го во ри на пи та ња да ли се 
и у ко јој ме ри асо ци ја тив но по ље ре чи kenyér раз ли ку је код ис пи та ни ка у ма ти ци и у 
Вој во ди ни, те да ли и у ко јој ме ри срп ски је зик и кул ту ра ути чу на евен ту ал не раз ли ке.

Кључ не ре чи: мен тал ни лек си кон, асо ци ја тив но по ље, сти му лус, ре ак ци ја, kenyér, 
хлеб, ма ђар ски је зик, срп ски је зик.

The to pic of this pa per is the con tra sti ve analysis of the as so ci a ti ve fi eld of le xe mes that 
sig nify sta ple food in Hun ga rian and Ser bian. The re se arch ba sis are as so ci a ti ve dic ti o na ri es 
in both lan gu a ges. The re sults are com pa red to the cor pus com pi led as a re sult of a pi lot-re se-
arch pro ject. The re spon dents an swe red the qu e sti ons if and to what ex tent the as so ci a ti ve 
fi eld of the le xe me kenyér va ri es among dif fe rent spe a kers of Hun ga rian in Hun gary and Voj -
vo di na, and if and to what ex tent the Ser bian lan gu a ge and cul tu re af fect pos si ble va ri a ti ons. 

Key words: men tal le xi con, as so ci a ti ve fi eld, sti mu lus, re ac tion/re spon se, kenyér, hleb, 
Hun ga rian lan gu a ge, Ser bian lan gu a ge. 

1. увОд. Ана ли за мен тал ног лек си ко на, ре ла тив но но ва гра на пси хо-
лин г ви стич ких и не у ро лин гви стич ких ис тра жи ва ња, у све ту се си сте мат ски 
из у ча ва од сре ди не XIX ве ка, иа ко су се ана ло ги ја ма раз ли чи ти ис тра жи-
ва чи ба ви ли знат но ра ни је, још у ан тич ко до ба. С дру ге стра не, вер бал ним 
асо ци ја ци ја ма пси хо ло зи по чи њу да се озбиљ ни је по све ћу ју тек по чет ком 
XX ве ка.1 

На на шем про сто ру пак ова област лин гви сти ке до шла је у фо кус ин-
те ре со ва ња ис тра жи ва ча сра змер но не дав но, пре де це ни ју, де це ни ју и по, у 
че му су се на ро чи то ис та кли Пре драг Пи пер, Рај на Дра ги ће вић, Маријa 
Сте фа но вић и по је ди ни дру ги ау то ри. Из у ча ва ње вер бал них асо ци ја ци ја 
срп ског је зи ка се нај ви ше осла ња на ру ску шко лу, што је ра зу мљи во из два 
раз ло га: с јед не стра не, по сто је оп се жна ис тра жи ва ња у ру ском је зи ку, па 
са мим тим и бо га та ли те ра ту ра, а, са дру ге, срп ски и ру ски ге не о ло шки 
при па да ју ис тој гру пи је зи ка, те се и мен тал ни лек си ко ни у ова два је зи ка у 
ве ли кој ме ри по кла па ју.2

* Овај рад је на стао у окви ру про јек та Је зи ци и кул ту ре у вре ме ну и про сто ру (бр. 178002), 
ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.

1 Ви ше о раз во ју ове ди сци пли не, ка ко у свет ским та ко и у на шим окви ри ма, в. у дРА-
ГИ ће вИћ 2005б.

2 Има ју ћи ово у ви ду, не чу ди да се ме ђу на ве де ним име ни ма на ла зи чак дво је до ма ћих 
ру си ста.
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У ма ђар ској лин гви сти ци, из у зев два ис тра жи ва ња, Balló 1983 и ja Gusz-
Tinné ÚjVári 1985,3 све до по чет ка но вог ми ле ни ју ма ни је би ло озбиљ ни јег 
ра да на ову те му. За раз ли ку од до ма ћих, ма ђар ски ау то ри су пре те жно 
окре ну ти за пад ној ли те ра ту ри (нпр. clark 1970; da con Ta – oBrsT – sMiTH 
2003; de e se 1965; For resT 1977; Кеnт – ro sa noFF 1910; nel son – Mc eVoy – 
scHre i Ber 1998; posT Man – kep pel 1970; Vos sen 1998), али се ко ри сте и ру ским 
из во ри ма (нпр. kaРАулОв и др. 1994‒1998; ле ОНтьев a 1978). Нај и стак ну ти ји 
лин гви сти ко ји се да нас ба ве пре те жно овом об ла шћу за пра во су про фе со ри 
са уни вер зи те та у Бу дим пе шти и Ве спре му, при че му су им глав на ин те ре-
со ва ња пси хо лин гви сти ка, дво је зич ност и пер цеп ци ја го во ра. Та ко нпр. 
Го ши и Ко вач – у сво јим ис тра жи ва њи ма по све ће ним по пу ла ци ји школ ске 
де це и ста ри јих осо ба – ука зу ју на чи ње ни цу да се асо ци ја тив ни ме тод мо же 
успе шно при ме ни ти и у ана ли зи мен тал ног лек си ко на. При то ме су за кљу-
чи ли да се на тај на чин ак ти ви ра ју и ак тив ни и па сив ни де ло ви лек си ко на, 
чи ме се по твр ђу је хи по те за да што је при ступ лек си ко ну бр жи то се ви ше 
ре чи мо же при зва ти код асо ци ја ци ја. Ти ме они об ја шња ва ју чи ње ни цу да 
ста ри ји љу ди у на че лу има ју ви ше ре ак ци ја и ко ри сте ду же ре чи (Gósy – 
koVács 2001). У јед ном свом са мо стал ном ра ду Ма ри ја Го ши пак до ла зи до 
за кључ ка да су код де це и ста рих осо ба че шћи без у спе шни по ку ша ји при сту-
па лек си ко ну не го што је то слу чај код мла ђе и сред ње ге не ра ци је. Ов де се 
раз ли ке ме ђу ге не ра ци ја ма не за вр ша ва ју: на и ме, нај мла ђи и нај ста ри ји се 
че сто во де стратeгијом фо нет ског скло па сти му лу са или ко ри сте крај ре чи 
као под сти цај код да ва ња од го во ра, па је за њих ка рак те ри стич но да не ко ри-
сте основ не об ли ке ре чи, већ им до да ју на став ке (Gósy 2000).

Жолт Лен ђел у мо но гра фи ји по све ће ној мен тал ном лек си ко ну и асо ци-
ја тив ним ис тра жи ва њи ма да је те о риј ске окви ре ове те ме, при ка зу ју ћи ра зул-
та те до ко јих је до шао по мо ћу упит ни ка ме то дом ве за них асо ци ја ци ја. Осим 
то га, он да је и при каз ба за по да та ка ко ји по сто је за ма ђар ски је зик, мо де ле ка ко 
се ре зул та ти тих асо ци ја тив них реч ни ка мо гу упо тре би ти у лин гви стич ке 
(те о рет ска лин гви сти ка, оп шта пси хо лин гви сти ка, раз вој на пси хо лин гви сти-
ка, со ци о лин гви сти ка, исто ри ја је зи ка, пе да го шка лин гви сти ка, афазиoлогија, 
фо рен зич ка лин гви сти ка, дво је зич ност) али и не лин гви стич ке свр хе (мар ке-
тинг, ту ри зам, пе да го ги ја, ис пи ти ва ње јав ног мње ња). Лен ђел пру жа од го вор 
и на пи та ње шта асо ци ја ци је от кри ва ју о мен тал ном лек си ко ну, ко ји је с 
јед не стра не ин ди ви ду ал на а с дру ге стра не ко лек тив на по ја ва. Ко нач но, ба ви 
се и лек сич ко-се ман тич ким струк ту ра ма ре ак ци ја на по је ди не сти му лу се 
(фо нет ским скло пом, гра ма ти ком, се ман ти ком) али и ин тер ди сци пли нар ним 
лин гви стич ким гра на ма (праг ма тич ким, со ци о лин гви стич ким, со цио-кул-
ту ро ло шким пи та њи ма), на гла ша ва ју ћи да се асо ци ја тив на ве за ме ђу ре чи-
ма мо же об ја сни ти по мо ћу те о ри је атом ских ме ху ри ћа и те о ри је па у чи не 
(lenGyel 2012).

Као што сви је зи ци упр кос раз ли ка ма по се ду ју и уни вер зал не осо би не, 
та ко и мен тал ни лек си кон има уни вер зал не и спе ци фич не ка рак те ри сти ке 
ве за не за ти по ло шке осо бе но сти је зи ка. Мен тал ни лек си кон за ви си од мно-
го број них чи ни ла ца и баш због то га те шко га је објек тив но са гле да ти па и 

3 Oва два ра да су ба зе по да та ка којe су на ста ле на осно ву упит ни ка.
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у це ло сти об у хва ти ти. Он за ви си од струк тур ног и се ман тич ког по тен ци ја ла 
са мог је зи ка, али и од ког ни тив них и праг ма тич ких мо ме на та, те се кон стант-
но ме ња у за ви сно сти од са знај них и дру штве них про ме на. Је дан од на чи на 
са гле да ва ња и про у ча ва ња ор га ни за ци је мен тал ног лек си ко на је сте и ана-
ли за сло бод них асо ци ја ци ја, до ко јих се до ла зи по мо ћу оп се жних упит ни ка. 
Ре зул та ти до би је ни на тај на чин пу бли ку ју се у об ли ку асо ци ја тив них реч-
ни ка, ко ји се мо гу ко ри сти ти у раз ли чи тим те о рет ским и при ме ње ним лин гви-
с тич ким ис тра жи ва њи ма. Они не са мо да пру жа ју ве о ма ко ри сна са зна ња о 
јед ном кон крет ном је зи ку већ су из у зет но зна чај ни у ком па ра тив ним и кон-
тра стив ним ис тра жи ва њи ма два или ви ше је зи ка, јер „ви сок сте пен слич-
но сти у асо ци ја ци ја ма ука зу је на кул ту ро ло шке, со ци о ло шке и по ли тич ке 
ве зе на ро да и њи хо во за јед нич ко ис ку ство. Слич но сти и раз ли ке све до че или 
опо вр га ва ју уни вер зал ност људ ског мен тал ног скло па” (дРА ГИ ће вИћ 2005а: 57).

По себ но је зна чај но вр ши ти ова ква ис тра жи ва ња код би лин гвал них 
осо ба, а на ро чи то у мул ти ет нич ким сре ди на ма, ка ква је Вој во ди на, где се 
по је дин ци осим је зи ка дру штве не за јед ни це, од но сно др жа ве, слу же и сво јим 
ма њин ским, ма тер њим је зи ком. Ин те ре сант но је упо ре ди ти асо ци ја тив на 
по ља у хо мо ге ним и хе те ро ге ним је зич ким за јед ни ца ма. 

Пси хо лин гви сти ко ји су се ба ви ли дво је зич но шћу има ју два ста ва у 
од но су на ор га ни за ци ју мен тал ног лек си ко на би лин гвал них осо ба. На и ме, 
не ки твр де да се код њих ре чи скла ди ште у је дин ствен лек си кон, од но сно 
да по сто је за јед нич ке се ман тич ке ка те го ри је ко је се за тим де ле и по ве зу ју 
са лек сич ким је ди ни ца ма у јед ном и у дру гом је зи ку (ca ra Maz za – Bro nes 
1980; dur Gu no Glu – ro e di Ger 1987; ko lers 1966), док дру ги сма тра ју да се 
лек сич ки фонд скла ди шти за сва ки је зик за себ но (Taylor 1971; Ge rard – 
scar Bo ro uGH 1989; tuL Ving – co lo Tla 1970). При сут но је, ме ђу тим, и ми шље ње 
по ко јем по сто је чак три раз ли чи та скла ди шта: док јед но са др жи кон цеп ту ал-
не и ис ку стве не ин фор ма ци је, дру га су два ве за на за по себ не је зи ке (pa ra dis 
1980). 

Ју дит На вра чич, та ко ђе ма ђар ски лин гви ста, по мо ћу асо ци ја тив них 
те сто ва већ ду ги них го ди на ис пи ту је функ ци о ни са ње мен тал ног лек си ко на 
код би лин гвал них осо ба. На осно ву сво јих ис тра жи ва ња она твр ди да дво-
је зич не осо бе има ју за јед нич ку се ман тич ку ре пре зен та ци ју пој мо ва али са 
два одво је на лек сич ка си сте ма скла ди ште на у је дин стве ни, за јед нич ки лек-
си кон. При то ме, уре ђе ност мен тал ног лек си ко на за ви си од ни воа је зич ке 
ком пе тен ци је по је дин ца, од ти по ва лек се ма, од стра те ги ја уче ња је зи ка, од 
уче ста ло сти ко ри шће ња је зи ка, али и од уз ра ста у ко јем се усва ја дру ги је-
зик. Осо бе ко је су у ра ном уз ра сту по ста ле би лин гвал не ко ри сте углав ном 
про це ду рал ну ме мо ри ју за гра ма тич ку ком по зи ци ју, док се за исте те гра-
ма тич ке функ ци је у ка сни јем уз ра сту љу ди осла ња ју ви ше на де кла ра тив ну 
ме мо ри ју. На вра чи че ва твр ди да па ра диг мат ски од но си ве зу ју нај чвр шће 
ускла ди ште не ин фор ма ци је, али и да њи хов од нос за ви си од уз ра ста усва-
ја ња је зи ка, при че му је нај при сут ни ји код де це. Код ста ри јих би лин гвал них 
осо ба пак има ви ше ре ак ци ја син таг мат ског ка рак те ра, што ука зу је на чи ње-
ни цу да се код њих ак ти ви ра де кла ра тив на ме мо ри ја. Она за кљу чу је и да је 
код из ба лан си ра них би лин гвал них осо ба ак ти ва ци ја мен тал ног лек си ко на 
иден тич на оној код мо но лин гвал них (na Vrac sics 2007).
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2. ЦИљ РА дА. С об зи ром на то да асо ци ја ци је до при но се раз у ме ва њу 
на чи на ка ко су лек се ме по ве за не у мен тал ном лек си ко ну, на при ме ру јед не 
лек се ме ана ли зи ран је сег мент функ ци о ни са ња мен тал ног лек си ко на ма ђар-
ског и срп ског је зи ка, и то та ко што је при ме ње но кон тра стив но по ре ђе ње 
јед не име ни це у ма ђар ском и ње ног екви ва лен та у срп ском. До са да је би ло 
слич них ра до ва, али су пред мет из у ча ва ња би ли ге нет ски срод ни је зи ци као 
што су сло вен ски (срп ски, ру ски, ма ке дон ски, укра јин ски, бе ло ру ски итд.) 
или је зи ци ин до е вроп ског по ре кла, али не и два ге нет ски уда ље на је зи ка, 
је дан сло вен ски а дру ги угро-фин ски. 

Пи та ње је на ко јим ни во и ма су ре пре зен та ци је раз ли чи тих је зи ка за-
јед нич ке, од но сно на ко јим ни во и ма се оне ве зу ју за по је ди не је зи ке. Прет по-
став ка је да ће се, уко ли ко лек се ма и њен пре вод ни екви ва лент има ју пу но 
за јед нич ких се ман тич ких обе леж ја, ре ак ци је на њих као сти му лу се по кла-
па ти у ве ћој ме ри. 

Ода бра ни по јам је кон кре тан у оба је зи ка, а лек се ме ко је га озна ча ва ју 
спа да ју у ка те го ри ју име ни ца, нај фре квент ни ју вр сту ре чи. И име ни ца kenyér 
и име ни ца хлеб се убра ја ју у основ ну лек си ку по ме ну тих је зи ка. На њи хо вом 
при ме ру ис тра же но је у ко ли кој ме ри се кул ту ро ло шка и со ци јал на, па са мим 
тим и ког ни тив на и праг ма тич ка ис ку ства у ова два је зи ка огле да ју у функ-
ци о ни са њу мен тал ног лек си ко на. Бу ду ћи да се ра ди о ге нет ски и ти по ло шки 
не срод ним је зи ци ма, по шло се од прет по став ке да ће се то од ра зи ти и на 
асо ци ја тив на по ља ко ја су пред мет на шег ис тра жи ва ња. 

За ана ли зу су по слу жи ле од ред ни це у асо ци ја тив ним реч ни ци ма ма ђар-
ског (lenGyel 2008) и срп ског је зи ка (ПИ ПеР – дРА ГИ ће вИћ – сте фА НО вИћ 2005). 
Оба из да ња ре зул тат су ис тра жи ва ња спро ве де них по чет ком про шле де це-
ни је по мо ћу упит ни ка, ме то дом дис крет них сло бод них асо ци ја ци ја. У Ма-
ђар ској је по пу ла ци ја би ла не што мла ђа, ис пи ти ва на су де ца уз ра ста из ме ђу 
10 и 14 го ди на (укуп но 1100), док је у Ср би ји те сто ве ис пу ња ва ло 800 осо ба 
ста ро сти од 18 до 25 го ди на. С об зи ром на то да се ра ди о пред ме ту оп ште 
упо треб не вред но сти са ко јим се ис пи та ни ци сре ћу сва ко днев но, ова раз ли-
ка не би тре ба ло да про из ве де ве ћа од сту па ња, иа ко се асо ци ја ци је че сто 
раз ли ку ју у за ви сно сти од њи хо вог уз ра ста. Ис пи та ни ци у оба слу ча ја жи ве 
у хо мо ге ним на ци о нал ним сре ди на ма и мо гу се сма тра ти мо но лин гвал ним. 

Дру го ис тра жи ва ње је и по оби му и по са др жа ју кра ће, из вр ше но је на 
мно го ма њем узо р ку у Вој во ди ни, где су те сти ра не осо бе би ле би лин гвал не. 
Реч је о 215 ма ђар ских сред њо шко ла ца и сту де на та из Но вог Са да, ко ји су 
за бе ле жи ли сво ју пр ву ре ак ци ју на име ни цу kenyér. На пра вље но је по ре ђе-
ње ре зул та та из ма ђа р ског окру же ња са ре зул та ти ма до би је ним од Ма ђа ра 
у Вој во ди ни. 

3. ЗНА че ње стИ му лу сА. У мен тал ном лек си ко ну су по ве за не ре чи ко је су 
фор мал но и се ман тич ки бли ске. По сто је две нај ва жни је те о ри је о по ве за но-
сти ре чи у лек си ко ну, и то те о ри ја атом ских ме ху ри ћа (по њој се ком по нен те 
ре чи по на вља ју у ра зним лек се ма ма) и те о ри ја па у чи не (по ко јој се ре чи као 
це ли не по ве зу ју).4 Ве зе ме ђу лек се ма ма у мен тал ном лек си ко ну мо гу би ти 

4 The ory of small worlds и net work ap pr och (Vos sen 1998).
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раз ли чи те (ко ор ди на циј ске, ко ло ка циј ске, хи по ним ске, хи пе ро ном ске, ан то-
ним ске, си но ним ске, узроч но-по сле дич не, си ту а ци о не). 

Асо ци ја ци је го вор ни ка нај че шће у пр ви план из ба цу ју основ на зна че ња 
пој ма. Ма ње фре квент не асо ци ја ци је от кри ва ју и оста ла њи хо ва зна че ња. 
Сфе ра ван је зич ког ре ал ног ис ку ства ути че на сфе ру асо ци ја тив ног, мен тал ног 
ис ку ства а „пре ко те асо ци ја тив не, мен тал не, ког ни тив не сфе ре ван је зич ко 
ис ку ство се упли ће у је зик, а пре све га у се ман ти ку” (дРА ГИ ће вИћ 2005 а: 73).

Пре но што по гле да мо ко ја зна че ња има ју две ис тра жи ва не лек се ме, 
ин те ре сант но је на по ме ну ти да, иа ко се ра ди о ре чи ма из основ ног фон да 
ко је сва ко днев но ко ри сти мо, ети мо ло шки реч ни ци оба је зи ка све до че да се 
ра ди о по зајм ље ни ца ма. Ма ђар ски ети мо ло зи се сла жу да је kenyér нај ве ро-
ват ни је угро-фин ског по ре кла и да по ти че из ста ро пер миј ског је зи ка (esz. 
2006; Bárczi 1991). Из вор но зна че ње је ʽвр ста ка ше, вр ста хра не од кру пи це .̓ 
Пре ма по да ци ма за срп ски (срп ско-хр ват ски), реч хлеб је пра сло вен ска по-
зајм ље ни ца из гот ског, уз на по ме ну да је мо гу ће да је у пи та њу и по сред на 
по зајм ље ни ца из тре ћег из во ра (skok 1971: 673–674)5.

На во ди мо зна че ња на ве де них лек се ма пре у зе та из ен ци кло пе диј ских 
реч ни ка ма ђар ског и срп ског је зи ка:
kenyér n 1. зна чај на људ ска хра на, за ме ше на од жи та ри ца са во дом и со љу од ус ки-

слог те ста, пе че на у фу ру ни / ма њи или ве ћи ко мад, кри шка, пар че хле ба; 2. 
ма те ри јал на сред ства по треб на за ег зи стен ци ју, за ра да; 3. изр. на ви ка, свој ство, 
за нат; 4. род хлеб ног жи та (Méksz);

хлеб 1. а. људ ска хра на од бра шна, ме ше ног с во дом, ус ки слог и пе че ног на ва три 
б. за се бан део те хра не раз не ве ли чи не и об ли ка у ко ме се пе че; 2. нар. хра на 
уоп ште; 3. основ на сред ства за жи вот, за ра да, слу жба, по сао и сл. (РМС);

хлеб 1. јед на од основ них жи вот них на мир ни ца ко ја се до би ја пе че њем те ста уме-
ше ног од пше нич ног (ре ђе ку ку ру зног, ра же ног и сл.) бра шна са во дом, уз 
до да так ква сца и со ли, крух; за се бан део, ко мад те хра не раз не ве ли чи не и 
об ли ка за ви сног од су да у ко ме се пе че; 2. жи вот не на мир ни це, је ло, хра на 
уоп ште; 3. оно чи ме се не ко из др жа ва, основ на сред ства за жи вот, за ра да, по-
сао, слу жба (РСЈ).

Основ но зна че ње у оба је зи ка је, ка ко ви ди мо, исто, чак се и ко мад те 
исте на мир ни це на во ди у сва три из во ра као под зна че ње. Ме ђу тим, оно што 
се у ма ђар ској од ред ни ци на ла зи као дру го зна че ње, у срп ској пред ста вља 
тре ће (за ра да, сред ства за жи вот). Оно че га у ма ђар ском реч ни ку не ма пак 
је сте дру го зна че ње у срп ском, од но сно зна че ње лек се ме хлеб за би ло ко ју 
хра ну, за хра ну уоп ште. У ма ђар ском јед но том ни ку као тре ће зна че ње сто ји 
шта све хлеб обе ле жа ва у из ра зи ма, а то је нај че шће не што што је из у зет но 
вред но, не ка ква на ви ка, тра ди ци ја, или за ни ма ње.6 Као че твр то зна че ње у 
ма ђар ском се на во ди још и род хлеб ног жи та, ле ти на. Сва на ве де на се ман ти-
ка има ути ца ја на ре ак ци је ко је се ја вља ју на сти му лус kenyér / hleb и ве ћи на 

5 По сто ји прет по став ка да је и у гер ман ском реч hla i ba пр во бит но озна ча ва ла бес ква-
сни хлеб, на су прот оном уме ше ном ква сцем: bra ua. По тим на во ди ма гер ман ски на зив за 
бес ква сни се у сло вен ским је зи ци ма одо ма ћио у зна че њу ʽхлеб са ква сцем ,̓ а за онај где не-
до ста је ква сац упо тре бља ва ла се реч крухъ, да би се ка сни је зна че ње хле ба про ши ри ло на обе 
вр сте (ПСК).

6 Кон тра стив на ана ли за фра зе о ло ги је са од ред ни цом kenyér/ хлеб те ма је за се бе.
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је ве за на за пр во зна че ње, за зна чај, свој ства, ква ли тет ове основ не жи вот не 
на мир ни це, ка ко код Ма ђа ра та ко и код Ср ба. 

4. АсО ЦИ јА тИв НО ПО ље леК се ме kenyér. Асо ци ја тив но по ље чи не све ре чи 
као од го во ри на сти му лус. То је нај ши ри, нај оп шти ји лек сич ки скуп. Ре ак ци је 
мо гу би ти исте за ве ћи број ис пи та ни ка али и крај ње ин ди ви ду ал не, од но сно 
по је ди нач не. Па ра диг мат ски део асо ци ја тив ног по ља чи не ко хе рент ни ји, 
ужи па ра диг мат ски ску по ви (се ман тич ко по ље, лек сич ко-се ман тич ка гру па 
по кри те ри ју ми ма при пад но сти ис тој гру пи ре чи, те мат ска гру па ре чи), али 
и не си стем ска лек си ка (су бјек тив не асо ци ја ци је, иди о син кре тич ни од го во ри 
са уче ста ло шћу 1) (дРА ГИ ће вИћ 2005а: 60).

У ма ђар ском асо ци ја тив ном реч ни ку је на сти му лус kenyér од го ва ра ло 
1078 ис пи та ни ка. У до њој та бе ли се мо гу ви де ти ре ак ци је по уче ста ло сти. 
У пр вој ко ло ни дат је та чан број, у дру гој про цен ту ал ни од нос, а у тре ћој ко-
ло ни ре ак ци ја са пре во дом на срп ски је зик у за гра ди7, иза ко јих сле ди озна ка 
ка те го ри је ре чи у ко ју спа да ре ак ци ја. Као што се ви ди, нај ма ње је ре чи са 
нај ве ћом фре квен ци јом. Нај че шћа је ре ак ци ја са 200 по на вља ња, од но сно 
18,6% од го во ра је име ни ца ко ја озна ча ва хи пе ро ним пој ма. У ма ђар ском је-
зи ку је укуп но за бе ле же но 1036 ре ак ци ја на сти му лус (по сто је и 42 оми си је, 
што зна чи да ис пи та ни ци ни су ре а го ва ли), од че га 21 ре ак ци ја има уче ста лост 
у про цен ти ма из над 1%, док је 157 ис под тог про цен та. По је ди нач них од го-
во ра има 95.

Та бе ла 1: Ре ак ци је на сти му лус kenyér8.

број по-
на вља ња

у пр о-
цен ти ма Ре ак ци је на сти му лус kenyér

200 18,6% (1) étel (хра на) N
78 7,2% (1) vaj (пу тер) N
48 4,5% (1) zse mle/zsömle (зе мич ка) N
45 4,2% (1) ennivaló (је ло) N
41 3,8% (2) búza (пше ни ца) N, ka ja (кло па) N
32 3,0% (1) liszt (бра шно) N
31 2,9% (1) ki fli (ки фла) N
24 2,2% (1) bor (ви но) N
18 1,7% (2) éle lem (на мир ни ца) N, en ni (је сти) Inf
15 1,4% (1) evés (је де ње) N
14 1,3% (2) bar na/bar na kenyér (цр ни/цр ни хлеб) Adj, víz (во да) N
13 1,2% (2) fehér (бе ли) Adj, fi nom (уку сан) Adj

7 Пре во де ма ђар ских ре ак ци ја на срп ски је зик да је ау тор овог ра да. 
8 Ле ген да: N – име ни ца, Nm – име ни ца са при свој ним лич ним на став ком у пр вом ли цу 

јед ни не, Na/e име ни ца са при свој ним лич ним на став ком у тре ћем ли цу јед ни не, Nt – име ни ца 
у аку за ти ву, Nr – име ни ца са ло ка тив ним на став ком ra/re, Npl – име ни ца у мно жи ни, Ndem 
– име ни ца у де ми ну ти ву, еN – име ни ца ен гле ског по ре кла, Adj – при дев, Neg – не га ци ја, Num 
– број, Inf – ин фи ни тив, Part – гла гол ски при дев, Pron – за ме ни ца, Adv – при лог, V – гла гол, 
Vpe rs – гла гол са лич ним на став ком, Vmod – мо дал ни гла гол, Emoc – ре ак ци ја ко ја из ра жа ва 
лич не емо ци је, од нос пре ма сти му лу су, Fon – ре ак ци ја чи ји је фо нет ски склоп сли чан сти му-
лу су, Re – ре а ли ја, S – син таг ма, ре че ни ца.
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12 1,1% (4) kés (нож) N, pénz (но вац) N, sze let (кри шка) N, tej (мле ко) N
11 1,0% (1) élesztő (ква сац) N
10 0,9% (2) pék (пе кар) N, pu ha (мек) Adj
8 0,7% (3) befőtt (ком пот) N, élel mis zer (на мир ни ца) N, ga bo na (жи та ри ца) N
7 0,6% (4) élet (жи вот) N, friss (свеж) Adj, mor zsa (мр ва) N, pékség (пе ка ра) N
6 0,6% (2) kemény (тврд) Adj, reg ge li (ју тар њи/до ру чак) Adj/N
5 0,5% (6) cipó (ци пов ка) N, éhes (гла дан) Adj, héja (ко ра од) Na/e, szalámi (са-

ла ма) N, száraz (сув) Adj, szen dvics (сен двич) N
4 0,4% (12) ebéd (ру чак) N, fa lat (за ло гај) N, kalács (ко лач) N, me leg (врућ) Adj, 

penész (пле сан) N, rozs (раж) N, sütő (рер на/ко ји пе че) N/Part, sze le telt 
(на ре зан/ре зао је) Part/Vpers, szénhidrát (угље ни хи дра ти) N, táplálék 
(хра на) N, test (те ло) N, vág (се че) V

3 0,3% (9) éhség (глад) N, hi zlal (го ји) V, ke rek (окру гао) Adj, pékárú (пе ци во) 
N, pirítós (тост) Adj/N, sárga (жут) Adj, süti (ко лач) Ndem, zsemlém 
(мо ја зе мич ка) Nm, zsír (маст) N

2 0,2% (24) 1 kg Num + N, bolt (про дав ни ца) N, da rab (ко мад) N, drága (скуп) 
Adj, én (ја) Pron, esszük (је де мо га) Vpe rs, fa lu (се ло) N, felvágott  
(су хо ме сна ти про из вод/на ре зак) N, ka Re, kell (тре ба) Mod, le (до ле) 
Pref, ma gos (са се мен ка ма) Adj, mun ka (рад) N, nagy (ве лик) Adj, pin ce 
(по друм) N, pirító (то стер) N/Part, süt (пе че) V, sütés (пе че ње) N, szegény 
(си ро ти ња) Adj, tartó (др жач/ку ти ја за од ла га ње) N/Part, tészta (те сто) 
N, útravaló (хра на за уз пут) N, ven ni (ку пи ти) Inf, zab (зоб) N

1 0,1% (95) élel mis zer, evés (на мир ни ца, је де ње) N, N, 8. Num, ad (да је) V, adás 
(да ва ње) N, apa (отац) N, árpa (је чам) N, Aug/20 (20. ав густ) Re, B 
vi ta min (ви та мин Б) Adj+N, baj (про блем) N, béle (сре ди на од) Na/e, 
börtön (за твор) N, bread eN, CBA (ла нац про дав ни ца у Ма ђар ској) 
Re, cimkés (са ети ке том/де кла ра ци јом) Adj, de ka N, dió (орах) N, édes 
(сла дак) Adj, éhinség (глад) N, elég (до вољ но) Adv, elemózsia (је ло) 
N, ellenőrző (кон трол ни) N, étek (је ло) N, evő (ко ји је де) Part, fánk 
(кроф на) N, fe ke te (црн) Adj, fény (све тлост, сјај) N, fir ka (гра фит) N, 
fon tos (ва жно) Adj, ga zdag (бо гат) Adj, gép (ма ши на) N, gon do lat 
(ми сао) N, gyár (фа бри ка) N, gyerek (де те) N, gyomor (же лу дац) N, 
ha ja (ко ра од) Na/e, hamm (њам) Emoc, héj (ко ра) N, hosszú (ду га чак) 
Adj, hús (ме со) N, ígér (оба ћа ва) V, il lat (ми рис) N, István (Сте фан) N, 
jó (до бар) Adj, kajás (ко ји во ли да кло па) Adj, kel (на до ла зи, уста је) 
V, keményítő (скроб) N, kenhető (ко ји се мо же ма за ти) Part, kenyér 
(хлеб) N, kenyér sütés (пе че ње хле ба) N + N, kenyeret (хлеб у аку за-
ти ву) Nt, kolbász (ко ба си це) N, ku kac (црв) N, ku ko ri ca (ку ку руз) N, 
kúpa lakú (ко ји има об лик ку пе) Adj, lángos (ме ки ка) N, lekvár (пек-
мез) N, megélhetés (пре жи вља ва ње) N, méz (мед) N, nem éhes (ни је 
гла дан) Neg + Adj, nincs (не ма) NegV, nyél (др шка) N, olcsó (јеф тин) 
Adj, péksütemény (пе ци во) N, pi na (вулг. пич ка) N, piz za (пи ца) N, 
pohár (ча ша) N, pus zta (пра зан/пу ста ра) Adj/N, rágni (жва ка ти) Inf, 
régi (ста ри) Adj, rizs (пи ри нач) N, ro mlott (по ква рен) Part, sajt (сир) 
N, só (со) N, son ka (шун ка) N, szárad (су ши се) V, szegénység (си ро-
ма штво, оску ди ца) N, sze le telés (ре за ње) N, szükség (по тре ба) N, tenyér 
(длан) Fon, tésztaféle (те сте ни на) N, tízórai (ужи на) N, törés (ло мље-
ње) N, tűnjél már (гу би се) Emoc, tyúk (ко ко шка) N, vac so ra (ве че ра) 
N, vágni (се ћи) Inf, vágó (ко ји се че) N/Part, van (има) V, vásárlás (ку-
по ви на) N, vásárló (ку пац) N, vég (крај, окра јак) N, vek ni (век на) N, 
víziló (нил ски коњ) N, zsíros (ма стан) Adj, -re (на хлеб) Nr.
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Као што је већ уста но вље но од стра не оних ко ји се ба ве про у ча ва њем 
асо ци ја ци ја, нај че шћа је ре ак ци ја на сти му лус име ни це та ко ђе име ни ца, што 
се ви ди и у на шем ма те ри ја лу: од 1036 ре ак ци ја 80,51% су име ни це. Дру гу 
гру пу по уче ста ло сти чи не при де ви 10,11%, док су оста ле ка те го ри је ре чи 
ско ро за не мар љи ве. У до њој та бе ли је дат пре глед бро ја ре ак ци ја број ча но 
и у про цен ти ма, али је на ве ден и број по је ди нач них лек се ма као од го во ра. 
Ин те ре сант но је да ме ђу 1036 ре ак ци ја има са мо 179 раз ли чи тих лек се ма 
ко је се по на вља ју; та ко, на при мер, све га 120 име ни ца има укуп но 868 по-
твр да, док се 30 раз ли чи тих при де ва сре ће 109 пу та.

Tабела 2: Ре ак ци је на сти му лус kenyér свр ста не пре ма ка те го ри ји ре чи.

уку пан број ре ак ци ја број по је ди нач них лек се ма 
ка те го ри је ре чи у број ка ма у про цен ти ма у број ка ма у пр о цен ти ма 
и ме ни це 868 80,51% 120 67,03% 
при де ви 109 10,11% 30 16,75% 
гла го ли 18 1,66% 10 5,58% 
ин фи ни ти ви 20 1,85% 3 1,67% 
пар ти ци пи 7 0,64% 4 2,23% 
бро је ви 3 0,27% 2 1,11% 
ре а ли је 4 0,37% 3 1,67% 
при ло зи 1 0,09% 1 0,55% 
оста ло 6 0,55% 6 3,35% 
XX 42 3,89% – –
укуп но 1078 99,96% 179 99,96% 

Ре чи се углав ном на ла зе у основ ном об ли ку. Име ни це су у но ми на ти ву 
јед ни не, док у за не мар љи вом про цен ту по се ду ју и при свој ни лич ни на ста вак 
за тре ће ли це јед ни не: héja/ha ja (ко ра од), béle (сре ди на од). Са мо је је дан 
при мер са ло ка тив ним на став ком kenyérre (на хлеб).9 У ма ђар ском је зи ку не 
по сто ји ка те го ри ја гра ма тич ког ро да, те су при де ви у кор пу су сви у јед ном, 
основ ном об ли ку. Гла го ли су та ко ђе у основ ном об ли ку (реч нич ка осно ва, 
тј. тре ће ли це јед ни не пре зен та су бје кат ске про ме не), осим јед ног при ме ра 
где се гла гол на ла зи у пр вом ли цу мно жи не об је кат ске про ме не: esszük (је де-
мо га). Ин фи ни тив смо из дво ји ли у по себ ну ка те го ри ју бу ду ћи да он у ма ђар-
ском је зи ку ни ка ко не мо же да се свр ста у гла го ле, већ је уну тар си сте ма 
имен ских ре чи. Та ко, за раз ли ку од срп ског је зи ка, гла го ли у реч ни ци ма не 
сто је у овом об ли ку, већ, као што смо го ре по ме ну ли, у тре ћем ли цу јед ни не 
пре зен та су бје кат ске про ме не.

При лог се ја вља са мо јед ном и то у основ ном об ли ку, а ре ла тив но су 
че сти и пар ти ци пи, по го то во што је гла гол ски при дев са да шњи по не кад 
хо мо ни ман са гла гол ском име ни цом и са мо се из кон тек ста мо же уста но ви-
ти да ли се ра ди о име ни ци или пар ти ци пу. По сто је две вр сте у кор пу су, 
јед на је гла гол ски при дев са да шњи: evő (ко ји је де), kenhető (ко ји се мо же 

9 Ло ка тив ном на став ку у зна че њу су бла ти ва -ra/re у срп ском од го ва ра аку за тив са пред-
ло гом на.
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ма за ти), а дру га гла гол ски при дев про шли: ro mlott (по ква рен), sze le telt (на-
ре зан).

У гру пу оста лих спа да ју не спе ци фич ни, иди о син кре тич ни од го во ри, 
син так се ме, за ме ни ца и пре фикс: B vi ta min (ви та мин Б), hamm (њам),10 tenyér 
(длан),11 tűnjél már (гу би се), én (ја), le (до ле). 

5. aсОЦИјАтИвНО ПО ље леК се ме хлеб. Пре ма срп ском асо ци ја тив ном 
реч ни ку на сти му лус хлеб од го ва ра ло је 747 ис пи та ни ка. По да ци пре ма уче-
ста ло сти се мо гу ви де ти у Та бе ли 3. У срп ском је нај че шћа ре ак ци ја, баш 
као и у ма ђар ском, хи пе ро ним пој ма, хра на, са 117 по на вља ња, од но сно 14,6% 
од го во ра. У овом је зи ку је укуп но за бе ле же но 178 ре ак ци ја на сти му лус, од 
че га 16 ре ак ци ја има уче ста лост у про цен ти ма из над 1% , док је 198 ис под 
тог про цен та. По је ди нач них од го во ра има 140.

Та бе ла 3: Ре ак ци је на сти му лус хлеб.

број по-
на вља ња

у пр о цен-
ти ма Ре ак ци је на сти му лус хлеб

117 14,6% (1) хра на N
46 5,7% (1) бе ли Adj 
34 4,2% (2) бра шно N, jело N 
33 4,1% (1) цр ни Adj 
24 3,0% (1) глад N
22 2,7% (1) жи вот N 
19 2,3% (1) на су шни Adj 
16 2,0% (1) жи то N
14 1,7% (1) со N
13 1,6% (2) пе ка ра N, пше ни ца N 
12 1,5% (1) во да N
9 1,1% (1) бео Adj
8 1,0% (2) до ру чак N, крух N
7 0,8% (1) мле ко N
6 0,7% (5) бе ло Adj, наш на су шни Pron + Adj, по тре ба N, век на N, ви но N
5 0,6% (5) ми рис N, пе ци во N, раж N, ру чак N, врућ Adj
4 0,5% (8) ју тро N, ме со N, на мир ни ца N, основ но Adj, по га ча N, су сам N, 

те сто N, вру ће Adj
3 0,3% (13) глав но Adj, ко ра N, мо ти ка N, мр ва N, нео п ход но Adj, нож N, 

оброк N, оп ста нак N, пре жи вља ва ње N, пу тер N, ра жа ни Adj, 
сто N, жи та ри це Npl 

2 0,2% (26) 20 дин Num + N, Ц мар кет N, цр но Adj, ди је та N, го ји V, хле бац N, 
и со + N, и ви но + N, игра N, ин те грал ни Adj, ка мен N, ки фла N, 
ку по ви на N, ме ко Adj, мо ли тва N, мр ви це Npl, нео п хо дан Adj, 
нео п ход ност N, оби чај N, основ на на мир ни ца Adj + N, пен зи о нер 
N, по лу бе ли Adj, по ро ди ца N, сен двич N, све ти ња N, зр но N

10 Eмоционална ре ак ци ја. 
11 Ра ди се о ре ак ци ји ко ја је по об ли ку слич на сти му лу су: kenyér – tenyér.
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1 0,1% (140) 93 Num, ба ја ти Adj, ба ка N, ба ни ца N, бе ли на N, без ње га се не мо же 
S, Бог N, бор ба N, цр ква N, црн Adj, Цр на Го ра N, цр ни ви та ми ни-
зи ра ни Adj + Adj, до бар Adj, до ма ћи Adj, ду ша N, ег зи стен ци ја N, 
ги ба ни ца N, гла дан Adj, гла дан сам S, глад на Adj, глад но Adj, гла ва 
N, го ја зност N, го јим V, го ји ти Inf, град N, и мле ко + N, и му зи ка 
+ N, игре NPl, има V, исти Adj, Исус N, јеф тин Adj, јед ном Adv, 
јеф ти но ћа N, је ло да N, кај мак N, ка ло ри је Npl, кла сје N, ко ра хле ба 
N + Ngen, ко рак N, ко ри це Ndem, крц кав Adj, крц ка во Adj, кру шац 
N, ку ку руз N, ла ле NPl, леп Adj, ле по Adj/Adv, ло мљен Adj, ЛТО, 
мар га рин N, ма сно Adj/Adv, ме ко ћа N, мен за N, ме си ти Inf, ми рис 
хле ба N + Ngen, мно го Adv, мњам Emoc, мо да N, мр ви ца Ndem, на да 
N, нај по треб ни је Adjsu perl, на род ни Adj, на ви ка N, не је дем V, не 
во лим V, не по треб но Adj/Adv, не што нео п ход но Pron + Adj, њи ва 
N, ог њи ште N, окру гло Adj, основ N, осно ва N, осно ва све га N + 
Pron gen, основ на хра на Adj + N, основ но је ло Adj + N, Пан че во N, 
па ра дајз N, пар че N, Пит N, пла та N, по че так N, по лу цр ни Adj, 
по што ва ње N, по тре бан Adj, пре вен ти ва N, пре жи ве ти Inf, пре-
жи вља ва ти Inf, при о ри тет но Adj, про дав ни ца N, про сјак N, ра тар 
N, ра же ни Adj, рер на N, ру пе NPl, са су вим гро жђем Adj + Nin str, 
са мо то и има мо S, се љак N, сир N, сир ће N, си ро ма штво N, си ро-
ти ња N, си тост N, скроб N, ску по Adj/Adv, ску по ћа N, сма њи V, 
сна га N, сол N, спас N, Ср би ја N, сре ди на N, стан дард N, сто мак 
N, сва ки дан Adv, сва ко дне ви ца N, сва ко днев но Adv, свеж Adj, те-
сте ни на N, то пао Adj, то пли на N, то стер N, тра ди ци ја N, тра ва 
N, тр бух N, тре ба Vmod, три ди на ра Num + Ngen, тврд Adj, уста-
ја ње ра но N + Adv, ужи так N, ве че ра N, век на хле ба N + Ngen, ве-
ли ки Adj, ве сти N, Вој во ди на N, за ло гај N, зе ле ни Adj, жи та ри ца 
N, жу то Adj

Ре ак ци је су пре те жно лек сич ке, али по сто је и син таг мат ске. Ако по-
сма тра мо ка те го ри ју ре чи у ко је их убра ја мо, по но во се за па жа да су име ни-
це за сту пље не у нај ве ћој ме ри (70, 94%), док за њи ма сле де при де ви, са чак 
23,96%. Осим то га, има 12 гла го ла, што из но си 1,60%, док се оста ле вр сте 
ре чи ја вља ју у мно го ма њем бро ју. У асо ци ја тив ном по љу на ла зи се са мо 214 
лек се ма ко је се не по на вља ју, од че га су 133 име ни це а 50 при де ви.

Та бе ла 4: Ре ак ци је на сти му лус хлеб свр ста не пре ма ка те го ри ји ре чи.

уку пан број ре ак ци ја број по је ди нач них лек се ма 
ка те го ри је ре чи у број ка ма у про цен ти ма у број ка ма у пр о цен ти ма 
и ме ни це 530 70,94% 133 62,14% 
при де ви 179 23,96% 50 23,36% 
гла го ли 12 1,60% 11 5,14%
бро је ви 4 0,53% 3 1,40% 
при ло зи 5 0,66% 5 2,33% 
син таг ме, 
ре че ни це 13 1,74% 7 3,27% 

оста ло 5 0,66% 5 2,33% 
укуп но 747 100% 214 99,97% 
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Ка да се ра ди о ле ма ти зо ва ним од го во ри ма, ре ак ци је су мо ти ви са не 
об ли ком сти му лу са. Име ни це су углав ном у но ми на ти ву јед ни не, али по-
сто је и оне ко је су у мно жи ни: ка ло ри је, ко ри це, игре, ру пе, жи та ри це. Ја вља 
се и де ми ну тив ни об лик, док је у јед ном слу ча ју за бе ле же на и атри бу тив на 
син таг ма у ин стру мен та лу са су вим гро жђем, што за пра во пред ста вља екс-
пли цит но гра ма ти ка ли зо ван об лик бу ду ћи да за јед но са сти му лу сом чи ни 
син так се му. 

Иа ко су у срп ском при де ви гра ма тич ки за ви сни од име ни ца у по гле ду 
ро да, у кор пу су по сто је слу ча је ви да осим об ли ка му шког ро да нео д ре ђе ног 
ви да, ис пи та ни ци ре а гу ју при де вом у жен ском или сред њем ро ду, па по не кад 
и од ре ђе ним ви дом. Гла го ла има укуп но 12, и углав ном се ја вља ју у лич ном 
об ли ку, би ло тре ћем ли цу пре зен та (го ји) би ло пр вом ли цу (го јим, не је дем, 
не во лим). Као и у ма ђар ском кор пу су, и ов де се ја вља мо дал ни гла гол тре ба. 
Је дан гла гол смо на шли чак и у им пе ра ти ву дру гог ли ца јед ни не: сма њи. 

По сто је и ре ак ци је по мо де лу две ју ре чи у ко ји ма се ја вља гра ма ти ка-
ли зо ва ни сти му лус уз не ку дру гу име ни цу: ми рис хле ба, ко ра хле ба, век на 
хле ба, осно ва све га,12 али су при сут не и ре ак ци је по мо де лу по тен ци јал них 
ре че ни ца као на чи на ин ди ви ду ал не де фи ни ци је пој ма: основ на на мир ни ца, 
основ на хра на, основ но је ло, не што нео п ход но.

Ме ђу иди о син кре тич ним од го во ри ма се ја вља ју и ког ни тив но мо ти ви-
са не ре ак ци је у об ли ку ре че ни це: без ње га се не мо же, не је дем, не во лим, 
са мо то и има мо, уста ја ње ра но.

6. aсОЦИјАтИвНО ПО ље леК се ме kenyér у вОј вО дИ НИ. Као што смо већ 
ре кли у уво ду, у Но вом Са ду је спро ве де но сво је вр сно пи лот-ис тра жи ва ње 
са сред њо школ ци ма и сту ден ти ма. У ан ке ти је уче ство ва ло укуп но 215 мла-
дих. То су би лин гвал не осо бе, чи ји је ма тер њи је зик ма ђар ски, док је срп ски 
је зик дру штве не сре ди не. Ис тра жи ва ли смо да ли се асо ци ја тив но по ље 
но во сад ских Ма ђа ра раз ли ку је од њи хо вих вр шња ка у ма ти ци, од но сно да 
ли срп ски је зик и кул ту ра ути чу и на асо ци ја тив не то ко ве. На пр ви по глед 
уоч љи во је да има мно го ви ше ин ди ви ду ал них ре ак ци ја, чак 37,67% (на спрам 
9,16% у Ма ђар ској и 18,74% код Ср ба). Ин те ре сан тан је по да так да је број 
при де ва по ве ћан на у штрб име ни ца, те ско ро до сти же про це нат при де ва ко-
ји се ја вља ју код срп ских ис пи та ни ка (21,39% на спрам 23,96%). Оно што 
до не кле из не на ђу је је сте чи ње ни ца да су нај фре квент ни је име ни це ко је озна-
ча ва ју основ ни са сто јак од ко јег се ме си хлеб, па се та ко liszt (бра шно) ја вља 
12 пу та, што из но си 5,5% укуп них ре ак ци ја, búza (пше ни ца) бе ле жи 9 по-
на вља ња (4,1%), док је étel као је дан од хи пе ро ни ма тек на тре ћем ме сту са 
8 по на вља ња.

12 Пре све га су то кон струк ци је са по се сив ним ге ни ти вом. Мо ра мо на по ме ну ти да и у 
ма ђар ском кор пу су има мо име ни це са при свој ним лич ним на став ком (héja/ha ja, béle) што би 
био гра ма тич ки екви ва лент овим при ме ри ма.
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Табела 5: Ре ак ци ја на сти му лус kenyér у Вој во ди ни.

број по-
на вља ња

у пр о цен-
ти ма Ре ак ци је на сти му лус kenyér

12 5,5% (1) liszt (бра шно) N
9 4,1% (2) búza (пше ни ца) N, fehér (бе ли) Adj 
8 3,7% (1) étel (је ло) N
7 3,2% (2) bar na (цр ни) Adj, pékség (пе ка ра) N
6 2,7% (1) tészta (те сто) N
5 2,3% (2) pu ha (мек) Adj, szen dvics (сен двич) N
4 1,8% (6) élesztő (ква сац) N, friss (свеж) Adj, ke men ce (фу ру на) N, ma lom 

(млин) N, me leg (врућ) Adj, víz (во да)N
3 1,3% (4) ebéd (ru čak) N, pék (пе кар) N, reg ge li (до ру чак) N, só (со) N
2 0,9% (15) bolt (про дав ни ца) N, csil lag (зве зда) N, diéta (ди је та) N, héj(a) (ко ра) 

N, kemény (тврд) Adj, kenyérmor zsa (мр ва хле ба) N, kés (нож) N, 
létszükséglet (основ на по тре ба) N, molnár (мли нар) N, (pék)lapát 
(ло па та) N, pénzke resés (за ра ђи ва ње за хлеб) N, ropogós (крц кав) 
Adj, sült (пе чен) Part, száraz (сив) Adj, tem plom (цр ква) N

1 0,4% (81) alapvető (основ но) Adj, ár (це на) N, arany (зла то) N/Adj, az ára 
meghatározó a társadalomra nézve (це на му је од зна ча ја за дру штво) 
S, aratás (же тва) N, bárány (јаг ње) N, bél (сре ди на) N, böjt (пост) N, 
búzakalász (пше нич ни клас) N, csomagolás (па ко ва ње) N, egészség 
(здра вље) N, egyik alap feltéte le az élet nek (је дан од основ них усло ва 
за жи вот) S, éhség (глад) N, eladás (про да ја) N, éle lem (намирница) 
N, elemózsia (хра на) N, élet (жи вот) N, em ber (чо век) N, en ni (је сти) 
Inf, ennivaló (хра на) N, étkezés (ис хра на) N, evés (је де ње) N, félfehér 
(по лу бе ли) Adj, felvágott (су хо ме сна ти про из вод, на ре зак) N, fi nom 
(уку сан) Adj, ga bo na (жи та ри ца) N, gombák (гљи ви це) Npl, gömb 
(ку гла) N, gőzölög (пу ши се) V, gulyás (гу лаш) N, gyúrás (ме ше ње) 
N, gyúrható (мо же се ме си ти) Part, haj nal (зо ра) N, il la tos (ми ри сан) 
Adj, Jézus (Исус) N, kalács (ко лач) N, karéj (кри шка) N, kell (тре ба) 
Vmod, kenyérs ze let (кри шка хле ба) N, kenyértartó (ку ти ја за хлеб) 
N, ki fli (ки фла) N, kolbász (ко ба си ца) N, korán kelés (ра но уста ја ње) 
Adv + N, kövér (де бео, го ја зан) Adj, Kris ztus te ste (Хри сто во те ло) 
N + N, lángos (ме ки ка) N, lekvár (пек мез) N, létalakító (ко ји ства ра 
усло ве за жи вот, ег зи стен ци ја лан) Part, mag (ко шти ца, се мен ка) 
N, ma gos (са се мен ка ма) Adj, mar ga rin (мар га рин) N, megélhetés 
(ег зи стен ци ја) N, megosztás (по де ла) N, mezőgazdaság (по љо при-
вре да) N, min den na pi (сва ко днев ни) Adj, min den na pok (сва ко дне-
ви ца) Npl, mun ka (рад) N, na pi betevő (сва ко днев ни оброк) Adj + 
N, nő (же на) N, ostya (хо сти ја) N, örlés (мле ве ње) N, őröl (ме ље) V, 
pénz (но вац) N, pe rec (пе ре ца) N, pirítós (тост) N, sajt (сир) N, sör 
(пи во) N, sütés (пе че ње) N, sütő (рер на/ко ји пе че) N/Part, szalámi 
(саламa) N, szántóföld (њи ва) N, sze let (пар че, кри шка) N, szeletelhető 
(ко ји се мо же ре за ти) Adj, szomjúság (жеђ) N, táplálék (хра на) N, tej 
(мле ко), te ljes kiörlésű (ин те грал ни) Adj, újkenyér (хлеб од но ве 
пше ни це) N, vac so ra (ве че ра) N, vaj (пу тер) N, vek ni (век на) N

Рас по де ла ре ак ци ја на сти му лус на осно ву вр сте ре чи у ко је их убра ја мо 
да та је у Та бе ли 6.
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Та бе ла 6: Ре ак ци је на сти му лус kenyér у Вој во ди ни, свр ста не пре ма ка те го ри ји ре чи.

уку пан број ре ак ци ја број по је ди нач них лек се ма 
ка те го ри је ре чи у број ка ма у про цен ти ма у број ка ма у пр о цен ти ма 

и ме ни це 158 73,48% 86 74,13% 
при де ви 46 21,39% 19 16,37% 
гла го ли 3 1,39% 3 2,58% 
ин фи ни ти ви 1 0,46% 1 0,86% 
пар ти ци пи 2 0,93% 2 1,72% 
ре че ни це, син таг ме 5 2,32% 5 4,31% 
укуп но 215 99,97% 116 99,97% 

Из Та бе ле 7 ви ди се про це нат нај за сту пље ни јих ка те го ри ја ре чи у ко је 
спа да ју ма ђар ске ре ак ци је у Ма ђар ској и у Вој во ди ни. Мо же мо за кљу чи ти 
да се име ни це у Вој во ди ни ја вља ју у бро ју ма њем за 7%, док при де ва има 
ви ше за 11,28%. Про це нат гла го ла се раз ли ку је за 0,27% у ко рист ис пи та ни ка 
у ма ти ци, док је об лик ин фи ни тва че шћи за 1,39%. На су прот ово ме, пар ти-
цип је не што за сту пље ни ји у би лин гвал ној сре ди ни, и то за 0,29%. Ин те ре-
сант но је да пре о вла ђу ју гла гол ски при де ви са да шњи са по тен ци јал ним 
зна че њем: gyúrható (ко ји се мо же ме си ти), szeletelhető (ко ји се мо же ре за ти), 
kenhető (ко ји се мо же на ма за ти).

Ме ђу тим, знат ни ја је раз ли ка у ка те го ри ји оста ло, где Вој во ђа ни ко-
ри сте ви ше раз ли чи тих ре ше ња за 1,04% . Из та бе ле се не ви ди ко је вр сте 
ре ак ци ја пот па да ју у ову ка те го ри ју. Док су у кор пу су из Ма ђар ске у овој 
ка те го ри ји нај за сту пље ни је ле ма ти зо ва не фор ме (ре а ли је, за ме ни це, при ло-
зи, бро је ви, емо ци о нал не ре ак ци је и па ро ни ми), у Вој во ди ни су то углав ном 
син так се ме и ре че ни це Kris ztus te ste (Хри сто во те ло), az ára meghatározó a 
társadalomra nézve (це на му је од зна ча ја за дру штво), egyik alap feltéte le az 
élet nek (је дан од основ них усло ва за жи вот).

Та бе ла 7: Упо ред на та бе ла ре ак ци ја по ка те го ри ја ма ре чи у Ре пу бли ци Ма ђар ској и у АП 
Вој во ди ни.

про це нат укуп них ре ак ци ја про це нат по је ди нач них ре ка ци ја 
ка те го ри је ре чи у Ма ђар ско ј у Вој во ди ни у Ма ђар ско ј у Вој во ди ни 
и ме ни це 80,51% 73,48% 67,03% 74,13% 
при де ви 10,11% 21,39% 16,75% 16,37% 
гла го ли 1,66% 1,39% 5,58% 2,58% 
ин фи ни ти ви 1,85% 0,46% 1,67% 0,86% 
пар ти ци пи 0,64% 0,93% 2,23% 1,72% 
оста ло 1,28% 2,32% 6,68% 4,31% 

7. се мАН тИ КА Ре АК ЦИ јА. Ре ак ци је ис пи та ни ка ука зу ју на по ве за ност 
ре чи у мен тал ном лек си ко ну. Та ве за се ус по ста вља на осно ву се ман тич ке 
и фор мал не бли ско сти. Нај фре квент ни је асо ци ја ци је ан ке ти ра них на по вр-
ши ну по ди жу основ на зна че ња сти му лу са, а ре ак ци је ко је се ја вља ју у ма њој 
ме ри упу ћу ју на не ка се кун дар на, из ве де на зна че ња. Евен ту ал но се мо гу 
ја ви ти си ту а тив не и су бјек тив не ре ак ци је на осно ву лич ног ис ку ства. Осим 
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то га, кон крет не ре чи ко је спа да ју у основ ну лек си ку има ју ве ћу упо треб ну 
вред ност, че шће се ко ри сте, па им се та ко и се ман тич ко по ље ши ри. Код 
кул ту ра, па са мим тим и је зи ка у кон так ту, мо же до ћи до по ве зи ва ња ван-
је зич ког, ре ал ног ис ку ства, што се мо же од ра зи ти и на асо ци ја тив но по ље 
са мих ре чи ко је пред ста вља ју екви ва лен те у тим је зи ци ма. 

Хлеб је основ на жи вот на на мир ни ца, ка ко код Ср ба та ко и код Ма ђа ра, 
те је при род но да и јед ни и дру ги ре а гу ју на овај сти му лус у ње го вом основ-
ном зна че њу, ко је смо на ве ли на по чет ку ово га ра да, а глав на асо ци ја тив на 
ве за из ме ђу сти му лу са и ре ак ци је је сте хи пе ро ним ска. У ма ђар ском ова ква 
ре ак ци ја по кри ва 30,24% укуп ног асо ци ја тив ног по ља лек се ме kenyér, док у 
срп ском за реч хлеб тај про це нат из но си 21,55% . Од при де ва, ко ји у ма ђар ском 
чи не 10,11% а у срп ском 23,96%, зна че ње ре ак ци је је нај че шће по ве за но са 
бо јом и зна ча јем, али и ква ли те том ове на мир ни це. Без хра не не ма ни жи во та, 
те је ло пред ста вља сâм жи вот за љу де са овог под не бља. У та бе ла ма ко је сле-
де да је мо пре глед нај о снов ни јих зна че ња ре ак ци ја, од но сно асо ци ја тив не 
ве зе ко је по сто је из ме ђу сти му лу са и ре ак ци је. Не ке од њих се мо гу свр ста-
ти у ви ше ка те го ри ја, као нпр. име ни ца со, ко ја мо же да бу де са сто јак хле ба, 
до да так ко ји се кон зу ми ра уз хлеб, али и део кул ту ро ло шког кон цеп та.

7.1. Име НИ Це. Име ни це су у асо ци ја тив ном по љу лек се ме kenyér у ма-
ђар ском за сту пље не са 868 ре ак ци ја, од то га 120 раз ли чи тих. Код вој во ђан-
ских Ма ђа ра (В) на ла зи мо 86 име ни ца ко је се ја вља ју 158 пу та. У срп ском 
је укуп но 530 име ни ца ме ђу асо ци ја ци ја ма на сти му лус хлеб, ме ђу ко ји ма је 
133 раз ли чи тих лек се ма.

Та бе ла 8: По де ла име ни ца на осно ву асо ци ја тив не ве зе сти му лу са и ре ак ци је.

асо ци ја тив на ве за јез по да ци13 ре ак ци је14

хи пе ро ним ска 
веза

M 326 (12 раз ли чи тих, 
укуп но 30,24%)

étel 200, ennivaló 45, ka ja 41, éle lem 18, 
élel mis zer 9, táplálék 4, pékárú 3, tészta 2, 
elemózsia, étek, péksütemény, tízórai 1

С 161 (5 раз ли чи тих, 
укуп но 21,55%)

хра на 117, је ло 35, на мир ни ца 4, те сто 4, 
те сте ни на 1

В 18 (6 раз ли чи тих, 
укуп но 8,37%)

étel 8, tészta 6, éle lem, elemózsia, ennivaló, 
táplálék 1 

ко ор ди на циј ска
веза

M 109 (14 раз ли чи тих, 
укуп но 10,11%)

zse mle 48, ki fli 31, cipó, szen dvics 5, kalács 4, 
pirítós, süti, zsemlém 3, kenyér 2, bread, fánk, 
lángos, piz za, vek ni 1

С 32 (10 раз ли чи тих, 
укуп но 4,28%)

крух 8, век на 6, пе ци во 5, по га ча 4, хле бац, 
ки фла, сен двич 2, ги ба ни ца, ба ни ца, кру шац 1

В 13 (9 раз ли чи тих, 
укуп но 6,04%)

szen dvics 5, kalács, ki fli, lángos, ostya, pe rec, 
pirítós, újkenyér, vek ni 1

13 Пр ва број ка озна ча ва ко ли ко пу та се по ја вљу ју ре чи у од ре ђе ном зна че њу. У за гра ди 
сто ји број раз ли чи тих по је ди нач них лек се ма, а про це нат озна ча ва уче шће од ре ђе ног бро ја 
име ни ца у укуп ном кор пу су ре ак ци ја. Та ко, ре ци мо, име ни ца ко је озна ча ва ју хи пе ро ним пој-
ма у ма ђар ском укуп но има 326 (од то га 12 раз ли чи тих, оста ле се по на вља ју), при че му оне у 
асо ци ја тив ном по љу чи не 30,24%.

14 Иза ре ак ци ја сле ди фре квен ци ја по ја вљи ва ња. У овој та бе ли се не да је пре вод ма ђар-
ских лек се ма, бу ду ћи да се мо гу про ве ри ти у Та бе ли 1 и Та бе ли 5.
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састојак

M 123 (15 раз ли чи тих, 
укуп но 11,41%)

búza 41, liszt 32, víz 14, élesztő 11, ga bo na 8, 
rozs, szénhidrát 4, zab 2, árpa, keményítő, 
ku ko ri ca, rizs, só, dió, B vi ta min 1

С 105 (12 раз ли чи тих, 
укуп но 14,05%)

бра шно 34, жи то 16, со 14, пше ни ца 13, 
во да 12, раж 5, су сам 4, жи та ри це 3, кла сје, 
ку ку руз, жи та ри ца, скроб 1

В 36 (9 раз ли чи тих, 
укуп но 16,74%)

liszt 12, búza 9, élesztő, víz 4, só 3, búzakalász, 
ga bo na, gombák, mag 1

хо ло ним ска веза

M 34 (9 раз ли чи тих, 
укуп но 3,15%)

sze let 12, mor zsa 7, héja 5, fa lat 4, da rab 2, 
béle, ha ja, héj, vég 1

С 15 (10 раз ли чи тих, 
укуп но 2%)

ко ра, мр ва 3, мр ви це 2, ко ри це, ко ра хле ба, 
мр ви ца, пар че, ру пе, сре ди на, за ло гај 1

В 8 (6 раз ли чи тих, 
укуп но 3,72%)

héj(a), kenyérmo rz sa 2, bél, karéj, kenyérs ze let, 
sze let 1

својство

M 1 (0,09%) il lat 1

С 11 ( 6 раз ли чи тих, 
укуп но 1,47%)

ми рис 5, ка мен 2, бе ли на, ме ко ћа, ду ша, 
то пли на 1

В 3 (2 различитa, 
укуп но 1,39%) csil lag 2, gömb 

обје кат/ро ба
М 3 (сви раз ли чи ти, 

укуп но 0,27%) pénz, vásárlás, vásárló 1

С 2 (0,26%) ку по ви на 2, 

си ту а-
ци о не 
везе

сред-
ство/ 
додатак

M 138 (13 раз ли чи тих, 
укуп но 12,80%)

vaj 78, bor 24, tej 12, befőtt 8, szalámi 5, zsír 3, 
felvágott 2, hús, kolbász, lekvár, méz, sajt, 
son ka 1

С 31 (11 раз ли чи тих, 
укуп но 4,14%)

мле ко 8, ви но 7, ме со 4, пу тер 3, и со 2, сол, 
и му зи ка, кај мак, мар га рин, па ра дајз, сир, 
сир ће 1

В 10 (сви раз ли чи ти, 
укуп но 4,65%)

felvágott, gulyás, kolbász, lekvár, mar ga rin, 
sajt, sör, szalámi, tej, vaj 1

објекат

M 24 (8 раз ли чи тих, 
укуп но 2,22%)

kés 12, sütő 4, pirító, tartó 2, gép, nyél, pohár, 
vágó 1

С 5 (3 раз ли чи тих, 
укуп но 0,40%) нож 3, рер на, то стер 1

В 10 (5 раз ли чи тих, 
укуп но 4,65%) ke men ce 4, kés, (pék)lapát 2, kenyértartó, sütő 1

со ци јал-
не при-
лике

M 6 ( 5 раз ли чи тих, 
укуп но 0,55%)

szegény 2, megélhetés, szegénység, szükség, 
éhinség 1

С 10 (9 раз ли чи тих, 
укуп но 1,33%)

пен зи о нер 2, јеф ти но ћа, на да, пла та, про сјак, 
си ро ма штво, си ро ти ња, ску по ћа, стан дард 1

В 7 (сви раз ли чи ти, 
укуп но 3,25%)

ár, éhség, létszükséglet, megélhetés, 
min den na pok, pénz, pénzke resés 1

порекло

M 12 (3 раз ли чи тих, 
укуп но 1,11%) pék 10, gyár, apa 1

С 3 (сви раз ли чи ти, 
укуп но 0,40%) њи ва, ра тар, се љак 1

В 5 (сви раз ли чи ти, 
укуп но 2,32%) mezőgazdaság, molnár, nő, pék, szántóföld 1
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место

M 19 (7 раз ли чи тих, 
укуп но 1,76%)

pékség 10, bolt, fa lu, pin ce 2, börtön, CBA, 
pus zta 1

С 23 (9 раз ли чи тих, 
укуп но 3,07%)

пе ка ра 13, сто 3, Ц мар кет, про дав ни ца, мен за, 
ог њи ште, град, тра ва, Ср би ја 1

В 6 (3 раз ли чи тих, 
укуп но 2,79%) ma lom 4, bolt, pékség 1

време

M 11 (3 раз ли чи тих, 
укуп но 1,02%) reg ge li 6, ebéd 4, vac so ra 1

С 23 (7 раз ли чи тих, 
укуп но 3,07%)

до ру чак 8, ру чак 5, ју тро 4, оброк 3, по че так, 
сва ко дне ви ца, ве че ра 1

В 4 (сви раз ли чи ти, 
укуп но 1,86%) ebéd, haj nal, reg ge li, vac so ra 1

узроч но-по сле-
дич на ве за / 
намена

M 33 (6 раз ли чи тих, 
укуп но 3,06%) evés 15, élet 7, test, éhség 4, mun ka 2, gyomor 1

С 71 (19 раз ли чи тих, 
укуп но 9,50%)

глад 24, жи вот 22, по тре ба 6, оп ста нак 3, 
нео п ход ност, оби чај 2, го ја зност, ка ло ри је, 
на ви ка, основ, осно ва, си тост, ужи так, сна га, 
спас, сто мак, тра ди ци ја, тр бух 1

В
15 (13 раз ли чи тих, 
укуп но 6,97%)

diéta, pénzke resés 2, létszükséglet, egészség, 
éhség, eladás, élet, em ber, étkezés, evés, 
min den na pok, mun ka, szomjúság 1

де ри ва ци о на веза
M 7 (6 раз ли чи тих, 

укуп но 0,64%)
sütés 2, evés, kenyérsütés, sze le telés, törés, 
vásárlás 1

В 5 (сви раз ли чи ти, 
укуп но 2,32%) aratás, csomagolás, gyúrás, örlés, sütés 1

иди о мат ске реак-
ције

M 3 (сви раз ли чи ти, 
укуп но 0,27%) ellenőrző, tenyér, törés 1

С 17 (9 раз ли чи тих, 
укуп но 2,27%)

мо ти ка, пре жи вља ва ње 3, мо ли тва, игра, 
све ти ња, зр но 2, бор ба, ег зи стен ци ја, игре 1

В 5 (сви раз ли чи ти, 
укуп но 2,32%) arany, bárány, élet, megosztás, újkenyér 1

кyлту ро ло шке 
везе

M 4 (сви раз ли чи ти, 
укуп но 0,37%) adás, gyerek, Aug/20, István 1

С 8 (7 раз ли чи тих, 
укуп но 1,07%)

по ро ди ца 2, ба ка, цр ква, Бог, Исус, ог њи ште, 
по што ва ње 1

В 5 (4 раз ли чи тих, 
укуп но 2,32%) tem plom 2, böjt, Jézus, Kris ztus te ste,

неутврђено
M 5 (сви раз ли чи ти, 

укуп но 0,46%) baj, fény, fir ka, gon do lat, víziló 1 

С 8 (сви раз ли чи ти, 
укуп но 1,07%)

Цр на Го ра, Пан че во, Пит, ла ле, ко рак, ЛТО, 
мо да, ве сти 1

Као што је већ ре че но, нај фре квент ни ја је хи пе ро ним ска ве за, за тим по 
уче ста ло сти сле де ре ак ци је ко је озна ча ва ју са стој ке од ко јих се хлеб ме си 
(М 11,41% / С 14,05% / В 16,74%), за чим сле де ко ор ди на циј ска и си но ним ска 
асо ци ја тив на ве за (ни су раз дво је не у та бе ли јер су си но ним ске ма ло број не: 
М 10,11% / С 4,28% / В 6,04%). 

Си ту а ци о не асо ци ја тив не ве зе су по де ље не у ви ше под гру па (са укуп-
ном уче ста ло шћу: М 19,46% / С 12,15%) / 19,52%). Има зна тан број име ни ца 
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са зна че њем сред ства, од но сно ре чи ко је име ну ју при ло ге са ко ји ма се хлеб 
обич но кон зу ми ра. Ови по да ци мо гу по слу жи ти за да љу ана ли зу. Та ко се, на 
при мер, име ни ца vaj/пу тер у ма ђар ском је зи ку ја вља 78 пу та, у срп ском са мо 
3, а у Вој во ди ни јед ном, док се у овом зна че њу у срп ском хлеб нај че шће по ве-
зу је са мле ком (8 по на вља ња), ко је је у ма ђар ском на тре ћем ме сту по уче ста-
ло сти. За јед нич ке на ми р ни це ко је се још је ду, од но сно пи ју уз хлеб, је су 
ви но и ме со. При сут не су ре ак ци је ко је озна ча ва ју објек те по ве за не са спре-
ма њем или чу ва њем хле ба, за тим име ни це ко је ука зу ју на со ци јал не при-
ли ке, на по ре кло са сто ја ка или го то вог про из во да, на ме сто где се на ба вља 
и тро ши, на вре ме кон зу ми ра ња.

Ту су ре ак ци је ко је су у узроч но-по сле дич ној асо ци ја тив ној ве зи са сти-
му лу сом, лек се ме ко је озна ча ва ју на ме ну ове жи вот не на мир ни це (М 3,06% 
/ С 9,50 / В 6,95%). Ре ла тив но су фре квент не и хо ло ним ске асо ци ја тив не 
ве зе ме ђу сти му лу сом и ре ак ци јом (М 3,15% / С 2% / В 3,72%), а у мно го 
ма њем бро ју су при сут не име ни це ко је из ра жа вју свој ство сти му лу са (из ме-
ђу оста лог об лик, бо ју, кон зи стен ци ју, као на при мер ка мен ко ји упу ћу је на 
твр до ћу, ду ша на ме ко ћу, csil lag и gömb на об лик итд.) У за не мар љи вом про-
цен ту се ја вља ју и име ни це ко је асо ци ра ју на хлеб као ро бу. У ма ђар ском 
је зи ку је при сут на и де ри ва ци о на асо ци ја тив на ве за, пре те жно ре пре зен то-
ва на гла гол ским име ни ца ма ко је озна ча ва ју рад ње ве за не за хлеб, за тим 
сле де иди о мат ске ре ак ци је и, на кра ју, оне за ко је ни смо мо гли да уста но ви-
мо асо ци јатвну ве зу.

У гру пи кул ту ро ло шких асо ци јатвних ве за по себ но тре ба по ме ну ти 
име ни це ко је озна ча ва ју ве зу хле ба са ре ли ги јом. Бу ду ћи да и Ма ђа ри и Ср би 
при па да ју хри шћан ској ве ри, без об зи ра на то што су пред став ни ци две гра-
не исте ре ли ги је (ве ћи на Ма ђа ра су ка то ли ци а Ср ба пра во слав ци), и јед ни и 
дру ги ве ру ју у Си на Го спод њег, Ису са Хри ста. Хри стос је увео при че шће на 
Тај ној ве че ри, где је хлеб по стао сим бол ње го вог те ла, а ви но ње го ве кр ви. 
Хлеб и дан-да нас у свим хри шћан ским ре ли ги ја ма пред ста вља те ло Хри сто-
во, ко је се у об ли ку хо сти је при ма при ли ком при че шћа. Због ове сим бо ли ке 
по сто ји оби чај код оба на ро да да се сва ки хлеб пре на чи ња ња три пу та пре-
кр сти. Уз при чест се слу жи и ви но, што сим бо ли зу је крв, та ко хлеб и ви но 
за пра во озна ча ва ју те ло и крв. Због то га се у срп ском кор пу су ви но са мо стал-
но ја вља шест пу та, а са ве зни ком и још два пу та. Ре ли ги о зни, хри шћан ски 
мо ме нат код асо ци ја ци ја у Ма ђар ској је при су тан ви ше по сред но, иа ко је име-
ни ца bor (ви но) за бе ле же на чак 24, а test (те ло) че ти ри пу та. По сред ну, скри-
ве ну ве зу са хри шћан ством чи не асо ци ја ци је István (Сте фан), где се ми сли 
на Св. Сте фа на, пр вог кру ни са ног ма ђар ског кра ља, ко ји је увео хри шћан ство, 
као и Aug/20 (20. ав густ), на ци о нал ни пра зник по све ћен Св. Сте фа ну, ка да 
је ујед но и пра зник хле ба код Ма ђа ра. У вој во ђан ској сре ди ни је овај кул ту-
ро ло шки мо ме нат не по сред ни ји, екс пли цит ни ји, што мо же би ти ути цај ве-
ћин ске кул ту ре: Jézus (Исус), Kris ztus te ste (те ло Хри сто во), tem plom (цр ква), 
böjt (пост). Исти на, ове име ни це се ја вља ју као иди о син кре тич ки од го во ри, 
исто као у срп ском ко ру пу су: Бог, цр ква, Исус, мо ли тва и све ти ња.

На то да је хлеб кул ту ро ло шки кон цепт у срп ској кул ту ри ука зу ју име-
ни це као што су жи вот (22), нео п ход ност (2), оп ста нак (3), ма да је он мно го 
из ра же ни ји код ре ак ци ја у ка те го ри ји при де ва. Хлеб је, да кле, и сим бол 
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жи во та. У ма ђар ском се та нео п ход ност, на су шна по тре ба огле да нај ви ше 
код име ни це élet (жи вот), ко ја се ја вља 7 пу та, али су као по је ди нач ни од го-
во ри при сут не још и лек се ме megélhetés (ег зи стен ци ја), szükség (по тре ба), 
létszükséglet (жи вот на по тре ба). Док код не ких на ро да на за па ду хлеб пред-
ста вља бо гат ство, бла го ста ње, ла го дан жи вот, код Ма ђа ра и Ср ба је он, 
уко ли ко се ја вља са мо стал но, ви ше сим бол те гоб ног жи во та, на ла зи мо га 
че шће у кон тек сту оску ди це, не ма шти не, што се огле да и у фра зе о ло ги ји са 
од ред ни цом kenyér/хлеб. 

По ред хле ба, дру га по зна ча ју од на мир ни ца на на шем под не бљу, ко ја 
за пра во спа да у за чи не, је сте со. Че сто се ја вља са хле бом као озна ка за основ-
ну људ ску хра ну. Она, ме ђу тим, ни је са мо са сто јак ко ји се до да је хле бу, већ 
сим бо ли зу је и го сто прим ство, го сто љу би вост, при ја тељ ство. Го сти се до че ку-
ју хле бом/по га чом и со љу, тај оби чај је при сут ни ји код Ср ба, што се ви ди и код 
ре ак ци ја: у ма ђар ском кор пу су се ја вља са мо јед ном а у срп ском са мо стал но 
14, а са ве зни ком и (што под ра зу ме ва при су ство сти му лу са) још два пу та.15

7.2. ПРИ де вИ. При де ва у асо ци ја тив ном по љу име ни це kenyér има укуп-
но 109, од то га 30 раз ли чи тих, а у Вој во ди ни 16 при де ва има укуп но 46 
по твр да. Код име ни це хлеб ме ђу асо ци ја ци ја ма има 50 раз ли чи тих при де ва, 
ко ји се по на вља ју укуп но 179 пу та.

Та бе ла 9: По де ла при де ва на осно ву асо ци ја тив не ве зе сти му лу са и ре ак ци је.

асо ци ја тив на ве за јез. по да ци ре ак ци је

ви зу ел не 
осо би не

боја

M 31 (5 раз ли чи тих, 
укуп но 2,87%)

bar na/bar na kenyér 14, fehér 13, sárga 3, 
fe ke te 1 

С
102 (10 раз ли чи-
тих, укуп но 
13,65%)

бе ли 46/бео 9/бе ло 6; цр ни 33/цр но 2/црн 1; 
по лу бе ли 2, по лу цр ни, зе ле ни, жу то 1

В 17 (3 раз ли чи та, 
укуп но 7,19%) bar na 7, fehér 9, félfehér 1

об лик/
изглед

M 7 (4 раз ли чи та, 
укуп но 0,64%) ke rek 3, nagy 2, hosszú, kúpa lakú 1

С 5 (сви раз ли чи ти, 
укуп но 0,66%) исти, леп, ле по, окру гло, ве ли ки 1

квалит ет

M 28 (6 раз ли чи тих, 
укуп но 2,59%) fi nom 13, friss 7, száraz 5, jó, régi, zsíros 1

С 7 (сви раз ли чи ти, 
укуп но 0, 93%)

ба ја ти, до бар, крц кав, крц ка во, ло мљен, 
свеж, до ма ћи 1

В 9 (4 раз ли чи та, 
укуп но 4,18%) friss 4, ropogós, száraz 2, fi nom 1

так тил не особине

M 21 (3 раз ли чи та, 
укуп но 1,94%) pu ha 10, kemény 6, me leg 4, édes 1

С 13 (5 раз ли чи тих, 
укуп но 1,74%) врућ 5, вру ће 4, ме ко 2, то пао, тврд 1

В 11 (3 раз ли чи та, 
укупно kemény 2, me leg 4, pu ha 5

15 Ова те ма ће би ти по себ но об ра ђе на у окви ру ра да ко ји се ба ви фра зе о ло ги јом.
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значај

M 1 (укуп но 0,09%) fon tos 1

С
42 (11 раз ли чи тих, 
укуп но 5,62%)

на су шни 19; наш на су шни 6, основ но 4, 
глав но, нео п ход но 3, нео п хо дан 2, нај по-
треб ни ји, не што нео п ход но, по тре бан, 
при о ри тет но, не по треб но 1

В 3 (сви раз ли чи ти, 
укуп но 1,39%) alapvető, min den na pi, létalakító 1

си ту а ци о-
на ве за

при ло-
зи/ до-
даци

M 3 (2 раз ли чи та, 
укуп но 1,39%) ma gos 2, cimkés 1

С 8 (5 раз ли чи тих, 
укуп но 3,72%)

ра жа ни 3, ин те грал ни 2, ма сно, ра же ни, 
ви та ми ни зи ра ни 1

В 2 (сви раз ли чи ти, 
укуп но 0,93%) ma gos, te ljes kiörlésű 1

цена
M 3 (2 раз ли чи та, 

укуп но 0,27%) drága 2, olcsó 1

С 2 (сви раз ли чи ти, 
укуп но 0,26%) јеф тин, ску по 1

узроч но- по сле дич-
на веза

M 10 (5 раз ли чи тих, 
укуп но 0,92%) éhes 5, szegény 2, ga zdag, kajás, nem éhes 1

С 3 (укуп но 0,40%) гла дан, глад на, глад но 1
В 1 (укуп но 0,46%) kövér 1

Уоч љи во је да се нај ви ше при де ва од но си на бо ју хле ба. У ма ђар ском 
је зи ку 28,44% свих на ве де них при де ва ве за но је упра во за тај по да так (од 
то га 45,16% за озна ча ва ње сме ђег – у ма ђар ском је не пра вил но ре ћи fe ke te 
kenyér (цр ни хлеб), иа ко има мо је дан при мер у кор пу су – а 41,93% за бе ли), 
док у срп ском тај про це нат из но си чак 56,98% (од то га 59,80% за бе ли хлеб, 
а 35,29% за цр ни). Из ових по да та ка се ја сно ви ди да Ма ђа ри код асо ци ја ци-
ја ма лу пред ност да ју цр ном, а Ср би пак, у го то во дво стру ком бро ју, бе лом 
хле бу. То би се мо гло ана ли зи ра ти с ра зних аспе ка та (нпр. жи вот ни стан дард 
ста нов ни штва, про спе ри тет, те жње ка здра вој ис хра ни итд.).16 Ис пи та ни ци 
и у јед ном и у дру гом је зи ку, исти на у ве о ма ма лом бро ју, ре а гу ју и жу том 
бо јом. У срп ском на ла зи мо још и при де ве по лу бе ли и по лу цр ни. Ова вр ста 
хле ба у Ма ђар ској не по сто ји, већ се де фи ни ше дру гим ка рак те ри сти ка ма 
(нпр. ин те грал ни, од це лог зр на жи та ри ца итд.). Ин те ре сант но је да се као 
до сло ван пре вод ја вља у вој во ђан ској ва ри јан ти је зи ка: félfehér, што је, са 
ве ли ком ве ро ват но ћом мо же мо ре ћи, ути цај срп ског је зи ка.

Дру га гру па нај фре квент ни јих при де ва у ма ђар ском се од но си на ква-
ли тет и на так тил не осо би не сти му лу са (20 + 28, укуп но 44,03%, код ових 
дру гих су у пи та њу тер мич ки до жи вља ји или кон зи стен ци ја на мир ни це), а 
у срп ском на зна чај ове на мир ни це (23,46%). 

У срп ском на дру гом ме сту по уче ста ло сти до ла зе при де ви ко ји су 
усме ре ни на зна чај хле ба у сва ко днев ном жи во ту, на сим бо ли ку ко ја из ра-
жа ва пре ку по тре бу, нео п ход ност. Има укуп но 11 та квих при ме ра, ко ји се 
по на вља ју 42 пу та. При дев на су шни и син таг ма наш на су шни се у кор пу су 

16 По ме ни мо са мо чи ње ни цу да фра зем би ти на бе лом хле бу у срп ском зна чи жи ве ти 
ла год ним жи во том.
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ја вља ју укуп но 25 пу та. У ма ђар ском је на су шни хлеб ʽсва ко днев ни’ и у ма-
те ри ја лу из Ма ђар ске га уоп ште не ма, ту се је ди но на ла зи при дев fon tos (ва жан, 
зна ча јан) са фре квен ци јом 1. Еви дент но је да се под ути ца јем дру га чи јег мен-
тал ног ис ку ства код Вој во ђа на у ве ћој ме ри ја вља зна чај, нео п ход ност ове 
жи вот не на мир ни це, по сто је три при де ва са овим зна че њем ко ји се ја вља ју 
са мо јед ном. 

7.3. ГлА ГО лИ. Гла го ли као ре ак ци је су у ко ло ка циј ској асо ци ја тив ној ве зи 
са сти му лу сом. Они мо гу би ти ак тив ни и упу ћу ју на рад њу су бјек та усме-
ре ну на сти му лус као обје кат. При ме ри за ма ђар ски је зик: ad (да је), esszük 
(је де мо га), ígér (обе ћа ва), süt (пе че), vág (се че), а у срп ском: не је дем, сма њи. 
У ма ђар ском кор пу су при су тан је и ег зи стен ци јал ни гла гол: van (има), nincs 
(не ма), као и мо дал ни kell (тре ба), чи ји се екви ва лент ја вља и у срп ском асо-
ци ја тив ном по љу. Гла го ли са ка у за тив ним зна че њем су та ко ђе за сту пље ни 
у оба је зи ка: hi zlal (го ји), го ји, го јим. У ма ђар ском ма те ри ја лу се осим на ве-
де них на ла зе још и ме ди јал ни гла го ли kel (на до ла зи), szárad (су ши се). У 
вој во ђан ском кор пу су су са мо три гла го ла, је дан је иден ти чан са мо дал ним 
у по ме ну та два асо ци ја тив на по ља, дру ги је ак тив ни гла гол, чи ја рад ња је 
усме ре на на пре ра ду са сто ја ка по треб них за хлеб: őröl (ме ље), а тре ћи је 
ме ди јал ни гла гол ко ји се од но си на ви зу ел ни ефе кат, али ко ји је у ве зи и са 
так тил ном, тач ни је тер мич ком осо би ном хле ба: gőzölög (пу ши се).

7.4. ИН фИ НИ тИв.17 Ин фи ни тив се у срп ском по пра ви лу ја вља као идео-
син кре тич ка ре ак ци ја, има их све га че ти ри: го ји ти, ме си ти, пре жи ве ти, 
пре жи вља ва ти. У ма ђар ском кор пу су, с дру ге стра не, ње го во је при су ство 
из ра же ни је. Укуп но их је че ти ри, од то га се са мо је дан по на вља чак 18 пу та: 
en ni (је сти), а оста ли има ју фре квен ци ју 2: rágni (жва ка ти), vágni (се ћи), ven ni 
(ку пи ти). У вој во ђан ском асо ци ја тив ном по љу је при су тан са мо нај фре квент-
ни ји, en ni (је сти), и то са уче ста ло шћу 1.

7.5. ПРИ лОГ. У ма ђар ском асо ци ја тив ном по љу на ла зи мо са мо је дан при-
мер, а реч је о при ло гу за ме ру elég (до вољ но), док их у срп ском кор пу су има 
че ти ри. Два су вре мен ска: јед ном, сва ко днев но, и је дан за ме ру: мно го.

8. ЗА Кљу чАК. Ма да се ра ди о ис пи та ни ци ма чи ји су је зи ци и ге нет ски 
и ти по ло шки раз ли чи ти, оче ки ва на прет по став ка да по ве за ност у њи хо вом 
мен тал ном лек си ко ну дру га чи је функ ци о ни ше, и да ће се то од ра зи ти и на 
асо ци ја тив на по ља лек се ма, ни је по твр ђе на, бу ду ћи да ма ђар ски и срп ски 
на род, иа ко вр ло раз ли чи тог по ре кла и кул тур ног, тра ди ци о нал ног, вер ског 
на сле ђа, већ ви ше од јед ног ми ле ни ју ма жи ве је дан по ред дру гог, те су сто га 
кроз ду ги вре мен ски пе ри од, бар што се ти че овог сег мен та жи во та, сти ца-
ли вр ло слич на из ван је зич ка ис ку ства. На ро чи то се то од но си на Ма ђа ре у 
Вој во ди ни, ко ји су свој на чин жи во та и не све сно при ла го ђа ва ли дру штве ној 
сре ди ни у ко јој жи ве. Дру га прет по став ка – да ће лек се ма и њен екви ва лент 
у дру гом је зи ку, уко ли ко има ју пу но за јед нич ких ка рак те ри сти ка, иза зва ти 

17 Ин фи ни тив се из два ја у по себ ну ка те го ри ју, јер у ма ђар ском је зи ку он, ка ко смо ви де ли, 
спа да у имен ске ре чи, по што пре те жно има име нич ке ка рак те ри сти ке. Сто га га не мо же мо 
укљу чи ти у гла го ле.
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ве о ма слич не ре ак ци је – по ка за ла се тач ном. По што су за сти му лус ис тра жи-
ва ња ода бра не лек се ме ко је код оба ен ти те та пред ста вља ју основ ну жи вот ну 
на мир ни цу, ван је зич ко ре ал но ис ку ство ве за но за ову вр сту хра не је и у јед ном 
и дру гом слу ча ју ско ро иден тич но. 

Дру ги циљ овог ис тра жи ва ња се до не кле по ка зао оправ да ним. На и ме, 
раз ли ке из ме ђу асо ци ја тив ног по ља ре чи kenyér у Ма ђар ској и у Вој во ди ни 
ука зу ју на из ве сне тен ден ци је ра зи ла же ња. Пр ва чи ње ни ца ко ја се чи ни 
ре ле вант ном је сте да у вој во ђан ском кор пу су има пу но ви ше при де ва, и да 
се у ве ћем бро ју ја вља ју син таг мат ски од го во ри на сти му лус, али су за сту-
пље ни је и иди о син кре тич ке ре ак ци је.

По што број ис пи та ни ка, на осно ву чи јих од го во ра су на ста ли па ра лел ни 
кор пу си у три сре ди не – ма ђар ски у Ре пу бли ци Ма ђар ској, срп ски у Ср би ји 
и ма ђар ски у Вој во ди ни – ни је ни при бли жно исти, из упо ред не та бе ле из-
у зе ти су иде о син кре тич ки од го во ри ко ји мо гу да ти ре ле вант не по ка за те ље 
са мо ако су сви еле мен ти ис тра жи ва ња иден тич ни. Из истог раз ло га по да ци 
су на во ђе ни у про цен ти ма а не број ча но.

Та бе ла 10: Упо ред ни по да ци асо ци ја тив ног по ља лек се ма kenyér и hleb.

уку пан број ре ак ци ја број по је ди нач них лек се ма 
ка те го ри ја ре чи ма ђар ски В/м срп ски ма ђар ски В/м срп ски 
и ме ни це 80,51% 73,48% 70,94% 67,03% 74,13% 62,14% 
при де ви 10,11% 21,39% 23,96% 16,75% 16,37% 23,36% 
гла го ли 1,66% 1,39% 1,60% 5,58% 2,58% 5,14%
бро је ви 0,27% - 0,53% 1,11% - 1,40% 
при ло зи 0,09% - 0,66% 0,55% - 2,33% 

Оно што од мах па да у очи је сте при бли жан про це нат за сту пље но сти 
име ни ца код по је ди нач них ја вља ња (у ма ђар ском 67,03% , а у срп ском 
62,14%). Име ни ца ипак има око 10% ви ше у ма ђар ском, док су при де ви до ста 
број ни ји у срп ском (10,11% на спрам 23,96%). Ово ме тре ба до да ти већ по ме-
ну ту чи ње ни цу да се вој во ђан ски ма ђар ски по да ци при бли жа ва ју срп ском 
у овом по гле ду (раз ли ка је тек не што ви ша од 2%). Не тре ба за бо ра ви ти, 
ме ђу тим, да су у срп ском реч ни ку по себ но на зна че не ре ак ци је у раз ли чи тим 
гра ма тич ким ро до ви ма, а као за себ ни од го во ри су еви ден ти ра ни и при де ви 
ко ји се на ла зе у од ре ђе ном и нео д ре ђе ном ви ду. Отуд је мо жда ве ћи број 
раз ли чи тих лек се ма, што ипак не ути че на фре квен ци ју ја вља ња при де ва у 
це ли ни. По ме ну ти по да ци на ме ћу по тре бу да се ура ди ви ше слич них упо-
ред них ис тра жи ва ња да би се мо гао из ве сти не ки по у зда ни ји за кљу чак. 

За јед нич ко је да се ја вља ју још гла го ли, бро је ви и при ло зи, ови по след-
њи исти на у за не мар љи вом бро ју, по го то во у ма ђар ском је зи ку (уче ста лост 
ја вља ња 1). По де ла по ка те го ри ја ма ре чи раз ли ку је се та ко што у ма ђар ском 
има ре ак ци ја којe спа да ју у пар ти ци пе, а фре квент ни ји је и ин фи ни тив. Тре ба 
још на по ме ну ти да у Вој во ди ни има чак 37,67% ви ше по је ди нач них ре ак ци ја 
не го што је то слу чај у Ма ђар ској.

Што се асо ци ја тив них ве за из ме ђу сти му лу са и ре ак ци је ти че, и ту 
по сто је по кла па ња, али и де ли мич на од сту па ња. На и ме, у оба је зи ка су 
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нај фре квент ни је хи пе ро ним ске ве зе, за тим сле де име ни це ко је озна ча ва ју 
сас тој ке од ко јих се ме си хлеб, а до ста су фре квент не и оне ко је име ну ју не ку 
дру гу на мир ни цу ко ја се обич но кон зу ми ра уз хлеб. Ме ђу тим, срп ски ис пи-
та ни ци ве ћи ак це нат ста вља ју на узроч но-по сле дич не асо ци ја тив не ве зе, што 
се огле да и код име ни ца и код при де ва. По себ но се ис ти че зна чај хле ба као 
основ ног пред у сло ва за пре жи вља ва ње. Код ма ђар ских асо ци ја ци ја ко је спа-
да ју ме ђу при де ве под јед на ко су за сту пље не оне ко је ука зу ју на ква ли тет, на 
ви зу ел не и на так тил не осо би не хле ба, док се нај за сту пље ни ји при де ви у 
срп ском асо ци ја тив ном по љу лек се ме од но се на бо ју као озна ку вр сте хле ба. 
Ту до ла зи до из ра жа ја и ути цај ре ал ног ис ку ства у ова два је зи ка јер, на при-
мер, у ма ђар ском не по сто ји на зив за по лу бе ли и по лу цр ни хлеб, те се та кве 
ре ак ци је и не ја вља ју у кор пу су. На осно ву на ве де них по да та ка мо гу се из ве-
сти и дру ги за кључ ци, на при мер шта Ма ђа ри и Ср би ра до је ду као при лог 
уз хлеб, ко ју вр сту хле ба пре фе ри ра ју, уз ко ји оброк нај ви ше тро ше хлеб, где 
га обич но на ба вља ју итд.

На осно ву све га из не тог мо же мо ге не рал но за кљу чи ти да код кул ту ра 
ко је су у кон так ту до ла зи до по ве зи ва ња из ван је зич ког ис ку ства, што се 
од ра жа ва на да те је зи ке, без об зи ра на то што су они и ге нет ски и ти по ло шки 
раз ли чи ти, а са мим тим и на асо ци ја тив на по ља екви ва лент них ре чи у је-
зи ци ма.
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Аndrić Edi ta

АSSOCIATIVE FI ELD OF THE HUN GA RIAN LE XE ME KENYÉR  
AND THE SER BIAN LE XE ME HLEB

S u m  m a r y

Using the le xe me de no ting bread in two ge ne a lo gi cally and typo lo gi cally dis tant lan gu a ges 
this pa per com pa res the do main of the men tal le xi con in such lan gu a ges. No uns kenyér and hleb 
re pre sent a part of the ba sic le xi con in Hun ga rian and Ser bian re spec ti vely. The analysis uses terms 
from Hun ga rian and Ser bian as so ci a ti ve dic ti o na ri es re spec tfully, which re sul ted from sur veys con-
duc ted among mo no lin gual spe a kers in et hni cally ho mo ge no us com mu ni ti es. The next step was a 
small-sca le sur vey in clu ding bi lin gual spe a kers in Voj vo di na. The goal was to cross-com pa re the da ta 
ob ta i ned from strictly Hun ga rian com mu ni ti es with tho se ob ta i ned from Voj vo di nian Hun ga ri ans. 

The re sults co uld not con firm the star ting hypot he sis that lan gu a ge dif fe ren ces wo uld af fect 
the spe a kers’ men tal le xi con to get her with the as so ci a ti ve fi elds of the le xe me(s) de no ting bread. The 
re a sons for that lie in the fact that Hun ga rian and Ser bian pe o ple, de spi te the ir dis tant ori gin and 
cul tu ral he ri ta ge, ha ve been li ving to get her for mo re than a tho u sand years du ring which ti me they 
ha ve sha red com mon ex tra-lin gu i stic know led ge and ex pe ri en ce. 

As for the se cond pre mi se of this study, it pro ved to be ju sti fied and qu i te gro un ded. The dis-
tin cti ons that we re re cor ded in the as so ci a ti ve fi eld of the le xe me kenyér among Hun ga rian spe a kers 
in Hun gary and in Voj vo di na show that the cor pus from Voj vo di na con ta i ned mo re adjec ti ves. The 
lan gu a ge re spon ses to the sti mu li we re mo re syntag ma tic and qu i te a lar ge num ber of idi osyncra tic 
re spon ses we re no ted. Typi cally, the no uns we re the most fre qu ent re spon se to the sti mu li in all three 
cor po ra, fol lo wed by adjec ti ves, verbs, in fi ni ti ves and adverbs. 

The sti mu lus-re spon se as so ci a ti ve re la ti ons show cer tain par tial di scre pan ci es. The hype ronym 
re la ti ons in both lan gu a ges are by far the most fre qu ent ones, fol lo wed by no uns de no ting in gre di ents 
ne ces sary for ba king bread. Qu i te fre qu ent are the no uns de no ting so me ot her food that is usu ally 
con su med with bread. 

Ser bian spe a kers fo cus on as so ci a ti ve re la ti ons of ca u se and ef fect, which is par ti cu larly evi dent 
in no uns and adjec ti ves. Bread is seen as sta ple for sur vi val. As so ci a ti ons in Hun ga rian con cer ning 
adjec ti ves are tho se in di ca ting bread qu a lity, its vi sual and tac ti le fe a tu res, whi le adjec ti ves de no ting 
co lo ur as a type of bread are the most fre qu ent in the Ser bian as so ci a ti ve fi eld. 

The gi ven re sults may be cul tu ral in di ca tors of the fol lo wing: what is com monly ea ten with 
bread, what type of bread is pre fer red or whe re is bread typi cally bo ught by Hun ga ri ans and Serbs. 
Ove rall, we can say that cul tu res in con tact tend to sha re ex tra-lin gu i stic ex pe ri en ces which af fect the 
lan gu a ges in con tact to get her with the as so ci a ti ve fi elds of equ i va lent le xe mes in the gi ven lan gu a ges.

Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Фи ло зоф ски фа кул тет
Од сек за хун га ро ло ги ју
Др Зо ра на Ђин ђи ћа 2, 21000 Но ви Сад, Ср би ја
an dri ce@sbb.rs 
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Из вор ни на уч ни рад

Ани ца Гло ђо вић
Сан дра Сте фа но вић

ЈЕ ДАН ОСВРТ НА СРП СКИ ГЛА ГОЛ СКИ ПРЕ ФИКС НА-  
И ЕН ГЛЕ СКУ ГЛА ГОЛ СКУ ПАР ТИ КУ ЛУ UP

Сле де ћи по тре бу за си сте мат ским про у ча ва њем пре фик са у срп ском је зи ку, овај 
рад се ба ви про у ча ва њем ути ца ја гла гол ског пре фик са на- на гла гол ски вид као и се ман-
тич ким и аспек ту ал ним ин тер пре та ци ја ма раз ли чи тих фор ми на ста лих ком би на ци јом 
са овим пре фик сом. Циљ ра да је да, на кон утвр ђи ва ња мор фо син так сич ке, се ман тич ке 
и ди стри бу тив не раз ли ке из ме ђу лек сич ких и су пер лек сич ких пре фик са, де фи ни ше 
ути цај лек сич ког пре фик са на- на пер фек тив не и им пер фек тив не гла го ле, као и да иден-
ти фи ку је свој ства су пер лек сич ког пре фик са на-. Спро во ђе њем кон тра стив не ана ли зе 
та ко ђе ће се ис пи та ти и слич ност се ман тич ких и аспек ту ал них функ ци ја срп ског пре-
фик са на- и ен гле ске рез ултативнe пар ти ку ле up.

Кључ не ре чи: пре фик са ци ја, лек сич ки пре фикс, су пер лек сич ки пре фикс, гла гол ски 
вид, енглескa партикулa.

Due to the need for a syste ma tic study of Ser bian pre fi xes, this pa per in ve sti ga tes the 
pro per ti es of the ver bal pre fix na re gar ding both its aspec tual ef fect and its im pact on the 
se man tic in ter pre ta tion of dif fe rent na-pre fi xed forms. Re cog ni zing the ge ne ral dis tin cti ons 
bet we en le xi cal and su per le xi cal Sla vic pre fi xes, this re se arch aims at de fi ning the ro le of the 
le xi cal na- at tac hed to both per fec ti ve and im per fec ti ve stems and iden tifying the con di ti o ned 
(stac king of) su per le xi cal na-. This pa per al so tar gets the si mi la rity bet we en the Ser bian ver-
bal pre fix na- and the En glish re sul ta ti ve par tic le up in terms of the ir le xi cal and aspec tual 
fun cti ons.

Key words: pre fi xa ti on, le xi cal pre fix, su per le xi cal pre fix, aspect, En glish par tic le.

1. увОд. Из во ђе ње но вих гла гол ских лек се ма од гла го ла у срп ском је зи ку 
об у хва та не ко ли ко про це са, од ко јих не ки ути чу и на гла гол ски вид и на тип 
гла гол ске си ту а ци је. Та кви мор фо ло шки про це си пр вен стве но об у хва та ју 
пре фик са ци ју, су фик са ци ју и ком би на ци ју пре фик са ци је и су фик са ци је. При 
то ме, из ве де не лек се ме раз ли ку ју се од основ них „с об зи ром на вид, на чин 
вр ше ња гла гол ске рад ње или и јед но и дру го” (Ba Bić 1988: 459).1 Те ма овог 
ра да је пре глед свој ста ва гла гол ског пре фик са на- у по гле ду ње го вог ути ца ја 
на гла гол ски вид и се ман тич ку ин тер пре та ци ју раз ли чи тих пре фик си ра них 
фор ми. Циљ ра да је да, на кон утвр ђи ва ња раз ли ке из ме ђу лек сич ких и су пер-
лек сич ких пре фик са, де фи ни ше ути цај лек сич ког пре фик са на- на пер фек тив-
не и им пер фек тив не осно ве (на-до ћи, на-го во ри ти, на-ру ши ти), као и да дâ 
пре глед свој ста ва су пер лек сич ког пре фик са на- и по ја ве на го ми ла ва ња пре-
фик са (на-пу то ва ти се, на-ра то ва ти се, на-до гра ђи ва ти, на-ис при ча ти (се)). 

1 Клајн (2003: 324) пи ше да се су фик си ма за про ме ну ви да не гра де но ве гла гол ске лек-
се ме, већ са мо лек се ме ко је се раз ли ку ју „по гра ма тич ком обе леж ју аспек ту ал но сти”. Он 
твр ди „да вид ски су фик си спа да ју у флек си ју гла го ла, да кле тво р ба ре чи мо жда не би ни мо-
ра ла да се ба ви њи ма” (2003: 325).
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Ово ис тра жи ва ње та ко ђе ис пи ту је и слич ност пре фик са на- са енглескoм 
ре зул та тив ном пар ти ку лом up у по гле ду њи хо вих лек сич ких и аспек ту ал них 
функ ци ја. 

1.1. И. Клајн при ме ћу је да, као и у мно гим дру гим ин до е вроп ским је зи-
ци ма (нпр. грч ком, ла тин ском, не мач ком), и у срп ском гла го ли пред ста вља ју 
ону вр сту ре чи у ко јој пре фик си на ла зе нај ши ру и нај ра зно вр сни ју при ме ну 
(2002: 245). Т. Ма ре тић је на бро јао ше сна ест „при је дло га” ко ји се „с гла го-
ли ма ве жу у сло же ни це”, а то су до, из, на, над, о(б), од, по, под, пре, при, про, 
раз, с(а), у, уз и за. (1899: 382). Бе лић у све му сле ди Т. Ма ре ти ћа (1949: 295–296), 
док М. Сте ва но вић на во ди истих ше сна ест пре фик са, опи су је по је ди на њи-
хо ва зна че ња и на во ди до ста при ме ра, али пред- и ми мо- уоп ште не по ми ње 
(1981: 452–468). У гра ма ти ци Е. Ба рић и дру гих број гла гол ских пре фик са 
по ве ћан је на де вет на ест, до да ва њем ми мо- и пред-, а уз то и раз два ја њем 
су- од с- (1979: 297–303). Код С. Ба би ћа број гла гол ских пре фик са до сти гао је 
два де сет се дам: о- и об- су раз дво је ни, до да ти су па-, нај-, про ту- и су пр от-, 
као и стра ни пре фик си де-, дис- и ре- (1988). 

Пре из да ва ња Клај но вих де ла о тво р би ре чи (2002; 2003) по себ них сту-
ди ја о гла гол ским пре фик си ма ни је би ло мно го. По ред ви ше зна чај них ра до-
ва И. Гриц кат (1966–1967; 1967), па жњу за слу жу ју пре све га ра до ви: М. Сте-
вановићa о ру си зми ма ти па за ма ски ра ти (1952), М. Ивић у ра ду по све ће ном 
ви ше дру гим сло вен ским је зи ци ма не го срп ско хр ват ском (1982), А. Терзићa 
о гла го ли ма на по на- у ру ском и срп ском (1997) и Д. Кли ко вац о зна че њу пре-
фик са раз- (1998). Ау то ри да ју ви ше или ма ње под вр ста зна че ња, исте гла-
гол ске при ме ре ту ма че на раз ли чи те на чи не, јед ни су скло ни уоп шта ва њу, 
а дру ги фи ним ди стинк ци ја ма, итд. Сви се сла жу у јед ном: број не су мо ди-
фи ка ци је ко је пре фикс до но си основ ном гла го лу. И П. Но ва ков (2005: 61) 
при ме ћу је да се пре фик са ци јом не од ре ђу је са мо гла гол ски вид, већ се и 
мо ди фи ку је зна че ње гла го ла. О по себ ном зна ча ју ко ји пре фик си има ју за 
гла го ле све до че по ја ве ка рак те ри стич не са мо за ту вр сту ре чи: ути цај пре-
фик са на гла гол ски вид, на гла гол ски род, на зна че ње, као и де пре фик са ци-
ја (де пре ве р ба ци ја). 

1.2. На ред ни оде љак овог ра да пре ци зи ра на чин на ко ји ће се гла гол ски 
вид и тип гла гол ске си ту а ци је по сма тра ти у овом ра ду. Тре ћи оде љак нај пре 
де фи ни ше оправ да ност и зна чај оп ште ди стинк ци је лек сич ких и су пер лек-
сич ких пре фик са; у на став ку се из но си пре глед свој ста ва лек сич ког пре фик са 
на- с об зи ром на ње гов ути цај на гла гол ски вид и тип гла гол ске си ту а ци је 
као и слич ност са ен гле ском пар ти ку лом up; по след њи део тре ћег одељ ка 
ба ви се свој стви ма су пер лек сич ког пре фик са на- и ње го вим до при но сом 
го ми ла њу пре фик са. За кључ не на по ме не су ми ра ју ре зул та те ис тра жи ва ња 
и да ју смер ни це за не ка мо гу ћа де таљ ни ја и ши ра ис пи ти ва ња. 

С об зи ром на то да ово ис тра жи ва ње об у хва та и по ре ђе ње срп ског пре-
фик са на- са ен гле ском адвер би јал ном пар ти ку лом up, као је зич ки узо рак 
за ис пи ти ва ње по слу жи ла су де ла са вре ме не бри тан ске књи жев но сти и њи-
хо ви пре во ди на срп ски је зик – шест ро ма на Џу ли ја на Барн са об ја вље них у 
пе ри о ду од 1986. до 2008. го ди не: Be fo re she met me, Tal king it over, A hi story of 
the world in 10 ½ chap ters, Lo ve, etc., Art hur & Ge or ge, Not hing to be frig hte ned of 
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(кор пус пре у зет из док тор ске ди сер та ци је А. Гло ђо вић (2014)). Кор пус об у-
хва та ак тив не и па сив не кон струк ци је са фра зним гла го ли ма са пар ти ку лом 
up као и фра зне гла го ле иди о мат ске при ро де, али без мо дал них и по врат них 
кон струк ци ја. Пре не го што пред ста ви мо ре зул та те ис тра жи ва ња, нео п ход но 
је и обра зло жи ти озна ке гла го ла ти па let down1, let down2, let down3 и слич но. 
На и ме, у кор пус су увр шће ни и исти фра зни гла го ли, али са раз ли чи тим 
зна че њи ма, у раз ли чи тим вид ским фор ма ма или са раз ли чи тим пре во ди ма 
на срп ски је зик и они су, као што је на ве де но, обе ле же ни раз ли чи том ин дек-
сном ну ме рич ком озна ком. Кор пус бе ле жи 102 при ме ра фи нит них гла гол-
ских об ли ка са пар ти ку лом up (од че га су у 53 слу ча ја у пи та њу раз ли чи ти 
лек сич ки гла го ли) ко ји за свој пре вод ни екви ва лент има ју гла го ле са пре-
фик сом на-2 (око 68,1% фра зних гла го ла са пар ти ку лом up из укуп ног кор-
пу са за свој пре вод ни екви ва лент у срп ском има ју гла го ле са пре фик си ма), 
али је као до пу на за об ли ке и зна че ња гла го ла са пре фик сом на- по слу жио 
и ин вен тар гла го ла са др жан у сле де ћим реч ни ци ма: Реч ник срп ско хр ват-
ско га књи жев но га је зи ка (РМС), Реч ник срп ско хр ват ског књи жев ног и на-
род ног је зи ка (РСА НУ), Реч ник срп ско га је зи ка (РСЈ) и Обрат ни реч ник 
срп ско га је зи ка (ОРСЈ). 

2. ГлА ГОл сКИ вИд И тИП ГлА ГОл сКе сИ ту А ЦИ је. Гла гол ски вид је гра ма тич ка 
ка те го ри ја ко ја се у срп ском је зи ку ис по ља ва већ на мор фо ло шко-лек сич ком 
ни воу док се у ен гле ском ис по ља ва ис кљу чи во на син так сич ко-се ман тич ком 
ни воу. Су шти на Ри ђа но ви ће ве и Ко мри је ве ре ин тер пре та ци је тра ди ци о нал-
ног схва та ња гла гол ског ви да ко ја ће се ко ри сти ти у овом ра ду је сте у то ме 
да се ди хо то ми ја им пер фек тив ност (не свр ше ност) / пер фек тив ност (свр ше-
ност) про то тип ски за сни ва на обе леж ји ма на зва ни ма струк ту ра / це ли на, 
од но сно да је глав на ка рак те ри сти ка на осно ву ко је се мо гу раз гра ни чи ти 
вид ске опо зи ци је у срп ском је зи ку де љи вост / не де љи вост гла гол ске си ту а-
ци је (ri đa no Vić 1976: 83; co Mrie 1976). На тај на чин се и у ен гле ском и у срп-
ском је зи ку мо же прет по ста ви ти да пер фек тив ни вид под ра зу ме ва то тив ност 
(це ли ну) си ту а ци је, а им пер фек тив ност не то тив ност (струк ту ру) те се та ко 
ства ра осно ва за по ре ђе ње гла гол ских си сте ма два су штин ски раз ли чи та 
је зи ка.

Што се ти че ти па гла гол ске си ту а ци је (Ak ti on sart), он се од но си на лек-
си ка ли за ци ју се ман тич ких вид ских ди стинк ци ја ко ја се оства ру је де ри ва ци-
о ном мор фо ло ги јом (co Mrie 1976: 7). У овој сту ди ји по ћи ће се од Вен дле ро ве 
по де ле гла го ла на ак тив но сти (ac ti vi ti es), ста ња (sta tes), оства ре ња (ac com-
plis hments) и до стиг ну ћа (ac hi e ve ments) (Ven dler 1967) про ши ре ном за кла су 
се мел фак тив них гла го ла. 

2 Пре вод ни екви ва лен ти фра зних гла го ла са по ме ну том адвер би јал ном пар ти ку лом 
ни су ис кљу чи во фи нит ни гла гол ски об ли ци, већ се не ки од њих ис по ља ва ју и као фра зе о ло-
шки из ра зи (cle ar up – ис те ра ти на чи стац, gi ve up – ди ћи ру ке, sco op up – иза ћи у су срет), 
ко пу ла тив ни ана ли тич ки пре ди ка ти (co me up – би ти ту, lock up – би ти у за тво ру), де ком по-
но ва ни пре ди ка ти (me et up – има ти са ста нак), при ло зи (end up – на по слет ку, на кра ју) и 
слич но, да кле као из ра зи ко ји ни су под ло жни ана ли зи при пи си ва ња од ре ђе ним ка те го ри ја ма 
гла гол ског ви да и ти па гла гол ске си ту а ци је. Услед огра ни че ног про сто ра у овој сту ди ји ове 
пре вод не фор ме ни су пред ста вље не. 

ЈЕ ДАН ОСВРТ НА СРП СКИ ГЛА ГОЛ СКИ ПРЕ ФИКС НА- И ЕН ГЛЕ СКУ ГЛА ГОЛ СКУ...
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3. ПРе фИКс на-. У тра ди ци о нал ној лин гви стич кој ли те ра ту ри о срп ском 
је зи ку лек сич ки до при нос пре фик са углав ном је об ја шња ван ве зом зна че ња 
пре фик са са зна че њем њи хо вих хо мо фо них пар ња ка (пред ло га) где је та ква 
по ве за ност очи глед на. На при мер, пре фикс на- у гла го лу на-сла га ти зна-
чењ ски је по ве зан са пред ло гом на. Ме ђу тим, сту ди ја ма о гра ђе њу ре чи у 
срп ском је зи ку и да ље не до ста је си сте мат ски опис ова кве по ве за но сти. 

И. Клајн иден ти фи ку је три вр сте пре фик са на-, а на осно ву ње го вог 
се ман тич ког и вид ског ути ца ја на гла гол за ко ји се ве зу је. Нај пре, пре фикс 
на- ја вља се са зна че њем иден тич ним са про стор ним зна че њем пред ло га на, 
као у при ме ри ма на ву ћи, на та ћи, на са ди ти, на би ти, на бо сти, нан(и)је ти, 
на ба ца ти, на ре ђа ти, на ни за ти, нал(и)је пи ти, на тр ља ти, на то ва ри ти, на-
ка ле ми ти, на ма за ти, на мо та ти (КлАјН 2002: 237) и то са мно гим под зна-
че њи ма (на и ћи, на га зи ти, на лет(ј)ет и, на ба са ти, на тра па ти, на пи са ти, 
на шкра ба ти, на жвр ља ти, на цр та ти, на сли ка ти, на шмин ка ти, на лиц ка ти, 
на кин ђу ри ти, на врв(ј)ет и, на др(иј )ет и, на гр ну ти, на хру пи ти) (КлАјН 2002: 
237). Дру га гру па гла го ла са пре фик сом на- озна ча ва „за по че ту или са мо 
ма њим де лом оства ре ну рад њу (на че ти, на чу ти, на зре ти, на гри сти, на гње-
чи ти, на ру ши ти, на по ме ну ти, на зна чи ти, на слу ти ти и сл.” (КлАјН 2002: 
237). У окви ру ове кла се, И. Клајн раз ли ку је гла го ле ко ји озна ча ва ју рад њу 
оства ре ну у при лич ној ме ри (на бра ти, на ку пи ти, на го ми ла ти, на па бир чи-
ти, на пе ћи, нас(ј)ећи, нам(иј)ести ти, на дро би ти, на хва та ти, на пљач ка ти, 
на кра сти, на до би ја ти, на при ча ти, на му чи ти се, на па ти ти се, на го ји ти се, 
на мно жи ти се, на ко ти ти се, на ски та ти се, на и гра ти се и сл.) и гла го ле 
ко ји озна ча ва ју ја чу са тив ност у сми слу „до ми ле во ље”, „крај њих гра ни ца” 
(на спа ва ти се, на жив(ј)ет и, на је сти се, на жде ра ти се, на си сти ти се, на-
пи ти се, на у жи ва ти се, на гле да ти се, на слу ша ти, на кра сти се, на пљач ка-
ти се, на ра ди ти се, на че ка ти се, на хо да ти се, на гла до ва ти се, на бо ло ва ти 
се, на ра то ва ти се, на да ва ти се, на ди ми ти ти се ). Тре ћу кла су гла го ла са 
пре фи ком на- чи не они гла го ли код ко јих пре фикс на- оба вља са мо функ ци ју 
пер фек ти ви за ци је (на ква си ти, на хра ни ти, на љу ти ти, на у чи ти, на бу ба ти, 
на о штри ти, на пу ни ти, на о ру жа ти и сл.).

3.1. Пре не го што се по за ба ви мо да љим ка рак те ри сти ка ма пре фик са 
на-, нео п ход но је ја сно де фи ни са ти раз ли ку из ме ђу лек сич ких и су пер лек сич-
ких пре фик са. У ли те ра ту ри о пре фик са ци ји на и ла зи мо на раз ли чи те по де-
ле гла гол ских пре фик са. Нај пре се у ра до ви ма пре ге не ра тив них сло вен ских 
лин гви ста по ми ње, на при мер, по де ла ру ских гла гол ских пре фик са на ква-
ли фи ка то ре и мо ди фи ка то ре (isa čen ko 1960), за сно ва на на лек сич ком до при-
но су пре фик са гла гол ској осно ви по ко јој ква ли фи ка то ри, за раз ли ку од 
мо ди фи ка то ра, уно се се ман тич ку из ме ну. 

Нај за сту пље ни ја ди стинк ци ја сло вен ских пре фик са на ста ла на осно ву 
њи хо вог се ман тич ког и син так сич ког по на ша ња раз ли ку је две гру пе пре фик-
са: ин тер не и екс тер не пре фик се у ра до ви ма о бу гар ском је зи ку (di sci ul lo 
– sla Ba ko Va 2005) и о ру ском и че шком је зи ку (Ge Hr ke 2008) или лек сич ке 
и су пер лек сич ке префиксe у ра до ви ма о ру ском је зи ку (ro Ma no Va 2004; raM-
cHand 2004; sVe no ni us 2004a; Tol skaya 2007), срп ском је зи ку (Mi li će Vić 2004) 
и пољ ском је зи ку (jaBłońska 2004).

АНИ ЦА ГЛО ЂО ВИЋ И САН ДРА СТЕ ФА НО ВИЋ



113

У овом ра ду ко ри сти ће мо тер ми не лек сич ки и су пер лек сич ки пре фик си 
(ко ји су већ при ме ње ни у ана ли зи пре фик са из- у срп ском је зи ку (Mi li će Vić 
2004)). Ра ди илу стра ци је, по ме ну ће мо ста во ве не ких ау то ра о де фи ни са њу 
и на чи ну раз ли ко ва њу лек сич ких и су пер лек сич ких пре фик са.

K. Смит твр ди да лек сич ки пре фик си, осим што пер фек ти ви зу ју гла гол, 
пре но се и лек сич ка зна че ња, док су пер лек сич ки пре фик си до при но се ства-
ра њу „уза ног фо ку са на је дан део си ту а ци је, обич но на за вр шни или сре ди-
шњи део” (sMiTH 1997: 242). О. Баб ко-Ма ла ја (BaB ko-Ma laya 1999), ко ја је и 
уве ла тер ми не лек сич ки и су пер лек сич ки пре фик си, на во ди те сто ве ко ји 
мо гу по слу жи ти у ди јаг но сти ци су пер лек сич ких пре фик са (су пер лек сич ки 
пре фик си има ју си сте мат ска зна че ња, не до зво ља ва ју се кун дар ну им пер-
фек ти ви за ци ју, има ју кван ти фи ка тор ску уло гу, мо гу да се ве жу за лек сич ке 
пре фик се и ве зу ју се за им пер фек тив не осно ве (BaB ko-Ma laya 1999). П. 
Све но ни јус уо ча ва „слич ност су пер лек сич ких пре фик са са при ло зи ма или 
по моћ ним гла го ли ма у то ме што има ју аспек ту ал на или кван ти фи ка циј ска 
зна че ња” на гла ша ва ју ћи да зна че ња су пер лек сич ких пре фик са ни су ни спа-
ци јал на ни иди о мат ска (sVe no ni us 2004b: 205, 229). Слич не ста во ве за сту па 
и Е. Ро ма но ва (ro Ma no Va 2004: 275). Пи шу ћи о пре фик су из- у срп ском је-
зи ку Н. Ми ли ће вић твр ди да лек сич ки пре фик си ме ња ју лек сич ка свој ства 
гла гол ских осно ва у по гле ду струк ту ре њи хо вих ар гу ме на та и на овај на чин 
мо ди фи ку ју тип си ту а ци је гла гол ског из ра за. За раз ли ку од лек сич ких, су-
пер лек сич ки пре фик си не ме ња ју лек сич ка свој ства гла го ла већ су чи сти 
пер фек ти ви за то ри (Mi li će Vić 2004: 286). С. Та те во сов сма тра да се, за раз-
ли ку од су пер лек сич ких пре фик са ко ји „не из о став но из ра жа ва ју, на при мер, 
за по чи ња ње про це са (за пе ва ти) или ука зу ју да је про цес тре нут но огра ни-
чен и да му је тра ја ње ре ла тив но крат ко (по пи са ти), се ма тич ки до при нос 
лек сич ког пре фик са те шко мо же све сти на јед но став ну и не про мен љи ву 
(исто вр сну) зна чењ ску ком по нен ту” (Ta Te Vo soV 2007: 424). Осим већ по ме ну-
тих свој ста ва, И. Тол ска ја при ме ћу је да се су пер лек сич ки пре фик си углав ном 
ве зу ју за им пер фек тив не или ате лич не осно ве (ако гла гол има обе) (Tol skaya 
2007: 346). У свом ис тра жи ва њу пре фик са као пер фек ти ви за то ра, Љ. Ша рић, 
из ме ђу оста лог, твр ди да се су пер лек сич ки гла го ли мо гу до да ти већ пре фик-
си ра ним об ли ци ма, за раз ли ку од лек сич ких пре фик са (Ša rić 2011: 12). Ко-
ри сте ћи на ве де ну ди јаг но сти ку за раз ли ко ва ње лек сич ких и су пер лек сич ких 
пре фик са, нај пре ће мо се по за ба ви ти лек сич ким, а за тим и су пер лек сич ким 
пре фик сом на-.

3.2. Узи ма ју ћи у об зир ка те го ри ју гла гол ског ви да, запажамo сле де ће 
обра сце тво р бе при ли ком гра ђе ња гла го ла са лек сич ким пре фик сом на-:

(а) на- + пер фек тив ни гла гол: на-да ти (се), на-ди ћи, на-до ћи, на-па сти, на-
пр сну ти, на-пу сти ти, на-ре ћи, на-се сти, на-ско чи ти, на-ста ви ти (се);
(б) на- + им пер фек тив ни гла гол: на-би ра ти (се), на-ву ћи, на-га ђа ти, на-го во-
ри ти, на-гра ди ти, на-ја ха ти, на-ми ри са ти, на-ру ши ти;
(в) на- + ве за на осно ва: на-бо чи ти, на-гла ба ти, на-не ти, на-прег ну ти (се), 
на-ри ца ти, на-ре ди ти, на-ср ну ти, на-су ти, на-хе ри ти, на-че ти, на-чу ли ти;
(г) на- + позајмљеницa: на-елек три са ти, на-хе кла ти, на-шмин ка ти (се), на-
шти мо ва ти.
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Осим ових струк ту ра, у кор пу су за па жа мо и им пер фек ти ви зо ва не пре-
фик сал не гла го ле као што су на ле пљи ва ти, на сле ђи ва ти и на го ми ла ва ти 
ко ји са др же пре фикс на-, али пред ста вља ју део гла гол ских ни зо ва ле пи ти 
– на-ле пи ти – на лепљ-ива ти, сле ди ти – на-сле ди ти – на слеђ-ива ти и гра-
ди ти – на-гра ди ти – на грађ-ива ти. На и ме, по след њи чла но ви ових ни зо ва 
је су им пер фек тив ни, али на ста ли су су фик са ци јом гла го ла са пре фик сом 
(се кун дар на им пер фек ти ви за ци ја)3. Да кле, пре фикс на- уоп ште не уче ству-
је у тво р би ових им пер фек тив них из ве де ни ца и не ма ни ка квог ути ца ја на 
њу. Он је до дао сво ју се ман ти ку на основ ни гла гол (ле пи ти – на-ле пи ти, 
сле ди ти – на-сле ди ти, гра ди ти – на-гра ди ти) и тај гла гол са да гра ди но ви 
гла гол по мо ћу су фик са (на лепљ-ива ти, на слеђ-ива ти, на грађ-ива ти). С об-
зи ром на то да пре фикс на- у ова квим слу ча је ви ма не уче ству је у про ме ни 
гла гол ског ви да јер је он ту сво ју уло гу оства рио у град њи по ме ну тих пер-
фек тив них об ли ка (на-ле пи ти, на-сле ди ти, на-гра ди ти), при ме ри овог ти па 
не ма ју ме ста у на шој ана ли зи (ни су на ста ли пре фик са ци јом).

Да кле, пре фикс на- мо же се ком би но ва ти и са пер фек тив ним и им пер-
фек тив ним гла го ли ма, а у на став ку ви де ће мо ка кав ути цај овај пре фикс 
мо же има ти на гла гол ски вид гла го ла на ко је се ве зу је. 

3.2.1. Ли те ра ту ра и на ше ис тра жи ва ње из вр ше но на по ме ну том огра-
ни че ном узо р ку по ка зу ју да до да ва ње пре фик са на- на лек сич ке гла го ле 
мо же ути ца ти на гла гол ски вид. Ко ри сте ћи ди јаг но стич ке те сто ве за утвр-
ђи ва ње пер фек тив но сти / им пер фек тив но сти (фа зни гла го ли, пра ви пре зент, 
вре мен ске кла у зе) до ла зи мо до сле де ћих при ме ра:

(1) а) По че ла је да ва ди (не што).
б) *По че ла је да на ва ди (не што).

(2) а) Мла ден упра во са да зи да.
б) *Мла ден упра во са да на зи да.

(3) а) *Ка да бро ји мо (не што), вра ти ће мо се у кан це ла ри ју.
б) Ка да на бро ји мо (не што), вра ти ће мо се у кан це ла ри ју.

У на ве де ним при ме ри ма, гла го ли с лек сич ким пре фик сом на- (на-ва ди ти, 
на-зи да ти, на-бро ја ти) – за раз ли ку од основ них гла го ла (ва ди ти, зи да ти, 
бро ја ти) – не гра де гра ма тич не ре че ни це уз фа зне гла го ле (при мер (1б)) и у 
пра вом пре зен ту (при мер (2б)), а ја вља ју се у вре мен ској кла у зи (при мер 
(3б)). Да кле, ови те сто ви по ка зу ју да су по ме ну ти гла го ли с лек сич ким пре-
фик сом на- пер фек тив ни, а основ ни гла го ли им пер фек тив ни. 

Пре фик са ци ја се мо же по ве за ти и са ти пом гла гол ске си ту а ци је. Гла-
го ли на ко је се до да је лек сич ки пре фикс на- ве ћи ном су ак тив но сти, уз из-
ве стан број ста ња и до стиг ну ћа. На кон пре фик са ци је ак тив но сти по ста ју 
оства ре ња или до стиг ну ћа, што по ка зу ју сле де ћи те сто ви:

3 Још је и Бе лић при ме тио да „сло вен ски је зи ци има ју спо соб ност да од сва ког пер фек-
тив ног гла го ла гра де им пер фек тив ни; та да се до би ја ју им пер фек ти ви зо ва ни или ите ра тив ни, 
уче ста ли по зна че њу гла го ли” (1998: 262). Љ. Ша рић ис ти че да је „се кун да р на им пер фек ти-
ви за ци ја до пу ште на ка да је зна чењ ски до при нос пре фик са зна чај ни ји од про мје не ви да” (2011: 
10).
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(4) а) Ко ли ко ду го су они хва та ли (не што)?
б)  *За ко ли ко ду го су они хва та ли (не што)?
в) Он и су хва та ли (не што) не ко ли ко са ти / *за не ко ли ко са ти.
г) ?За  ко ли ко ду го су они хва та ли (не што)?
д) За  ко ли ко ду го су они на хва та ли (не што)?
ђ) *Ко ли ко ду го су они на хва та ли (не што)?
е) Он и су на хва та ли (не што) за не ко ли ко са ти / *не ко ли ко са ти. 

При ме ри (4а), (4б) и (4в) по ка зу ју да је основ ни гла гол хва та ти ак тив-
ност. При мер (4г) мо гућ је са мо у зна че њу уо би ча је не си ту а ци је, при че му 
се вре ме од но си на тра ја ње јед не ре а ли за ци је у окви ру си ту а ци је ко ја се 
по на вља ла. Лек сич ки пре фикс на- уво ди ком по нен ту огра ни че но сти рад ње 
овом гла го лу ак тив но сти, од но сно по ста вља ња и до сти за ња ци ља на кон 
из ве сног тра ја ња рад ње те се гла гол на-хва та ти у ди јаг но стич ким те сто-
ви ма ((4д), (4ђ) и (4е)) по на ша као гла гол оства ре ња. Да кле, на кон до да ва ња 
лек сич ког пре фик са на-, ак тив но сти нај че шће по ста ју оства ре ња (на-бу ја ти, 
на-вра ча ти, на-вр бо ва ти, на-го ни ти, на-дрх та ти, на-ђу бри ти, на-жвр ља ти, 
на-ко ва ти, на-ни за ти, на-њи ха ти). Гла го ли ста ња, с дру ге стра не, на кон до-
да ва ња лек сич ког пре фик са на- озна ча ва ју тре нут не си ту а ци је (по ста ју до-
стиг ну ћа и у том слу ча ју при ло шка од ред ба озна ча ва пе ри од до по чет ка 
ре а ли за ци је си ту а ци је као, на при мер, на-ду ри ти се, на-љу ти ти се што 
илу стру ју сле де ћи те сто ви.

(5) а) Љу ти ла се *за де сет ми ну та / де сет ми ну та.
б) На љу ти ла се за де сет ми ну та / *де сет ми ну та. 

На осно ву на ве де ног мо же се за кљу чи ти да лек сич ки пре фикс на- ме ња 
обе леж је [-циљ] гла го ла ак тив но сти и ста ња у обе леж је [+циљ] ути ца ју ћи 
та ко на про ме ну ти па гла гол ске си ту а ци је.

До стиг ну ћа, ме ђу тим, на кон до да ва ња лек сич ког пре фик са на- не ме-
ња ју ре ле вант на ди стинк тив на обе леж ја, да кле оста ју до стиг ну ћа, а сти чу 
са мо не ка од до дат них се ман тич ких обе леж ја (на-вра ти ти се, на-да ти (се), 
на-ди ћи, на-до ћи, на-пр сну ти, на-пу сти ти, на-се сти, на-ско чи ти, на-ста-
ви ти (се)):

(6) а) *Ко ли ко ду го је он ско чио?
б) За ко ли ко ду го је он ско чио?
в) *Ко ли ко ду го је он на ско чио?
г) За ко ли ко ду го је он на ско чио?

У при ме ри ма (6б) и (6г) пи та ње за ко ли ко ду го се од но си на вре ме про-
те кло пре тре нут ка ре а ли за ци је са ме си ту а ци је. 

Да кле, ана ли за кор пу са по ка зу је да лек сич ки пре фикс на- ме ња обе-
леж је [-циљ] основ ног гла го ла у обе леж је [+циљ] или на гла ша ва те лич ност 
гла го ла ко ји већ са др же ди стинк тив но обе леж је [+циљ] по на ша ју ћи се, да кле, 
као мар кер те лич но сти. 
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Про у ча ва ње ути ца ја пре фик са ци је на про ме ну гла гол ског ви да и ти па 
гла гол ске си ту а ци је до во ди и до за кључ ка о од но су из ме ђу ове две ка те го ри је 
у срп ском је зи ку. На и ме, за па же но је да се гла го ли ко ји по се ду ју лек сич ка 
свој ства ак тив но сти и ста ња ја вља ју са мо у им пер фек тив ном, а оства ре ња, 
до стиг ну ћа и се мел фак тив ни гла го ли са мо у пер фек тив ном ви ду. Сто га им-
пер фек тив ност има обе леж је [-циљ], а пер фек тив ност има обе леж је [+циљ]. 
Док им пер фек тив ност увек има обе леж је [+трајање], пер фек тив ност мо же 
има ти и обе леж је [+трајање]; та ко ђе, док пер фек тив ност увек има обе леж је 
[-стативност], а им пер фек тив ност мо же има ти и обе леж је [-стативност]. Да-
кле, мо же мо за кљу чи ти да је тра ја ње ва жна од ли ка им пер фек тив но сти, али 
не и ди стинк тив на у од но су на пер фек тив ност, као и да је ста тив ност ва жна 
од ли ка пер фек тив но сти, али не и ди стинк тив на у од но су на им пер фек тив-
ност. На осно ву ово га за кљу чу је мо да у срп ском је зи ку обе леж је циљ бло ки-
ра пред ста вља ње си ту а ци је као струк ту ре (им пер фек тив ност), док ате лич ност 
гла гол ске си ту а ци је омо гу ћа ва да се си ту а ци ја пред ста ви као струк ту ра 
(пер фек тив ност) те се на овај на чин лек сич ко обе леж је циљ мо же по ве за ти 
с гла гол ским ви дом. 

Да кле, гла гол ски пре фикс на- мар ки ра обе леж је те лич но сти; по што је 
у срп ском је зи ку те лич на си ту а ци ја пред ста вље на у пер фек тив ном ви ду, 
ти ме је овај пре фикс и мар кер пер фек тив ног гла гол ског ви да. Ка да го во ри-
мо о овој вр сти мар ки ра ња сва ка ко тре ба по но ви ти и то да су у гла гол ском 
си сте му срп ског је зи ка тип гла гол ске си ту а ци је и гла гол ски вид од ре ђе ни 
већ на лек сич ком ни воу тј. мор фо ло шки, те је по ме ну то мар ки ра ње пре фик-
сом на- ко нач но де тер ми ни са но већ у лек си ко ну. 

3.2.2. Па ра ле ле из ме ђу гер ман ских пар ти ку ла и сло вен ских пре фик са 
у по гле ду њи хо вих лек сич ких и вид ских функ ци ја већ су и ра ни је уо че не 
(spen cer – za reT skaya 1998; di Mi Tro Va-Vul cHa no Va 1999; lin dVall 2001; ViT ko Va 
2004; ro ji na 2004; sVe no ni us 2004b и дру ги). 

Ен гле ске адвер би јал не пар ти ку ле ве ћин ски при па да ју ин вен та ру пре-
по зи ци ја и има ју су штин ски спа ци јал на зна че ња:

(7)  a) gi ve up up the tree
 б) drop out out the win dow
 в) go of aro und aro und the fo un tain (sVe no ni us 2004b: 213)
 г) fall in in the house

Ово ва жи и за лек сич ке пре фик се у срп ском је зи ку: они има ју спа ци јал-
на зна че ња и у ком би на ци ји са гла го ли ма мо гу по сти за ти сли чан ефе кат, као 
на при мер на-ве ја ти / на кро ву или на-пи са ти / на па пи ру. Та ко ђе, ен гле ске 
адвер би јал не пар ти ку ле (као и срп ски лек сич ки пре фик си у при ме ри ма на-
ба ви ти, на-би ра ти (се), на-го во ри ти, на-го ди ти, на-ди ра ти, на-зна чи ти, 
на-ићи, на-па сти, на-сан ка ти (се), на-се сти, на-сле ди ти, на-сло ви ти, на-ста-
ви ти, на-тре ска ти се, на-цр ни ти) ла ко фор ми ра ју иди о мат ске ком би на ци је4 

4 Ма да и пре по зи ци је мо гу има ти иди о син кра тич ка зна че ња у кон тек сту са по је ди ним 
име ни ца ма (on call, on ti me, in luck, at last, off ba se, un der the we at her и слич но). 
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чи је је зна че ње у не ким слу ча је ви ма при лич но тран спа рент но (на при мер, 
ка да пар ти ку ла up при пи су је лек сич ком гла го лу зна че ње по ве ћа ња и по бољ-
ша ња (blow up, churn up, go up, grow up, he at up, light up, pi le up, sa ve up, speed 
up, tu ne up, warm up)), а у не ки ма не (на при мер, ка да пар ти ку ла up уно си 
зна че ње пот пу ног из вр ше ња рад ње (add up, clean up, cle ar up, co ver up, end 
up, fill up, fi nish up, hang up, lig hten up, shut up, suck up, sum up, te ar up, type 
up, use up, wa ke up, wash up, wri te up). 

Слич ност гла го ла са пре фик сом на- и фра зних гла го ла са пар ти ку лом 
up уо ча ва се и у њи хо вој пре вод ној екви ва лен ци ји: на брек ну ти – swell up, 
puff up; на гра ди ти – bu ild up; на ди ма ти – blow up; на ди ћи – get up; на ду ва ти 
– blow up; на ки цо ши ти – dress up; на кљу ка ти – stuff up; на кр ца ти – load up; 
на ло жи ти – he at up; на мо та ти – wind up; на мр ви ти – crush up; на пу ни ти 
– fill up; на пу сти ти – gi ve up; на ре за ти – sli ce up, cut up; на це па ти – te ar 
up, crop up; на шмин ка ти – ma ke up и слич но. 

Раз ли чи та су зна че ња ко је пар ти ку ла up до да је зна че њи ма лек сич ких 
гла го ла. Осим основ ног (и пред ло шког) зна че ња ко ји ова пар ти ку ла но си (up 
– го ре као у при ме ри ма climb up1,2, co me up1, draw up2, dig up3, go up1, hold 
up1, inch up, jump up, mark up, pick up4, pull up1, re ar up, roll up, stick up, throw 
up1) за па же но је и зна че ње пот пу ног из вр ше ња рад ње (add up, co ver up1, end 
up2, fill up1,2, gi ve up3,5, hang up, ma ke up2, open up2, scrum ple up, slop up, suck 
up, te ar up, wind up1, wri te up1) као и не ка дру га зна че ња ко ја се мо гу по ве за ти 
са свој ством те лич но сти као кључ ном осо би ном ти па гла гол ске си ту а ци је 
ме ђу ко ји ма ће мо по ме ну ти и зна че ња де ша ва ња и ства ра ња (co ok up, co me 
up2, dre am up, ma ke up3, think up1,2, throw up2, turn up4), са ку пља ња и за јед ни-
штва (crin kle up, join up, ma ke up4, me et up, pick up9, sign up1, stack up), прич-
вpшћивања и огра ни ча ва ња (bind up, clew up, clog up, ea se up, zip up1). По ме-
ну ће мо и зна че ња пре ки да и оште ћи ва ња (blow up1, bre ak up1, mess up1, mix 
up, wind up2), при пре ма ња и по чет ка ( fi re up, open up1, pick up6, ten se up), 
од би ја ња и пре да је (sell up, throw up3), при бли жа ва ња (bar rel up, cre ep up2), 
одва ја ња (chop up, cut up2), от кри ва ње (own up, pick up3) и оста ла зна че ња.

На осно ву при пад но сти од ре ђе ном ти пу гла гол ске си ту а ци је, лек сич ки 
гла го ли са ко ји ма се ком би ну је пар ти ку ла up ве ћи ном су ак тив но сти, а у 
ма њем бро ју до стиг ну ћа, се мел фак тив ни гла го ли, оства ре ња и ста ња. Ако 
су основ ни гла го ли ак тив но сти, партикулa up им ме ња обе леж је [-циљ] у 
обе леж је [+циљ]. Да по гле да мо то на при ме ру оства ре ња wind up. У ди јаг но-
стич ким те сто ви ма гла гол wind из при ме ра (8) по на ша се као гла гол ак тив-
но сти:

(8) а) (For) How long did they wind so met hing?
б) They wind so met hing for fif teen mi nu tes.
в) If they stop win ding, they did wind.

До да ва ње пар ти ку ле up на овај гла гол ак тив но сти (мо та ти) уво ди 
ком по нен ту огра ни че но сти рад ње, од но сно по ста вља ња и до сти за ња ци ља 
на кон из ве сног тра ја ња рад ње те се гла гол wind up (на-мо та ти) у ди јаг но-
стич ким те сто ви ма по на ша као гла гол оства ре ња:
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(9) а) How long did it ta ke them to wind so met hing up?
б) They wo und so met hing up in 10 mi nu tes.
в) If they stop win ding, they did not wind so met hing up.

Да кле, у ве ћи ни слу ча је ва пар ти ку ла up ме ња обе леж је [-циљ] гла го ла 
ак тив но сти у обе леж је [+циљ] фор ми ра ју ћи гла го ле оства ре ња као у при ме-
ри ма blow up2, bu ild up, climb up1,2, cre ep up2, dig up, draw2, ma ke up1, mix up, up, 
run up, think up1,2, wind up, wri te up1) или гла го ле до стиг ну ћа (blow up1, dig 
up3, gi ve up3, go up1,2, ma ke up4, me et up, pick up3, suck up, swe ep up, throw up1). 

У ком би на ци ја ма са те лич ним гла го ли ма оства ре ња и до стиг ну ћа, пар-
ти ку ла up слу жи да на гла си ин хе рент ну те лич ност гла го ла или да скре не 
па жњу на ефект ност са ме рад ње. До да ва ње пар ти ку ле up на гла го ле оства ре-
ња (bot tle, clew, clog, gat her) са мо ин тен зи ви ра њи хо ву те лич ну при ро ду, док 
ком би на ци ја са гла го ли ма до стиг ну ћа (add, bind, clam, co me, co ver, crin kle, 
fill, fi re, join, lock, mark, mess, sign, sli ce, stick, ten se) на гла ша ва пот пу но окон-
ча ње тре нут не си ту а ци је. Да кле, пар ти ку ла up ме ња ате лич ност гла го ла 
ак тив но сти у те лич ност гра де ћи та ко до стиг ну ћа и оства ре ња или за др жа ва 
већ по сто је ћу те лич ност гла го ла те та ко, као и пре фикс на-, функ ци о ни ше 
као мар кер те лич но сти.

Пар ти ку ла up мар ки ра те лич ност из но се ћи са мо при су ство ци ља као 
део лек сич ког зна че ња; ме ђу тим, гла гол ски вид је тај ко ји твр ди да је циљ 
до стиг нут (са пер фек тив ним или пер фе кат ским ви дом) или озна ча ва да су 
си ту а ци је у то ку и да су не свр ше не не из но се ћи ни шта о до сти за њу ци ља 
(са им пер фек тив ним ви дом). При ме ри фра зних гла го ла са пар ти ку лом up у 
свим гла гол ским ви до ви ма (пер фек тив ном, пер фе кат ском и им пер фек тив ном) 
не ги ра ју тра ди ци о нал ни став да пар ти ку ле мар ки ра ју пер фек тив ни вид. Та 
чи ње ни ца ипак не ука зу је на ди рект ну по ве за ност функ ци ја пар ти ку ле up 
и ка те го ри је гла гол ског ви да. Ово твр ди мо на осно ву мо гућ но сти гла го ла са 
овом пар ти ку лом да се ком би ну ју са гла гол ским пе ри фра за ма са на гла ше-
ним по чет ним (при мер (10)), сре ди шњим (при мер (11)) или за вр шним (при мер 
(12)) сег мен ти ма си ту а ци је, чи ме они мар ки ра ју ин гре сив ни, трај ни и тер-
ми на тив ни тип гла гол ске си ту а ци је, али не и гла гол ски вид.

(10) Gra ham is star ting to pick up so me prac ti cal ide as.
(11) Gi lian con ti nued mar king up the new spa per every mor ning. 
(12) He has stop ped pul ling up the oni ons in Grand pa’s gar den. (ГлО ђО вИћ 2014: 100)

На ве де ни по да ци на во де на за кљу чак да пар ти ку ла up са мо мар ки ра 
те лич ност гла гол ске си ту а ци је док ди рект ни ути цај ове пар ти ку ле на ка те-
го ри ју гла гол ског ви да ни је за бе ле жен.

Да кле, слич ност из ме ђу пар ти ку ле up и лек сич ког пре фик са на- огле да 
се у то ме што оба мар ки ра ју обе леж је те лич но сти. Ка да го во ри мо о овој вр сти 
мар ки ра ња, сва ка ко тре ба ре ћи и то да је у гла гол ском си сте му срп ског је зи ка 
тип гла гол ске си ту а ци је (као и гла гол ски вид) од ре ђен већ на лек сич ком 
ни воу тј. мор фо ло шки, те је мар ки ра ње те лич но сти пре фик си ма ко нач но 
де тер ми ни са но већ у лек си ко ну, док је у ен гле ском је зи ку по ме ну то мар ки-
ра ње те лич но сти адвер би јал ним пар ти ку ла ма огра ни че но спе ци фич ним 
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син так сич ким мо ди фи ка ци ја ма (тип гла гол ске си ту а ци је ни је ко нач но од-
ре ђен на лек сич ком ни воу). 

3.3. Што се су пер лек сич ког пре фик са на- ти че, услед не до стат ка про сто-
ра у овом ра ду, на ве шће мо са мо за па жа ња ко ја мо гу по слу жи ти као смер ни це 
за да ља ис тра жи ва ња на овом по љу. Већ смо на гла си ли да се су пер лек сич ки 
пре фик си фо но ло шки не раз ли ку ју од лек сич ких пре фик са, али за раз ли ку од 
њих има ју тем по рал на или кван ти фи ка циј ска зна че ња, не до зво ља ва ју се кун-
дар ну им пер фек ти ви за ци ју, мо гу се ве за ти за лек сич ке пре фик се и ве зу ју се за 
им пер фек тив не осно ве (сем уко ли ко ни је у пи та њу ткз. го ми ла ње пре фик са). 
По гле дај мо ка ко се ова свој ства ис по ља ва ју код су пер лек сич ког пре фик са на-. 

За па зи ли смо да су пер лек сич ки пре фикс на- зах те ва нај че шће ку му ла-
тив не или са ту ра тив не ин тер пре та ци је (да кле има функ ци ју кван ти фи ка-
ци је), али ина че je се ман тич ки пра зан, те се гла го ли са су пер лек сич ким пре-
фик си ма че сто на зи ва ју и гла го ли ма са се ман тич ки пра зним пре фик си ма 
(Ge Hr ke 2008) или чи стим сред стви ма пер фек ти ви за ци је (raM cHand 2004). 
Док ку му ла тив ни пре фикс на- ко лек ти ви зу је (на-бра ти, на-гло да ти, на-гно-
ји ти, на-гре ба ти, на-жу ља ти, на-зно ји ти се, на-ло жи ти, на-мле ти, на-то-
чи ти, на-учи ти, на-хра ни ти (се), на-чу ди ти се, на-чу па ти, на-ште ти ти) 
са ту ра тив но на- слу жи као функ ци ја ме ре, од но сно за си ће ња и нај че шће 
гра ди по врат не гла го ле (на-ве сла ти (се), на гла до ва ти (се), на-гу та ти се, 
на-дре ма ти се, на-жи ве ти се, на-игра ти (се), на-ја у ка ти се, на-је сти се, 
на-лен ча ри ти, на-љу би ти се, на-ме си ти, на-пе ша чи ти се, на-пла ка ти се, 
на-пљач ка ти, на-пра ти (се), на-при ча ти се, на-пу то ва ти се, на-ра ди ти се, 
на-ра то ва ти се, на-сун ча ти се, на-се ки ра ти се, на-спа ва ти се, на-ту го ва ти 
се, на-ужи ва ти се, на-хва ли ти се, на-че ка ти се, на-чу ча ти се, на-че шља ти 
(се), на-чи та ти се, на-ше та ти се). За кљу чу је мо да су пер лек сич ки пре фикс 
на- до да је си сте мат ске, од но сно пред ви дљи ве про ме не гла гол ској осно ви, али 
ни ка ко иди о син кра тич ке као што је то слу чај код лек сич ког пре фик са на-. 
Да кле, у скла ду са Клај но вом по де лом гла го ла са пре фик сом на- (2002: 237), 
су пер лек сич ко на- би фор ми ра ло гла го ле дру ге и тре ће, а лек сич ко на- гла-
го ле пр ве гру пе. 

 За раз ли ку од лек сич ких, су пер лек сич ки пре фик си не ме ња ју лек сич-
ка свој ства гла го ла, али су сва ка ко мар ке ри те лич но сти (а ти ме по сред но и 
пер фек тив но сти). На и ме, до да ва ње су пер лек сич ког пре фик са на- на ате лич-
не гла го ле уво ди ин хе рент ну за вр шну тач ку са мој гла гол ској си ту а ци ји, на 
при мер, рад њи ло же ња (на-ло жи ти), а ти ме и пер фек ти ви зу је гла гол. При-
ме ри по ка зу ју да до да ва њем су пер лек сич ког пре фик са на- од ак тив но сти 
углав ном на ста ју оства ре ња (на-бра ти, на-гре ба ти, на-мле ти, на-че ка ти, 
на-ра то ва ти се, на-чу па ти) пре тва ра ју ћи ате лич не у те лич не си ту а ци је. 

Гла го ли на ста ли до да ва њем су пер лек сич ког пре фик са на- не до пу шта ју 
се кун дар ну им пер фек ти ви за ци ју: на-гло да ти – *на глођ-ива ти, на-гу та ти 
се – *на гут-ава ти се, на-то чи ти – *на точ-ива ти, на-чи та ти – *на чит-ава-
ти, на-чу ди ти се – *на чуђ-ава ти се и слич но. Пре ма то ме, док се кун дар на 
им пер фек ти ви за ци ја не у тра ли ше те лич ну функ ци ју лек сич ког пре фик са на-, 
та опа сност не по сто ји за су пер лек сич ко на-, по твр ђу ју ћи ти ме ње го ву не при-
ко сно ве ну те лич ну уло гу.
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Још јед на од осо би на су пер лек сич ких пре фик са је сте да мо гу да се ве-
зу ју за лек сич ке пре фик се, од но сно да се до да ју већ лек сич ки пре фик си ра ним 
гла го ли ма или да се до да ју на већ су пер лек сич ки пре фик си ран гла гол. Го ми-
ла ње пре фик са (pre fix stac king) пред ста вља сло же ну лин гви стич ку по ја ву 
ко ју ка рак те ри шу спе ци фич на мор фо фо но ло шка, мор фо син так сич ка и се ман-
тич ка свој ства те ће мо се овим фе но ме ном у на шем ра ду по за ба ви ти са мо 
по јав но. Џ. Рам шанд, Е. Ро ма но ва и П. Све но ни јус (raM cHand 2004; ro Ma no Va 
2004; sVe no ni us 2004a) при зна ју са мо фор ме са два пре фик са и пред ла жу јед-
но став но пра ви ло за ове гла го ле: „ка да се два пре фик са ком би ну ју, лек сич ки 
пре фикс је увек онај са уну тра шње стра не” (ro Ma no Va 2006: 62), прет по ста-
вља ју ћи да лек сич ки пре фикс има спа ци јал но зна че ње, док се су пер лек сич ки 
пре фикс од но си на уну тра шњу тем по рал ну струк ту ру си ту а ци је. 

За па зи ли смо да се су пер лек сич ки пре фикс на- мо же ком би но ва ти са 
лек сич ки већ пре фик си ра ним гла го ли ма, али са мо на кон што су они се кун-
дар но им пер фек ти ви зо ва ни: на-из да ва ти (се), на-из др жа ва ти (се), на-из ле-
пљи ва ти, на-из ми шља ти (се), на-ис па љи ва ти (се) (што се мо же илу стро ва ти 
ни зо ви ма ти па да ти – из-да ти – изд-ава ти – на-из да ва ти (се), др жа ти – 
из-др жа ти – из држ-ава ти – на-из др жа ва ти (се) и слич но). У овим при ме-
ри ма су пер лек сич ки пре фикс на- по на ша се као мар кер те лич но сти, од но сно 
пер фек тив но сти. У кор пу су смо за па зи ли и два при ме ра им пер фек тив них 
гла го ла у ко ји ма се по ја вљу је су пер лек сич ки пре фикс на- и лек сич ки пре фикс 
до- (на до гра ђи ва ти и на до зи ђи ва ти); ме ђу тим, ови гла го ли на ста ли су им-
пер фек ти ви за ци јом пре фик си ра них пер фек тив них гла го ла на до гра ди ти и 
на до зи да ти, од но сно су фик са ци јом ко ја се од и гра ла на кон пре фик са ци је и 
су пер лек сич ким пре фик сом на- и лек сич ким пре фик сом до- (гра ди ти – до-
гра ди ти – на-до гра ди ти – на до грађ-ива ти, зи да ти – до-зи да ти – на-до зи-
да ти – на до зиђ-ива ти); у ова квим ту ма че њи ма су пер лек сич ки пре фикс 
на- не уче ству је у гра ђе њу им пер фек тив них из ве де ни ца (то јест, не ма ни ка-
квог ути ца ја на њи хов гла гол ски вид). 

Та ко ђе, су пер лек сич ки пре фикс на- мо же се до да ва ти на не ки дру ги 
су пер лек сич ки пре фикс (на- + пер фек тив ни пре фик си ра ни гла гол): на-из би-
че ва ти, на-из бра зда ти, на-из бр о ја ти, на-из де ли ти, на-ис при ча ти, на-ис под-
вла чи ти, на-окре ну ти и у овим при ме ри ма су пер лек сич ки пре фикс на- не 
ме ња већ по сто је ћу те лич ност, од но сно пер фек тив ност из ве де ни ца.

За кљу чу је мо да се су пер лек сич ки пре фикс на- мо же ком би но ва ти и са 
пер фек тив ним и им пер фек тив ним гла го ли ма. Ов де тре ба на по ме ну ти да се 
су пер лек сич ки пре фикс на- до да је са мо на им пер фек тив не гла го ле ко ји су 
на ста ли се кун дар ном им пер фек ти ви за ци јом лек сич ки већ пре фик си ра них 
гла го ла. Од ова квих им пер фек тив них пре фик си ра них гла го ла су пер лек сич ки 
пре фикс на- гра ди пер фек тив не гла го ле док не ме ња гла гол ски вид пер фек-
тив них пре фик си ра них гла го ла, те сто га функ ци о ни ше као мар кер пер фек-
тив но сти. 

Овај ре зи ме о су пер лек сич ком пре фик су на- пред ста вља са мо илу стра-
ци ју окру же ња или је дан од обра за ца у ко ји ма се по ја вљу је су пер лек сич ко 
на-. За ни мљи во би би ло де таљ ни је ис тра жи ти не ка за па жа ња, као на при мер, 
да ли ку му ла тив но на- увек зах те ва да обје кат гла го ла са ко јим се ком би ну-
је бу де у мно жи ни или гра див на име ни ца, ка ква је ди стри бу ци ја су пер лек-
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сич ких пре фик са у срп ском је зи ку (на при мер, ди стри бу тив но по- мо же се 
ве зи ва ти за ку му ла тив но на-, али обр нут ре до след ни је мо гућ), да ли се 
са ту ра тив но и ку му ла тив но на- мо гу ме ђу соб но ком би но ва ти и та ко да ље. 
У овом ра ду смо се са мо освр ну ли на нај фре квент ни је ути ца је су пер лек сич-
ког пре фик са на- (ку му ла ци ја и са ту ра ци ја), на мо гућ ност ком би но ва ња са 
пер фек тив ним, од но сно им пер фек тив ним осно ва ма, као и ње гов ути цај на 
ате лич ност, од но сно те лич ност те ти ме уста но ви ли не ке слич но сти са ен гле-
ском пар ти ку лом up. 

4. ЗА Кључ Не НА ПО ме Не. Овај рад је за циљ имао про у ча ва ње ути ца ја лек-
сич ког и су пер лек сич ког пре фик са на- на аспек ту ал не ин тер пре та ци је но во-
на ста лих фор ми као и слич но сти овог пре фик са са ен гле ском па р ти ку лом up. 

За кљу чи ли смо да лек сич ки пре фикс на- мар ки ра обе леж је те лич но сти, 
а с об зи ром на то да се гла го ли у срп ском је зи ку ко ји по се ду ју лек сич ка свој-
ства [-циљ] ја вља ју са мо у им пер фек тив ном, а гла го ли са свој ством [+циљ] 
са мо у пер фек тив ном ви ду, за кљу чу је мо да је лек сич ки пре фикс на- ти ме и 
(по сред но) мар кер пер фек тив ног гла гол ског ви да. 

Та ко ђе смо за па зи ли да је слич ност лек сич ког пре фик са на- и ен гле ске 
пар ти ку ле up у то ме што ве ћин ски при па да ју ин вен та ру пре по зи ци ја, има ју 
су штин ски спа ци јал на зна че ња и ла ко фор ми ра ју иди о мат ске ком би на ци је. 
На ше ис тра жи ва ње је по ка за ло да и мар ки ра ње те лич но сти пред ста вља за-
јед нич ки име ни тељ ен гле ске пар ти ку ле up и лек сич ког пре фик са на-, с тим 
што је, за раз ли ку од срп ског је зи ка, у ен гле ском је зи ку по ме ну то мар ки ра ње 
те лич но сти адве р би јал ним пар ти ку ла ма огра ни че но спе ци фич ним син так-
сич ким мо ди фи ка ци ја ма (тип гла гол ске си ту а ци је ни је ко нач но од ре ђен на 
лек сич ком ни воу). 

За раз ли ку од лек сич ког, су пер лек сич ки пре фикс на- не ме ња лек сич ка 
свој ства гла го ла (са мо до при но си тем по рал ним и кван ти фи ка циј ским зна-
че њи ма). За кљу чи ли смо и да је овај пре фикс мар кер те лич но сти а ти ме 
по сред но и пер фек тив но сти; на и ме, од им пер фек тив них гла го ла (и то са мо 
оних на ста лих се кун дар ном им пер фек ти ви за ци јом лек сич ки већ пре фик си-
ра них об ли ка) су пе р лек сич ки пре фикс на- гра ди пер фек тив не гла го ле док 
не ме ња гла гол ски вид пер фек тив них пре фик си ра них гла го ла.

Овај при лог пред ста вља са мо је дан по глед на пре фикс на-. Ме ђу тим, да 
би се осве тли ли сви аспек ти ути ца ја овог пре фик са, нео п ход но је спро ве сти 
и де таљ но ис тра жи ва ње ње го вих се ман тич ко-син так сич ких ре а ли за ци ја и 
то на ра зно вр сни јем кор пу су, јер овај пре фикс пред ста вља жи во сред ство у 
гра ђе њу ре чи те је тек све о бу хват ним ис тра жи вач ким про це ду ра ма мо гу ће 
утвр ди ти ње го ву пра ву вред ност.
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Ani ca Glo đo vić 
San dra Ste fa no vić

SO ME IS SU ES ON THE SER BIAN VER BAL PRE FIX NA- 
AND EN GLISH ADVER BIAL PAR TIC LE UP

S u m  m a r y

The pa per se eks to of fer an in sight in to the im pact that the Ser bian pre fix na can ha ve on the 
aspec tual and ak ti on sart struc tu re of the verbs it com bi nes with. Re cog ni zing the ge ne ral dis tin ction 
bet we en le xi cal and su per le xi cal Sla vic pre fi xes, this re se arch aims at de fi ning the ro le of the le xi cal and 
su per le xi cal na- at tac hed to both per fec ti ve and im per fec ti ve stems (na-do ći, na-go vo ri ti, na-ru ši ti).

It has been con clu ded that the le xi cal pre fix na has a te li ci zing ef fect (i.e. the ef fect of evo king 
an in trin sic end po int) on the event ex pres sed by the verb. In the Ser bian ten se system aspect and 
ak ti on sart ca te go ri es are de ter mi ned on the morp ho lo gi cal le vel so by mar king te lic ak ti on sart the 
Ser bian pre fix na in di rectly marks per fec ti ve aspect. 
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Then the con tra sti ve analysis has been con duc ted in or der to check the pre sup po sed lin gu i stic 
si mi la rity bet we en the Ser bian pre fix na- and the En glish par tic le up. Both the le xi cal pre fix and the 
par tic le ha ve co re spa tial me a nings, re a dily form idi o ma tic com bi na ti ons and are both drawn from 
the pre po si ti o nal in ven tory. The ana logy bet we en the par tic le up and its equ i va lent Ser bian le xi cal 
pre fix na li es in the ir te lic na tu re. The par tic le up marks te lic ak ti on sart (but not per fec ti ve aspect) 
and that qu a lity is li a ble to chan ge on the phra se and cla u se le vel.

Un li ke the le xi cal one, the su per le xi cal pre fix na tends to con vey tem po ral and qu an ti fi ca ti o nal 
me a nings (most fre qu ently cu mu la tion and sa tu ra tion) rat her than spa tial or idi osyncra tic ones. It 
al so marks te li city (and in di rectly per fec ti vity). The su per le xi cal na se lects both per fec ti ve and 
im per fec ti ve stems chan ging im per fec ti ves in to per fec ti ves but not af fec ting the aspect of the per-
fec ti ve verbs. It can at tach to al ready le xi cally pre fi xed verbs (but only af ter se con dary im per fec ti-
vi za tion) and su per le xi cally pre fi xed verbs.

This study only par ti ally ad dres ses the com plex is sue of the Ser bian pre fix na (in clu ding its 
si mi la rity to the En glish par tic le up) and its im pact on the aspec tual and ak ti on sart struc tu re of verbs. 
This lin gu i stic fi eld of fers a wi de va ri ety of re se arch pos si bi li ti es and so me of the men ti o ned the o-
re ti cal im pli ca ti ons are yet to be su bjec ted to clo se scru tiny. 
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Ма ри на Ка тић
Је ли са ве та Ша фрањ

ПРЕ ВО ЂЕ ЊЕ ТЕР МИ НА ЕЛЕК ТРОН СКОГ ПО СЛО ВА ЊА:  
ПРЕ ВО ДИ ЛАЧ КЕ ТЕХ НИ КЕ КРОЗ ПРИ ЗМУ  

КОН ТРА СТИВ НЕ АНА ЛИ ЗЕ

У ра ду су пред ста вље не тех ни ке ко је се при ме њу ју у пре во ђе њу са ен гле ског на 
срп ски је зик у до ме ну ‘ин тер нет ске лин гви сти ке’, ко ју су зна чај но обе ле жи ли тер ми ни 
елек трон ског по сло ва ња. Ис тра жи ва ње се ба зи ра на кон тра стив ној ана ли зи енглескoг 
из во ра и српскoг екви ва лен та, у ци љу утвр ђи ва ња слич но сти и раз ли ка на лек сич ком 
и струк тур ном ни воу. Mатеријал je узет из раз ли чи тих из во ра (елек трон ски реч ни ци 
до ступ ни на ин тер не ту и пре вод струч не ли те ра ту ре из по ме ну те обла сти), ка ко би 
кор пус био што ве ро до стој ни ји. Ау то ри ука зу ју на чи ње ни цу да се екви ва лен ци ја по-
сти же ком би но ва њем раз ли чи тих пре во ди лач ких тех ни ка.

Кључ не ре чи: елек трон ско по сло ва ње, пре во ди лач ке тех ни ке, кон тра стив на ана-
ли за, екви ва лен ци ја.

This pa per pre sents tran sla tion tec hni qu es from En glish in to Ser bian em ployed  in 
‘In ter net lin gu i stics’, sig ni fi cantly mar ked by e-bu si ness terms. The sur vey is ba sed on an 
En glish-Ser bian con tra sti ve analysis, ai ming to esta blish the si mi la ri ti es and dif fe ren ces bet-
we en lan gu a ges on the le xi cal and struc tu ral le vels. The col lec ted ma te rial is ex cerp ted from 
va ri o us so u r ces (elec tro nic dic ti o na ri es ava i la ble on li ne and tran sla ti ons of pro fes si o nal li te-
ra tu re in the fi eld) in or der to ma ke the cor pus as va lid as pos si ble. The aut hors po int to the 
fact that equ i va len ce is esta blis hed by com bi ning dif fe rent tran sla tion tec hni qu es. 

Keywords: e-bu si ness terms, tran sla tion tec hni qu es, con tra sti ve analysis, equ i va len ce.

1. увОд. Фе но мен ин тер не та, ко ји је обе ле жио дру гу по ло ви ну XX ве ка 
и пр ве две де ка де но вог ми ле ни ју ма, пру жио је лин гви сти ма при ли ку да се 
ба ве ра зно вр сним ис тра жи ва њи ма не би ли от кри ли шта се за пра во де ша ва 
у јед ној та ко ве ли кој и бо га тој ба зи по да та ка ко ја по чи ва на ком пју тер ској 
те р ми но ло ги ји. При су ство ен гле ског је зи ка у овој сфе ри до ве ло је до по ја ве 
на зи ва као што су не тлиш и ве блиш (енгл. Ne tlish and We blish), што не сум њи-
во све до чи о ње го вој до ми на ци ји у од но су на оста ле је зи ке све та (krisTal 
2012: 12). Но ву област Кри стал (krisTal 2012: 11) је на звао ин тер нет ском 
лин гви сти ком, сма тра ју ћи да је уве ли ко рас про стра ње ни на зив ком пју тер-
ски по сре до ва на ко му ни ка ци ја пре ши рок, с об зи ром да по врх је зи ка укљу-
чу је и дру ге ви до ве ко му ни ка ци је као што су му зи ка, фо то гра фи је, цр те жи 
и ви део сним ци. С дру ге стра не, по што су се по ја ви ли и дру ги уре ђа ји по пут 
мо бил ног те ле фо на ко ји по чи ва ју на ком пју тер ској об ра ди по да та ка, ни је 
чу до што су се не ки лин гви сти опре де ли ли за на зив елек трон ски по сре до-
ва не ко му ни ка ци је, ко ји је по Кри ста лу (2012: 11–12) и да ље пре ши рок јер 
чи ни раз ли ку из ме ђу је зи ка и оста лих об ли ка ко му ни ка ци је не ја сном. Дру-
гим ре чи ма, он не ви ди слич но сти из ме ђу лин гви сти ке, од но сно го вор ног и 
пи са ног је зи ка и нпр. ‘је зи ка сли ке’. Сход но то ме, за сту па ју ћи ми шље ње да 
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је зик и ко му ни ка ци ја ни су си но ни ми, а же ле ћи да об је ди ни све је зич ке по-
ја ве ин фор ма ци о ног до ба, Кри стал да ље ис ти че да ње гов пред лог у по гле ду 
ода би ра на зи ва у пот пу но сти по кри ва све гра не лин гви сти ке. На по ми ње да, 
иа ко је ин тер нет ска лин гви сти ка још у по во ју, „mo že mo an ti ci pi ra ti stu di je 
sin tak se i mo r fo lo gi je in ter ne ta kao sred stva pre no še nja in for ma ci ja (fo no loš kih, 
gra fo loš kih, mul ti me di jal nih), te se man ti ke, dis kur sa, prag ma ti ke, so ci o lin gvi sti ke, 
psi ho lin gvi sti ke itd.” (krisTal 2012: 13). На гла ша ва ју ћи чи ње ни цу да ин тер нет 
не ће ни ка да не ста ти, Кри стал (2012: 165) за кљу чу је да иза зо ви ино ва тив них 
тех но ло ги ја пред ста вља ју до бру под ло гу за раз вој те о риј ске и при ме ње не 
ин тер нет ске лин гви сти ке.

Не ма сум ње да област елек трон ског по сло ва ња (енгл. elec tro nic bu si ness), 
ко ја под ра зу ме ва во ђе ње по сло ва пу тем ин тер не та, из лин гви стич ког угла 
спа да у област ин тер нет ске лин гвси ти ке, јер у прак си при ме њу је ком пју тер 
и мо бил ни те ле фон. У овај ши ри кон цепт по слов них тран сак ци ја и раз ме не 
ин фор ма ци ја укљу че на је и елек трон ска тр го ви на (енгл. elec tro nic com mer ce), 
ко ја као нај сло же ни ји ме ха ни зам ин фор ма ци о них тех но ло ги ја ко ри сти ве зе 
на гло бал ном ни воу. Но ва област до не ла је со бом и но ву тер ми но ло ги ју, ко ја 
по чи ва на ре чи ма и из ра зи ма ан гло сак сон ског по ре кла, с об зи ром на то да 
се Сје ди ње не Аме рич ке Др жа ве и Ује ди ње но Кра љев ство сма тра ју ко лев ком 
ком пју те ра и ин фор ма ци о них тех но ло ги ја.

Овај рад је ин спи ри сан по ја вом број них он лајн реч ни ка, ко ји по ред 
ком пју тер ске те р ми но ло ги је по кри ва ју и ве о ма спе ци фич ну област елек трон-
ског по сло ва ња. Ме ђу тим, нај ве ћи под сти цај био је пре вод тре ћег из да ња 
књи ге In for ma tion Tec hno logy for Ma na ge ment: Tran sfor ming Bu si ness in the 
Di gi tal Eco nomy (TurBan et al. 2003). На кра ју књи ге на ла зе се реч ник и ин-
декс тер ми на, ко ји знат но олак ша ва ју раз у ме ва ње но вих пој мо ва. По ме ну ти 
реч ни ци и на ве де на књи га о ди ги тал ној еко но ми ји по слу жи ли су као кор пус 
за да ља ис тра жи ва ња, а ра зно ли кост из во ра до при не ла је ства ра њу ре ал не 
сли ке о упли ву но вих пој мо ва. Лин гви сти и струч ња ци из ове обла сти су о-
чи ли су се са пи та њем пре ци зног пре во да но вих ре чи и из ра за. У ту свр ху 
при ме ње не су раз ли чи те тех ни ке пре во ђе ња. У на сто ја њу да се са чу ва је-
зич ки иден ти тет срп ског је зи ка, ен гле ски тер ми ни из ове обла сти за ко је је 
би ло мо гу ће про на ћи од го ва ра ју ће екви ва лен те на шли су сво је ме сто у срп-
ској лек си ци. С дру ге стра не, због ин тер на ци о на ли за ци је и тран спа рент но-
сти че сто су ко ри шће ни тер ми ни ан гло сак сон ског по ре кла, од но сно ан гли-
ци зми, а не но ви из ра зи.

Ши рок оп сег уско спе ци фич них тер ми на елек трон ског по сло ва ња, ко ме 
до са да с аспек та лин гви стич ких ис тра жи ва ња ни је по кла ња на по себ на па жња, 
био је глав ни мо тив за пи са ње овог ра да. Његов главни циљ је да ис так не да 
са мо пра вил ним ода би ром пре во ди лач ких тех ни ка мо же мо до при не ти уоб ли-
ча ва њу струч ног во ка бу ла ра, ко ји се по след њих не ко ли ко де це ни ја раз ви ја 
под сна жним ути ца јем ен гле ског је зи ка. У ра ду је ко ри шће на ме то да кон-
тра стив не ана ли зе.

2. О АНГлИЦИЗмИмА. С об зи ром на зна чај ну за сту пље ност ре чи стра ног 
по ре кла у на шем је зи ку, на те му ан гли ци за ма, ко ји су до би ли ста тус по-
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зајмље ни ца1, на пи са ни су мно ги на уч ни ра до ви, књи ге и при руч ни ци  
(ŠeVić 1996; Vasić et al. 2001; prćić 2005; FilipoVić 2005; panić-kaVGić 2006; 
Bu Garski 2007, 2009; noVakoV 2008; silaŠki 2012 и др.). У по гле ду ре а го ва ња 
срп ског је зи ка на стра ни ути цај Пр ћић (2005: 215) пи ше сле де ће:

„Naj o či gled ni ji znak da je ne ka po zajm lje ni ca in te gri sa na u si stem bi lo kog je zi ka-
pri ma o ca, pa ta ko i srp skog, je ste to da je njen pi sa ni ob lik for mi ran upra vo u skla-
du sa pra vo pi snim kon ven ci ja ma tog je zi ka. Ovo pod ra zu me va, ka ko je i ra ni je 
po me nu to, da je po zajm lje ni ca pret hod no bi la pod vrg nu ta fo no loš koj i gra ma tič koj 
adap ta ci ji, poš to se pi sa ni ob lik te me lji na do ma ćem iz go vo re nom (i gra ma tič kom) 
ob li ku”. 

Истрaживања ан гли ци за ма вр ше на су у раз ли чи тим прав ци ма, од њи-
хо ве кла си фи ка ци је и адап та ци је до оправ да но сти упо тре бе. По ку ша ва ју ћи 
да от кри је мо ти ве по ја ве англицизaма у срп ском еко ном ском ре ги стру, Си-
ла шки (2012: 20) ис ти че да 

„čak i kad po sto ji od go va ra ju ća reč na srp skom je zi ku ko ja je već du že vre me u 
upo tre bi i usta li la se kao ter min u obla sti eko no mi je i po slo va nja, ide se ko rak da lje 
– uvo di se an gli ci zam kao na knad na za me na za već po sto je ći srp ski ter min, što uka-
zu je na sle de će: u od no su na je zič ke raz lo ge, va nje zič ki raz lo zi ko riš će nja an gli ci-
za ma ima ju pre va gu”. 

Из овог запажањa мо же се на слу ти ти да ан гли ци зми у су шти ни од ра-
жа ва ју на шу же љу да се осло бо ди мо сва ког ви да кул ту ро ло шке и тех но ло шке 
изо ла ци је, пра ти мо де ша ва ња и про ме не на свет ској сце ни и та ко бу де мо у 
скла ду са дру штве ним и по ли тич ким трен до ви ма. 

У до ме ну ис тра жи ва ња ан гли ци за ма у обла сти ин фор ма ци о них тех но-
ло ги ја, тре ба по ме ну ти рад С. Фи ли по вић (2005), ко ји се, из ме ђу оста лог, 
ба ви и гра фо ло шком ре цеп ци јом ан гли ци за ма ра ди утвр ђи ва ња оп штег 
сте пе на ин те гри са но сти у си стем срп ског је зи ка. Фи ли по вић за кљу чу је да 
се ан гли ци зми из ком пју тер ског ре ги стра, као ре ла тив но но ва по ја ва у срп-
ском је зи ку, још увек до жи вља ва ју као стра не ре чи. Упр кос то ме што им је 
фо но ло шки об лик адап ти ран и не ма ва ри ја ци је, њи хов гра фо ло шки об лик 
је нај че шће пот пу но не а дап ти ран (FilipoVić 2005: 93). Дру гим ре чи ма, иа ко 
по сто је мно ги реч ни ци и при руч ни ци као по моћ при пи са њу ан гли ци за ма, 
мно ги ау то ри струч них и на уч них тек сто ва их се не при др жа ва ју. Ба ве ћи се 
про бле ма ти ком пи са ња ан гли ци за ма, Пр ћић (2005: 45) на гла ша ва да је „po-
greš no pi sa ti an gli ci zme u en gle skom ori gi na lu, ka ko u tek sto vi ma na la ti ni ci 
(ko joj je en gle ski ori gi nal pri lič no bli zak), ta ko i u tek sto vi ma na ći ri li ci (ko joj 
en gle ski ori gi nal uopšte ni je bli zak)”.

С аспек та лек си ке, област елек трон ског по сло ва ња на не ки на чин об је-
ди њу је ан гли ци зме из ком пју тер ског и еко ном ског ре ги стра, али у јед ном 
но вом, „ди ги тал ном” ру ху о ко ме ни је би ло мно го ре чи у срп ским лин гви-
стич ким кру го ви ма.

1 Ран ко Бу гар ски у свом де лу Стра не ре чи да нас: по јам, упо тре ба, ста во ви – О лек-
сич ким по зајм ље ни ца ма (1996: 19) за стра не ре чи пред ла же тер мин по зајм ље ни це као нај при-
клад ни ји, а за ре чи ко је су се одо ма ћи ле ну ди тер мин до ма ће ре чи стра ног по ре кла.
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3. ПРевОдИлАчКе теХНИКе, ПОстуПЦИ, метОде И стРАтеГИје. Сту ди је о пре-
во ђе њу као са мо стал ној ди сци пли ни по че ле су да се раз ви ја ју тек у дру гој 
по ло ви ни про шлог ве ка. Овом те ма ти ком ба ви ли су се и на ши лин гви сти 
(iVir 1985; siBinoVić 1990; joVanoVić 2001; Хле БеЦ 2009). Хле бец (2009: 7–18) је 
из нео де фи ни ци је основ них пој мо ва, ис та кав ши да је пре во ди лач ка тех ни ка 
„на чин на ко ји се део из вор не по ру ке за ме њу је у пре вод ној по ру ци”, пре во-
ди лач ки ме тод сма тра „на чи ном про ве ре пре во ди лач ког по ступ ка (по врат-
ни пре вод)”, док под пре во ди лач ким по ступ ком под ра зу ме ва „на зив ко ји 
об у хва та и пре во ди лач ке тех ни ке и пре во ди лач ке ме то де”. Сход но то ме, пре-
во ди лач ка тех ни ка се по и сто ве ћу је са пре во ди лач ким по ступ ком. Ме ђу тим, 
у де фи ни ци ји пре во ди лач ке тех ни ке не по ми ње се по јам екви ва лен ци је, прем-
да јед на реч – за ме њу је – упу ћу је на по јам јед на ко вред но сти2. Пре ма на шем 
ми шље њу, де фи ни ци ја би мо гла да гла си: пре во ди лач ка тех ни ка је на чин 
ко јим се оства ру је екви ва лен ци ја из ме ђу из вор ног и циљ ног је зи ка на се ман-
тич ком (лек сич ком) и мор фо син так сич ком (струк ту р ном) ни воу. Та ко ђе, 
мо же се уо чи ти да се Хле бец не ба ви стра те ги ја ма, што је ра зу мљи во, бу ду ћи 
да се оне од но се на ши ри по јам, ко ји под ра зу ме ва гло бал ни при ступ це лом 
тек сту или пак не ком ње го вом сег мен ту (Bel 1998: 188). Де ла оста лих ау то-
ра углав ном су по све ће на вр ста ма пре во ђе ња (струч но и књи жев но), или се 
ба ве про бле ми ма у пре во ђе њу но ви јих је зич ких по ја ва, али не ма озбиљ ни јег 
по ку ша ја си сте ма ти за ци је и ка те го ри за ци је тер ми но ло ги је. У тер ми но ло-
шком по гле ду вла да не у јед на че ност, ка да су у пи та њу пој мо ви ко ји се че сто 
ко ри сте. На при мер, за енглескe називe SL – So ur ce Lan gu a ge и TL – Tar get 
Lan gu a ge Ивир (1985) уво ди тер ми не из вор ни је зик и је зик-ци љ, Јо ва но вић 
(2001) се др жи из вор ног је зи ка и циљ ног је зи ка, Си би но вић (2009) се слу жи 
тер ми ни ма из вор ник и је зик пре во да, док Хле бец (2009) та ко ђе ко ри сти тер-
ми не из вор ник и је зик пре во да, али их по вре ме но за ме њу је тер ми ни ма ори-
ги нал и пре вод, циљ ни је зик и пре вод или је зик циљ и пре вод. Ђор ђе вић (2002) 
уво ди и не ке но ве тер ми не као што су је зик А и је зик Б, или при мар ни је зик 
и циљ ни је зик, а за TL – Tar get Lan gu a ge ко ри сти са свим аде ква тан тер мин 
пре вод ни екви ва лент. Упр кос ра зно ли ко сти тер ми но ло ги је у на шој струч ној 
ли те ра ту ри, при ступ пре во ди лач ким тех ни ка ма је ве о ма сту ди о зан и до сле-
дан (iVir 1985; joVanoVić 2001; Хле БеЦ 2009). У на шем ра ду ко ри шће не су 
са мо не ке од по ну ђе них тех ни ка, од но сно оне ко је су би ле при мен љи ве у 
тер ми но ло ги ји елек трон ског по сло ва ња. У да љем тек сту сле ди њи хов кра так 
опис. 

Ка да је реч о пре во ђе њу струч них тер ми на, ва жно је по ме ну ти до след-
но до сло ван пре вод (нпр. од лу ка < енгл. de ci sion). Ова пре во ди лач ка тех ни ка 
се за сни ва на „при мар ном зна че њу” (Хле БеЦ 2009: 16), чи ме се ста вља до 
зна ња да се пре во ди пр во зна че ње не ке ре чи или фра зе, она ко ка ко је да то 
у не ком оп штем или струч ном реч ни ку. Ве о ма је ко ри сна ка да је реч о струч-
ној тер ми но ло ги ји, јер има за циљ да пре не се та чан сми сао не ке ре чи или 
фра зе, па осим на зи ва реч-за-реч но си још и на зив сми сао-за-сми сао. С дру-
ге стра не, пре во ди лач ка тех ни ка кал ки ра ње (нпр. одр жи ви раз вој < енгл. 
su sta i na ble de ve lop ment) про из во ди је зич ке ино ва ци је, ка ко на лек сич ком 

2 Тер мин пре у зет из IVIR 1985: 85.
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та ко и на струк тур ном ни воу. Мо же се об ја сни ти као „спој две ре чи ко је се 
ко ри сте као уста љен на зив за је дан струч ни по јам” (Хле БеЦ 2009: 24). Ка да 
су у пи та њу пот пу но но ве ре чи или фра зе ко је се ра ни је ни су ко ри сти ле у 
да том зна че њу, реч је о пре ве де ни ца ма, али ако се као калк ко ри сти по сто-
је ћа реч у про ме ње ном зна че њу ра ди се о се ман тич ком кал ку (Хле БеЦ 2009: 
24). Нај ве ћи број кал ко ва при па да пре ве де ни ца ма (нпр. гло бал ни при ступ < 
енгл. glo bal ap pro ach), док су се ман тич ки кал ко ви (нпр. ра ди о ни ца – у зна-
че њу ор га ни зо ва ни курс под над зо ром струч ња ка < енгл. wor kshop) знат но 
ре ђи и не ма их у при ме ри ма из кор пу са. Пре во ди лач ка тех ни ка екс пан зи ја 
или до да ва ње (нпр. спо ра зум из ме ђу две зе мље < енгл. bi la te ral agre e ment) 
под ра зу ме ва до да ва ње еле ме на та у циљ ном је зи ку, ра ди по ја шње ња зна че ња. 
Ње не пот ка те го ри је су екс пан зи ја – хи по се ман ти за ци ја3, укљу чу ју ћи пре мо-
ди фи ка ци ју (нпр. до зво ље но пре ко ра че ње < енгл. over draft), ко ја под ра зу ме ва 
да до пун ски лек сич ки ма те ри јал прет хо ди „хи по се ман ти зо ва ном” еле мен ту, 
као и пост мо ди фи ка ци ју (нпр. на лог по тр жи шној це ни < енгл. mar ket or der), 
ко ја под ра зу ме ва да до пун ски лек сич ки ма те ри јал сле ди „хи по се ман ти зо-
ва ном” еле мен ту и екс пан зи ја – па ра фра зи ра ње (нпр. оце на уса гла ше но сти 
ко ју вр ши тре ћа стра на < енгл. third-party con for mity as ses sment). Су прот но 
овој тех ни ци, од у зи ма ње (нпр. бер зан ски из ве штај < енгл. stock ex chan ge 
ac co unt) се при ме њу је ка да се број еле ме на та не ке фра зе у циљ ном је зи ку 
сма њу је да би се по сти гла при род ност из ра жа ва ња. Обе тех ни ке се при ме-
њу ју из стил ских раз ло га. Тран спо зи ци ја или по ме ра ње, ка ко Кат форд на-
зи ва ову пре во ди лач ку тех ни ку, ко ри сти се, из ме ђу оста лог, у си ту а ци ја ма 
ка да у циљ ном је зи ку не по сто је иден тич не гра ма тич ке струк ту ре као у 
из вор ном је зи ку (newMark 1988: 85). Ве о ма је ва жна ка да се ра ди о струк-
ту ра ма име ни ца + име ни ца, ко је је по треб но при ла го ди ти нор ма ма срп ског 
је зи ка. Нај че шће на и ла зи мо на три на чи на пре во ђе ња струк ту ра име ни ца + 
име ни ца: а) пре во ђе ње пред ло шком кон струк ци јом (нпр. ве за с ин тер не том 
< енгл. In ter net con nec tion); б) пре во ђе ње при де вом (нпр. тр жи шна вред ност 
< енгл. mar ket va lue); и в) пре во ђе ње мор фо ло шком за ме ном (нпр. овла шће ња 
за јед ни це < енгл. com mu nity po wers). Адап та ци ја (нпр. тран спа рент ност < 
енгл. tran spa rency) се од но си на при ла го ђа ва ње ен гле ских тер ми на нор ма ма 
срп ског је зи ка. За скра ћи ва ње ви шеч ла них ме ђу на род них на зи ва ко ри сте се 
акро ни ми (нпр. EF TA < енгл. EF TA), скра ћи ва ње – од ба ци ва ње де ло ва ре чи 
(нпр. ле ти ли ца < енгл. pla ne од air pla ne) под ра зу ме ва ели ми ни са ње по чет ка, 
сре ди не или кра ја ре чи, док скра ће ни це узи ма ју нај пре по зна тљи ви ја сло ва 
не ке ре чи (нпр. kg < енгл. ki lo gram), или са мо по чет но сло во (нпр. е-по шта 
< енгл. e-mail). Тран скрип ци ја или фо но ло шко пре во ђе ње (нпр. чо пер < енгл. 
chop per) прак тич но се сво ди на пре пи си ва ње из го во ра ори ги на ла. Ивир 
(1985: 93) ис ти че да „o fo no loš kom pre vo đe nju go vo ri mo on da kad se gla sov ni 
iz raz pre no si u dru gi je zik za jed no sa se man tič kim sa dr ža jem, ali se nu žno mo-
di fi ci ra u skla du sa za htje vi ma i mo guć no sti ma fo no loš kog su sta va to ga dru gog 
je zi ka”. Ова тех ни ка је по себ но ва жна у пи сме ном пре во ђе њу ка да је реч о 
раз ли чи тим пи сми ма, као у слу ча ју ен гле ског и срп ског. У да љем тек сту (оде-
љак 5) сле ди де таљ ни ји при каз по ме ну тих тех ни ка са при ме ри ма из кор пу са.

3 Тер мин пре у зет из PR ĆIĆ 2005: 172.
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О овој зна чај ној те ми пи са ли су мно ги стра ни лин гви сти (nida 1964; 
krinGs 1986; newMark 1988; seGuinoT 1989; jääskeläinen 1990; loescHer 1991; 
Bel 1998; coen 1998 и дру ги). Нај да (nida 1964: 241–245) је пре во ди лач ке по-
ступ ке свр стао у тех нич ке и ор га ни за ци о не. У тех нич ке убра ја ана ли зу из-
вор ног и циљ ног је зи ка, про у ча ва ње ори ги нал ног тек ста пре пре во ђе ња и 
от кри ва ње се ман тич ких и син так сич ких апрок си ма ци ја. По ње го вом ви ђе-
њу, под ор га ни за ци о ним по ступ ци ма под ра зу ме ва ју се сва пре и спи ти ва ња, 
ко ја се вр ше кон тра сти ра њем са по сто је ћим пре во ди ма истог тек ста, ра ди 
про ве ре тач но сти. У те ак тив но сти спа да и про ве ра ко му ни ка тив ног ефек та 
пу тем про у ча ва ња ре ак ци је чи та лач ке пу бли ке на да ти пре вод (nida 1964: 
246–247).

Две де це ни је ка сни је на пра вље на је раз ли ка из ме ђу ме то да и по сту па-
ка. Њу марк (newMark 1988: 81) на по ми ње да се пре вод не ме то де од но се на 
цео текст, а по ступ ци на ре че ни цу и ни же је ди ни це (newMark 1988: 47). 
Сре ди ном осам де се тих го ди на два де се тог ве ка те о ре ти ча ри по чи њу да се 
ба ве стра те ги ја ма. Крингс (krinGs 1986: 18) сво ди пре во ди лач ку стра те ги ју 
на све сне пла но ве за ре ша ва ње кон крет них пре во ди лач ких про бле ма у окви-
ру кон крет них пре во ди лач ких за да та ка, док Се гви но (seGuinoT) сма тра да 
по сто је нај ма ње три гло бал не стра те ги је: (I) пре во ђе ње без за сто ја; (II) не-
по сред но ис пра вља ње по вр шин ских гре ша ка; (III) ис пра вља ње стил ских 
гре ша ка у фа зи ре ви зи је (seGuinoT, пре ма Bel 1998: 188). Ле шер (loescHer 
1991: 8) гле да на пре во ди лач ку стра те ги ју као на све стан по сту пак за ре ша-
ва ње про бле ма при ли ком пре во ђе ња тек ста или не ког ње го вог сег мен та. 
Као што је на ве де но у овој де фи ни ци ји, по јам све сти игра зна чај ну уло гу у 
пре во ђе њу, јер ути че на из бор пре во ди лач ке стра те ги је. У том сми слу, Ко ен 
(coen 1998: 4) твр ди да за хва љу ју ћи еле мен ту све сти уо ча ва мо раз ли ку из ме-
ђу стра те ги је и пре во ди лач ког про це са без так ти ке. С дру ге стра не, Бел (Bel 
1998: 188) де ли стра те ги је на гло бал не (оне ко је се ба ве це лим тек сто ви ма) и 
ло кал не (оне ко је се ба ве тек сту ал ним сег мен ти ма), твр де ћи да ова раз ли ка 
про из ла зи из ра зних вр ста пре во ди лач ких про бле ма. Свр ста ва ју ћи стра те-
ги је у две ка те го ри је: оне ко је се ти чу ква ли те та тек ста и оне ко је се од но се 
на сам про цес пре во ђе ња, Ја ске ла и нен (jääskeläinen 1990: 15) твр ди да стра-
те ги је у ве зи са про це сом пред ста вља ју скуп (ла ба во фор му ли са них) пра ви-
ла и прин ци па ко је пре во ди лац ко ри сти да би оства рио ци ље ве де фи ни са не 
пре вод ном си ту а ци јом на нај е фи ка сни ји на чин.

Кра так осврт на исто ри јат те о ри је пре во ђе ња ја сно го во ри о то ме да се 
без пре во ди лач ких тех ни ка, ме то да и стра те ги ја не мо же ни за ми сли ти про-
цес пре во ђе ња, јер упра во од њи хо вог пра вил ног из бо ра у ве ли кој ме ри за ви-
си ква ли тет пре во да. Ме ђу тим, по треб но је освр ну ти се и на кул ту ро ло шке 
обра сце, јер „kul tu ro loš ka kom po nen ta pred sta vlja bi tan ele ment u vi še sloj nom 
pro ce su pre vo đe nja, onu neo p hod nu gla zu ru ko ja pre vod ne či ni sa mo či nje nič no, 
već i ko mu ni ka tiv no ver nim u što je mo gu će ve ćoj me ri” (noVakoV 2013: 23). 
На и ме, пре ода би ра од го ва ра ју ће тех ни ке пре во ђе ња ва жно је утвр ди ти да 
ли у из вор ном је зи ку има еле ме на та кул ту ре ко јих не ма у циљ ном је зи ку, 
ко ји је ни во за јед нич ке под ло ге од ко је се по ла зи и да ли она уоп ште по сто ји, 
ко ме се тер ми ни упу ћу ју, ка ква је њи хо ва на ме на и те ма ти ка. 
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4. теРмИНИ елеКтРОНсКОГ ПОслОвАњА НА еНГлесКОм И сРПсКОм: еКвИвАлеН-
ЦИје ИлИ КОРесПОНдеНЦИје? Пре во ђе ње тер ми на и из ра за из до ме на елек трон ског 
по сло ва ња је ин тер ди сци пли нар на област, од но сно, осим зна ња из ин фор  ма-
ци о них тех но ло ги ја, нео п ход но је и по зна ва ње пра ва, еко но ми је, со ци о ло-
ги је, лин гви сти ке итд. Еко но ми ја је по треб на да би се раз у ме ла ра зно ли кост 
тр жи шта и фи нан сиј ских опе ра ци ја ко је об ли ку ју по слов но окру же ње, со цио-
ло ги ја да би смо раз у ме ли по на ша ње по тро ша ча и ор га ни за ци ја ко је су кон-
ку рент не у но вој еко но ми ји, а лин гви сти ка да би се на шла од го ва ра ју ћа је-
зич ка ре ше ња.

Јед но од пи та ња ко је је нај ви ше за о ку пља ло пре во ди о це у обла сти елек-
трон ског по сло ва ња је сте вер ност пре во да ори ги на лу. Реч је о ус по ста вља њу 
од но са јед на ко вред но сти ме ђу из ра жај ним сред стви ма из вор ног и циљ ног 
је зи ка, што се по сти же пу тем екви ва лен ци ја и ко ре спон ден ци ја. У кон тра-
стив ним про у ча ва њи ма, ова два на зи ва се по ми њу као на чи ни утвр ђи ва ња 
ком па ра бил но сти. Ђор ђе вић (2002: 63) уо ча ва да су се те о ре ти ча ри на шли 
пред ди ле мом да ли у кон тра стив ној ана ли зи тре ба да се тра же ко ре спон ден-
ти или пре вод ни екви ва лен ти, од но сно да ли ана ли за тре ба да бу де фор мал но 
или се ман тич ки ори јен ти са на. У су шти ни, екви ва лен ци је се ус по ста вља ју 
из ме ђу два тек ста пре ма се ман тич ком кри те ри ју му, а ко ре спон ден ци је из ме-
ђу је зич ких је ди ни ца, тј. ре чи, син таг ми и син так сич ких фор ми, ка ко пре ма 
гра ма тич ком та ко и пре ма се ман тич ком кри те ри ју му. Има ју ћи у ви ду чи-
ње ни цу да је зик функ ци о ни ше као спој фор ме и зна че ња мо же се сло бод но 
ре ћи да су ко ре спон ден ци је и екви ва лен ци је бли ско по ве за не. „Про жи ма ње 
два ју основ них пој мо ва кон тра стив не лин гви сти ке – екви ва лен ци је и ко ре-
спон ден ци је – ука зу је и на про жи ма ње и је дин ство се ман тич ког и син так сич-
ког у је зи ку” (đorđeVić, пре ма стАНКОвИћ 2013: 383). Рас пра ве о екви ва лен-
ци ји су, по себ но у струк ту ра ли зму, до сти гле свој вр ху нац ше зде се тих и 
се дам де се тих го ди на про шлог ве ка, а по чи ва ле су на прет по став ци да из вор-
ни текст и пре вод де ле исту вред ност. Сма тра ло се да упра во јед на ко вред ност 
из два ја пре вод од оста лих тек сто ва. По том кон цеп ту, те о ри је о пре во ђе њу су 
би ле ис црп не ана ли зе о раз ли чи тим вр ста ма екви ва лен ци је. Нај да (nida 
1964: 159) пра ви раз ли ку из ме ђу фор мал не и ди на мич ке или функ ци о нал не 
екви ва лен ци је, да ју ћи пред ност ди на мич кој. Док се фор мал на екви ва лен ци ја 
фо ку си ра на са му по ру ку у по гле ду фор ме и са др жа ја, ди на мич ка се ба зи ра 
на прин ци пу екви ва лент ног ефек та, са ци љем да од нос из ме ђу при ма о ца и 
по ру ке бу де су штин ски исти као онај ко ји је по сто јао из ме ђу ори ги нал ног 
по ши ља о ца по ру ке и са ме по ру ке. Ко лер (koller 1979: 187–191) де фи ни ше 
пет ти по ва екви ва лен ци је: де но та тив ну, ко но та тив ну, тек сту ал ну, праг ма тич-
ку и фор мал ну. Ме ђу тим, осам де се тих го ди на прин цип екви ва лен ци је по чи-
ње да гу би на зна ча ју. Снел-Хор нби (snell-HornBy 1988: 22), на при мер, на-
пу шта ову иде ју, сма тра ју ћи да илу зи ја си ме три је ме ђу је зи ци ма ко ја је два 
да се на зи ре из ма гло ви те при бли жно сти да је по гре шну сли ку о про бле ми ма 
пре во ђе ња. С дру ге стра не, Пим (pyM 2014) обра зла же да прин цип екви ва-
лен ци је за слу жу је мно го ве ћу па жњу од оне ко ју му ука зу ју мо дер не те о ри је 
пре во ђе ња. Он ис ти че да се при род на екви ва лен ци ја из ме ђу је зи ка и кул ту ра 
под ра зу ме ва пре са мог чи на пре во ђе ња. Због то га узи ма при род ну екви ва-
лен ци ју за по ла зну тач ку свог кон цеп та те о ри је пре во ђе ња (2014: 6).
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При ли ком пре во ђе ња тер ми на из обла сти елек трон ског по сло ва ња, 
пре во ди о ци су би ли су о че ни с ни зом се ман тич ких, со цио-кул тур них и гра-
ма тич ких раз ли ка из ме ђу из вор ног и циљ ног је зи ка. У на став ку ра да би ће 
ра све тље не за сту пље не тех ни ке пре во ђе ња, са ци љем ус по ста вља ња екви-
ва лен ци ја из ме ђу из вор ни ка и пре во да.

5. теХНИКе ПРевОђењА КРОЗ ПРИЗму КОНтРАстИвНе АНАлИЗе еНГлесКИХ ИЗ-
вОРА И ПРевОдНИХ еКвИвАлеНАтА. Кор пус за на ше ис тра жи ва ње са ста вљен је 
од се дам иза бра них струч них реч ни ка елек трон ског по сло ва ња, до ступ них 
на ин тер не ту, у ко је спа да ју: Me đu na rod ni in ter net reč nik – MIR (скра ће ни ца: 
Р1), En gle sko-srp ski reč nik eko no mi je, fi nan si ja, pra va i evro in te gra ci ja (скра-
ће ни ца: Р2), En gle sko-srp ski reč nik teh nič kih ter mi na u evrop skim di rek ti va ma 
no vog pri stu pa i glo bal nog pri stu pa (скра ће ни ца: Р3), e-Po slo va nje <> Reč nik 
poj mo va – Lu gram (скра ће ни ца: Р4), Reč nik in ter net poj mo va – Osno ve – YU 
Trend (скра ће ни ца: Р5), Ma li reč nik in ter net poj mo va (скра ће ни ца: Р6), AC PI: 
Reč nik ko mu ni ka ci o nih teh no lo gi ja – Kom Bib (скра ће ни ца: Р7), као и од це ло-
куп ног тек ста струч не књи ге In for ma ci o na teh no lo gi ja za me nadž ment – trans-
for mi sa nje po slo va nja u di gi tal nu eko no mi ju (TurBan et al. 2003, скра ће ни ца: 
ТМВ 8), што чи ни осам не за ви сних де ло ва кор пу са. Број тер ми но ло шких 
је ди ни ца у на ве де ним реч ни ци ма из но си: Р1 – 223; Р2 – 40.000; Р3 – 230; Р4 
– 72; Р5 – 290; Р6 – 26; Р7 – 270. Ко ри шће ње раз ли чи тих из во ра до при не ло 
је да кор пус бу де до вољ но ре пре зен та ти ван и оп се жан за ана ли зу. У ана ли зи 
се на во де са мо илу стра тив ни при ме ри, ко ји су у ра ду та бе лар но при ка за ни. 
Циљ ис тра жи ва ња је да пред ста ви нај за сту пље ни је пре во ди лач ке тех ни ке, 
као и да ука же на нео п ход ност њи хо вог ком би но ва ња у по је ди ним пре вод ним 
си ту а ци ја ма, ка ко би се по сти гла нео п ход на пре вод на екви ва лен ци ја. У ра ду 
је при ме ње на кон тра стив на ана ли за. Од не ко ли ко мо де ла при ме ње них у кон-
тра сти ра њу (в. đorđeVić 2002: 72–73) опре де ли ли смо се за струк ту рал ни 
мо дел из сле де ћих раз ло га. Овај ме тод се сма тра нај при клад ни јим мо де лом 
за ана ли зу до ни воа кла у зе, а на ше ис тра жи ва ње об у хва та лек се ме, син таг ме 
и кла у зе. Дру го, њи ме се по ре де не по сред ни кон сти ту ен ти од ре ђе не ка те-
го ри је два је зи ка, од но сно њи хо ве по вр шин ске струк ту ре, ко је су ва жне за 
кон тра стив на про у ча ва ња овог ти па.

5.1. ПРевОдИлАчКе теХНИКе КОјИмА се дОБИјАју ОдГОвАРАјућИ сРПсКИ НАЗИ вИ. 
По ку ша ва ју ћи да отво ре пут ло ка ли за ци ји, од но сно пру же по др шку ло кал-
ним је зи ци ма у сфе ри ин фор ма ци о них тех но ло ги ја, мно ги пре во ди о ци се за-
ла жу за из на ла же ње успе лих екви ва лен та на ма тер њем је зи ку, из бе га ва ју ћи 
по зајм љи ва ње стра них ре чи кад год је то мо гу ће. Ова иде ја се мо же при ме-
ни ти са мо уко ли ко је сте пен из ра жај но сти циљ ног је зи ка на до вољ но ви со-
ком ни воу у да том до ме ну. У ту гру пу тех ни ка спа да ју: до след но до сло ван 
пре вод, кал ки ра ње, екс пан зи ја или до да ва ње, укљу чу ју ћи екс пан зи ју – хи по-
се ман ти за ци ју и екс пан зи ју – па ра фра зи ра ње, од у зи ма ње и тран сфор ма ци-
ја, под ра зу ме ва ју ћи све три вр сте пре во ђе ња струк ту ра име ни ца + име ни ца 
(та бе ла 1.6).

5.1.1 дОследНО дОслОвАН ПРевОд (еНГл. word-For-word TranslaTion). Ве ћи-
на пре ве де них тер ми на из обла сти елек трон ског по сло ва ња на ста ла је као 
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ре зул тат тех ни ке до след но до слов ног пре во да, чи ја при ме на ди рект но за ви си 
од из ра жај них мо гућ но сти циљ ног је зи ка. „Иа ко је до слов но пре во ђе ње озло-
гла ше но, и о ње му се обич но го во ри кад до ла зи до по гре ша ка, има мно го слу-
ча је ва ка да је оно не са мо оправ да но не го и по жељ но” (Хле БеЦ 2009: 19). У 
су шти ни, циљ ове тех ни ке је да се ис ко ри сти по ду дар ност два је зич ка си сте-
ма и ти ме пре не се пра ви сми сао. По себ но је ко ри сна за пре во ђе ње струч не 
ли те ра ту ре, јер обез бе ђу је лак ше и бр же по ни ра ње у ма те ри ју. За је ди ни цу 
пре во ђе ња узи ма се реч, уз на по ме ну да се као о је ди ни ци пре во ђе ња во ди 
ра чу на и о син таг ми, о сло же ни ци, од но сно о ко ло ка ци ји (Хле БеЦ 2009: 21). 
Да кле, ова пре во ди лач ка тех ни ка се од но си на по је ди нач не ре чи, али укљу-
чу је и ви ше је зич ке је ди ни це, што илу стру ју при ме ри у та бе ли 1.1. С дру ге 
стра не, с аспек та пре во ђе ња це ло куп ног тек ста, реч је о из бо ру пре во ди лач-
ког при сту па, а не тех ни ке (Хле БеЦ 2009: 21). Јо ва но вић (2001: 30) на по ми ње 
да би се у слу ча ју пре во ђе ња на уч них и струч них тек сто ва до слов но пре во-
ђе ње мо гло на зва ти „pre vo đe nje po prin ci pu ter min za ter min”, по што сe ра ди 
о пре во ђе њу тер ми на. Пред ност ове тех ни ке је у то ме што обез бе ђу је пре ци-
зност и јед но знач ну упо тре бу ре чи без дво сми сле но сти.

Та бе ла 1.1. Тех ни ка до след но до слов ног пре во да.

Ен гле ски из вор Срп ски еквивалент
personalization прилагођавање (ТМБ 8)
decoding дешифровање (ТМБ 8)
daily consumption дневна по тро шња (Р2)
valid пуноважан (Р2)
ob so le te debt застарели дуг (Р2)
provision одредба (Р2)
adop tion усва ја ње (ТМБ 8)
aga inst all risks против свих ри зи ка (Р2)
approval одобрење (ТМБ 8)
qu a li fi ca ti on оспособљеност (Р2)
label ознака (Р2)
sale продаја (Р2)
com mon market заједничко тр жи ште (Р3)

Кон тра сти ра њем два је зи ка на мор фо син так сич ком и се ман тич ком ни-
воу до ла зи мо до за кључ ка да ова тех ни ка обез бе ђу је ап со лут но по кла па ње 
у по гле ду фор ме и зна че ња ка да су у пи та њу јед но сло жне ре чи, за хва љу ју ћи 
по ду дар но сти два је зич ка си сте ма. С дру ге стра не, у слу ча ју ви ших је зич ких 
је ди ни ца код ко јих по сто ји по кла па ње у по гле ду бро ја еле ме на та, срп ски 
екви ва лент до би ја на став ке за род број и па деж. Ме ђу тим, при сут на је ап со-
лут на по ду дар ност на се ман тич ком ни воу. Та ко ђе је по треб но ис та ћи да је 
ве ћи на го ре на ве де них при ме ра пре у зе та из срп ског еко ном ског ре ги стра, 
бу ду ћи да се елек трон ско по сло ва ње те ме љи на прин ци пи ма тра ди ци нал ног 
по сло ва ња. Сход но то ме, мно ге уста ље не фра зе по пут про тив свих ри зи ка 
све до че о при су ству ста рих усло ва по сло ва ња у но вој ди ги тал ној еко но ми ји.
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5.1.2 kАлКИРАње (еНГл. calque). Струк тур но пре во ђе ње или кал ки ра ње 
пред ста вља је дан вид до слов ног пре во да. Под ра зу ме ва до слов но пре во ђе ње 
еле ме на та из ен гле ског је зи ка од го ва ра ју ћим еле мен ти ма срп ског је зи ка и 
из во дљи во је са мо код из ве де них, сло же них или фра зних ре чи (prćić 2005: 
179). Иа ко се кал ки ра ње вр ши са ци љем да се по пу не је зич ке пра зни не у 
циљ ном је зи ку, ова тех ни ка ве о ма че сто не обез бе ђу је пре вод у скла ду са 
за ко ни ма срп ског је зи ка. На и ме, „по што се кал ки ра њем пре но си ту ђи на чин 
ми шље ња ма те ри ја лом вла сти тог је зи ка, че сто кал ко ви у по чет ку зву че 
нео бич но или чак ро го бат но” (Хле БеЦ 2009: 24), па нас не чу ди што по не кад 
иза зи ва ју бур не ре ак ци је код срп ских лин гви ста. С дру ге стра не, не ки кал-
ко ви су у пот пу но сти при хва ће ни и „одо ма ће ни” у срп ској лек си ци. Сле де 
при ме ри у та бе ли 1.2.

Та бе ла 1.2. Кал ки ра ње.

Ен гле ски из вор Срп ски еквивалент
digital signature дигитални пот пис (ТМБ 8)
“what-if” analysis анализа „шта ако” (ТМБ 8)
bul lwhip effect еф екат би ча (ТМБ 8)
lock-in effect еф екат за кљу ча ва ња (ТМБ 8)
know led ge management управљање зна њем (ТМБ 8)
risk management управљање ри зи ком (ТМБ 8)
com pe ti ti ve advantage кон курентна пред ност (ТМБ 8)
so cial re spon si bi lity дру штве на од го вор ност (Р2)
pu blic key јав ни кључ (ТМБ 8)
ra di cal changes корените про ме не (Р2)
back interest заостала ка ма та (Р2)
early notification прво упо зо ре ње (Р2)
sa fe arrival уредно при спе ће (Р2)
ul ti ma te be ne fi ci ary крај њи ко ри сник (Р2)

Кон тра сти ра њем из вор ни ка и пре вод них екви ва ле на та мо же се ла ко 
уо чи ти да до ла зи до по ду дар но сти бро ја је ди ни ца ко је ула зе у са став да тог 
из ра за у ори ги на лу и пре во ду. При ли ком пре во ђе ња на ве де них тер ми на 
та ко ђе је ко ри шће на и тран спо зи ци ја, ко ја под ра зу ме ва про ме ну мор фо ло-
шког об ли ка ре чи, о че му ће у да љем тек сту би ти ви ше ре чи. На и ме, упо-
тре бље не су ко ре спон дент не ре чи, али у дру гој гра ма тич кој ка те го ри ји. 
Сход но то ме, сло же ни ца lock-in ef fect, ко ја се са сто ји од гла го ла lock in (у 
зна че њу ‘ста ви ти под кључ, за кљу ча ти’) и име ни це ef fect (чи је је при мар но 
зна че ње ‘ефе кат’) пре ве де на је но ми нал ном фра зом од две име ни це, од ко јих 
је дру га име ни ца у ге ни ти ву, од но сно као ефе кат за кљу ча ва ња. Ка да се 
ра ди о ком би на ци ји при дев плус име ни ца, као у слу ча ју сло же ни це back 
in te rest, ко ја је пре ве де на као за о ста ла ка ма та, срп ски екви ва лент је до био 
син так сич ки на ста вак за род број и па деж. 

Струк ту ра bul lwhip ef fect би се мо гла пре ве сти па ра фра зом као ефе кат 
ши ре ња гре шке при ли ком пла ни ра ња про да је или на бав ке, а “what-if” analysis 
као алат ка у про гра му Мај кро софт екс е ла ко ја слу жи за ана ли зу раз ли чи тих 
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сце на ри ја за да тих функ ци ја. Ти ме би се омо гу ћи ло чи та о ци ма да лак ше 
схва те о че му је реч, јер у срп ском је зи ку не по сто ји тер мин са истим зна че-
њем. Упр кос то ме, ко ри шће но је кал ки ра ње да би се по сти гла крат ко ћа тер-
ми на, ин тер на ци о нал ност и пре ци зност.

5.1.3. eКсПАНЗИјА ИлИ дОдАвАње (еНГл. aMpliFicaTion). Тех ни ка до да ва ња, 
од но сно кван ти та тив но обо га ћи ва ње тек ста у циљ ном је зи ку, под ра зу ме ва 
„да се у пре во ду упо тре би бар јед на реч ви ше, ко јом се по ја шња ва зна че ње” 
(Хле БеЦ 2009: 35). Ко ри сти се због оп штих раз ли ка из ме ђу из вор ног је зи ка 
и циљ ног је зи ка, а при сут на је и же ља да се по ве ћа сте пен ра зу мљи во сти пре-
ве де ног тек ста до да ва њем еле ме на та ко јих не ма у тек сту ори ги на ла. Прак-
тич но, ова тех ни ка омо гу ћа ва ду бље по ни ра ње у зна че ње из вор ног тек ста. 
За сту пље на је при ли ком пре во ђе ња јед но сло жних ре чи али и сло же них 
име нич ких фра за ра ди њи хо вог лак шег схва та ња и по сти за ња при род но сти 
из ра за. Екс пан зи ја се ре а ли зу је пу тем хи по се ман ти за ци је и тех ни ка опи сног 
пре во ђе ња ко је спа да ју у ње не пот ка те го ри је.

5.1.4. eКсПАНЗИјА – ХИПОсемАНтИЗАЦИјА. Осла ња ју ћи се на по јам екви ва-
лен ци је, а уо ча ва ју ћи пре кла па ња пре ма слич но сти и раз ли чи то сти у по гле-
ду бро ја асо ци ја тив них обе леж ја, Пр ћић ис ти че да ,,hi po se man ti za ci ja zna či 
da ko re spon dent u L2 sa dr ži ma nji broj obe lež ja od onih u re či u L1, što ga či ni 
se man tič ki opšti jim otu da ma nje pre ci znim” (2005: 172). Сход но то ме, ра ди ус по-
ста вља ња са др жин ске рав но те же при ме њу ју се пост мо ди фи ка ци ја и пре мо-
ди фи ка ци ја. Дру гим ре чи ма, овом тех ни ком до би ја мо пре вод не екви ва ле на те 
ко ји су ре зул тат мо ди фи ка ци је ко ре спон де на та до пун ским лек сич ким ма те-
ри ја лом ко ји се до де љу је пре или по сле ко ре спон дент не лек се ме у циљ ном 
је зи ку. При ме ри ко ји илу стру ју ову тех ни ку на ла зе се у та бе ли 1.3.

Та бе ла 1.3. Хи по се ман ти за ци ја.

Ен гле ски из вор Срп ски екви ва лент 
bi nary би нар на да то те ка (Р1)
com pu ter ai ded manufacturing софтвер за про из вод њу уз по моћ ком пју те ра (ТМБ 8)
ex tra net проширена ин тра нет мре жа (Р1)
spam слање от пад не по ште (ТМБ 8)
ad-hoc analysis анализа ад-хок из ве шта ја (ТМБ 8)
bac kward com pa ti bi lity ком па ти бил ност са прет ход ним вер зи ја ма (ТМБ 8)
intermediation увођење по сред ни штва (ТМБ 8)
se con dary storage секундарно по хра њи ва ње ме мо ри је (ТМБ 8)
synchro no us communication синхронизована ко му ни ка ци ја у ре ал ном вре ме ну (ТМБ 8)
con ti nu ity plan план кон ти ну и те та по сло ва ња (ТМБ 8)
cost be ne fit analysis анализа од но са тро шко ва и до би ти (ТМБ 8)

При дев би нар ни (двој ни) је мо ди фи ко ван име ни цом да то те ка ка ко би се 
до био екви ва лент ен гле ске име ни це bi nary ра ди ус по ста вља ња са др жин ске 
рав но те же из ме ђу лек сич ких је ди ни ца из вор ног и циљ ног је зи ка. С об зи ром 
на то да до пун ски лек сич ки ма те ри јал сле ди, реч је о пост мо ди фи ка ци ји. С 
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дру ге стра не, срп ски екви ва лент за com pu ter ai ded ma nu fac tu ring ко ји гла си 
софт вер за про из вод њу уз по моћ ком пју те ра пред ста вља при мер пре мо ди-
фи ка ци је, јер до пун ски лек сич ки ма те ри јал прет хо ди хи по сман ти зо ва ном 
ко ре спон ден ту. 

5.1.5. eКсПАНЗИјА – теХНИКА ПАРАфРАЗИРАњА (еНГл. parapHrase). Из ве стан 
број тер ми на пре во ди се пу тем тех ни ке па ра фра зи ра ња, ко ја се за сни ва на 
опи сном пре во ду. Уо би ча је не су ду же кон струк ци је у ви ду од но сних ре че ни-
ца као за ме на за оно што је у из вор ном тек сту са оп ште но јед ном реч ју или 
фра зом. Нпр., er go no mics се пре во ди као на у ка о при ла го ђа ва њу ма ши на и 
рад не сре ди не љу ди ма, а crypto graphy, по јам на ко ме по чи ва це ло куп но елек-
трон ско по сло ва ње, као на у ка ко ја се ба ви ме то да ма очу ва ња тај но сти 
ин фор ма ци ја. Па ра фра за се ко ри сти и при ли ком пре во ђе ња дво чла них имен-
ских фра за ти па име ни ца + име ни ца, ко је ни су уо би ча је не у срп ском је зи ку 
(Та бе ла 1.4). Иа ко је стил ска функ ци ја ове тех ни ке нео спор на, њен глав ни 
циљ је вер ни је до ча ра ва ње се ман тич ког са др жа ја из вор ни ка.

Та бе ла 1.4. Па ра фра зи ра ње – при ме ри за дво чла не имен ске фра зе ти па име ни ца + име ни ца

Ен гле ски из вор Срп ски еквивалент
permission 
marketing

марк етинш ки на по ри ко ји се чи не тек ка да кли јен ти да ју при ста нак 
да им се ша ље ре клам ни и про мо тив ни ма те ри јал (ТМБ 8)

mul ti fac tor 
pro duc ti vity

од нос из ме ђу вред но сти из ла зних ре зул та та и вред но сти ула зних по да-
та ка, укљу чу ју ју ћи рад ну сна гу, ин ве сти ци је, ма те ри ја ле итд. ко ји се 
ко ри сте да би се про из ве ли што бо љи из ла зни ре зул та ти (ТМБ 8)

em ployee  
monitoring

систем ко ји ко ри сти софт вер за по др шку гру па ма у од ре ђи ва њу ро ко ва, 
усме ра ва њу и пра ће њу спе ци фич них за да та ка по чи та вој ор га ни за ци ји 
(ТМБ 8)

sa le soft wa re с офтвер ко ји се ко ри сти за ау то ма ти за ци ју про да је (ТМБ 8)

Ре зул та ти кон тра стив не ана ли зе по ка зу ју да не ма по ду дар но сти у бро ју 
еле ме на та у из вор ном и циљ ном је зи ку, с об зи ром на то да тех ни ка до да ва ња 
под ра зу ме ва „фор мал но увр шће ње еле мен та ко ји се не по ми ње у из вор ном 
тек сту” (Хле БеЦ 2009: 35). Ме ђу тим, упра во за хва љу ју ћи тој чи ње ни ци до-
шло је до ус по ста вља ња са др жин ске рав но те же из ме ђу ен гле ског из во ра и 
срп ског екви ва лен та, што је до при не ло лак шем раз у ме ва њу но вих пој мо ва.

5.1.6. ОдуЗИмАње (еНГл. suBTracTinG). Пре во ди лач ка тех ни ка од у зи ма ње 
има за циљ сво ђе ње је зич ког ма те ри ја ла из вор ног тек ста на ма њи број лек-
сич ких је ди ни ца, с тим да не из о ста не ин фор ма ци ја од кључ ног зна ча ја за 
је зик пре во да. Хле бец (2009: 34) ис ти че да ова тех ни ка пред ста вља „пот пу но 
за не ма ри ва ње не ког еле мен та у фор мал ном по гле ду, али та ко да се сми сао 
не ме ња”. Нај че шће се при ме њу је на ни воу фра за и кла у за, а ни је рет ка ни 
на ни воу тек ста. На ни воу фра за, овај по сту пак се при ме њу је из стил ских 
раз ло га ра ди ели ми ни са ња су ви шних ре чи. Као при мер мо гу по слу жи ти 
фра зе au to ma ted tel ler mac hi ne, able to pay, pac king list, pac king ma te rial, back-
gro und in for ma tion, пре ве де не јед но чла ном лек се мом, ко ја има исти се ман-
тич ки са др жај као фра за из из вор ног тек ста, док је че тво ро чла на фра за brick-
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-and-mor tar or ga ni za tion пре ве де на дво чла ном лек се мом истог се ман тич ког 
са др жа ја.

Та бе ла 1.5. Од у зи ма ње.
Ен гле ски из вор Срп ски еквивалент
automated tel ler machine банкомат (Р4)
able to pay сол вен тан (Р2)
pac king list от прем ни ца (ТМБ 8)
pac king material амбалажа (ТМБ 8)
bac kgro und information историјат (ТМБ 8)
brick-and-mor tar organization физичка ор га ни за ци ја (ТМБ 8)

По ре ђе њем ен гле ских из вор ни ка и срп ских екви ва ле на та до ла зи мо до 
за кључ ка да не ма по ду дар но сти у бро ју еле ме на та, од но сно да срп ски екви-
ва лен ти има ју ма њи број је ди ни ца у од но су на ори ги нал, али је по стиг ну та 
се ман тич ка по ду дар ност. Са стил ског аспек та, срп ски екви ва лен ти су кра ћи 
и лак ши за упо тре бу, што је не сум њи во пред ност ка да је реч о струч ној тер-
ми но ло ги ји ко ја под ра зу ме ва кон ци зно из но ше ње чи ње ни ца. Ме ђу тим, с 
аспек та упо тре бе, крат ко ћа тер ми на мо же по не кад до ве сти до недовољнe 
пре ци зно сти у зна че њу. На и ме, срп ски екви ва лент бан ко мат углав ном асо-
ци ра на уре ђај на ко ме се уз по моћ кре дит не кар ти це по ди же го то ви на или 
про ве ра ва ста ње на ра чу ну, док ен гле ски тер мин au to ma ted tel ler mac hi ne 
ви ше упу ћу је на „ми ни бан кар ски шал тер”, ко ји осим по ди за ња го то ви не 
да је ко ри сни ци ма мо гућ ност да из да ју од ре ђе ну вр сту елек трон ског плат ног 
на ло га. При дев au to ma ted ука зу је на то да се ра ди о елек трон ској раз ме ни по-
да та ка, што срп ски екви ва лент по себ но не на гла ша ва. С дру ге стра не, не ма 
раз ли ке у упо тре би ен гле ског тер ми на brick-and-mor tar or ga ni za tion и срп-
ског екви ва лен та фи зич ка ор га ни за ци ја, без об зи ра на то што срп ски екви-
ва лент има ма њи број еле ме на та, јер је са свим ја сно да се у оба слу ча ја ми сли 
на „чвр сту” ком па ни ју, ко ја ни је пре шла на вир ту ел ни на чин по сло ва ња. 

5.1.7. тРАНсПОЗИЦИјА (еНГл. TransposiTion). Тран спо зи ци ја се од но си на 
за ме ну гра ма тич ких ка те го ри ја при ли ком пре во ђе ња ра ди по сти за ња пре вод-
не екви ва лен ци је. По Хле бе цу (2009: 28), тран спо зи ци ја пред ста вља а) про-
ме ну мор фо ло шког об ли ка ре чи или б) про ме ну вр сте ре чи или в) про ме ну 
са ста ва је зич ке је ди ни це.

Ова тех ни ка је нај че шће за сту пље на у си ту а ци ја ма ка да би ди рект но 
пре сли ка ва ње вр ста ре чи про из ве ло струк ту ре ван је зич ких нор ми срп ског 
је зи ка. Ивир (1985: 144) под се ћа да „sva ki je zik ima vla sti tu di stri bu ci ju funk-
ci ja i zna če nja po je di ni ca ma svo je ga su sta va i da je za to po greš no oče ki va ti da 
će se di stri bu ci ja jed no ga je zi ka pre sli ka ti u je di ni ce s istim na zi vom u dru gom 
je zi ku”. При ме ри из кор пу са пред ста вље ни су у та бе ли 1.6, ко ја илу стру је 
струк ту ре име ни ца + име ни ца, ко је су у пре во ду ис ка за не: име ни цом са 
пред ло шком кон струк ци јом (1.6.а.), б) при де вом и име ни цом (1.6.б.), и в) 
мор фо ло шком за ме ном кроз упо тре бу ко ре спон дент не ре чи, али у дру гој 
гра ма тич кој ка те го ри ји (1.6.в.). Хле бец (2009: 28) ис ти че да је ве о ма че ста 
мор фо ло шка за ме на „ка да се име ни ца ко ја је у ен гле ском упо тре бље на атри-
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бут ски уз дру гу име ни цу у пре во ду на срп ски за ме ни име ни цом у не ком ко сом 
па де жу, ка да та име ни ца сле ди дру гој име ни ци, као у Fre e dom Stri ke → Удар 
сло бо де” [...], ука зу ју ћи на упо тре бу ге ни ти ва у срп ском екви ва лен ту.

Та бе ла 1.6.а. Тран спо зи ци ја: име ни ца + име ни ца → име ни ца + пред ло шка кон струк ци ја

Ен гле ски из вор Срп ски еквивалент
chat room просторија за ћа ска ње (ТМБ 8)
de ci sion room соба за од лу чи ва ње (ТМБ 8)
ser vi ce-le vel agreement споразум о ни воу услу ге (ТМБ 8)
trial soft wa re с офтвер за про бу пре ко ри шће ња (ТМБ 8)
job stress стрес због по сла (ТМБ 8)

Та бе ла 1.6.б. Тран спо зи ци ја: име ни ца + име ни ца → при дев + име ни ца
Ен гле ски из вор Срп ски еквивалент
virus marketing вирусни мар ке тинг (ТМБ 8)
gro up trade групна тр го ви на (ТМБ 8)
vo i ce mail гласовна по шта (ТМБ 8)
in for ma tion center информациони цен тар (ТМБ 8)
mar ke ting database марк етинш ка ба за по да та ка (ТМБ 8)
or ga ni za tion culture организациона кул ту ра (ТМБ 8)
net work effect мрежни ефе кат (ТМБ 8)
sa fety equ ip ment сигурносна опре ма (ТМБ 8)

Та бе ла 1.6.в. Тран спо зи ци ја: име ни ца + име ни ца → мор фо ло шка за ме на

Ен гле ски из вор Срп ски еквивалент
consumer behaviour понашање по тро ша ча (ТМБ 8)
ac cess time време при сту па (Р7)
va lue chain model модел лан ца вред но сти (ТМБ 8)
or der exe cu ti on изв ршавање на руџ бе (ТМБ 8)
tran sfer rate брзина пре но са (Р7)
system development развој си сте ма (ТМБ 8)

При ме ри илу стру ју по ја ву под на зи вом јук ста по зи ци ја, ко ја на ста је као 
по сле ди ца пре сли ка ва ња ен гле ских струк ту ра у на шем је зи ку, за по тре бе 
на уч но-струч ног сти ла. Реч је о струк ту ра ма име ни ца + име ни ца у ко ји ма 
јед на име ни ца де фи ни ше дру гу. „Mo že mo ih opi sa ti kao dvo čla ne tvo r be ko je 
se sa sto je od dvi ju ime ni ca u ne pro mje nji vom re do sli je du od ko jih pr va od re đu je 
dru gu” (HorVaT – ŠTeBiH GoluG, пре ма BoGunoVić – ćoso 2013: 180). Две име-
ни це су у јук ста по зи ци ји, али „bez do dat nih sred sta va po jaš nje nja nji ho va zna-
čenj skog su od no sa (sred sta va po put npr. pri je dlo ga), lo gič ke i se man tič ke re la ci je 
iz me đu pre da tri but ne ime ni ce i gla ve na ko ju se ona od no si” (sTarčeVić 2006: 
648). Стар че вић (2006: 648). за кљу чу је да се „kon struk ci je ti pa «ime ni ca + 
ime ni ca» uvi jek mo gu sve sti na «N1 ima ne ke ve ze s N2»”.

У слу ча ју струк ту ре име ни ца + име ни ца ко ја у пре во ду ре зул ти ра име-
ни цом са пред ло шком кон струк ци јом не ма, на рав но, по ду да ра ња у бро ју 
еле ме на та, тј. пре вод ни екви ва лен ти има ју ве ћи број еле ме на та. У кор пу су 
су за сту пље не сле де ће пред ло шко-па де жне кон струк ци је: а) у ге ни ти ву 
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(стрес због по сла), б) у аку за ти ву (про сто ри ја за ћа ска ње, со ба за од лу чи-
ва ње), в) ком би на ци ја аку за тив + ге ни тив (софт вер за про бу пре ко ри шће ња) 
и г) ком би на ци ја ло ка тив + ге ни тив (спо ра зум о ни воу услу ге). С дру ге стра-
не, по ду дар ност у бро ју еле ме на та при сут на је у струк ту ра ма име ни ца + 
име ни ца ко је се пре во де при де вом и име ни цом, што је са свим уо би ча је но у 
срп ском је зи ку, па се ова тех ни ка по ка за ла као ве о ма про дук тив на у пре во-
ђе њу струч них тер ми на ове обла сти. По ду дар ност еле ме на та при сут на је и 
у слу ча ју мор фо ло шке за ме не, где је атри бу тив но упо тре бље на име ни ца у 
ен гле ском из во ру за ме ње на име ни цом у ге ни ти ву у циљ ном је зи ку (по на ша-
ње по тро ша ча, вре ме при сту па, бр зи на пре но са и раз вој си сте ма). Ге ни тив 
мо же би ти су бје кат ски тј. ге ни тив аген са (по на ша ње по тро ша ча), об је кат ски, 
ко ји се нај че шће ком би ну је са де вер ба тив ним име ни ца ма (из вр ша ва ње на руџ-
бе) и екс пли ка тив ни, ко ји слу жи као се ман тич ка до пу на, углав ном ап стракт ној 
име ни ци (вре ме при сту па, мо дел лан ца вред но сти, бр зи на пре но са, раз вој 
си сте ма). Мор фо ло шком за ме ном до би је ни су пре вод ни екви ва лен ти ко ји 
су ускла ђе ни са нор ма ма срп ског је зи ка. Сход но то ме, ову пре во ди лач ку 
тех ни ку би сва ка ко тре ба ло ко ри сти ти при ли ком бу ду ће стан дар ди за ци је 
тер ми на елек трон ског по сло ва ња.

5.2. ПРевОдИлАчКе теХНИКе КОје ОБеЗБеђују ЗАдРжАвАње ОРИГИНАлНОГ НА-
ЗИвА. У ову гру пу пре во ди лач ких тех ни ка ко ри шће них при ли ком пре во ђе ња 
тер ми на елек трон ског по сло ва ња спа да ју адап та ци ја, акро ни ми, скра ћи ва ње 
– од стра њи ва ње де ло ва ре чи, пре во ђе ње скра ће ни ца и тран скрип ци ја. Њи ма 
се ори ги нал ни тер ми ни при ла го ђа ва ју пра ви ли ма срп ског је зи ка. Раз лог 
то ме је то што за њих не по сто ји аде ква тан пре вод на срп ском је зи ку, а при-
сут но је и на сто ја ње да се обез бе ди лак ша и јед но став ни ја ко му ни ка ци ја.

5.2.1. АдАПтАЦИјА (еНГл. adapTaTion). Адап та ци ја се ба зи ра на по зајм љи-
ва њу стра них ре чи у си ту а ци ји кад не ки тер мин или по јам услед убр за ног 
раз во ја на у ке и тех ни ке уђе у на шу сре ди ну пре не го што је у срп ском је зи ку 
за ње га ство ре на или при хва ће на по себ на реч, при че му се стра не ре чи при-
ла го ђа ва ју фо нет ским, мор фо ло шким и син так сич ким пра ви ли ма на шег је-
зи ка (Хле БеЦ 2009: 44). Нај за сту пље ни ја је у на уч ној и струч ној ли те ра ту ри 
(joVanoVić 2001: 44). 

Та бе ла 2.1. Адап та ци ја.

Ен гле ски из вор Срп ски еквивалент
hyperlink хиперлинк (Р1)
surfing сурфовање (Р1)
banner банер (Р5)
customization кастомизација (ТМБ 8)
disintermediation дезинтермедијација (ТМБ 8)
reintermediation реинтермедијација (ТМБ 8)
cracker крекер (ТМБ 8)
hacker хакер (Р7)
gopher гофер (Р5)
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Адап та ци ја се ко ри сти и код сли ве ни ца (engl. blends) ко је пред ста вља ју 
ком би на ци ју два или ви ше еле ме на та, док се ман тич ки асо ци ра ју на ко пу-
ла тив не (дван два) сло же ни це4. О сли ве ни ца ма те мељ но рас пра вља Бу гар ски 
(2009: 180), ука зу ју ћи да „ovaj tvor be ni pro ces ima svo je iz vo riš te u en gle skom 
je zi ku, gde se već tra di ci o nal nim ko va ni ca ma u po sled nje vre me pri dru žio ve li ki 
broj no vih, na ro či to u je zi ku me di ja i u re gi stru elek tron skih ko mu ni ka ci ja”. По-
што до ла зе са ен гле ског го вор ног под руч ја, би ло је нео п ход но при ла го ди ти 
их нор ма ма срп ског је зи ка, па су пр во под врг ну те адап та ци ји. Исто вре ме но 
је при ме ње на и пре во ди лач ка тех ни ка по зна та као скра ћи ва ње: из о ста вља 
се дру ги део пр ве ре чи и пр ви део дру ге ре чи, да би се по сти гао ефе кат 
крат ко ће и тран спа рент но сти. За сту пље на је, да кле, ком би на ци ја раз ли чи-
тих тех ни ка, адап та ци је и скра ћи ва ња да би се по сти гла нео п ход на екви ва-
лен ци ја, као и при ла го ђе ност нор ма ма срп ског је зи ка.

Та бе ла 2.2. Сли ве ни це.

Ен гле ски из вор Срп ски еквивалент 
ne ti qu et te (net+eti qu et te) не ти кет (ети ка на мре жи) (ТМБ 8)
ne ti zen (net+ci ti zen) не ти зен (ко ри сник ра чу нар ске мре же) (ТМБ 8)
soft bot (soft wa re+ro bot) софт бот (софт вер ски агент) (ТМБ 8)

При ли ком пре во ђе ња да тих тер ми на ко ри сти се и тех ни ка до да ва ња 
(пр ва два при ме ра), као и тран спо зи ци ја (тре ћи при мер), са ис ка зи ва њем 
зна че ња у за гра ди, ка ко би се чи та о ци бли же упо зна ли са пу ним на зи вом 
сли ве них ре чи. 

5.2.2. АКРОНИмИ (еНГл. acronyMs). Да би се у пре во ду мо гла до бро пре-
не ти ин фор ма ци ја о зна че њу акро ни ма5, по треб но их је нај пре де ши фро ва ти, 
то јест от кри ти пу не об ли ке ре чи од ко јих су на ста ли (joVa noVić 2001: 100). 
При ме ри у та бе ли 2.3 илу стру ју де ши фро ва не акро ни ме пре не те на је зик 
пре во да чи стом тран сли те ра ци јом, пре во ди лач ком тех ни ком ко ја се по Хле-
бе цу (2009: 10) са сто ји од „за ме не сло ва из вор ног тек ста сло ви ма ко ја се 
ко ри сте у је зи ку пре во да без по сре до ва ња из го во ра и без ика квих дру гих 
про ме на”. За ова кав тип акро ни ма Пр ћић (2005: 224) пред ла же на зив по лу-
лек си ка ли зо ва ни акро ни ми, јер се пи шу вер зал но па сто га има ју де ли ми чан 
ста тус ре чи. С об зи ром на то да се ра ди о ме ђу на род ним скра ће ни ца ма, пи шу 
се ла ти ни цом. У та бе ли 2.3 сле ди при каз нај че шће ко ри шће них акро ни ма у 
елек трон ском по сло ва њу. 

У по је ди ним ен гле ским акро ни ми ма ра ди јед но став ни јег пи са ња ко ри-
сти се број 2 (енгл. two) уме сто пред ло га пре ма (енгл. to), на осно ву то га што 
ове две лек се ме има ју сли чан из го вор на ен гле ском је зи ку. Срп ски екви ва лент 
акро ни ма за др жа ва број 2 да би био што вер ни ји ори ги на лу, али се при ли ком 
де ши фро ва ња ко ри сти пред лог пре ма ра ди лак шег раз у ме ва ња. Ко ри шће ње 
бро је ва за пред ста вља ње ре чи или де ло ва ре чи ста ро је не ко ли ко ве ко ва, па 

4 Тер мин пре у зет из BulaToVić 2012: 110.
5 Лек сич ке је ди ни це на ста ле из два ја њем по чет них сло ва, јед ног или ви ше њих, из ду-

гач ких или гло ма зних лек сич ких је ди ни ца, у ци љу њи хо вих скра ћи ва ња (PR ĆIĆ 2005: 220).
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упо тре бу ова квих скра ће ни ца не би тре ба ло сма тра ти са вре ме ном по ја вом 
(krisTal 2012: 14). Иа ко акро ни ми са бро је ви ма пред ста вља ју је зич ку но-
ви ну у срп ском је зи ку, не рет ко их мо же мо ви де ти у на сло ви ма но вин ских 
чла на ка, спе ци ја ли зо ва них сај то ва, као и на зи ви ма или под на сло ви ма на уч них 
и струч них ра до ва и књи га, би ло пре ве де них са ен гле ског, би ло на пи са них 
на срп ском је зи ку. Уоч љи во је да се упо тре бља ва ју атри бу тив но. Ра ди се о 
по се ба ном ти пу јук ста по зи ци је у ко ме је атри бу тив но упо тре бље ни акро ним 
у не из ме ње ном об ли ку мо ди фи ка тор дру ге име ни це, што се мо же при пи са ти 
из ра зи том ути ца ју ен гле ског је зи ка, нпр.: Вр сте B2B аук ци ја (TurBan et al. 
2003: 207), Ти по ви елек трон ског по сло ва ња: B2B и B2C мо де ли елек трон ског 
по сло ва ња (http:www.se mi nar ski ra do vi.bi z/in for ma ti ka/256-ti po vi-elek tron skog-
-po slo va nja-b2b-i-b2c-mo de li-elek tron ske-tr go vi ne). Из раз B2B и B2C мо де ли 
елек трон ског по сло ва ња да ле ко је прак тич ни ји и је зич ки еко но мич ни ји од 
из ра за мо де ли елек трон ског по сло ва ња ко ји при па да ју B2B-у и B2C-у, те су 
ова кве је зич ке ино ва ци је ла ко на шле плод но тло у срп ском је зи ку. Про дук-
тив ни фе но мен јук ста по зи ци је у обла сти елек трон ског по сло ва ња би сва ка ко 
тре ба ло по дроб ни је ис тра жи ти. 

Акро ни ми се мо гу ко ри сти ти као по чет не са став ни це код тво р бе сло-
же них ре чи. Бр бо рић (2012: 486) уо ча ва про блем њи хо вог пи са ња, на во де ћи 
да ау то ри нај но ви јег из да ња Пра во пи са срп ско га је зи ка (2010) гле да ју на по-
те шко ће у ве зи с бе ле же њем по чет них са став ни ца „uglav nom stra nog po re kla, 

Та бе ла 2.3. Акро ни ми.

Ен гле ски из вор Срп ски екви ва лен т
А кро ни ми 
на ен гле ском 

Де ши фро ва ње акро-
ни ма на ен гле ском 

Де ши фро ва ње акро ни ма 
на срп ско м

А кро ни ми на срп ском 
(у ла ти нич ном пи сму)

B2B bu si ness-to-business предузеће-пре ма-предузећу B2B (ТМБ 8)
B2C bu si ness-to-consumer предузеће-пре ма-клијенту B2C (ТМБ 8)
C2B con su mer-to-business клијент-пре ма-предузећу C2B (ТМБ 8)
C2C con su mer-to- consumer клијент-пре ма-клијенту C2C (ТМБ 8)
P2P per son-to-person особа-пре ма-особи P2P (ТМБ 8)

IE C In tra bu si ness elec tro nic 
commerce

интерна елек трон ска 
тр го ви на IEC (ТМБ 8)

B2E bu si ness-to-em ployees предузеће-пре ма-запосленима B2E (ТМБ 8)
G2B go vern ment-to-business управа-пре ма-предузећу G2G (ТМБ 8)

G2G go vern ment-to-
 -government управа-пре ма-управи G2G (ТМБ 8)

G2C go vern ment-to -citizens управа-пре ма-грађанима G2C (ТМБ 8)

G2E go vern ment-to-
 -em ployees управа-пре ма-запосленима G2E (ТМБ 8)

JI T just-in -time тачно на време JIT (ТМБ 8)
PPC pay per click плаћање по клику PPC (ТМБ 8)
RO I re turn-on -investment повраћај инвестиције ROI (ТМБ 8)
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sa sta tu som for man ta ili pre fik so i da” као на „po se ban nor ma tiv ni pro blem”. Су-
шти на је у то ме да код мно гих сло же них ре чи и из ра за по сто ји ди ле ма да ли 
се ра ди о сло же ни ца ма, по лу сло же ни ца ма или син таг ма ма, а пра во пи сна 
нор ма на ла же да се сло же ни це пи шу спо је но, по лу сло же ни це са цр ти цом, а 
спо је ви две или ви ше ре чи одво је но. Пре вод ни екви ва лен ти ова квих спо је ва 
при ка за ни у та бе ли 2.3. сле ди ли су ен гле ски обра зац пи са ња са цр ти цом, 
ма да Бр бо рић (2012: 491) ис ти че да се спо је ви са вер зал ним скра ће ни ца ма 
пи шу одво је но. 

Та бе ла 2.3. Акро ни ми.

Ен гле ски из вор Срп ски екви ва лен т
А кро ни ми на ен гле ском 
у функ ци ји пре фик со и да 
као део по лу сло же ни це 

Де ши фро ва ње 
акро ни ма на 
ен гле ском 

Де ши фро ва ње 
акро ни ма на срп ско м

А кро ни ми на срп ском у 
функ ци ји пре фик со и да 
као део полусложенице

M-com mer ce mo bi le 
commerce мобилна трговина M-тр го ви на (ТМБ 8)

L-com mer ce lo cal-commerce локацијска трговина L-тр го ви на (ТМБ 8)

C-com mer ce col la bo ra ti ve 
commerce сарадничка трговина C-тр го ви на (ТМБ 8)

P2P arc hi tec tu re pe er-to-pe er 
architecture

архит ек тура јед нак 
са једнаким

P2P-ар хи тек ту ра 
(ТМБ 8)

У но ви је вре ме, у мно гим но вин ским члан ци ма на срп ском је зи ку ко ји 
раз ма тра ју про бле ма ти ку елек трон ског по сло ва ња за па жа се упо тре ба акро-
ни ма без до дат ног де ши фро ва ња, што нас на во ди на за кљу чак да је њи хо во 
зна че ње, због че сте упо тре бе, већ до бро по зна то чи та о ци ма.

5.2.3. сКРАћИвАње – ОдстРАњИвАње делОвА РечИ (еНГл. clip pinG). Скра ћи ва-
ње без про ме не зна че ња спа да у ве о ма че сте твор бе не про це се (widawski 2009: 
126). Ре чи се скра ћу ју, та ко што им се од стра њу је по че так, сре ди на или крај, 
а но ва реч за др жа ва зна че ње ори ги на ла. На при мер, збир свих ме ђу соб но по-
ве за них мре жа на све ту – енгл. In ter net ‒ че сто је у упо тре би са мо под на-
зи вом нет (ТМБ 8), док је за ен гле ски на зив web si te до вољ но на пи са ти са мо 
сајт (ТМБ 8).

5.2.4. ПРевОђење сКРАћеНИЦА (еНГл. aBBreViaTions). У кор пу су су за па же не 
скра ће ни це ко је се по на ша ју као кон сти ту ен ти у про це су тво р бе но вих ре чи. 
Ре ци мо, као део по лу сло же ни це че сто се ко ри сти скра ће ни ца e на ста ла од 
ен гле ског при де ва elec tro nic (ТМБ 8). Клајн (2005: 212) де фи ни ше по лу сло-
же ни це као „iz ra ze od dve re či ko ji či ne je din stve ni po jam, ali sva ka za dr ža va 
svoj ak ce nat, a u pi sa nju se odva ja ju cr ti com”. Из при ме ра у та бе ли 2.4 очи глед-
но је да скра ће ни ца e има функ ци ју пре фик со и да у да тим по лу сло же ни ца ма, 
јер се пи ше ма лим сло вом и оба ве зно са цр ти цом, док је дру га са став ни ца 
са мо стал на реч. При ли ком пре во ђе ња, са ма скра ће ни ца је ди рект но пре у зе та 
из ен гле ског је зи ка, али је дру га са став ни ца пре ве де на реч.
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Та бе ла 2.4. По лу сло же ни це.

Ен гле ски из вор Срп ски еквивалент
e-bu si nes s e-по сло ва ње (ТМБ 8)
e-com mer ce e-тр го ви на (ТМБ 8)
e-ban kin g e-бан кар ство (ТМБ 8)
e-mar ke t e-пи ја ца (ТМБ 8)
e-wal le t e-нов ча ник (ТМБ 8)
e-chec k e-чек (ТМБ 8)
e-go vern men t e-упра ва (ТМБ 8)
e-cer ti fi ca te e-сер ти фи кат (ТМБ 8)
e-fo ru m e-фо рум (ТМБ 8)
e-con trac t e-уго вор (ТМБ 8)

По зна тим раз ло зи ма упо тре бе скра ће ни ца у слу ча ју елек трон ског по-
сло ва ња тре ба до да ти још је дан. Елек трон ско по сло ва ње се за сни ва на не-
огра ни че ном при сту пу свет ском гло бал ном тр жи шту, па ова ква „мо дер на” 
је зич ка тво ре ви на, као део гло бал ног мар ке тин га, има за циљ да кроз је зик 
ин тер нет ме ди ја оста ви сна жан ути сак на чи та о це и слу ша о це и ти ме при-
ву че па жњу што ве ћег бро ја ко ри сни ка. 

5.2.5. тРАНсКРИПЦИјА (еНГл. TranscripTion). Ова тех ни ка под ра зу ме ва 
„пре пи си ва ње” из го во ра стра них ре чи при ли ком пре во ђе ња, од но сно „овим 
по ступ ком ве ћа па жња по кла ња се из го во ру не го пи са њу” (Хле БеЦ 2009: 9). 
Ве ћи на при ме ра у та бе ли 2.5 при па да оп штој ком пју тер ској тер ми но ло ги ји, али 
је исто вре ме но и део ди ги тал не еко но ми је, од но сно елек трон ског по сло ва ња.

Та бе ла 2.5. Тран скрип ци ја.

Ен гле ски из вор Срп ски еквивалент
cache к еш (Р5)
blog блог (Р7)
cookie к уки (Р5)
pi xel пиксел (Р7)
hub hab (Р5)
hit hit (Р5)

Ни су рет ке син таг ме по пут сма рт кар ти це (Р4) са ста вље не од ан гли-
ци зма до би је ног овом тех ни ком и до ма ће ре чи, али је та ко ђе за сту пље но и 
пре во ђе ње фра зом у ко јој је N1 но ви ји ан гли ци зам на стао тран скрип ци јом, 
а N2 ста ри ји ан гли ци зам ко ји се до жи вља ва као до ма ћа реч. 

Та бе ла 2.6. Тран скрип ци ја: N1 (но ви ји ан гли ци зам) + N2 (ста ри ји ан гли ци зам).

Ен гле ски из вор Срп ски еквивалент
online distributor онлајн ди стри бу тер (ТМБ 8)
web designer веб-ди зај нер (ТМБ 8)
cyber café сај бер-ка фе (ТМБ 8)
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Ова тех ни ка сва ка ко нај ви ше до при но си ин тер на ци о на ли за ци ји и пре-
ци зно сти струч не тер ми но ло ги је. Дру гим ре чи ма, кон тра сти ра њем пре вод-
них екви ва ле на та и њи хо вих ен гле ских из во ра, мо же мо из ве сти за кљу чак 
да ме ђу њи ма по сто ји фор мал на и се ман тич ка по ду да р ност, с об зи ром на то 
да са др же исти број еле ме на та и да је ме ђу њи ма ус по ста вље на лек сич ка 
екви ва лен ци ја. 

6. Ре Зул тА тИ КОН тРА стИв Не АНА лИ Зе. Кон тра стив на ана ли за по ка зу је да 
се са мо пра вил ним ода би ром пре во ди лач ке тех ни ке или ком би на ци јом раз-
ли чи тих пре во ди лач ких тех ни ка мо же оства ри ти се ман тич ка и мор фо син-
так сич ка екви ва лен ци ја струч них тер ми на и из ра за у обла сти елек трон ског 
по сло ва ња. При ме ри ука зу ју да се при ли ком пре во ђе ња син таг ми че сто 
користe бар две пре во ди лач ке тех ни ке ка ко би пре вод био ве ран ори ги на лу. 

С об зи ром на то да се пре во ди лач ке тех ни ке по сво јим ка рак те ри сти ка ма 
бит но раз ли ку ју јед на од дру ге, нео п ход но је да пре во ди лац сам до не се од лу-
ку о из бо ру од го ва ра ју ће оп ци је, во де ћи ра чу на о то ме шта је у да том тре нут-
ку нај ко ри сни је и нај при клад ни је за ње гов пре во ди лач ки за да так. По врх то га, 
ни је упут но огра ни чи ти се на са мо јед ну пре во ди лач ку тех ни ку јер се не ка да 
тек при ме ном ви ше тех ни ка исто вре ме но по сти же пре вод на екви ва лен ци ја. 
При то ме, пре во ди лац не сме за бо ра ви ти на па ра ме тре ко ји зна чај но ути чу на 
ода бир аде кват не пре во ди лач ке тех ни ке, а то су кул ту ро ло шка ком по нен та, 
функ ци ја пре во да (нпр. ко му ни ка тив на/праг ма тич на) и ње го ва на ме на.

7. ЗАКључАК. Број на ис тра жи ва ња у окви ру ‘ин тер нет ске лин гви сти ке’ 
по ка зу ју да се лек си кон ен гле ског је зи ка зна чај но про ши рио. Про цват во ка-
бу ла ра по себ но је при ме тан у обла сти ди ги тал не еко но ми је, од но сно елек трон-
ског по сло ва ња, ко је је то ком по след ње де це ни је по ста ло „гло бал ни тренд”. 
За хва љу ју ћи ути ца ју ен гле ског је зи ка, обо га ћен је и во ка бу лар срп ског је зи ка, 
ко ји је, као и мно ги дру ги је зи ци све та, био лек сич ки си ро ма шни ји у овом 
до ме ну. 

На ше ис тра жи ва ње пре во ди лач ких тех ни ка у обла сти тер ми но ло ги је 
елек трон ског по сло ва ња по ка зу је да се оне мо гу по де ли ти у две гру пе. Пр ву 
гру пу чи не тех ни ке ко ји ма се до би ја ју струч ни тер ми ни за ко је по сто је од-
го ва ра ју ћи срп ски на зи ви, ко је су прак тич но отво ри ле пут ло ка ли за ци ји, са 
ци љем да се сма њи уплив стра них тер ми на. Под ра зу ме ва ју пре све га до след-
но до сло ван пре вод (про тив свих ри зи ка < енгл. aga inst all risks) и кал ки ра ње 
(крај њи ко ри сник < енгл. ul ti ma te be ne fi ci ary), где по сто ји и фор мал на и се ман-
тич ка по ду дар ност из ме ђу из вор ни ка и срп ског екви ва лен та. У исту гру пу 
тех ни ка спа да ју и екс пан зи ја – хи по се ман ти за ци ја (софт вер за про из вод њу 
уз по моћ ком пју те ра < енгл. com pu ter ai ded ma nu fac tu ring), екс пан зи ја – па-
ра фра зи ра ње (мар ке тин шки на по ри ко ји се чи не тек ка да кли јен ти да ју 
при ста нак да им се ша ље ре клам ни и про мо тив ни ма те ри јал < енгл. per mis-
sion mar ke ting) и од у зи ма ње (сол вен тан < енгл. able to pay), код ко јих не ма 
по ду дар но сти у бро ју еле ме на та, али је при сут на се ман тич ка по ду дар ност. 
Ка да је реч о је зич ким ино ва ци ја ма – струк ту ра ма име ни ца + име ни ца, по-
себ но је ва жна тран спо зи ци ја, ко ја под ра зу ме ва пре во ђе ње пред ло шком 
кон струк ци јом (софт вер за про бу пре ко ри шће ња < енгл. trial soft wa re), 
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при де вом (мре жни ефе кат < енгл. net work ef fect) и мор фо ло шком за ме ном 
(раз вој си сте ма < енгл. system de ve lop ment). Ова тех ни ка обез бе ђу је нео п-
ход ну се ман тич ку по ду дар ност у сва три слу ча ја, док је фор мал на по ду дар-
ност из о ста ла са мо код пре во ђе ња пред ло шком кон струк ци јом. У дру гу 
гру пу се убра ја ју пре во ди лач ке тех ни ке по пут адап та ци је (хи пер линк < енгл. 
hyper link), акро ни ма (B2B < енгл. B2B ), скра ћи ва ња – од стра њи ва ња де ло-
ва ре чи (нет < енгл. In ter net), скра ће ни ца у по лу сло же ни ца ма (е-тр го ви на 
< енгл. e-com mer ce ) и тран скрип ци је (кеш < енгл. cac he), ко је су у нај ве ћој 
ме ри до при не ле ин тер на ци о на ли за ци ји тер ми на. По ре ђе ње из вор ни ка и 
срп ских екви ва лен та по ка зу је да ме ђу њи ма по сто ји фор мал на и се ман тич-
ка по ду дар ност. Пре во ђе ње не ких син таг ми зах те ва ко ри шће ње нај ма ње две 
пре во ди лач ке тех ни ке, нпр. “what-if” analysis или bul lwhip ef fect, где се за до би-
ја ње аде кват них пре вод них екви ва ле на та при ме њу ју и кал ки ра ње и тран спо-
зи ци ја. Та ко ђе, ко ри шће ње две па ра лел не тех ни ке – адап та ци је и скра ћи ва ња 
– уо че но је и код сли ве ни ца по пут ne ti zen и soft bot. 

Ана ли за по ка зу је да је нео п ход но ко ри сти ти раз ли чи те тех ни ке пре во-
ђе ња, а по не кад и њи хо ве ком би на ци је, да би се по сти гла нео п ход на екви-
ва лен ци ја, од но сно вер ност пре во да ори ги на лу. Има ју ћи у ви ду да су мно ги 
од нас ак тив ни уче сни ци у елек трон ском по сло ва њу, а да то га за пра во ни су 
ни све сни, ово крат ко ис тра жи ва ње у обла сти при ме ње не ин тер нет ске лин-
гви сти ке би мо гло да бу де од по мо ћи сви ма ко ји же ле да от кло не не до у ми це 
око пре во ђе ња кључ них тер ми на ове ком плек сне обла сти ко ја је зна чај но 
обе ле жи ла по че так 21. ве ка.
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TRAN SLA TING E-BU SI NESS TERMS: 
TRAN SLA TION TEC HNI QU ES THRO UGH THE PRISM  

OF CON TRA STI VE ANALYSIS

S u m  m a r y

This En glish-Ser bian con tra sti ve analysis sur vey aims to show that dif fe rent tran sla tion tec-
hni qu es and the ir com bi na ti ons are to be em ployed  in or der to pro vi de equ i va len ce on the se man tic 
and morp hosyntac tic le vels bet we en En glish words and phra ses oc cur ring in the fi eld of e-bu si ness 
ter mi no logy and the ir equ i va lents in Ser bian.

So me tran sla tion tec hni qu es such as am pli fi ca tion and sub trac ting re flect dif fe ren ces in the 
num ber of ele ments, but pro vi de se man tic equ i va len ce. On the ot her hand, tran sla tion tec hni qu es 
such as adap ta tion and ab bre vi a tion, whe re the ori gi nal forms are pre ser ved (cre a ting in ter na ti o nal 
terms), show si mi la ri ti es in the num ber of units and qu i te na tu rally, se man tic equ i va len ce. Bri efly, 
re gar dless of the dif fe ren ces and si mi la ri ti es in the num ber of ele ments, both types of tran sla tion 
tec hni qu es se em to pro du ce a me a ning ful tran sla tion. Ho we ver, the cho i ce of only one tran sla tion 
tec hni que is not of ten suf fi ci ent for the cor rect tran sla tion from En glish in to Ser bian. In ot her words, 
in so me ca ses, it is ne ces sary to em ploy at le ast two tran sla tion tec hni qu es si mul ta ne o usly, for exam ple 
qu al que and tran sli te ra tion in or der to ac cu ra tely tran sla te cer tain spe ci a li zed com plex words and 
phra ses such as “what-if” analysis or bul lwhip ef fect.

In ge ne ral, the re sults in di ca te that high qu a lity tran sla tion in the fi eld of ap plied In ter net 
lin gu i stics whi le tran sla ting spe ci a li zed words and phra ses from En glish in to Ser bian can only be 
pro vi ded by the ap pli ca tion of dif fe rent tran sla tion tec hni qu es, or even the ir com bi na ti ons if ne ces sary, 
in or der to at tain tran sla tion equ i va len ce.
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Со ња Фи ли по вић-Ко ва че вић

ПРЕ НЕ СЕ НА ЗНА ЧЕ ЊА ЛЕК СИЧ КИХ ЈЕ ДИ НИ ЦА С ПОЈ МОМ  
ПЛА ВЕ БО ЈЕ У ЕН ГЛЕ СКОМ И СРП СКОМ ЈЕ ЗИ КУ 

(КОГ НИ ТИВ НО ЛИН ГВИ СТИЧ КА АНА ЛИ ЗА)∗

Рад из у ча ва лек сич ке је ди ни це, лек се ме и иди о ме, с пој мом ПлА ве БО је у ен гле ском 
и срп ском је зи ку и ког ни тив ну мо ти ви са ност њи хо вих пре не се них зна че ња. Ци ље ви 
ра да су: (1) по ка за ти на при ме ри ма да је ПлА вО из вор ни до мен ко јим се из ра жа ва ју ап-
стракт на зна че ња, (2) кон ста то ва ти пој мов не ме та фо ре и/или ме то ни ми је у осно ви пре-
не се них зна че ња ових лек се ма и иди о ма у ен гле ском и срп ском је зи ку (ти па А је ПлА вО, 
ПлА вО стО јИ уме стО А), и (3) упо ре ди ти ап стракт на зна че ња ко ја се из ра жа ва ју пре ко 
пој ма ПлА вО у два из у ча ва на је зи ка. Ре зул та ти по ка зу ју да ове лек се ме и иди о ми у ен гле-
ском је зи ку из ра жа ва ју 15 пој мо ва, а у срп ском 7, као и да је ме то ни ми ја вр ло за сту пље на 
као мо ти ва ци ја за пре не се на зна че ња са мо стал но или у ин тер ак ци ји с ме та фо ром. 

Кључ не ре чи: пла ва бо ја, зна че ње, ен гле ски је зик, срп ски је зик, пој мов на ме та фо-
ра, пој мов на ме то ни ми ја.

This pa per stu di es le xi cal units, le xe mes and idi oms, with the con cept of the co lo ur Blue 
in En glish and Ser bian and fo cu ses on the cog ni ti ve mo ti va tion of the ir tran sfer red me a nings. 
The aims of the pa per are: (1) to show that Blue is the so ur ce do main when ex pres sing ab stract 
me a nings, (2) to de ter mi ne con cep tual me tap hors and/or me tonymi es un derlyin g tran sfer red 
me a nings of the se le xe mes and idi oms in En glish and Ser bian (of the type a is Blue, Blue For 
a), and (3) to com pa re ab stract me a nings ex pres sed via the con cept Blue in the two lan gu a ges. 
The re sults show that the stu died le xe mes and idi oms ex press 15 con cepts in En glish and 7 in 
Ser bian, and that me tonymy is a very fre qu ent mec ha nism mo ti va ting tran sfer red me a nings 
eit her so lely or in ter ac ting with me tap hor.

Key words: blue co lo ur, me a ning, En glish, Ser bian, con cep tual me tap hor, con cep tual 
me tonymy.

1. увОд. Пред мет из у ча ва ња у овом ра ду су пре не се на зна че ња лек сич-
ких је ди ни ца, тј. лек се ма и иди о ма, с пој мом ПлА ве БО је у ен гле ском и срп-
ском је зи ку. Бу ду ћи да се из у ча ва исти фе но мен у два је зи ка при ступ из у-
ча ва њу је сва ка ко кон тра сти ван, али и ког ни тив но лин гви стич ки с об зи ром 
на то да је у сре ди шту ис тра жи ва ња утвр ђи ва ње ког ни тив не мо ти ва ци је 
пре не се них зна че ња.

Пла ва бо ја у ен гле ском је зи ку име ну је се лек се мом blue, ко ја има основ но 
зна че ње ‘бо ја не ба и мо ра по ле пом да ну’.1 С дру ге стра не, у са вре ме ном срп-
ском је зи ку основ на лек се ма за име но ва ње пла ве бо је је плав и има го то во 
иден тич но основ но зна че ње: ‘ко ји има јед ну oд основ них бо ја спек тра, сред-
њу, из ме ђу љу би ча сте и зе ле не; ко ји је бо је не ба или мо ра; мо дар’.2 Ме ђу тим, 

* Рад је на пи сан у окви ру про јек та број Је зи ци и кул ту ре у вре ме ну и про сто ру (бр. 178002), 
ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.

1 Зна че ње је на ве де но пре ма LDO CE (Long man Dic ti o nary of Con tem po rary En glish): ‘the 
co lo ur of the sky or the sea on a fi ne day’.

2 Зна че ње је на ве де но пре ма РСЈ.
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још две лек се ме се ко ри сте у зна че њу ‘плав’: мо дар и си њи. Основ но зна че ње 
лек се ме мо дар је ‘ко ји је там но плав, за тво ре но пла ве бо је, плав уоп ште; мо-
дри каст, пла ве тан’. За си њи као пр во зна че ње под а) РСЈ на во ди ‘сив, сив каст, 
пе пе љаст, про сед’, док тек под б) на во ди: ‘мо дар, плав каст, љу би част: ˜ мо ре, 
˜ очи, ˜ ка мен, ˜ ко са’, а дру го зна че ње ове лек се ме је ‘црн, та ман: ˜ га вран’. 
Лек се ма си њи у ра ду не ће би ти раз ма тра на, јер код ње до ми ни ра ју зна че ња 
‘си во и цр но’, а у је ди ном ме та фо рич ком из ра зу, за ку ка ти као си ња ку ка ви ца 
у зна че њу ‘гор ко за пла ка ти, пла ка ти, ри да ти’ прет по став ка је да озна ча ва 
цр ну бо ју, а не пла ву, јер се ‘не сре ћа и ту га’ у срп ском је зи ку из ра жа ва ју 
кроз цр ну бо ју (нпр. за ви ти не ко га у цр но, цр на го ди на, и сл.).

Пред мет из у ча ва ња у овом ра ду су не до слов на, пре не се на зна че ња, јер 
по јам ПлА ве БО је из ра жен кроз лек сич ке је ди ни це ис ка зу је низ пре не се них, 
ап стракт них зна че ња, као на при мер: blue у зна че њу ‘ту жан и без на де, по-
ти штен’, blue flu ‘ма мур лук’, пла вац ‘по ли ца јац’, пла ва крв ‘ари сто кра ти ја’. 
Лек сич ке је ди ни це на ко ји ма се спро во ди ис тра жи ва ње об у хва та ју лек се ме 
ко ји ма се име ну је пла ва бо ја у ен гле ском и срп ском је зи ку (blue; плав, мо дар), 
од го ва ра ју ће из ве де ни це (нпр. пла вац) и сло же ни це (нпр. blue flu), као и идио-
ме ко ји са др же лек се ме blue, плав и мо дар (нпр. turn the air blue; при ма ти 
пла ве ко вер те).3 Под иди о мом се ов де под ра зу ме ва ре до ван, а по не кад и 
си сте мат ски, спој нај ма ње две лек се ме, а че сто и ви ше њих, ка ко се ман тич-
ких та ко и функ циј ских уну тар од ре ђе не син таг ме или ре че ни це; иди ом је 
фор мал но, функ циј ски, са др жин ски и упо треб но ви ше или ма ње ком пакт на, 
не про мен љи ва це ли на, ко ја обра зу је по себ ну је ди ни цу лек си ко на и по себ ну 
од ред ни цу у реч ни ку (pr ćić 2008: 158). 

Ана ли зи се при сту па из ког ни тив но лин гви стич ке пер спек ти ве, уз при-
ме ну те о ри ја пој мов не ме та фо ре и ме то ни ми је. По ла зи се од хи по те зе да бо је 
пред ста вља ју кон крет не, сен зо мо тор не, из вор не до ме не чо ве ко вог ис ку ства 
кроз ко је се из ра жа ва ју ап стракт ни ја зна че ња. Сма тра се да се пре не се на 
зна че ња из у ча ва них лек сич ких је ди ни ца у оба је зи ка за сни ва ју на пој мов ним 
ме та фо ра ма ти па А је ПлА вО, или на пој мов ним ме то ни ми ја ма ПлА вО стО јИ 
уме стО А. Ци ље ви ра да су сле де ћи: (1) по ка за ти на при ме ри ма да је ПлА вО 
из вор ни до мен ко јим се из ра жа ва ју ап стракт на зна че ња, (2) кон ста то ва ти 
пој мов не ме та фо ре и/или ме то ни ми је у осно ви пре не се них зна че ња лек се ма 
и иди о ма с пој мом ПлА ве БО је у ен гле ском и срп ском је зи ку, и (3) упо ре ди ти 
ап стракт на зна че ња ко ја се из ра жа ва ју пре ко пој ма ПлА вО у два из у ча ва на 
је зи ка.

1.1. Ре ле вАНт НА лИН ГвИ стИч КА ИЗ у чА вА њА БО јА. Из у ча ва ња лек се ма ко-
ји ма се име ну ју бо је уоп ште, у по је ди нач ним је зи ци ма као и кон тра стив но 
у два или ви ше је зи ка, ве о ма су ак ту ел на, а у кон тек сту овог ра да по ме ну ће мо 
не ко ли ко сту ди ја. Бер лин и Кеј (Ber lin – kay 1969) су ис пи ти ва ли ве зу из-
ме ђу из ра жа ва ња бо ја у раз ли чи тим је зи ци ма и кул ту ра ма, те су до шли до 
за кључ ка да се на зи ви основ них бо ја у јед ној кул ту ри мо гу пред ви де ти на 
осно ву бро ја тер ми на за бо је у тој кул ту ри; та ко ђе, уста но ви ли су да но ви 
тер ми ни за бо је у је зи ци ма све та на ста ју од ре ђе ним ре до сле дом. Од кон тра-

3 О лек сич ким је ди ни ца ма ко је су пред мет ис тра жи ва ња би ће ви ше ре чи у одељ ку 1.2. 
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стив них ис тра жи ва ња ко ја укљу чу ју ен гле ски и срп ски је зик сва ка ко тре ба 
по ме ну ти С. Кри мер-Га бо ро вић (kri Mer-Ga Bo ro Vić 2011; 2014a; 2014b), ко ја 
се у не ко ли ко ра до ва ба ви ла про бле ма ти ком бо ја у два је зи ка. У пр вој, обим-
ној кон тра стив ној сту ди ји она де таљ но ис пи ту је сег мен ти ра ње ка те го ри ја 
бо ја у сми слу њи хо ве про то тип ске ма ни фе ста ци је, а по себ но ко ло ка бил ност 
лек се ма ко ји ма се име ну ју ка те го ри је основ них бо ја у све тлу њи хо вих из ве-
де них зна че ња; сту ди ја по кри ва и област де ри ва ци о не син таг ма ти ке. У дру-
гом ра ду она спро во ди кон тра стив ну ана ли зу 11 основ них бо ја у ен гле ском 
и срп ском је зи ку, те из у ча ва њи хо ву кон цеп ту а ли за ци ју, ка те го ри за ци ју и 
име но ва ње кроз при зму Бер лин-Ке јо вог мо де ла. У тре ћем ра ду ау тор ка се 
ба ви кон тра стив ном се ман ти ком ка те го ри је пла ве бо је у ен гле ском и срп ском 
је зи ку, про у ча ва ју ћи де но та тив на и асо ци ја тив на зна че ња ове ка те го ри је, и 
до ла зи до за кључ ка да се ка те го ри је пла ве бо је у два је зи ка по ду да ра ју де-
но та тив но, али не и ко но та тив но. По сто је и дру ги ра до ви ко ји из у ча ва ју 
се ман ти ку на зи ва за бо је у срп ском је зи ку кон тра стив но у од но су на ен гле-
ски је зик, али и у од но су на не ке дру ге је зи ке, на при мер, ма ђар ски, ру ски, 
укра јин ски (в. ПО ПО вИћ 1991; Хле БеЦ 1995; la za re Vić 2010; an drić 2013; Vlaj-
ko Vić – sTa Men ko Vić 2013). 

Лин гви стич ка ис тра жи ва ња у срп ском је зи ку у ве зи с бо ја ма об у хва та ју 
ра до ве ко ји се ба ве при де ви ма ко ји ма се из ра жа ва ју бо је, на зи ви ма бо ја у 
сло вен ском фол кло ру, у на род ној по е зи ји, у ми то ло ги ји и се ман тич ком ана-
ли зом углав ном бе ле и пла ве бо је (в. Ај дА чИћ 1992; iVić 1995; ИвИћ 1996; Хле БеЦ 
1998; ИвИћ 1999; РА деН КО вИћ 2008; јАН КО вИћ 2011; ПО ПО вИћ 2012; стА НИћ 2012).

1.2. стРуК ту РА КОР Пу сА. Као што је већ на по ме ну то, кор пус чи не лек се-
ме и иди о ми с пој мом ПлА ве БО је у ен гле ском и срп ском је зи ку. У пи та њу су: 
1) лек се ма blue у ен гле ском је зи ку и лек се ме плав и мо дар у срп ском је зи ку, 
2) сло же ни це ко је са др же еле мен те blue, плав или мо дар као сло бод не мор-
фе ме (нпр. blue blood; пла во кос), 3) из ве де ни це са осно вом плав или мо дар 
(нпр. по пла ве ти, мо дри ца),4 3) иди о ми ко ји са др же лек се ме blue, плав или 
мо дар; по ка за ло се да су у пи та њу раз ли чи те фра зне лек се ме, а уну тар ове 
ка те го ри је: без гла гол ске фра зне лек се ме (нпр. оut of the blue, фра зне име ни-
це: пла ва крв, фик сни би но ми: black and blue, по ред бе: li ke a blue stre ak) и 
гла гол ске фра зне лек се ме (нпр. burn with a low blue fla me, to blue one’s mo ney) 
(О ти по ви ма иди о ма пре ма струк тур но-функ циј ским кри те ри ју ми ма пи ше 
Пр ћић (pr ćić 2008: 161–166)). 

Већ при екс цер пи ра њу корпусa ис по ста ви ло се да по сто ји не склад у 
бро ју лек се ма и иди о ма с пој мом ПлА ве БО је ко ји из ра жа ва ју пре не се на зна-
че ња у два је зи ка.5 На и ме, при ме ри у ен гле ском је зи ку (45) да ле ко су број ни-
ји не го у срп ском је зи ку (11). Та ко ђе, ме ђу срп ским лек сич ким је ди ни ца ма 
нај ви ше има из ве де ни ца, док у ен гле ском де лу кор пу са из ве де ни ца не ма, 
али има да ле ко ви ше сло же ни ца и иди о ма. Ен гле ске лек се ме и иди о ми екс цер-
пи ра ни су из сле де ћих из во ра: Ox ford Le ar ner’s Dic ti o nary of En glish Idi oms 

4 У ен гле ском је зи ку ова квих при ме ра са blue не ма. 
5 До истог за кључ ка до шла је и Кри мер-Га бо ро вић (kri Mer-Ga Bo ro Vić 2014: 250); она 

ка же да је ен гле ски је зик бо га ти ји од срп ског у опу су фра зе о ло шких је ди ни ца ко је са др же 
основ ни тер мин пла во.
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(OL DEI), Long man Dic ti o nary of Con tem po rary En glish Up da ted Edi tion (LDCE), 
Ен гле ско-срп ски фра зе о ло шки реч ник (ЕС ФР), Long man On li ne Dic ti o nary of 
Con tem po rary En glish (LOD CE): http://www.ldo ce on li ne.com /, Bri tish Na ti o nal 
Cor pus (BNC): http://www.nat corp.ox.ac.uk/, Free Dic ti o nary (FD): http://idi oms.
the fre e dic ti o nary.com /, The Phra se Fin der (PF): http://www.phra ses.org.uk/, The 
Ur ban Dic ti o nary (UD): http://www.ur ban dic ti o nary.co m/, http://www.idi om con-
nec tion.com //co lor.html, http://www.le arn4good.com/lan gu a ges/evrd_idi oms/id-c.
htm. Срп ске лек се ме и иди о ми екс цер пи ра ни су из сле де ћих из во ра: Реч ник 
срп ско га је зи ка (РСJ), Фра зе о ло шки реч ник срп ског је зи ка (ФРСЈ), Srp sko-en-
gle ski fra ze o loš ki reč nik (СЕ ФР). 

С об зи ром на то да је фо кус ин те ре со ва ња на утвр ђи ва њу мо ти ва ци је 
зна че ња из ког ни тив но лин гви стич ке пер спек ти ве, у при ме ри ма су тра же ни 
ког ни тив ни ме ха ни зми ко ји су у осно ви пре не се ног зна че ња, те су пре ма 
то ме и по де ље ни у ка те го ри је. Та ко у при ме ри ма feel blue, blue funk, blue 
de vils, ha ve the blu es и baby blu es по јам ПлА вО озна ча ва ‘ту гу, ме лан хо ли ју, 
де пре си ју’, те је ког ни тив ни ме ха ни зам у осно ви овог зна че ња пој мов на ме-
та фо ра ту жНО је ПлА вО. У да том ни зу при ме ра по јам ту Ге по ти че од пла ви-
ча сте бо је ко же у ста њи ма анк си о зно сти.

Ре зул та ти ана ли зе ор га ни зо ва ни су та ко да се при ка зу ју ка те го ри је 
уо че них ког ни тив них ме ха ни за ма у осно ви пре не се них зна че ња. У окви ру 
сва ке ка те го ри је пред ста вље ни су од го ва ра ју ћи при ме ри, са де фи ни са ним 
зна че њи ма и у ре че нич ном кон тек сту. 

2. те О РИј сКИ ОКвИР. Бо је су пред мет ин те ре со ва ња у лин гви сти ци и ког-
ни ти ви стич ки опре де ље ним сту ди ја ма још од 60-тих го ди на 20. ве ка. У 
на став ку су опи са на ког ни ти ви стич ка ис тра жи ва ња бо је и де фи ни сан је 
ког ни тив но лин гви стич ки те о риј ски оквир ко ји је при ме њен у ана ли зи.

2.1. КОГ НИ тИ вИ стИч КА Ис тРА жИ вА њА БО је. Ре зул та ти ког ни ти ви стич ких 
сту ди ја ко је се ба ве бо ја ма ва жни су за те о риј ска раз ма тра ња о од но су је зи-
ка и ми шље ња, а у том сми слу кључ не ди хо то ми је су објек ти ви зам на спрам 
ре ла ти ви зма, као и уни вер зал ност на спрам ре ла тив но сти људ ског са зна ња.

Јед но од глав них пи та ња је сте да ли је зик ко јим го во ри мо ути че на ми-
шље ње или је упра во обр ну та си ту а ци ја, да ми шље ње ути че на је зик. С 
јед не стра не, Са пир-Вор фо ва хи по те за (wHo rF 1956) за сту па је зич ки ре ла-
ти ви зам кроз тврд њу да је зик ути че на ми шље ње, па чак и да га од ре ђу је. С 
дру ге стра не, Бер лин и Кеј (Ber lin – КАy 1969) су по ста ви ли и ем пи риј ски 
по твр ди ли хи по те зу о уни вер зал но сти ка те го ри за ци је бо ја, чи ме су до ве ли 
у пи та ње је зич ки ре ла ти ви зам. Они су спро ве ли ис тра жи ва ње у ко ме су од 
ис пи та ни ка, из вор них го вор ни ка раз ли чи тих је зи ка, тра жи ли да име ну ју 
раз ли чи те бо је узо ра ка из Ман се ло ве та бли це бо ја и да од ре де ни јан су сва-
ке бо је ко ја нај бо ље пред ста вља да ту бо ју. Kао од го вор ис пи та ни ци су увек 
да ва ли исту ни јан су да те бо је, што је по ка за ло да од ре ђе ну ка те го ри ју бо ја 
име ну је мо за хва љу ју ћи на шој пер цеп ци ји ис так ну тих, про ми нент них бо ја. 
Да кле, ре зул та ти до би је ни овим ис тра жи ва њем су у су прот но сти са је зич-
ким ре ла ти ви змом, јер по ка зу ју да пер цеп ци ја, као ког ни тив ни про цес, ути че 
на је зик. 
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2.2. ПОј мОв НА ме тА фО РА И ПОј мОв НА ме тО НИ мИ јА. У ког ни тив ној лин гви-
сти ци ме та фо ра и ме то ни ми ја се не по сма тра ју тра ди ци о нал но као је зич ка, 
стил ска сред ства, већ као ког ни тив ни ме ха ни зми по мо ћу ко јих чо век раз у-
ме свет око се бе и ор га ни зу је ис ку ство. Пој мов на ме та фо ра омо гу ћа ва да се 
је дан ап страк тан по јам раз у ме пре ко дру гог, чо ве ку ис ку стве но бли жег пој ма 
(la koFF – joHnson 2003; kli ko Vac 2004), док пој мов на ме то ни ми ја обез бе ђу-
је мен тал ни при ступ циљ ном пој му ко ји је те же при сту па чан у јед ном истом 
пој мов ном до ме ну (köVecses – rad den 1998; eVans – Green 2006; croFT 1993). 

Не ки од во де ћих ког ни тив них лин гви ста сма тра ју да упра во ме то ни-
ми ја има кључ ну уло гу у кон цеп ту а ли за ци ји, те да је она у осно ви мно гих, 
чак ве ћи не пој мов них ме та фо ра (la koFF – köVecses 1987; rad den 2000; 2003; 
Bar ce lo na 2000). Пре ма Ра де ну (rad den 2003: 409–413) ме та фо ра и ме то ни-
ми ја ни су стро го оде ли те, већ про то тип ске ка те го ри је у кон ти ну у му: до-
слов но зна че ње – ме то ни ми ја – ме та фо ра. На при мер, при дев high у high 
to wer упо тре бљен је до слов но, у при ме ру high ti de, упо тре бљен је по ма ло 
ме то ни миј ски, јер се од но си и на вер ти кал ну и на хо ри зон тал ну ди мен зи ју 
(ГО Ре стО јИ уме стО ГО Ре И вИ ше), у при ме ру high tem pe ra tu re, high је упо тре-
бље но ме то ни миј ски, јер вер ти кал ност сто ји уме сто тем пе ра ту ре (ГО Ре стО јИ 
уме стО вИ ше), у high pri ces, high има ме та фо рич ку ин тер пре та ци ју (rad den 
2003: 409–410).

У овом ис тра жи ва њу у сре ди шту па жње је онај део кон ти ну у ма где се 
пре пли ћу ме та фо ра и ме то ни ми ја, тј. где ме та фо ра про ис ти че из ме то ни ми-
је. Уну тар овог кон ти ну у ма су раз ли чи те ме ђу ка те го ри је, од ко јих је јед на 
вр ло бит на и рас про стра ње на: ме та фо ра ко ју мо ти ви ше ме то ни ми ја. На 
при мер, ве ћи ну ме та фо ра за емо ци је мо ти ви ше ме то ни ми ја ко ја се ти че фи-
зи о ло шких ре ак ци ја на емо ци је. Ре че ни ца He was bre at hing fi re (rad den 2003: 
430) од ра жа ва ме та фо ру Бес је вА тРА, а у ње ној осно ви је ме то ни ми ја пре ма 
ко јој је по ви ше на тем пе ра ту ра те ла фи зи о ло шки од раз бе са. 

2.3. КОГ НИ тИв НО лИН ГвИ стИч КИ ПРИ стуП ИдИ О мИ мА. Пре ма тра ди ци о нал-
ном схва та њу иди о ми се са сто је из две или ви ше ре чи, а њи хо во зна че ње је 
не пред ви дљи во јер је не ком по зит но, те се не мо же из ве сти из зна че ња по је-
ди нач них ре чи. С дру ге стра не, са ста но ви шта ког ни тив не ли гви сти ке, зна-
че ње иди о ма ни је пот пу но ар би трар но, већ је ве ли ким де лом мо ти ви са но, 
иа ко не пот пу но пред ви дљи во. Кон крет но, зна че ње иди о ма мо же мо ти ви-
са ти не ки од сле де ћих ког ни тив них ме ха ни за ма: ме та фо ра, ме то ни ми ја и 
кон вен ци о нал но зна ње (köVecses 2002: 200–210). На при мер, код иди о ма spit 
fi re, чи је је зна че ње ‘раз бе сне ти се’, бес се до во ди у ве зу са ва тр ом, тј. мо ти-
ва ци ја зна че ња по чи ва на пој мов ној ме та фо ри Бес је вА тРА, ко ја је у осно ви 
и дру гих из ра за, као, на при мер, to fu me ‘би ти ја ко бе сан’, burn so me body up 
‘раз бе сне ти не ко га’, smo ke is co ming out of so me body’s ears ‘раз бе сне ти сe’ 
(köVecses 2002: 202–203). С дру ге стра не, иди ом hold one’s hands, чи је је 
зна че ње ‘од ло жи ти од ре ђе ну ак тив ност’, по чи ва на пој мов ној ме то ни ми ји 
Ру КА стО јИ уме стО АК тИв НО стИ, као по се бан слу чај оп шти је ме то ни ми је ИН стРу-
меНт КО јИм се ОБА вљА АК тИв НОст стО јИ уме стО АК тИв НО стИ, јер љу ди про то тип-
ски ак тив но сти оба вља ју ру ка ма (köVecses 2002: 208–209). Ова ме то ни ми ја 
је у осно ви и дру гих из ра за, као на при мер: put one’s hands in one’s poc kets 
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‘на мер но ни шта не ра ди ти’, join hands with so me body ‘са ра ђи ва ти с не ким’. 
Је дан дру ги иди ом с лек се мом hand, ha ve one’s hands full у зна че њу ‘би ти 
за у зет’ у осно ви има кон вен ци о нал но зна ње, јер љу ди зна ју да те шко мо гу 
за по че ти не ку но ву ак тив ност док су им ру ке за у зе те (köVecses 2002: 207–
208). На рав но, иди о ми мо гу има ти и ви ше стру ку мо ти ва ци ју, као на при мер 
ha ve clean hands ‘би ти не ду жан или мо рал но ис пра ван’, у чи јој је осно ви 
ме то ни ми ја Ру КА стО јИ уме стО АК тИв НО стИ, али и ме та фо ра мО РАл НО је чИ стО 
(köVecses 2002: 210).

3. ПО јАм плавебоје у еН Гле сКОм је ЗИ Ку. Лек се ме и иди о ми с пој мом ПлА-
ве БО је ов де ће би ти свр ста ни у ка те го ри је пре ма уста но вље ном зна че њу ко је 
је из ра же но кроз пој мов не ме та фо ре и пој мов не ме то ни ми је у ко ји ма је ПлА вО 
из вор ни до мен, од но сно по јам-сред ство.

Ана ли за при ме ра из кор пу са на ен гле ском је зи ку по ка зу је да се у осно-
ви ве ли ке ве ћи не пре не се них зна че ња лек се ма и иди о ма с пој мом ПлА ве 
БО је на ла зе ка ко пој мов на ме та фо ра та ко и пој мов на ме то ни ми ја, у два ти па 
ме ђу соб них од но са: 1) пој мов на ме та фо ра ко ју мо ти ви ше пој мов на ме то ни-
ми ја и 2) пој мов на ме та фо ра и ме то ни ми ја у рав но прав ној ин тер ак ци ји. По ред 
то га, има и зна че ња ко ја се за сни ва ју са мо на пој мов ној ме то ни ми ји. 

3.1. ПРеНeсеНА ЗНА че њА плавебоје у леК сИч КИм је дИ НИ ЦА мА у еН Гле сКОм 
је ЗИ Ку: ПojMoвНе ме тА фО Ре мО тИ вИ сА Не ПОј мОв НОм ме тО НИ мИ јОм. У на став ку 
ће би ти при ка за на пре не се на зна че ња ен гле ске лек се ме blue и дру гих лек сич-
ких је ди ни ца са овом лек се мом, у чи јој су шти ни су пој мов не ме та фо ре, ко је 
су и са ме мо ти ви са не, пој мов ним ме то ни ми ја ма. Дру гим ре чи ма, пој мов на 
ме то ни ми ја омо гу ћа ва ус по ста вља ње при род не (фи зич ке или узроч не) ве зе 
из ме ђу два до ме на ис ку ства. Кон ста то ва на су три ме та фо рич ка пре но са 
уте ме ље на на ме то ни ми ја ма, и у њи ма се ПлА вОм из ра жа ва лО шА емО ЦИ јА, 
лО ше ЗдРАвствНО стА ње, од но сно АРИ стО КРАт сКО ПО Ре КлО. У свим овим слу ча-
је ви ма ме то ни миј ским пре но сом пла ви ча ста бо ја озна ча ва бо ју ко же или 
крв них су до ва.
(1) лО шА емО ЦИ јА је ПлА вА:

а) ту жНО је ПлА вО ← фИ ЗИ О лО шКА мА НИ фе стА ЦИ јА емО ЦИ је стО јИ уме стО емО ЦИ је: 
blue ‘ту жан и без на де; по ти штен’: Pa tri cia tends to feel blue aro und the ho li days; 
(the) blu es ‘тип му зи ке спо рог, ту жног рит ма ко ји по ти че с ју га САД-а’: He’s a 
fa mo us blu es sin ger; blue funk ‘де пре сив но ста ње’: An ne has been in a blue funk 
sin ce her dog died; blue de vils ‘ме лан хо ли ја, де пре си ја’: Hank is down with the 
blue de vils again; ha ve the blu es ‘осе ћа ти се ту жно, де пре сив но’: Af ter se e ing the 
old ho u se in such bad sha pe, I had the blu es for we eks; baby blu es ‘бо лест при 
ко јој же на осе ћа ве ли ку ту гу и умор на кон ро ђе ња де те та’: The exact ca u se of 
the “baby blu es” is unk nown at this ti me.

У ен гле ском је зи ку је јед но од основ них ме та фо рич ких зна че ња ко је има 
ПлА вО по јам ду БО Ке ту Ге или де ПРе сИ је. У пи та њу је ме та фо ра: ту жНО је ПлА вО.

Пре ма јед ном ту ма че њу, пла ва бо ја је раз ви ла ово зна че ње због пла ви-
ча сте бо је ко же у ста њи ма анк си о зно сти. У том сми слу, мо же се кон ста то-
ва ти да је у осно ви ове ме та фо ре ме то ни ми ја фИ ЗИ О лО шКА мА НИ фе стА ЦИ јА 
емО ЦИ је стО јИ уме стО те емО ЦИ је (köVecses – rad den 1998: 56).
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б) Не ГА тИ вАН емО тИв НИ НА БОј је ПлАв ← фИ ЗИ О лО шКА мА НИ фе стА ЦИ јА емО ЦИ је стО-
јИ уме стО емО ЦИ је: 
blue in the fa ce ‘ис цр пљен од бе са, или не ког на по ра’: I la ug hed un til I was blue 
in the fa ce; a blue fit ‘из у зет на уз бу ђе ност, из нер ви ра ност или срџ ба’: Mary 
wo uld ha ve had a blue fit if she had known abo ut Et hel Ram sden’s adven tu re; burn 
with a low blue fla me ‘бе сне ти ти хо, али ин тен зив но’: She just sat the re with her 
ste ak in her lap, bur ning with a low blue fla me; blue funk ‘у па ни ци или ве ли ком 
стра ху’: Just be ca u se the bri de’s mot her is la te, you ne edn’t get in a blue funk. 

На ве де ни при ме ри, у ко ји ма ПлА вО озна ча ва Не ГА тИ вАН емО тИв НИ НА БОј 
по пут Бе сА, уЗ Бу ђе њА, стРА ХА, у сво јој ме та фо рич кој осно ви има ју ме то ни-
ми ју фИ ЗИ О лО шКА мА НИ фе стА ЦИ јА емО ЦИ је стО јИ уме стО емО ЦИ је, јер се њи ма 
алу ди ра на пла ви ча сту бо ју ко же ко ја се ја вља као по сле ди ца не до стат ка 
ки се о ни ка у екс ци ти ра ним емо тив ним ста њи ма. 
(2) лО ше ЗдРАв стве НО стА ње је ПлА вО:

а) Ал КО ХО лИ сА НО стА ње је ПлА вО ← фИ ЗИ О лО шКА мА НИ фе стА ЦИ јА стА њА стО јИ уме-
стО стА њА:
blue de vils ‘де ли ри јум тре менс’: The sha kes, or the blue de vils, are a su re sign of 
a se ri o us drin king pro blem; blue flu ‘ма мур лук’: He was out la te last night and has 
the blue flu; blue/green aro und the gills ‘пи јан’: Marty ‒ now tho ro ughly blue aro und 
the gills – slid ne atly un der the ta ble, and everyone pre ten ded not to no ti ce; burn 
with a low blue fla me ‘из у зет но пи јан’: He’s not just drunk, he’s bur ning with a 
low blue fla me; scre wed, blued, and tat to oed ‘пи јан’: All fo ur of them went out and 
got scre wed, blued, and tat to oed.

У на ве де ним при ме ри ма, где ПлА вО из ра жа ва по јам ПИ јАН ствА, кон ста-
то ва на ме та фо ра, слич но као и у прет ход ном слу ча ју, за сно ва на је на ме то-
ни ми ји фИ ЗИ О лО шКИ ефеК тИ стА њА стО је уме стО стА њА, тј. ПлА вИ чА стА БО јА 
лИ ЦА стО јИ уме стО Ал КО ХО лИ сА НОГ стА њА. 

б) БО ле сНО је ПлА вО ← фИ ЗИ О лО шКА мА НИ фе стА ЦИ јА стА њА стО јИ уме стО стА њА: 
blue/green aro und the gills ‘бо ле стан, ко ји осе ћа муч ни ну’: How abo ut a lit tle 
air? I feel a lit tle blue aro und the gills; black and blue ‘угру ван, фи зич ки или 
емо тив но’: I’m still black and blue from my di vor ce; go blue ‘на зеп сти’: You kids 
be su re to we ar your sca r ves out si de, you’ll go blue if you don’t!; blue baby ‘бе ба 
чи ја је ко жа пла ви ча ста по ро ђе њу због ср ча них про бле ма’.

Ме та фо ра у овим при ме ри ма, где се кроз ПлА вО из ра жа ва БО ле сНО стА-
ње, та ко ђе по чи ва на ме то ни ми ји фИ ЗИ О лО шКА мА НИ фе стА ЦИ јА стА њА стО јИ 
уме стО стА њА, а овом при ли ком од но си се опет на пла ви ча сту бо ју ко же 
ко ја је ре зул тат ло шег здрав стве ног ста ња.
(3) чО веК АРИ стО КРАт сКОГ ПО Ре КлА ИмА ПлА ву КРв:

blue blood (blue-blo o ded) ‘чо век ари сто крат ског по ре кла’: This is whe re the city’s 
blue blo ods li ke to gat her; to ha ve blue blood in one’s ve ins ‘има ти пла ве кр ви у 
ве на ма, ари сто крат ски’: He is a man if ari stoc ra tic de scent, with blue blood in his 
ve ins.

Ме та фо рич ка упо тре ба пла ве бо је у зна че њу ‘ари сто крат ско’ уте ме ље на 
је на ме то ни ми ји деО стО јИ уме стО Це лИ Не, где се ве на ма упу ћу је на чо ве ка, 
а осим то га на сна зи је и ме то ни миј ски пре нос ПеР Це ПИ јА стО јИ уме стО ПеР ЦИ-
ПИ РА НОГ (köVecses – rad den 1998: 56), тј. ПлА вО стО јИ уме стО ве НА. Об ја шње ње 

ПРЕ НЕ СЕ НА ЗНА ЧЕ ЊА ЛЕК СИЧ КИХ ЈЕ ДИ НИ ЦА С ПОЈ МОМ ПЛА ВЕ БО ЈЕ...



156

за ову по ја ву је сле де ће: пла ве ве не се упа дљи ви је ви де код љу ди све тли је 
пу ти, ко ји су не ка да обич но би ли при пад ни ци ви шег ро да. 

3.2. ПРеНeсеНА ЗНА че њА плавебоје у леК сИч КИм је дИ НИ ЦА мА у еН Гле сКОм 
је ЗИ Ку: ПojMoвНе ме тА фО Ре И ме тО НИ мИ је у ИН теР АК ЦИ јИ. У осно ви ве ћи не пре-
не се них зна че ња ен гле ских лек се ма и иди о ма с пој мом ПлА ве БО је су пој мов не 
ме та фо ре ко је раз ли чи те ап стракт не пој мо ве до во де у ве зу са еле мен ти ма 
пла ве бо је или се с њом мо гу ети мо ло шки по ве за ти. Та ко се на ме та фо ру 
на до ве зу је ме то ни ми ја ПлА вО стО јИ уме стО еле меН тА ПлА ве БО је као по се бан 
слу чај ме то ни ми је мА те РИ јАл Од КО јеГ је сА чИ њеН ПРед мет стО јИ уме стО тОГ ПРед-
ме тА (köVecses – rad den 1998: 51). 
(4) ИЗ Не НАд НО је ПлА вО:

(co me) out of a cle ar blue sky, (co me) out of the blue ‘из не над но, без упо зо ре ња’: 
We got a check from Aunt Ruby out of the blue; a bolt from/out of the blue ‘не што 
нео че ки ва но, не што што ја ко из не на ђу је’: The news that they had got mar ried 
was a bolt from the blue. 

У овим при ме ри ма у ин тер ак ци ји су с јед не стра не ме та фо ра НеО че КИ-
вА НО/ ИЗ Не НАд НО је ИЗ Не БА, јер зна мо да нам је оно што је на не бу пот пу но не-
по зна то, и с дру ге стра не ме то ни ми ја ПлА вО стО јИ уме стО Не БА. Ова два ког-
ни тив на ме ха ни зма се ста па ју, те за јед но да ју ме та фо ру ИЗ Не НАд НО је ПлА вО. 
Пла вом бо јом упу ћу је се на не бо, као ен ти тет из ко га не што нео че ки ва но 
па да или на бр зи ну ко јом се ја вља му ња.
(5) Не ПО ЗНА тО је ПлА вО:

in to the wi de/wild blue yon der ‘оти ћи не где да ле ко где се чи ни да је уз бу дљи во, 
јер је не по зна то’: I ha ve a sud den de si re to esca pe, to head off in to the wi de blue 
yon der and ne ver re turn; in to the blue (in to thin air) ‘иш че зну ти’: I don’t know 
whe re they’ve go ne – in to the blue, for all I know; blue-sky thin king ‘не кон вен цио-
на лан на чин раз ми шља ња, ко ји ни је огра ни чен по сто је ћим нор ма ма’: Everyone 
said Ein stein was a fool when he was gro wing up, but his blue-sky thin king led to 
so me of the gre a test sci en ti fic advan ces of his ti me.

Ов де је у пи та њу ме та фо ра Не ПО ЗНА тО је Не БО, јер на осно ву чо ве ко вог 
ис ку ства оно што је на не бу, у све ми ру, пред ста вља ениг му за нас. По ред 
то га, ту је и ме то ни ми ја ПлА вО стО јИ уме стО Не БА, јер је пла ва бо ја до ми нант на 
ка рак те ри сти ка не ба по да ну. На кра ју, ком би на ци јом по ме ну тих ког ни тив-
них ме ха ни за ма на ста је ме та фо ра: Не ПО ЗНА тО је ПлА вО. У по след њем на ве-
де ном при ме ру bluesky thin king ра ди се о на чи ну раз ми шља ња ко је не ма 
гра ни ца, по ана ло ги ји са не бом ко је је бес ко нач но.
(6) БР ЗО је ПлА вО:

talk a blue stre ak, talk un til one is blue in the fa ce6 ‘го во ри ти мно го и бр зо та ко да се 
за ма ра са го вор ник’: Billy didn’t talk un til he was two, and then he star ted tal king a 
blue stre ak; li ke a blue stre ak7 ‘из у зет но бр зо’: He clim bed that lad der li ke a blue stre ak.

6 По сто ји још не ко ли ко иди о ма у ен гле ском је зи ку с овим зна че њем, ко ји не са др же 
еле мент пла ве бо је: talk so me o ne’s arm off, talk so me o ne’s ear/head/pants off, talk the bark off a 
tree, talk the hind leg off a don key/ hor se.

7 По сто ји још не ко ли ко иди о ма у ен гле ском је зи ку с овим зна че њем, ко ји не са др же 
еле мент пла ве бо је: li ke gre a sed light ning, li ke the wind, li ke bla zes.
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У при ме ри ма са stre ak ‘му ња’, у ин тер ак ци ји су ме та фо ра БР ЗИ НА је му њА 
и ме то ни ми ја ПеР ЦеП ЦИ јА стО јИ уме стО ПеР ЦИ ПИ РА НОГ, а ов де кон крет но ПлА-
вО стО јИ уме стО му ње, јер је му ња пла ви ча ста и из у зет но бр за, што зна мо на 
осно ву жи вот ног ис ку ства. Ком би на ци јом ова два ког ни тив на ме ха ни зма 
до би ја се ме та фо ра БР ЗО је ПлА вО. Иди ом talk un til one is blue in the fa ce не ма 
ве зе с му њом, већ са пла ви ча стом бо јом ко же услед фи зич ког или емо тив ног 
на по ра.
(7) ПО се БАН стА тус је ПлАв:

the blue rib bon ‘пр во ме сто, пр ва на гра да’: Bob’s hor se won the blue rib bon at the 
fa ir; the so me o ne’s blue-eyed boy ‘ми ље ник/љу би мац (учи те ља, ше фа, …), штре-
бер’: Jack is Pro fes sor Ro land’s blue-eyed boy. He gets bet ter gra des than he re ally 
de ser ves. 

По ре кло пла ве бо је у пр вом на ве де ном при ме ру, the blue rib bon, ко ји 
озна ча ва ‘екс клу зив ност’, има ве зе са бо јом тра ке ко је су но си ли чла но ви 
Ре да ви те зо ва (Or der of the Gar ter) у Ве ли кој Бри та ни ји, као и са бо јом тра ке 
ко ја се до де љу је до бит ни ци ма раз ли чи тих на гра да. Сто га, ов де де лу ју за-
јед но ме та фо ра ПО се БАН стА тус ПОд РА Зу ме вА дО БИ јА ње НА ГРА де и ме то ни ми ја 
ПРед мет КО јИм се вР шИ АК тИв НОст стО јИ уме стО те АК тИв НО стИ (köVecses – 
rad den 1998: 54), тј. ПлА вА тРА КА стО јИ уме стО ПО чА сНОГ дО де љИ вА њА НА ГРА дА. 
По ре кло дру гог на ве де ног иди о ма, у ко ме пла ва бо ја очи ју ука зу је на не чи-
ји по се бан ста тус или трет ман пред мет је по ле ми ке.8 Ве ро ват но је да има 
ве зе са не ка да шњим иде а лом ле по те све тлих, пла вих љу ди.
(8) мНО ГО НОв ЦА је ПлА вО:

blue chips (blue-chip), blue chip se cu ri ti es/sha res ‘пр во кла сне ак ци је, ак ци је нај-
ве ћих ком па ни ја, ве о ма успе шан’: The blue chips to ok anot her no se di ve in to day’s 
tra ding; to blue one’s mo ney ‘про фућ ка ти но вац, тро ши ти на све стра не, про ћер-
да ти но вац, ра си па ти па ре’: It’s no use hel ping him; he’ll blue all his mo ney on 
gam bling; blue mo ney ‘но вац ко ји осо ба или ком па ни ја про ћер да услед ло шег 
во ђе ња фи на си ја или не у ра чун љи во сти’.

Пла во у овим иди о ми ма по ти че од чи по ва ко ји се ко ри сте у коц ка њу, 
где чи по ви раз ли чи тих бо ја има ју раз ли чи те вред но сти, цр ве ни је нај ма ње 
вре дан, а пла ви вре ди нај ви ше, де сет пу та ви ше од цр ве ног. Уста но вље ни 
ме та фо рич ки пре нос мо ти ви ше ме то ни ми ја ПРед мет КО јИм се вР шИ АК тИв НОст 
стО јИ уме стО те АК тИв НО стИ, тј. ПлА вИ чИП стО јИ уме стО ОсвА јА њА ве лИ КОГ НОв-
ЦА у КОЦ КА њу. Осим ово га, за сту пље на је и ме то ни мја ПеР ЦеП ЦИ јА стО јИ уме стО 
ПеР ЦИ ПИ РА НОГ, тј. ПлА вО стО јИ уме стО чИ ПА.

Осим то га, у иди о ми ма са blue chip пла ва бо ја има по зи тив но зна че ње 
у фи нан сиј ском сми слу (‘фи нан сиј ски успе шно’), док се у оста лим иди о ми-
ма и да ље од но си на ве ли ку ко ли чи ну нов ца, али нов ца ко ји је по тро шен, 
тј. из гу бљен.
(9) вул ГАР НО је ПлА вО:

а blue film/mo vie ‘пор но граф ски филм’: I’ve got an old blue film from the for ti es; 
cuss a blue stre ak ‘мно го псо ва ти’: When she drop ped the brick on her toe, she 

8 Овај иди ом ти пи чан је за бри тан ски ен гле ски, док се у аме рич ком ен гле ском упо тре-
бља ва fa ir-ha i red boy са истим зна че њем.
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cus sed a blue stre ak; blue hu mo ur ‘вул га ран ху мор’: This is re ally blue hu mo ur; 
Damn it to blue bla zes! ‘До ђа во ла!’: Damn it to blue bla zes, I told you I can’t lend 
you any mo re mo ney!; blue law ‘за кон про тив дру штве но не при хва тљи вог’: How 
am I sup po sed to watch sports on Sun day wit ho ut any be er? Damn blue laws; turn 
the air blue ‘мно го псо ва ти’: When Jim ope ned his fin ger in stead of the can he 
star ted tur ning the air blue; to blue-pen cil so met hing ‘цен зу ри са ти не што, исе ћи 
што цен зор ским ма ка за ма’: Most of my re port on the tre at ment of the po li ti cal 
pri so ners was blue-pen ci led by the aut ho ri ti es. 

По сто ји ви ше ту ма че ња у ве зи са тим за што пла ва бо ја озна ча ва не што 
вул гар но, тј. дру штве но не при хва тљи во, укљу чу ју ћи про сти ту ци ју и псо ва ње. 
По след њи на ве де ни при мер је ин те ре сан тан, јер се ра ди о ве о ма ри гид ном 
за ко ну ко ји ра ди у ко рист ја ча ња ре ли ги о зних по сту ла та, нпр. за бра не ло ва 
и про да је ал ко хо ла не де љом, и слич но. Ов де је лек се ма blue упо тре бље на 
ан то ни миј ски, од но сно струк ту ра: при дев blue + име ни ца law тре ба ло би да 
се ту ма чи као law aga inst blue ‘за кон про тив пла вог’, до слов но ре че но, при 
че му blue озна ча ва ‘вул гар ност’. Та ко је реч blue у зна че њу ‘про ми ску и тет но’ 
пр ви пут упо тре бље на у Шкот ској 1824. го ди не, а сма тра се да има ве зе с 
тим што су про сти тут ке но си ле пла ве огр та че. Та ко ђе, по сто је на во ди да су 
про дав ци књи га у Па ри зу у 18. ве ку оп сце не ма те ри ја ле по кри ва ли пла вим 
па пи ром. У овим при ме ри ма у ин тер ак ци ји су ме та фо ра вул ГАР НО је ОНО штО 
ИмА ве Зе сА ПРО стИ ту ЦИ јОм, и ме то ни ми је АГеНс стО јИ уме стО РАд ње (köVecses 
– rad den 1998: 54), тј. ПРО стИ тут КА стО јИ уме стО ПРО стИ ту И сА њА, и још деО 
стО јИ уме стО Це лИ Не, тј. ПлАв ОГР тАч стО јИ уме стО ПРО стИ тут Ке.
(10) лО јАл НО је ПлА вО:

true blue ‘ло ја лан’: You can co unt on her sup port; she’s true blue; blue co de of si-
len ce ‘ло јал ност ко ле га ма у по ли ци ји’: Po li ce cor rup tion due to the blue co de of 
si len ce.

Ло јал но се по ве зу је с пла вом бо јом јер је она сим бол по сто ја но сти. Мо-
ти ва ци ја за ово нај ве ро ват ни је је упу ћи ва ње на не про мен љи ву бо ју не ба, 
од но сно ме то ни ми ја ПеР ЦеП ЦИ јА стО јИ уме стО ПеР ЦИ ПИ РА НОГ, тј. ПлА вО стО јИ 
уме стО Не БА. Дру го ту ма че ње је да овај при мер има ве зе са тим што су пре-
зби те ри јан це у 17. ве ку на зи ва ли true blue, за раз ли ку од цр ве них ро ја ли ста.9 

3.3. ПРеНeсеНА ЗНА че њА плавебоје у леК сИч КИм је дИ НИ ЦА мА у еН Гле сКОм 
је ЗИ Ку: ПojMoвНе ме тО НИ мИ је . По ред до са да на ве де них иди о ма ко ји су сме-
ште ни у пр вен стве но ме та фо рич ке ка те го ри је, не ко ли ци на иди о ма има ме то-
ни миј ску су шти ну. Утвр ђе не су три се ман тич ке ка те го ри је ова квих иди о ма:
(11) ПлА вО стО јИ уме стО ПО лИ ЦИ је:

blue su it ‘по ли ца јац’: Watch out for the blue su its if you are go ing to dri ve this fast!; 
lit tle boy blue, blue boys, boys in blue ‘по ли ца јац’: Lit tle boy blue is co ming this 
way, and he’s mad; blue co ats ‘по ли цај ци’: The blue co ats clim bed out of the black 
and whi te and just stood the re; men in blue ‘по ли цај ци’: The men in blue are ham-
me ring at my do or. You can de pend on the boys in blue to clean things up in this 
town; blue and whi te ‘по ли циј ски ау то; по ли ци ја’: A blue and whi te sud denly 
ap pe a red, and I knew we we re fi nis hed. 

9 Пре ма из во ру: AHD (The Ame ri can He ri ta ge Dic ti o nary).
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У свим при ме ри ма за сту пље не су две ме то ни ми је ко је се на до ве зу ју: 
деО стО јИ уме стО Це лИ Не, кон крет но ПлА вО Оде лО/ КА Пут/ ПлА вА шА РА НА Оде лу/ 
Ау тО мО БИ лу стО јИ уме стО чО ве КА, као и ме то ни ми ја ПеР ЦеП ЦИ јА стО јИ уме стО 
ПеР ЦИ ПИ РА НОГ, кон крет но ПлА вО стО јИ уме стО Оде лА/КА Пу тА.
(12) ПлА вО стО јИ уме стО РАд НИ КА:10 

a blue-col lar wor ker ‘ма ну ел ни рад ник’.

Пре не се но зна че ње пла ве бо је ко јом се озна ча ва фи зич ки рад ник за сни ва 
се на ме то ни ми ји. На и ме, у про шло сти фи зич ки рад ни ци су но си ли пла ве 
уни фор ме. У осно ви овог зна че ња су ме то ни миј ски пре но си: АГеНс стО јИ уме-
стО РАд ње, кон крет но РАд НИК стО јИ уме стО фИ ЗИч КОГ ПО слА КО јИ ОБА вљА и деО 
стО јИ уме стО Це лИ Не, кон крет но ПлА вО Оде лО стО јИ уме стО фИ ЗИч КОГ РАд НИ КА.11 
Ово по твр ђу је за па жа ње ко је да је М. Ивић (iVić 1995: 63) да се пла во због то га 
што је би ло на ло шем гла су увек до де љи ва ло као знак рас по зна ва ња нај ни-
жег дру штве ног сло ја (за на тли ја ма и зе мљо рад ни ци ма).
(13) ПлА вО стО јИ уме стО ИН те леК ту Ал НОГ:

blu e stoc king ‘ин те лек ту ал ка’: Lady Mon ta gu was a ce le bra ted blu e stoc king.

Об ја шње ње за ово да је исто ри ја је зи ка. У Лон до ну у 18. веку оку пља ли 
су се љу би те љи књи жев но сти, а же не ме ђу њи ма обич но су но си ле пла ве ву-
не не ча ра пе, а не жен стве не цр не сви ле не. Оту да ме то ни миј ски пре нос деО 
стО јИ уме стО Це лИ Не, ПлА вА чА РА ПА стО јИ уме стО же Не КО јА је НО сИ и на да ље 
ПеР ЦеП ЦИ јА стО јИ уме стО ПеР ЦИ ПИ РА НОГ, тј. ПлА вО стО јИ уме стО ПлА ве чА РА Пе.12

4. Име НО вА ње плавебоје у сРП сКОм је ЗИ Ку. Ка ко ка же М. Ивић (iVić 1995: 
61) „за ‘пла во’ се сва ка ко не мо же ре ћи да оли ча ва ону хро мат ску да тост ко јој 
љу ди обич но жу ре да из на ђу по себ но име”. Пре ма Бер лин-Ке јо вом мо де лу 
име но ва ње ‘пла вог’ је тек на пе том ме сту, тј. до ла зи на ред на кон име но ва ња 
‘цр ног’, ‘бе лог’, ‘цр ве ног’, ‘жу тог’ и ‘зе ле ног’. Мно ги је зи ци све та ни не ма ју 
по се бан на зив за пла ву бо ју, не го истом реч ју име ну ју ‘пла во’ и ‘жу то’ или 
‘пла во’ и ‘зе ле но’, по не кад чак и све три бо је за јед но. Де но ти ра ње пла ве бо је 
у срп ском је зи ку је спе ци фич но и при вла чи па жњу лин гви ста. На и ме, срп. 
плав по ти че од псл. *polvъ, ко је је озна ча ва ло са свим бле де, не из ра зи те хро-
мат ске да то сти у ра спо ну од бе ли ча сто жу те до пла ви ча сто бе ли ча сте, од но сно 
бе ли ча сто сив ка сте ни јан се (iVić 1995: 71). Кон крет но, озна ча ва ло је све тлу 
бо ју ве ге та ци је, сла ме (нпр. пла ве њи ве), а што се љу ди ти че, не здра во бле-
ди ло ко же (iVić 1995: 72‒73). У ју жно сло вен ским про сто ри ма озна ча ва ло је 

10 У СФРЈ рад ни ци у фа бри ка ма но си ли су пла ве уни фор ме (kri Mer-Ga Bo ro Vić 2014: 
251), та ко да пла ва бо ја и у срп ском је зи ку има ово зна че ње, али оно ни је лек си ка ли зо ва но. 

11 У ен гле ском је зи ку по сто је и иди о ми whi te-co lo ur, где бе ла бо ја озна ча ва бо ље пла ће-
не по сло ве за ко је се зах те ва ви со ка струч на спре ма (због бе ле ко шу ље ко ју ови љу ди обич но 
но се), као и pink-col lar, где розe бо ја озна ча ва по сло ве по пут оних ко је ра де ме ди цин ске се стре 
и на став ни це (због розe бо је ко ју ти пич но по ве зу је мо са же на ма). 

12 По сто ји је дан ин те ре сан тан из раз с лек се мом blue: (on ce) in a blue moon, ко ји зна чи 
‘ве о ма рет ко’ (I ha ven’t seen you in a blue moon). Овај из раз је, за пра во, по гре шан, јер се blue 
moon ‘плав ме сец’, од но си на пун ме сец, ко ји се ви ди два пу та ме сеч но, што и ни је та ко рет ко. 
По ред то га, ме сец мо же да из гле да пла ви ча сто би ло ка да, у за ви сно сти од вре мен ских при-
ли ка, на при мер, ка да у ат мос фе ри има мно го пра ши не. 
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‘све тлу ко су жућ ка сте ни јан се’ (iVić 1995: 73‒74), a чак се и ов де по не где од-
но си ло на ‘бле ди ло ко же’. У срп ском је зи ку од нај ста ри јих вре ме на лек се ма 
плав ко ри сти се да име ну је све тли ну осун ча ног не ба, али и са мо не бо (пла во) 
као та кво.

У про шло сти, у срп ском је зи ку за де но ти ра ње ква ли те та пла ве бо је ко-
ри сти ли су се при де ви си њи и мо дар (< псл. *sinь и *mo drъ).13 Oбе лек се ме 
озна ча ва ле су не што не га тив но, си њи ‘зло слут не, зло коб не по ја ве’, а мо дар 
је ду го би ла основ на реч за ‘пла во’, али се по че ла специјализовaти за из ра-
жа ва ње ‘бо је убо ја, про мр зли на, бо ле снич ког и мр твач ког си во-пла ви ча стог 
бле ди ла’. Услед од бој но сти пре ма оно ме што су озна ча ва ле ове лек се ме су 
вре ме ном мар ги на ли зо ва не, због че га пла ва бо ја без ика квих не га тив них 
ко но та ци ја ни је ви ше би ла лек сич ки из ра же на. Ово пра зно лек сич ко по ље 
ис пу ни ла је лек се ма плав. Бу ду ћи да је она озна ча ва ла ‘пла во’ са мо кроз ко-
но та тив но зна че ње, до шло је до ње ног ре се ман ти зо ва ња у сре ди на ма где је 
упо тре ба при де ва си њи и мо дар по ста ла мар ги на ли зо ва на; дру гим ре чи ма, 
до шло је до пре о бра ћа ња ко но та тив ног зна че ња у де но та тив но (в. iVić 1995: 
59–86). 

Пре не го што се на ве ду ка те го ри је пре не се них зна че ња лек сич ких једи-
ни ца с пој мом ПлАв, из дво ји ће мо зна че ње лек се ме плав ко је се у РСЈ на во ди 
под 2) ‘све тло жут, жућ каст (о ко си)’ (нпр. ле па, пла ва же на), као и срод не из-
ве де ни це и сло же ни це: 

пла вој ка, пла ву ша ‘жен ска осо ба пла ве, тј. све тло жу те бо је ко се’; пла во кос 
‘ко ји је пла ве, тј. све тло жу те бо је ко се’; пла ву шав, пла ву шан, пла вуш(к)аст 
‘(по)ма ло плав, пла ви част, а ми сли се на чо ве ка све тле ко се и пу ти’; пла ви ло 
‘сред ство за бе ље ње ру бља’. 

У на ве де ним при ме ри ма плав, као осно ва или сло бод на мор фе ма, упо-
тре бља ва се у свом из вор ном пра сло вен ском зна че њу, јер озна ча ва ‘ква ли тет 
све тло жу те и бе ли ча сте бо је’. У при ме ри ма: пла вој ка, пла ву ша, пла во кос и 
пла ву шан до шло је до ме то ни миј ских пре но са ПеР ЦеП ЦИ јА стО јИ уме стО ПеР-
ЦИ ПИ РА НОГ, тј. све тлО жу тО (ПлА вО) стО јИ уме стО све тле КО се/КО же и деО стО јИ 
уме стО Це лИ Не, кон крет но ПлА вА КО сА стО јИ уме стО чО ве КА све тле КО се И 
те НА. У при ме ру пла ви ло у зна че њу ‘из бе љи вач’, до шло је до ме то ни миј ског 
пре но са Ре Зул тАт уме стО сРед ствА, тј. све тлА (Бе лИ чА стА) БО јА Ру БљА уме стО 
ИЗ Бе љИ вА чА.

У на став ку ће се раз ма тра ти лек сич ке је ди ни це, тј. лек се ме и иди о ми, 
ко ји са др же по јам ПлА ве БО је у срп ском је зи ку. Њи хо ва пре не се на зна че ња 
ће би ти пред ста вље на, опи са на кроз ког ни тив не ме ха ни зме ко ји их мо ти ви шу 
и илу стро ва на, по ана ло ги ји са лек сич ким је ди ни ца ма у ен гле ском је зи ку. 
Уста но вље не ме та фо рич ке и ме то ни миј ске ка те го ри је зна че ња у срп ском 
је зи ку пред ста вље не су та ко да су пр во на ве де на зна че ња ко ја су за сту пље-
на и у ен гле ском је зи ку. 

4.1. ПРеНeсеНА ЗНА че њА плавебоје у леК сИч КИм је дИ НИ ЦА мА у сРП сКОм 
је ЗИ Ку: ПojMoвНе ме тА фО Ре мО тИ вИ сА Не ПОј мОв НОм ме тО НИ мИ јОм. У овом под-

13 Ове лек се ме су упо тре бља ва не као лек сич ке озна ке за ‘пла во’и у дру гим де ло ви ма 
сло вен ског је зич ког све та.
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о дељ ку па жња је по све ће на пре не се ним зна че њи ма де фи ни са них лек сич ких 
је ди ни ца у чи јој осно ви су пој мов не ме та фо ре, ко је су са ме мо ти ви са не пој-
мов ним ме то ни ми ја ма. 
(1) Бес је ПлАв ← фИ ЗИ О лО шКА мА НИ фе стА ЦИ јА емО ЦИ је стО јИ уме стО емО ЦИ је

У срп ском је зи ку по сто је при ме ри из ве де ни ца са осно ва ма плав и мо дар 
ко је из ра жа ва ју Бес:

по пла ве ти, по мо дре ти (од бе са) ‘би ти из у зет но бе сан’: По мо дрео је од бе са 
ка да је чуо ка ко се по на ша ла у по се ти; мо дар/плав (од бе са) ‘би ти из у зет но 
бе сан’: Био је мо дар од бе са када је чуо шта су го во ри ли на са стан ку. 

Ово зна че ње мо ти ви са но је ме та фо ром Бес је ПлАв у чи јој осно ви је ме-
то ни ми ја фИ ЗИ О лО шКА мА НИ фе стА ЦИ јА емО ЦИ је стО јИ уме стО емО ЦИ је, од но сно 
пла ви ча стом бо јом ко же у екс ци ти ра ним емо тив ним ста њи ма упу ћу је се на 
емо тив но ста ње, тј. бес (в. слич не при ме ре у ен гле ском је зи ку у одељ ку 3.1.).

По ред пла ве, у срп ском је зи ку Бес се из ра жа ва цр ве ном, али и зе ле ном 
бо јом: 

Ка да је чуо за ин ци дент по цр ве нео је као па при ка. Ју че је по зе ле нео од бе са 
ка да је го во рио о по слу. 

С дру ге стра не, Бес се у ен гле ском је зи ку из ра жа ва кроз цр ве ну бо ју: 
When he la ug hed in my fa ce, I just saw red.

(2) БО ле сНО је ПлА вО ← фИ ЗИ О лО шКА мА НИ фе стА ЦИ јА стА њА стО јИ уме стО стА њА:
Мо дар ‘по мо дрео у ли цу; пун мо дри ца’: Сав је мо дар од уда ра у са о бра ћај ној 
не сре ћи; мо дри ца ‘мо дра, там но пла ва мр ља на те лу на ста ла од под ли ве не, 
скуп ње не кр ви (као по сле ди ца уда р ца, ја ког при ти ска на ко жу, и сл.)’: Ако је 
уда рац слаб, а мо дри ца бле да, ни је по треб но по себ но ле че ње; мо дре ни ца (нар. 
мед.) ‘мо дра бо ја ко же и уса на услед не пра вил не цир ку ла ци је кр ви; ци ја но за’; 
по пла ве ти, по мо дре ти ‘по при ми ти бо ле сну сив ка сто-пла ви ча сту бо ју као 
ре зул тат ује да, про мр зли на, уда ра, и сл.’: Но га му је по мо дре ла/по пла ве ла од 
уда ра.

У овим при ме ри ма, где плав и мо дар озна ча ва ју пла ви ча сту бо ле сну 
бо ју ко же као ре зул тат ло шег здрав стве ног ста ња, кон крет но ло ше цир ку ла-
ци је кр ви, у осно ви на ве де не ме та фо ре је ме то ни ми ја фИ ЗИ О лО шКА мА НИ фе-
стА ЦИ јА стА њА стО јИ уме стО стА њА (в. слич не при ме ре у ен гле ском је зи ку у 
одељ ку 3.1.). У ве зи са ме та фо рич ким зна че њи ма бо ја ин те ре сант но је на по-
ме ну ти да се у срп ском је зи ку по јам БО ле стИ из ра жа ва и пре ко жу те бо је, 
нпр. жут ко ли мун. 
(3) чО веК АРИ стО КРАт сКОГ ПО Ре КлА ИмА ПлА ву КРв:

чо век пла ве (мо дре) кр ви – ‘пле мић, ари сто кра та, чо век пле ме ни тог по ре кла, 
пла ва крв’.

У срп ском је зи ку, као и у ен гле ском, пла ва бо ја озна ча ва ари сто крат ско 
по ре кло, а ова ме та фо ра та ко ђе има у осно ви ме то ни ми је деО стО јИ уме стО 
Це лИ Не, тј. ве НА стО јИ уме стО чО ве КА, и ПеР Це ПИ јА стО јИ уме стО ПеР ЦИ ПИ РА НОГ, 
тј. ПлА вО стО јИ уме стО ве НА, јер су пла ве ве не упа дљи ви је код љу ди све тли је 
пу ти, ко ји су не ка да обич но би ли при пад ни ци ви шег ро да. 
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Три на ве де не пој мов не ме та фо ре усло вље не ме то ни ми ја ма за бе ле же не 
су и у ен гле ском је зи ку: по јам ПлА вО ме та фо рич ки озна ча ва пој мо ве Бес, БО лест 
и АРИ стО КРАт сКО ПО Ре КлО у оба је зи ка. Кри мер-Га бо ро вић (kri Mer-Ga Bo ro Vić 
2014b: 250–251) кон ста ту је да лек се ме ко ји ма се име ну је пла во у ен гле ском 
и у срп ском је зи ку има ју исто асо ци ја тив но обе леж је ‘ари сто крат ско’, као и 
‘из ме ње ну бо ју ко же услед уда р ца, ва ску лар них про бле ма и сл.’, што је ов де 
на зна че но као по јам БО лест, али не кон ста ту је ‘бес’ као обе леж је ни у ен гле-
ском, ни у срп ском је зи ку.

4.2. ПРеНeсеНА ЗНА че њА плавебоје у леК сИч КИм је дИ НИ ЦА мА у сРП сКОм 
је ЗИ Ку: ПojMoвНе ме тО НИ мИ је. У на став ку ће би ти де фи ни са на и опи са на зна-
че ња лек сич ких је ди ни ца с пој мом ПлА ве БО је у срп ском је зи ку ко је има ју 
ме то ни миј ску осно ву.
(4) ПлА вО стО јИ уме стО ПО лИ ЦИ је /вОј сКе:

РСЈ на во ди лек се му пла вац, ко ја у раз го вор ном је зи ку зна чи ‘по ли ца јац, 
пан дур’, а у за гра ди да је об ја шње ње: (на зив због пла ве уни фор ме). Као и у 
ен гле ском је зи ку, у пи та њу су ме то ни миј ска пре сли ка ва ња деО стО јИ уме стО 
Це лИ Не, кон крет но ПлА вА уНИ фОР мА стО јИ уме стО чО ве КА и ПеР ЦеП ЦИ јА стО јИ 
уме стО ПеР ЦИ ПИ РА НОГ, кон крет но ПлА вО стО јИ уме стО уНИ фОР ме ПлА ве БО је. 
За по ли цај це се ко ри сти и фра зна име ни ца пла ви ан ђе ли:

Слич но ово ме, Гар ди сти Вој ске Ср би је на зи ва ју се пла вим бе рет ка ма, 
по ка па ма ко је но се.
(5) ПлА вО стО јИ уме стО вИ НА/ГРО жђА:

РСЈ за лек се му пла вац као пр во зна че ње на во ди ‘вр ста ја ког, там но пла-
вог гро жђа; цр но ви но од та квог гро жђа’. У овом слу ча ју пла вом бо јом се 
упу ћу је на гро жђе там но пла ве бо је и ви но, као пре ра ђе ни про из вод, а ова 
зна че ња за сни ва ју се опет на ме то ни ми ји ПеР ЦеП ЦИ јА стО јИ уме стО ПеР ЦИ ПИ-
РА НОГ, тј. ПлА вО стО јИ уме стО ГРО жђА и ПлА вО стО јИ уме стО вИ НА.
(6) ПлА вО стО јИ уме стО сРед ствА ЗА БО је ње

мо дри ло ‘ми не рал но бо ји ло за бо је ње у пла во, ул тра ма рин; уоп ште сред ство 
за бо је ње мо др ом, пла вом бо јом’.

РСЈ на во ди лек се му мо дри ло у овом зна че њу, а у пи та њу је ме то ни миј-
ски пре нос Ре Зул тАт уме стО сРед ствА, од но сно ПлА вО уме стО ПлА вОГ БО јИ лА.
(7) ПлА вО стО јИ уме стО мИ тА:

при ма ти пла ве ко вер те ‘при ма ти но вац ис под жи та, не ле гал но’: Над зор ник 
је от пу штен, јер је при мао пла ве ко вер те.

У овом при ме ру пла ва бо ја озна ча ва ‘ми то и ко руп ци ју’, а зна че ње је 
мо ти ви са но пој мов ном ме то ни ми јом сРед ствО стО јИ уме стО АК тИв НО стИ 
(köVecses – rad den 1998: 55), где пла ва ко вер та у ко јој сто ји но вац за под-
ми ћи ва ње упу ћу је на под ми ћи ва ње.

Ва жно је ис та ћи да се по јам Не ле ГАл НИХ РАд њИ у оба је зи ка из ра жа ва 
пре ко цр не и си ве бо је (нпр. black mar ket, grey eco nomy; по сао на цр но, си ва 
еко но ми ја).
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5. АНА лИ ЗА И ЗА Кључ ЦИ. Ана ли зи ра ње пре не се них зна че ња лек се ма и 
иди о ма с пој мом ПлА ве БО је у ен гле ском и срп ском је зи ку по ка за ло се као 
вр ло за хвал на и плод на област ис тра жи ва ња. Ре зул та ти ис тра жи ва ња по ка-
зу ју да у ен гле ском је зи ку по сто ји јед на основ на лек се ма, blue, ко ја има 
зна че ње ‘пла во’, док у срп ском је зи ку по сто је две лек се ме са овим зна че њем: 
плав и мо дар. Енг. blue и срп. плав од но се се на бо ју ве др ог не ба и во де, тј. 
мо ра (kri Mer-Ga Bo ro Vić 2014b: 241). Срп. мо дар од но си се на там ни ју ни јан-
су пла ве бо је, а ве ро ват но је чак и и мен тал на пред ста ва про то тип ске пла ве 
бо је ме ђу из вор ним го вор ни ци ма срп ског је зи ка за га си ти ја, там ни ја не го ме ђу 
из вор ним го вор ни ци ма ен гле ског је зи ка (kri Mer-Ga Bo ro Vić 2011: 232–233; 
2014b: 249).

Уоч љи во је да у срп ском кор пу су има знат но ма ње је ди ни ца не го у ен-
гле ском (11 пре ма 45). Та ко ђе, ана ли зи ра ни при ме ри у срп ском је зи ку има ју 
и знат но ма ње пре не се них зна че ња не го у ен гле ском (7 пре ма 15). 

У ког ни тив но лин гви стич ком окви ру ре зул та ти ана ли зе по ка зу ју да 
по јам ПлА вОГ у ен гле ском је зи ку из ра жа ва сле де ћа зна че ња, тј. пој мо ве ко ји 
има ју су штин ски ме та фо рич ку осно ву: лО ше емО ЦИ је (ту Гу и ве лИК емО тИв НИ 
НА БОј), лО ше ЗдРАв стве НО стА ње (Ал КО ХО лИ сА НО стА ње и БО лест), АРИ стО КРАт сКО 
ПО Ре КлО, Не штО ИЗ Не НАд НО, Не ПО ЗНА тО, БР ЗО, ПО се БАН стА тус, мНО ГО НОв ЦА, 
вул ГАР НОст и лО јАл НОст. Го то во у свим ме та фо рич ким слу ча је ви ма за сту-
пље на је и ме то ни ми ја, у јед ном од два ви да: (1) ме то ни ми ја као ког ни тив ни 
ме ха ни зам ко ји мо ти ви ше ме та фо ру, или (2) ме то ни ми ја у ис тој рав ни, тј. у 
ин тер ак ци ји са ме та фо ром. Пр ви ме ха ни зам, где је ме то ни ми ја у су шти ни 
ме та фо ре, на ла зи мо у ме та фо рич ким пре но си ма где су циљ ни до ме ни лО ше 
емО ЦИ је и лО ше ЗдРАв стве НО стА ње, у ко ји ма пла ви ча ста бо ја ко же на ста је као 
ре зул тат фи зи о ло шке ре ак ци је на емо ци је или ста ње, као и при из ра жа ва њу 
пој ма АРИ стО КРАт сКО ПО Ре КлО, где се пла во од но си на ве не. Дру ги ме ха ни зам, 
где ме та фо ра и ме то ни мја са ра ђу ју рав но прав но, на ла зи мо у оста лим на ве-
де ним ме та фо рич ким од но си ма, и ту је пла ва бо ја у ме то ни миј ској ве зи са 
из вор ним пој мом – ПлА вО стО јИ уме стО еле меН тА ПлА ве БО је – на при мер, 
ПлА вО стО јИ уме стО Не БА из ко га не што па да ИЗ Не НА дА, или БР ЗО, или ко је нам 
је из вор Не ПО ЗНА тОГ. По ред ово га, у ен гле ском је зи ку три пре не се на зна че ња 
мо ти ви са на су пој мов ним ме то ни ми ја ма; у пи та њу су пре сли ка ва ња: ПлА вО 
стО јИ уме стО ПО лИ ЦИ је, ПлА вО стО јИ уме стО РАд НИ КА и ПлА вО стО јИ уме стО 
ИН те леК ту Ал НОГ. С дру ге стра не, у срп ском је зи ку за бе ле же на су три пре не-
се на зна че ња за сно ва на на ме та фо ра ма ко је су мо ти ви са не ме то ни ми јом, а 
она из ра жа ва ју пој мо ве Бес, БО лест и АРИ стО КРАт сКО ПО Ре КлО. Осим ово га, ме-
то ни ми ја је у осно ви из ра жа ва ња сле де ћих пој мо ва: ПО лИ ЦИ јА/вОј сКА, ГРОж ђе/
вИ НО, сРед ствО ЗА БО је ње и мИ тО. 

Та бе ла 1 да је упо ре дан при каз пој мов них ме та фо ра и ме то ни ми ја кон-
ста то ва них у за бе ле же ним при ме ри ма с пој мом ПлА ве БО је у ен гле ском и у 
срп ском је зи ку. У ен гле ском је зи ку кроз ПлА вО се из ра жа ва ту ГА као емо ци ја, 
док се у срп ском је зи ку ту ГА и Не сРе ћА не из ра жа ва ју кроз ПлА вО, већ кроз ЦР НО 
(нпр. цр не ми сли, за ви ти не ког у цр но). По ред ово га, у ен гле ском је зи ку кроз 
ПлА вО се из ра жа ва по јам Не ГА тИв НОГ емО тИв НОГ НА БО јА, као што су, на при мер, 
Бес, уЗ Бу ђе ње или стРАХ, док се у срп ском је зи ку од не га тив них емо ци ја из-
ра жа ва са мо Бес. За тим, у ен гле ском је зи ку ПлА вО из ра жа ва Ал КО ХО лИ сА НО 
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стА ње, што се не бе ле жи у срп ском је зи ку, али у оба је зи ка се из ра жа ва ју пој-
мо ви БО ле стИ и АРИ стО КРАт сКОГ ПО Ре КлА. Са мо у ен гле ском ПлА вО из ра жа ва: 
не што ИЗ Не НАд НО, Не ПО ЗНА тО, БР ЗО, ПО се БАН стА тус, мНО ГО НОв ЦА, вул ГАР НОст 
и лО јАл НОст. Од ме то ни миј ских од но са, у ен гле ском је зи ку ПлА вО упу ћу је 
на ПО лИ ЦИ ју, а у срп ском на ПО лИ ЦИ ју и на вОј сКу. У ен гле ском је зи ку ПлА вО 
упу ћу је на фИ ЗИч Ке РАд НИ Ке, док у срп ској кул ту ри ово зна че ње по сто ји у 
ви ду но ше ња пла вих уни фор ми, али ни је лек си ка ли зо ва но. У ен гле ском 
је зи ку ПлА вО упу ћу је још и на ИН те леК ту Ал НО, а у срп ском је зи ку на ГРО жђе 
или вИ НО. У срп ском је зи ку ПлА вО ме то ни миј ски озна ча ва мИ тО и сРед ствО 
ЗА БО је ње, што у ен гле ском је зи ку ни је за бе ле же но. На кра ју, ана ли зи ра ни 
при ме ри из ра жа ва ју са мо че ти ри иста пој ма у два је зи ка: 1. Не ГА тИ вАН емО-
тИв НИ НА БОј, у срп ском су жен са мо на Бес, 2. БО лест, 3. АРИ стО КРАт сКО ПО Ре КлО 
и 4. ПО лИ ЦИ ју.

Та бе ла 1. Пој мов не ме та фо ре и ме то ни ми је с пој мом ПлА ве БО је у ен гле ском и срп ском је зи ку.

ЕН ГЛЕ СКИ ЈЕ ЗИК СРП СКИ ЈЕ ЗИК 
ту жНО је ПлА вО 
Не ГА тИ вАН емО тИв НИ НА БОј је ПлАв
(нпр. Бес, уЗ Бу ђе ње, стРАХ) Бес је ПлА в

Ал КО ХО лИ сА НО стА ње је ПлА вО 
БО ле сНО је ПлА вО БО ле сНО је ПлА вО 
чО веК АРИ стО КРАт сКОГ ПО Ре КлА ИмА ПлА ву КРв чО веК АРИ стО КРАт сКОГ ПО Ре КлА ИмА ПлА ву КР в
И ЗНе НАд НО је ПлА вО 
Не ПО ЗНА тО је ПлА вО 
БР ЗО је ПлА вО 
ПО се БАН стА тус је ПлАв

м НО ГО НОв ЦА је ПлА вО 
вул ГАР НО је ПлА вО 
лО јАл НО је ПлА вО 
ПлА вО стО јИ уме стО ПО лИ ЦИ је ПлА вО стО јИ уме стО ПО лИ ЦИ је/вОј сКе 
ПлА вО стО јИ уме стО РАд НИ КА 
ПлА вО стО јИ уме стО ИН те леК ту Ал НОГ 

ПлА вО стО јИ уме стО ГРО жђА/вИ НА 
ПлА вО стО јИ уме стО сРед ствА ЗА БО је ње 
ПлА вО стО јИ уме стО мИ тА 

На осно ву ана ли зе мо гу се из ве сти ба рем два основ на, оп шта за кључ ка, 
је дан кул ту ро ло шки, а дру ги ког ни ти ви стич ки ори јен ти сан:

(1) Из у ча ва ње бо ја из лин гви стич ке пер спек ти ве го то во не рас ки ди во 
је по ве за но са из у ча ва њем кул ту ре за то што бо је код љу ди иза зи ва ју ин тен-
зив ну пси хо ло шку ре ак ци ју, по зи тив ну или не га тив ну, и за то што су мно ги 
тер ми ни за бо је кул ту ро ло шки усло вље ни. Бу ду ћи да се бо је по ве зу ју с 
ван је зич ким ен ти те ти ма у окру же њу ко ји има ју ту бо ју, ве ћи број пре не се-
них зна че ња лек сич ких је ди ни ца с пој мом ПлА ве БО је у ен гле ском је зи ку не го 
у срп ском мо же се до ве сти у ве зу с тим што је мо ре, ко је је пла ве бо је, има-
ло кључ ну уло гу у сва ко днев ном жи во ту Ан гло сак со на ца, што је има ло за 
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по сле ди цу че сто упу ћи ва ње на пла вет ни ло мо ра (kri Mer-Ga Bo ro Vić 2014b: 
250).

 (2) На осно ву ве ли ког бро ја при ме ра с пој мом ПлА ве БО је у два је зи ка 
и ра зних пој мо ва ко је они из ра жа ва ју, с јед не стра не мо же се по твр ди ти по чет-
на хи по те за да бо ја, у овом слу ча ју ПлА вА, има функ ци ју из вор ног до ме на 
пре ко ко га се из ра жа ва ју ап стракт ни ји пој мо ви. С дру ге стра не, на осно ву 
ве ли ке за сту пље но сти ме то ни ми је у из у ча ва ним при ме ри ма, као са мо стал-
ног ме ха ни зма или у ин тер ак ци ји с ме та фо ром, мо же се по твр ди ти да је 
ме то ни ми ја за и ста су штин ски ког ни тив ни ме ха ни зам на ко ји би у ис тра жи-
ва њи ма тре ба ло обра ти ти по себ ну па жњу. Чи ни се да је у овом ис тра жи ва-
њу ме то ни ми ја по ка за ла сво је пра ве бо је, од но сно сво је пра во ли це, као што 
ка же ен гле ски иди ом show your true co lo urs.
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So nja Fi li po vić-Ko va če vić

TRAN SFER RED ME A NINGS OF LE XI CAL UNITS CON TA I NING  
THE CON CEPT OF BLUE CO LO UR IN EN GLISH AND SER BIAN:  

A COG NI TI VE LIN GU I STIC ANALYSIS

S u m m a r y

This pa per stu di es le xi cal units, i.e., le xe mes and idi oms with the con cept of the co lo ur Blue 
in En glish and Ser bian and fo cu ses on the cog ni ti ve mo ti va tion of the ir tran sfer red me a nings. The 
re se arch is con duc ted wit hin the the o re ti cal fra me work of cog ni ti ve lin gu i stics, and mo re to the po-
int the the o ri es of con cep tual me tap hor and con cep tual me tonymy. The hypot he sis is that co lo ur 
re pre sents a con cre te, sen so ri mo tor so u r ce do main of hu man ex pe ri en ce thro ugh which ab stract 
me a nings are ex pres sed. In ot her words, it is su spec ted that ex pres si ons with le xe mes na ming the 
co lo ur blue are gro un ded on con cep tual me tap hors of the type a is Blue and/or con cep tual me tonymi-
es of the type Blue For a. Be a ring this in mind, the aims of the pa per are the fol lo wing: (1) to show 
that Blue is the so ur ce do main when ex pres sing ab stract me a nings, (2) to de ter mi ne con cep tual 
me tap hors and/or me tonymi es un derlyin g tran sfer red me a nings of the se le xi cal units in En glish and 
Ser bian, and (3) to com pa re ab stract me a nings ex pres sed via the con cept Blue in the two lan gu a ges. 
The cor pus com pri ses 45 le xi cal units in En glish and only 11 in Ser bian (e.g. feel blue, blue mo ney; 
pla va ko sa, pla vac). They are di vi ded in to ca te go ri es ac cor ding to the cog ni ti ve mec ha nism un-
derlyin g the ir tran sfer red me a nings first in En glish, then in Ser bian and this is fol lo wed by a con-
tra sti ve analysis. The re sults of the analysis show that the le xi cal units with the con cept of the co lo-
ur Blue in En glish ex press 15 con cepts, so me thro ugh me tap hors mo ti va ted by me tonymi es: sad ness 
is Blue, in Ten se ne Ga Ti Ve eMo Ti ons are Blue, al co Ho lic sTa Te is Blue, il lness is Blue, Man oF ari sToc-
ra Tic de scenT is Blue, so me tho ugh me tap hors in ter ac ting with me tonymi es: sud den is Blue, unk nown 
is Blue, FasT is Blue, spe cial sTa Tus is Blue, a loT oF Mo ney is Blue, Vul Gar is Blue, loyal is Blue, and 
so me thro ugh pu re me tonymi es: Blue For po li ce, Blue For wor ker, Blue For in Tel lec Tual. On the 
ot her hand, the le xi cal units with the con cept of the co lo ur Blue in Ser bian ex press 7 con cepts, so me 
thro ugh me tap hors mo ti va ted by me tonymi es: an Ger is Blue, il lness is Blue, Man oF ari sToc ra Tic 
de scenT is Blue, and so me thro ugh pu re me tonymi es: Blue For po li ce/ar My, Blue For Gra pes/wi ne, 
Blue For in sTru MenT and Blue For Bri Be. Apart from this, for each tran sfer red me a ning of the co lo ur 
blue the re is an ex pla na ti on of how it aro se. It is cle ar that the stu died le xi cal units ex press only fo ur 
iden ti cal con cepts in En glish and Ser bian (1. in Ten se ne Ga Ti Ve eMo Ti ons, but in Ser bian just an Ger, 
2. il lness, 3. ari sToc ra Tic de scenT, 4. po li ce), and that in En glish many mo re con cepts are co ve red 
by Blue. A cul tu rally-ori en ted con clu sion wo uld say that it is only na tu ral sin ce pe o ple as so ci a te 
co lo ur with ob jects in the ir sur ro un dings of that co lo ur; as the sea has al ways had an im po r tant ro le 
in the li ves of An glo-Sa xons they of ten re fer red to its blu e ness. On the cog ni ti ve si de, the re sults of 
the analysis con firm the ini tial hypot he sis that the co lo ur Blue acts as a so ur ce do main for ex pres sing 
ab stract me a nings. Furt her mo re, the su spec ted sig ni fi can ce of con cep tual me tonymy is al so con fir-
med, which le ads to the con clu sion that me tonymy is an es sen tial cog ni ti ve mec ha nism which de-
ser ves de ta i led analysis in furt her re se arch.
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Ан же ла Про хо ро ва

ИКО НИЧ НИ СА ДР ЖАЈ КОН ЦЕП ТА ПРАВ ДА У РУ СКОМ ЈЕ ЗИ КУ  
И ЊЕ ГО ВОГ ЕКВИ ВА ЛЕН ТА ИСТИ НА У СРП СКОМ∗

Циљ ра да је упо ре ђи ва ње де ла струк ту ре кон цеп ту ал ног по ља прав да у ру ском и 
исти на у срп ском је зи ку ко ји се од но си на пре не се на зна че ња. Из вр ше на је ана ли за 
ико нич ног са др жа ја као де ла ма кро струк ту ре кон цеп та ко ји се ре а ли зу је кроз ме та фо-
ре. Ин те ре со ва ле су нас раз ли ке и слич но сти у кон цеп ту а ли за ци ји ко је од ра жа ва ју 
спе ци фич ну на ци о нал ну је зич ку сли ку све та. У ра ду смо при ме ни ли се ман тич ко-ког-
ни тив ни при ступ про у ча ва њу кон цеп та ко ји су раз ра ди ли З. Д. По по ва и И. А. Стер њин 
у окви ру лин гви стич ке шко ле Во ро ње шког уни вер зи те та. 

Кључ не ре чи: кон цепт, ког ни тив на лин гви сти ка, исти на, прав да, ме та фо ра.

The aim of this pa per is to com pa re a part of the struc tu re of the con cep tual fi elds of 
prav da in Rus sian and isti na in the Ser bian lan gu a ge. We ha ve con duc ted an analysis of the 
ico nic con tent as a part of a mac ro struc tu re of the con cept which is ac hi e ved thro ugh me tap-
hors. We we re in te re sted in the dif fe ren ces and si mi la ri ti es in the ways Rus sian and Ser bian 
lin gu i stic per so na li ti es con cep tu a li ze the re a lity, thus re flec ting a spe ci fic na ti o nal lin gu i stic 
pic tu re of the world. In our work we ap plied the se man tic-cog ni ti ve ap pro ach to the study of 
the con cept that has been de ve lo ped by Z. Po po va and I. Ste r nin of the Vo ro nezh school of 
lin gu i stics. 

Key words: con cept, cog ni ti ve lin gu i stics, truth, ju sti ce, me tap hor.

1. увОд. Рад је на пи сан у окви ру се ман тич ко-ког ни тив ног при сту па ана-
ли зи кон цеп та ко ји су по след ње де це ни је овог ве ка раз ра ди ли З. Д. По по ва 
и И. А. Сте р њин у окви ру лин гви стич ке шко ле Во ро ње шког уни вер зи те та. 
Да ти при ступ под ра зу ме ва ана ли зу ко ја кре ће од се ман ти ке је зич ких је ди ни-
ца пре ма ког ни тив ној ин тер пре та ци ји са др жа ја кон цеп та (ПОПОвА – стеРНИН 
2010).

Као кор пус за ру ски је зик ко ри сти ли смо реч ни ке и при ме ре из На ци-
о нал ног кор пу са ру ског је зи ка (На ци о нальный кор ֲ ус рус ско  ֱ о ли ֳ е ра ֳ ур-
но ֱ о языка 2003). Реч ни ци ко је смо кон сул то ва ли су Рус ский ас со ци а ֳ ивный 
сло варь (РАс 2002), Сло варь эֲи ֳ е ֳ ов рус ско ֱ о ли ֳ е ра ֳ ур но ֱ о языка (СЭРЛЯ 
1979) и Фра зе о ло ֱ и че ский сло варь рус скоֱо ли ֳ е ра ֳ ур но ֱ о языка (ФСРЛЯ 
2008). Ана ли зи ра ли смо по 300 при ме ра за сва ки кон цепт, а при ме ри су узе-
ти из но вин ских и књи жев них тек сто ва, као и из раз го вор ног је зи ка.

Као кор пус за срп ски је зик ко ри сти ли смо реч ни ке и при ме ре но вин ских 
и књи жев них тек сто ва, про на ђе не на ин тер не ту. Реч ни ци ко је смо кон сул-
то ва ли су Асо ци ја тив ни реч ник срп ског је зи ка (АРСЈ 2005) и Fra ze o loš ki 

* Рад пред ста вља део ши ре ана ли зе кон це па та исти на и прав да, спро ве де не у окви ру 
док тор ске ди сер та ци је „Кон цеп ти исти на – исти ни тост – пра вед ност (ֲрав да – ֲрав ди восֳь 
– сֲра ве дли восֳь) у ру ском је зи ку и њи хо ви екви ва лен ти у срп ском”, од бра ње не на Фи ло зоф-
ском фа кул те ту у Но вом Са ду 2015. го ди не.
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rječ nik hr vat sko ga ili srp skog je zi ka (FRHSJ 1982). Уку пан број ана ли зи ра них 
при ме ра на срп ском је зи ку из но вин ских и књи жев них тек сто ва је та ко ђе 300.

Ра до ви ко ји се ба ве овом про бле ма ти ком кре ћу се у окви ри ма лин гви-
стич ке се ман ти ке ко ја као јед ну од сво јих ме то да ко ри сти ком по нент ну 
ана ли зу (нпр. тРНАвАЦ 2000). У ра ду смо при ме ни ли кон цеп ту ал ни мо дел 
ко ји под ра зу ме ва тро чла ну струк ту ру кон цеп та, а ана ли за је вр ше на на 
осно ву упо ре ђи ва ња кла си фи ка ци о них и ди фе рен ци јал них ког ни тив них 
осо би на.

2. стРуКтуРА КОНЦеПтА. Пре ма По по вој и Стер њи ну, кон цепт чи не три 
основ на струк тур на еле мен та: ико нич ни са др жај (образный ком ֲ о нен )ֳ, ин-
фор ма ци о ни са др жај (ин фор ма ци он ное со дер жа ние) и ин тер пре та ци о но 
по ље (ин ֳ ер ֲ ре ֳ а ци он ное ֲо ле). Ико нич ни са др жај пред ста вља скуп осо би-
на кон цеп та ко је се од ре ђу ју пу тем чу ла или ко је су ре зул тат ме та фо рич ког 
осми шља ва ња ствар но сти. На при мер, ру жа је цр ве на, ме двед је бео, ли мун 
је ки сео и сл. Ин фор ма ци о ни са др жај чи ни ми ни мум осо би на ко је од ре ђу ју 
основ на и нај ва жни ја ди фе рен ци јал на обе леж ја пред ме та или по ја ве ко ја се 
кон цеп ту а ли зу је. На при мер, ави он је ле те ћи обје кат, има кри ла, те жи је од 
ва зду ха итд. Ин тер пре та ци о но по ље се од но си на осо би не ко је на раз ли чи ти 
на чин ин тер пре ти ра ју основ ни ин фор ма ци о ни са др жај кон цеп та. На при мер, 
во да мо же би ти пла ве бо је, у њој се мо же ку па ти, мо же се и уда ви ти итд. 
(ПОПОвА – стеРНИН 2010: 109).

На ша ана ли за је усме ре на на ико нич ни са др жај као део струк ту ре кон-
цеп та ко ји опи су је ме та фо рич ко осми шља ва ње ствар но сти. Ин те ре со ва ле 
су нас ме та фо ре ве за не за кон цепт прав да у ру ском је зи ку, од но сно кон цепт 
исти на у срп ском, тј. раз ли ке и слич но сти у кон цеп ту а ли за ци ји ствар но сти 
ве за не за ме та фо ре.

3. КОГНИтИвНе ОсОБИНе. Упо ре ђи ва ње кон це па та је вр ше но на осно ву кла-
си фи ка ци о них и ди фе рен ци јал них ког ни тив них осо би на. Ког ни тив не кла-
си фи ка ци о не осо би не ор га ни зу ју раз ли чи те кон цеп те у је дин стве ну струк-
ту ру – кон цеп тос фе ру1 и од ра жа ва ју од ре ђе ни аспе кат кон цеп та. На при мер, 
низ обје ка та у при ро ди мо же би ти ока рак те ри сан пре ма обе леж ју по ла. Да-
кле, пол пред ста вља кла си фи ка ци о ну ког ни тив ну осо би ну ко ја об је ди њу је 
објек те пре ма овом обе леж ју.

За раз ли ку од кла си фи ка ци о них, по сто је и ди фе рен ци јал не ког ни тив не 
осо би не ко је пред ста вља ју по је ди нач не осо би не од ре ђе ног пред ме та или по-
ја ве. На при мер, ако је пол кла си фи ка ци о на ког ни тив на осо би на, му шки или 
жен ски пол би ла би кон крет на ди фе рен ци јал на осо би на. Тер мин кла си фи-
ка ци о не и ди фе рен ци јал не ког ни тив не осо би не пре у зет је од З. По по ве и И. 
Стер њи на чи ји мо дел кон цеп та при ме њу је мо у ана ли зи (ПОПОвА – стеРНИН 
2010: 128).

Кла си фи ка ци о не осо би не ко је ће мо при ме ни ти у ра ду су сле де ће: вер-
бал на пре зен та ци ја, по ре ђе ње, по на ша ње, ого ље ност, пред мет на осо би на 
у пре не се ном зна че њу итд. Ови на зи ви су услов ни и ода бра ни су пре ма до-

1 Под кон цеп тос фе ром под ра зу ме ва мо скуп свих кон це па та при сут них у јед ном је зи ку.

АН ЖЕ ЛА ПРО ХО РО ВА
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ми нант ној ком по нен ти у зна че њу са на ше тач ке гле ди шта. То су уоп ште не 
осо би не кон цеп та по мо ћу ко јих се он свр ста ва у од ре ђе ну ка те го ри ју по ја ва. 
У окви ру раз ли чи тих кла си фи ка ци о них осо би на по ре ди ли смо кон крет не 
осо би не у окви ру ико нич ног са др жа ја кон цеп та – де ла струк ту ре ко ји се 
од но си на ме та фо рич ко осми шља ва ње ствар но сти ве за но за кон цепт. Ове 
осо би не пред ста вља ју уже ди фе рен ци јал не ког ни тив не осо би не у окви ру 
ши рих кла си фи ка ци о них осо би на. На при мер, у окви ру кла си фи ка ци о не 
осо би не ве р бал на пре зен та ци ја, ко ја се од но си на раз ли чи те вр сте вер бал-
не пре зен та ци је од ре ђе ног са др жа ја, ди фе рен ци јал на ког ни тив на осо би на 
би би ла ру биֳь с ֲле ча ֲрав ду-маֳ ку (у ру ском је зи ку) или пљу ну ти исти-
ну у ли це (у срп ском је зи ку). Да ти из ра зи пред ста вља ју ме та фо ре у ко ји ма 
су гла го ли го во ре ња за ме ње ни екс пре сив ни јим гла го ли ма ко ји се у сво јој 
не ме та фо рич кој упо тре би не ко ри сте за ве р бал ну пре зен та ци ју са др жа ја.

4. КОНЦеПтИ правда И истина у РусКОм И сРПсКОм  јеЗИКу. У ру ском је зи ку 
по сто је две лек се ме ко је се мо гу раз ма тра ти у окви ру кон цеп та исти на. То 
су лек се ме исти на и прав да, се ман тич ки ве о ма слич не, али ипак раз ли чи те 
у ва жним се ман тич ким еле мен ти ма. Пре ма по је ди ним ау то ри ма у ру ском 
је зи ку исти на и прав да су пот пу но раз ли чи ти кон цеп ти. На при мер, Ј. Сте-
па нов сма тра да то је су одво је ни кон цеп ти, али да ни је од у век би ло та ко: до 
сре ди не XIX – по чет ка XX ве ка то је био је дан кон цепт (стеПАНОв 1997: 328).

Сте па нов сма тра да по сто је два из во ра прав де, што је и узро ко ва ло по-
де лу на два раз ли чи та кон цеп та – исти на и прав да, а у да на шње вре ме и на 
два зна че ња овог пој ма. По ње му, с јед не стра не по сто ји прав да-исти на 
ко ја пред ста вља фи ло зоф ску и прав ну исти ну и по сто ји ֲрав да-сֲра ве дли-
восֳь ко ја пред ста вља прак тич ну стра ну исти не2. Сте па нов та ко ђе сма тра 
да ове две вр сте исти не пред ста вља ју „ис точ но” и „за пад но” ту ма че ње исти-
не ко је је код ве ћи не европ ских на ро да да ло је дан кон цепт, ко ји под ра зу ме-
ва оба по ме ну та зна че ња, док је у ру ском до шло до ра сло ја ва ња кон цеп та на 
два слич на, али не и исто вет на пој ма – исти на и прав да. Пре ма Н. Д. Ару-
тју но вој, исти на се од но си на спо зна ју све та, а прав да по ред ком по нен те 
исти не са др жи и етич ку ком по нен ту. По ред то га, исти на је је дин стве на, она 
не ма сво је вер зи је и ва ри јан те за раз ли ку од прав де ко ја их мо же има ти 
(АРутюНОвА 1995: 7). Ару тју но ва, као и Сте па нов, на по ми ње да у ру ском 
је зи ку по сто је два ти па исти не: ֲрав да-сֲра ве дли восֳь ко ју она раз ма тра 
као не ку вр сту етич ке исти не, и прав да-исти на ко ја је ве за на за по ду да ра ње 
чи ње ни ца и ствар но сти (АРутюНОвА 1995: 18). Чер ни ков сма тра да прав да 
пред ста вља од ре ђе не сме р ни це за људ ско по на ша ње, а исти на је кон стант-
на и асо ци ра се са не пр о мен љи вим при род ним за ко ни ма (чеРНИКОв 1992: 
167). Ле вон ти на по ве зу је кон цеп те прав да и исти на са ру ским кон цеп ти ма 
до бро и бла го. Прав да је у том сми слу по ве за на са на ме ром, што је ак ту ел но 
и код кон цеп та до бро, а исти на је по ве за на са кон цеп том бла го, при че му је 
ин ди ка тор прав де и до бра уну тар са мог чо ве ка, а исти не и бла га ван ње га 

2 Пр ви је на ову по де лу прав да-исти на и ֲрав да-сֲра ве дли восֳь ука зао Н. Бер ђа јев у 
члан ку „Фи ло соф ская исти на и ин те ли гент ская прав да” об ја вље ном у збор ни ку „Ве хи” 1909. 
го ди не. 
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(левОНтИНА 1995: 32–35). Шме љов сма тра да су исти на и прав да су пр от ста-
вље не на осно ву две осо би не: при пад ност људ ском (прав да) и бо жан ском 
(исти на) (шмелëв 1995: 56). Зна ков сма тра да је исти на по ду да ра ње на ших 
пред ста ва о све ту са ствар ним чи ње ни ца ма, док прав да од ра жа ва аде кват-
ност на ших су до ва у дру штве ним окви ри ма (ЗНАКОв 1994: 58).

Су шти на свих ста во ва о исти ни и прав ди у ру ском је зи ку је сте да исти-
на пред ста вља вр сту фи ло зоф ског пој ма. Као та ква, она је не про мен љи ва и 
објек тив на, а са мим тим не за ви си ни од чо ве ка, ни од кон крет не си ту а ци је. 
За раз ли ку од исти не, ру ска прав да пред ста вља исти ну у кон крет ној си туа-
ци ји, ви ђе ну очи ма кон крет ног чо ве ка. Прав да је увек ре ла тив на и су бјек-
тив на. 

Због ве о ма ши ро ког зна че ња кон цеп та прав да у ру ском је зи ку би ли смо 
при мо ра ни да на шу ана ли зу су зи мо на оне еле мен те овог кон цеп та ко ји има-
ју нај ви ше до дир них та ча ка са срп ским кон цеп том исти на. Основ ни кри те-
ри јум за ода бир ових еле ме на та би ло је зна че ње лек се ма исти на и прав да 
да то у реч ни ци ма. За ру ску лек се му прав да зна че ња да та у реч ни ку Малый 
ака де ми че ский сло варь (МАС 1999) су сле де ћа: „1. Оно што од го ва ра ствар-
но сти; 2. Оно што је исти ни то; 3. Пра вед ност, по ре дак за сно ван на пра вед но-
сти; 4. Сред њо ве ков ни ру ски за ко ник; 5. При лог; 6. Мо дал на реч; 7. До пу сни 
ве зник”. 

За срп ску лек се му исти на зна че ња у Реч ни ку срп ског је зи ка (РСЈ 2007) 
су сле де ћа: „1. По ду да ра ње ис ка за и ствар но сти; 2. Чи ње ни ца у ко ју се као 
до ка за ну мо же ве ро ва ти; 3. Мо рал ни прин цип (прав да); 4. Исти ни тост, ве ро-
до стој ност”.

За јед нич ки се ман тич ки еле мен ти ко је смо узе ли у об зир при ана ли зи 
кон це па та исти на и прав да у ру ском и срп ском је зи ку су сле де ћи: 1. Оно 
што од го ва ра ствар но сти; 2. Оно што је исти ни то (ве ро до стој но); 3. Пра вед-
ност и мо рал ни прин цип. Функ ци је лек се ме прав да као што су при лог, мо-
дал на реч и до пу сни ве зник ни смо раз ма тра ли. Та ко ђе, ни смо раз ма тра ли ни 
функ ци ју лек се ме исти на као при ло га у зна че њу за и ста.

У срп ском је зи ку исти на и прав да су пот пу но одво је ни кон цеп ти. Кон-
цепт прав да у срп ском је зи ку има за јед нич ке еле мен те са кон цеп ту ал ним 
по љем34 пра вед ност, али не и са кон цеп ту ал ним по љем исти на. Је ди но би 
се у ре ли гиј ском кон тек сту мо гле про на ћи не ке до дир не тач ке и за јед нич ке 
ком по нен те зна че ња из ме ђу кон це па та исти на и прав да.

5. ИКОНИчНИ сАдРжАј КОНЦеПтА правда у РусКОм јеЗИКу И њОГОвОГ еКвИвА-
леНтА истина у сРПсКОм. У ру ском је зи ку ико нич ни са др жај чи ни 15,6% укуп-
не ма кро струк ту ре кон цеп ту ал ног по ља. У срп ском је зи ку је овај про це нат 
не што ма њи и из но си 13,86%. Про цен ту ал ни од нос при ме ра са пре не се ним 
зна че њем нам го во ри да се у ру ском је зи ку кон цепт прав да у ве ћем бро ју при-
ме ра ре а ли зу је кроз пре не се на зна че ња у од но су на срп ски је зик.

Нај за сту пље ни ја ког ни тив на осо би на у ру ском је зи ку у овом де лу 
струк ту ре је пред мет на осо би на у пре не се ном зна че њу. Под овом осо би ном 

34 Под кон цеп ту ал ним по љем под ра зу ме ва мо скуп кон це па та са за јед нич ким кла си-
фи ка ци о ним ког ни тив ним осо би на ма.
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се под ра зу ме ва ју кон крет не осо би не, ко је мо гу функ ци о ни са ти и у бу квал-
ном зна че њу, на при мер: ֱорькая, чи сֳая, све ֳ лая ֲрав да итд. Све при де ве 
у овој гру пи мо же мо по де ли ти на осно ву ти па ко но та ци је на при де ве са 
по зи тив ном ко но та ци јом: чи сֳая, ясная, све ֳ лая ֲрав да; при де ве са не га-
тив ном ко но та ци јом: ֱорькая, не кра си вая, ֳяжёлая, кро во ֳ о чащая, жֱу чая, 
хо лод ная ֲрав да; при де ве са не у трал ном ко но та ци јом (од но се се на ди мен-
зи је, про стор ни од нос и сл.): ма ленька я, больֵая, ֱлу бо кая ֲрав да.

У срп ском је зи ку пред мет на осо би на у пре не се ном зна че њу има не што 
ма њи број при ме ра. Из два ја ју се сле де ћи при ме ри: чи ста, ве ли ка, те шка, 
гор ка, жи ва, сло је ви та, пре ка ље на, бле да (све бле ђа), да ле ко, бе ло, чвр сто, 
исти на ко чи, отва ра очи, си ја као сун це. У овој гру пи по сто је ме та фо ре 
ко јих не ма у ру ском је зи ку, на при мер, по ре ђе ње исти не са сун цем: исти на 
си ја као сун це. У ру ском је зи ку иста осо би на мо же би ти са др жа на у при де ви-
ма чи сֳая, све ֳ лая, ясная ֲрав да, али не ма ди рект ног по ре ђе ња са сун цем.

По ре ђе ње је осо би на ко ја под ра зу ме ва нај че шће асо ци ја ци је ве за не за 
кон цепт ко је про на ла зи мо у раз ли чи тим кон тек сти ма. То су за пра во ме та-
фо ре, на при мер: маֳ ка/ма ֳ у ֵ ка/ма ֳ ь/ֲрав да-маֳ ка, зве зда, исти на/прав-
да-исти на. У ру ском је зи ку у овој гру пи при ме ра исти на се нај че шће по ре ди 
са мај ком. Мо гу ће су ва ри јан те ма ֳ у ֵ ка, маֳ ка, маֳь, а на и ла зи мо и на 
ду блет ну кон струк ци ју45 ֲрав да-маֳ ка. 

Ду блет не кон струк ци је су ре ла тив но че сте ка да је кон цепт прав да у 
пи та њу. По ред по ме ну те кон струк ци је ֲрав да-маֳ ка на и ла зи мо и на дру гу 
ду блет ну кон струк ци ју: исти на-прав да, а ту је и већ по ме ну та кон струк ци-
ја ֲрав да-сֲра ве дли восֳь. За срп ски је зик, кад је у пи та њу кон цепт исти на, 
ова кве ду блет не кон струк ци је ни су ка рак те ри стич не. У срп ском је зи ку све 
ни јан се исти не су са др жа не у јед ном пој му ‒ исти на. 

У срп ском је зи ку ког ни тив на осо би на по ре ђе ње има нај ве ћи број при-
ме ра у ико нич ном са др жа ју: Бог, вр ли на, вред ност, ле по та, љу бав, ма ма, 
очи, при ја тељ, реч, смрт, све док, све тлост, тај на, Би бли ја, Бу да, Хри стос 
(АРСЈ). У да тим при ме ри ма на ла зи мо ме та фо ре ко је се по на вља ју и у дру-
гим ког ни тив ним осо би на ма. Пре све га, то је ме та фо ра ве за на за очи, о 
ко јој ће ка сни је би ти ви ше ре чи. У овој гру пи се ја вља и ме та фо ра ко ја ука-
зу је на смрт, ко ју сре ће мо као ди рект ну асо ци ја ци ју (од го вор на реч-сти му-
лус исти на у АРСЈ), али и кроз из раз оти ћи Бо гу на исти ну. Ова ква асо ци-
ја ци ја и по ре ђе ње по сто ји са мо у срп ском је зи ку, док у ру ском ни смо на и шли 
на при ме ре у ко ји ма би се прав да по ве зи ва ла са смр ћу. Р. Тр на вац при упо-
ред ној ана ли зи кон цеп та исти на у ру ском и срп ском је зи ку та ко ђе по себ но 
из два ја из раз оти ћи Бо гу на исти ну и на гла ша ва ве зу из ме ђу исти не и смр ти 
у срп ском је зи ку, ко је у ру ском је зи ку не ма (тРНАвАЦ 2000). 

У оба је зи ка сре ћу се ме та фо ре у ко ји ма се исти на по ре ди са мај ком. Ме-
ђу тим, у ру ском је зи ку су ова кве кон струк ци је че шће и са др же ра зно вр сни је 
лек се ме, раз ли чи то стил ски обо је не (ма ֳ у ֵ ка – од ми ља; маֳ ка – ар ха ич-
ни об лик, ука зу је на по што ва ње; маֳь – сти ли стич ки не у трал но). У срп ском 

45 Под ду блет ном кон струк ци јом под ра зу ме ва мо две ре чи ко је се од но се на је дан по јам, 
ко је су спо је не цр ти цом и функ ци о ни шу као јед на це ли на. Ова по ја ва је ка рак те ри стич на за 
ру ски је зик.
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је зи ку је ово по ре ђе ње ре ђе и на ла зи мо га са мо као од го вор на реч-сти му лус 
исти на у АРСЈ (2005: 229).

У срп ском је зи ку у да тој ка те го ри ји су нај број ни ји при ме ри у ко ји ма се 
исти на по ре ди са ре ли гиј ским пој мо ви ма и ре а ли ја ма. На и ла зи мо и на ап-
стракт не пој мо ве, ма хом са по зи тив ном ко но та ци јом. Нај ма ње број ни су 
при ме ри у ко ји ма се исти на по ре ди са од ре ђе ном осо бом. По ред по ме ну тог 
при ме ра у ко јем се по ре ди са мај ком, ја вља ју се и дру ге осо бе: при ја тељ, 
све док итд. 

Не пот пу ност је кла си фи ка ци о на ког ни тив на осо би на из ра же на кроз 
ме та фо ре ко је упу ћу ју на „део” исти не, или на исти ну ко ја је не пот пу на. Ова-
кве кон струк ци је све до че о свој ству исти не да бу де „рас пар ча на”, при че му 
она гу би сво је основ не од ред ни це као исти на и по ста је по лу и сти на или не-
пот пу на исти на: доля ֲравды, часֳь ֲравды, ֲо ло ви на ֲравды, зер но ֲравды, 
об ло мок ֲравды, ку сок ֲравды, каֲля ֲравды. У срп ском је зи ку је та ко ђе 
при сут на ова ког ни тив на осо би на, с тим што су при ме ри ма ње ра зно вр сни: 
нпр. део исти не, ка пи исти не.

Вер бал на пре зен та ци ја је ког ни тив на осо би на ко ја се од но си на гла го ле 
го во ре ња, упо тре бље не у пре не се ном зна че њу. На ову осо би ну на и ла зи мо 
и у ру ском и у срп ском је зи ку. При ме ри у ру ском је зи ку су: ле ֲ иֳь ֲра ду в 
ли цо, ре заֳь ֲрав ду-маֳ ку, ру биֳь ֲрав ду-маֳ ку, крыֳь ֲрав ду-маֳ ку, 
ֱнаֳь ֲрав ду-маֳ ку. У ру ском је зи ку у да тој ка те го ри ји осо би на на и ла зи мо 
на ме та фо рич ке кон струк ци је ве за не за очи и ли це (ле ֲ иֳь/ре заֳь в ֱла за 
ֲрав ду/ֲрав ду-маֳ ку). При ме ћу је мо да су ка те го рич ни ји из ра зи ве за ни за 
очи, а уз ли це се углав ном ко ри сте не у трал ни гла го ли ти па ֱо во риֳь, ска-
заֳь ֲрав ду в ли цо (но: ру биֳь, ле ֲ иֳь ֲрав ду в ֱла за). 

При ме ри у срп ском је зи ку ве за ни за по ме ну ту осо би ну су сле де ћи: ре ћи/ 
ка за ти исти ну у очи/ли це, пљу ну ти исти ну у ли це, гу де ти исти ну, скре са ти 
исти ну у ли це. У срп ском је зи ку, као и у ру ском, сре ћу се ме та фо ре ве за не 
за ли це и очи. Ме та фо ре ве за не за очи са др же не у трал ни гла гол го во ре ња: 
ре ћи/ка за ти, док уз ме та фо ре ве за не за ли це мо гу би ти и не у трал ни и ка те-
го рич ни ји гла го ли ти па: скре са ти, пљу ну ти итд., ко ји са др же мо ме нат гру-
бог пре до ча ва ња исти не. Ово по след ње го во ри да је исти на не што што има 
спо соб ност да по вре ди, она зна да бу де не при јат на, и то је ње но свој ство у 
оба је зи ка. 

У срп ском је зи ку у овој ка те го ри ји на и ла зи мо на при мер гу де ти исти ну. 
Ова ме та фо ра је мо ти ви са на из ре ком Ко исти ну гу ди, гу да лом га по пр сти ма 
би ју. Без об зи ра на то што из раз гу де ти исти ну за не ко га мо же да са др жи 
по е тич ну ком по нен ту, ње гов сми сао има упра во не га тив ну ко но та ци ју, због 
зна че ња из ре ке ко јом је мо ти ви сан, и озна ча ва са оп шта ва ње не при јат них 
чи ње ни ца.

Ого ље ност је још јед на ме та фо ри зо ва на ког ни тив на осо би на ко ју сре-
ће мо у оба је зи ка. Ова осо би на, у пре не се ном зна че њу, ука зу је на исти ну у 
чи стом об ли ку, она кву ка ква је сте, без улеп ша ва ња и скри ва ња. При ме ри у 
ру ском је зи ку су: ֱо лая, на ֱ ая, оֱо лен ная, не ֲ ри крыֳа я ֲрав да. У срп ском 
је зи ку потврђе не су две кон струк ци је: го ла исти на и ого ље на исти на. Упра во 
због осо би не да по вре ђу је, исти на се че сто при кри ва, за ба шу ру је или про сто 
иг но ри ше. Због то га је „ого ље на” исти на ве о ма рет ка. 
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По на ша ње је ког ни тив на осо би на ко ја се од но си на људ ско по на ша ње 
ве за но за исти ну. У ру ском је зи ку ова осо би на је огра ни че на на при ме ре 
„су о ча ва ња” са исти ном, на при мер: ֱлядеֳь/смо ֳ реֳь ֲрав де в ֱла за/ли цо. 
По но во на и ла зи мо на ме та фо ре у ко ји ма су очи и ли це, с тим што је гла гол у 
та квим кон струк ци ја ма упо тре бљен у до слов ном зна че њу: смо ֳ реֳь (не у тр.) 
и ֱлядеֳь (разг.). Оба гла го ла сре ће мо и у кон струк ци ја ма ве за ним за очи, 
и у они ма ве за ним за ли це.

У срп ском је зи ку у да тој ка те го ри ји осо би на по сто је ме та фо ре ком пле-
мен тар не са ру ски ма, ко је се од но се на „пре до ча ва ње” исти не, на при мер: 
по гле да ти исти ни у очи. Ме ђу тим, по сто је и ме та фо ре ко је се од но се на 
са свим дру ге по ја ве, на при мер: ку по ва ти под го то ву исти ну (при хва та ти 
лаж за исти ну), од вра ти ти по глед од исти не, жму ри ти пред исти ном (из-
бе га ва ти исти ну). 

Све до сад на бро ја не и опи са не ког ни тив не осо би не при сут не су у оба 
је зи ка. У на став ку ће мо опи са ти ког ни тив не осо би не у окви ру ико нич ног 
са др жа ја ко је су при сут не са мо у срп ском је зи ку.

По вре ђи ва ње. У овој гру пи осо би на су ме та фо ре ве за не за осе ћа ње бо ла: 
исти на бо ли, бол на исти на. По но во је по твр ђе на чи ње ни ца са ко јом се сре-
ће мо и у дру гим ког ни тив ним осо би на ма ве за ним за кон цепт исти на: исти-
на је не при јат на, по не кад има не га тив не по сле ди це ко је се ма ни фе сту ју и на 
емо ци о нал ном пла ну. 

У ру ском је зи ку да то зна че ње се пре но си кроз рад њу у окви ру дру гих 
осо би на: ֱла за ко леֳ/жжеֳ, че ло век, уязвленный ֲрав дой итд., као и у сле-
де ћим кон струк ци ја ма: ре заֳь ֲрав ду-маֳ ку, ру биֳь ֲрав ду-маֳ ку. Гла го-
ли ре заֳь и ру биֳь асо ци ра ју на бол као по сле ди цу рад ње ко ју озна ча ва ју. 
Исти на је бол на јер је не у мо љи ва. Ње на осо би на да на но си бол је у ње ној 
објек тив но сти ко ја је из над окол но сти сва ке кон крет не си ту а ци је. По ме ну ти 
гла го ли не ука зу ју на све сну те жњу да се не ко по вре ди.

Ка рак тер је осо би на ко ја се од но си на свој ства са ме исти не. На не ки 
на чин, ова осо би на је по ве за на са осо би ном пред мет на осо би на у пре не се ном 
зна че њу. Ме ђу тим, раз ли ка је у то ме што су у пр вој гру пи осо би на ма ње 
при сут не кон крет не осо би не, већ је њи хо во зна че ње да то опи сно. При ме ри 
су: не у хва тљи ва, су ро ва, муч на, бру тал но ја сна, не у мо љи ва, има два ли ца, 
ни ка да ни је цр но-бе ла итд. Ви ди мо да ско ро сва свој ства исти не са др же не-
га тив ну ко но та ци ју, по што су по ве за на са на но ше њем бо ла, из у зев две по-
след ње, ко је ука зу ју на ре ла тив ни ка рак тер исти не, тј. на из ве сни ду а ли тет. 
Ко ја стра на исти не се от кри ва за ви си од тач ке гле ди шта оно га ко по ку ша ва 
да је ис ка же, као и од оно га што оба уче сни ка у ко му ни ка ци ји же ле да ви де.

Дру штве не по ја ве су кла си фи ка ци о на ког ни тив на осо би на ко ја се од-
но си на раз ли чи те по ја ве у окви ру ши рег со ци ју ма: ма ни пу ли са ти исти ном, 
по би ти исти ну исти ном, исти на увек пр ва стра да, исти на има моћ, адво-
кат исти не, дан исти не, ге не ра тор исти не, тре ну так исти не, мач исти не, 
из лет у исти ну, по зо ри ште је за ме не исти на, исти на је не где на сре ди ни 
итд. У да тој гру пи се, с јед не стра не, из два ја ју ме та фо ре ко је упу ћу ју на од-
ре ђе но свој ство исти не у од ре ђе ним дру штве ним окви ри ма, на при мер: 
исти на увек пр ва стра да, исти на има моћ, по зо ри ште је за ме не исти на, 
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исти на је не где на сре ди ни итд. С дру ге стра не, из два ја ју се ме та фо ре у ко-
ји ма са ма исти на пред ста вља свој ство пред ме та или по ја ве, на при мер: aдво
кат исти не (ши ри кон текст: Ру си ја ни је адво кат Ср би је већ исти не, www.
ve sti-on li ne.co m/.../Ru si ja-ni je-advo kat-Sr bi je-ve c-isti ne) ‒ исти на је не што што 
се за сту па и бра ни; дан исти не (ши ри кон текст: Дан исти не срп ског фуд ба ла, 
spo rt.blic.rs/Fud bal/.../Dan -isti ne-srp skog-fud ba la) ‒ исти на се од но си на кон-
кре тан од се чак вре ме на у ко јем ће из ве сни до га ђај раз ја сни ти ства ри; ге не-
ра тор исти не (ши ри кон текст: Бу дим се, по ред ме не се на по ли ци на ла зи 
ма ла ку ти ја са ле ко ви ма на ко јој пи ше Ге не ра тор Исти не, www.lu mi e re.rs /
blog_/ge ne ra tor-isti ne/) ‒ исти на је не што до че га се до ла зи по мо ћу хе миј ских 
суп стан ци (ле ко ва); ова осо би на ука зу је да је исти на по не кад то ли ко ду бо ко 
са кри ве на, да је те шко до ступ на у ста њу обич не све сти; тре ну так исти не 
(ши ри кон текст: Срп ски тре ну так исти не: „Ор ло ви” са Дан ском игра ју нај-
ва жни ји меч у ква ли фи ка ци ја ма за ЕП, www.zur nal.rs) ‒ при мер је ве о ма сли-
чан при ме ру дан исти не и ука зу је на од ре ђе ни од се чак вре ме на; мач исти не 
(ши ри кон текст: Реч је мач исти не, а власт је штит ло по ва, sti pan se ver njak.
blog spot.com) ‒ исти на је опет не што што по вре ђу је, реч је ору ђе исти не ко је 
мо же да на не се бол.

6. ЗАКључЦИ. Кон цепт прав да се у ру ском је зи ку не што че шће ре а ли зу је 
кроз ме та фо ре у од но су на срп ски екви ва лент исти на. Овај од нос је 15,6% 
пре ма 13,86% у окви ру укуп не тро чла не струк ту ре кон цеп та.

Кла си фи ка ци о не ког ни тив не осо би не ко је су за јед нич ке за оба кон цеп та 
су сле де ће: пред мет на осо би на у пре не се ном зна че њу, по ре ђе ње, по ло вич ност, 
вер бал на пре зен та ци ја, ого ље ност и по на ша ње. Све ког ни тив не осо би не 
ко је има ру ски кон цепт при сут не су и код срп ско га. Ме ђу тим, срп ски кон цепт 
исти на има и не ке осо би не ко је код ру ског кон цеп та прав да ни су из ра же не: 
емо ци је, ка рак тер и дру штве не по ја ве. 

У окви ру осо би не пред мет на осо би на у пре не се ном зна че њу и у ру ском 
и у срп ском је зи ку на и ла зи мо на епи те те са по зи тив ном, не га тив ном и не-
у трал ном ко но та ци јом. У оба је зи ка пре о вла ђу ју при ме ри са по зи тив ном 
ко но та ци јом, на при мер: чи сֳая ֲрав да – чи ста исти на, больֵая ֲрав да – 
ве ли ка исти на).

По ре ђе ње ме та фо ра у овој гру пи осо би на по ка за ло је ве о ма ве ли ке 
слич но сти два је зи ка, на при мер: ֱорькая ֲрав да – гор ка исти на, чи сֳая 
ֲра да – чи ста исти на, ֳяже лая ֲрав да – те шка исти на, больֵая ֲрав да 
– ве ли ка исти на.

По не кад се за ис ка зи ва ње истог са др жа ја у ру ском и срп ском је зи ку 
ко ри сте раз ли чи та је зич ка сред ства. Та ко у ру ском по сто ји све ֳ лая ֲрав да 
или ясная ֲрав да, док се у срп ском сре ће кон струк ци ја ко ја исти сми сао пре-
но си дру гим је зич ким сред стви ма: исти на си ја као сун це или исти на отва ра 
очи. 

У ру ском је зи ку су у овој гру пи осо би на ме та фо ре ко је ука зу ју на бол ни 
аспе кат исти не број ни је не го у срп ском, на при мер: ֱла за ко леֳ/жжеֳ, кро-
 во ֳ о чащая, уязвленный ֲрав дой, ֲрав дой ֲо жи во му серд цу итд. У срп ском 
је зи ку та ко ђе по сто ји овај аспе кат бо ла, али је он ис ка зан дру гим је зич ким 
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сред стви ма и при па да дру гој гру пи осо би на (по вре ђи ва ње). С дру ге стра не, 
у срп ском је зи ку у овој гру пи осо би на на и ла зи мо на осо би ну ко ја ука зу је 
на не јед но род ност исти не, че га не ма у ру ском, на при мер, сло је ви та исти на. 

У окви ру ког ни тив не осо би не по ре ђе ње у ру ском је зи ку су нај че шће 
ме та фо ре у ко ји ма се прав да по ре ди са мај ком. Мо гу ће су раз ли чи те лек-
сич ке ва ри ја ци је: ма ֳ у ֵ ка, маֳ ка, маֳь, а на и ла зи мо и на ду блет ну кон-
струк ци ју ֲрав да-маֳ ка, ко ја нај ви ше го во ри о по ве за но сти ова два пој ма 
у ру ском је зи ку. Ове лек сич ке ва ри јан те ука зу ју до ко је ме ре код Ру са од нос 
пре ма исти ни има емо ци о нал ни ка рак тер. Маֳь је стил ски не у трал на лек-
се ма, ма ֳ уֵка је осло вља ва ње од ми ља, као срп ско „мај чи ца”, маֳ ка је 
ар ха ич ни об лик ко ји ука зу је на озби љан од нос и по што ва ње.

У срп ском је зи ку у окви ру осо би не по ре ђе ње нај че шћи су при ме ри у 
ко ји ма се исти на по ре ди са ре ли гиј ским пој мо ви ма (Бог, Христoс, Би бли ја, 
Бу да итд.) и са ап стракт ним пој мо ви ма (вр ли на, љу бав, вред ност, ле по та 
итд). При ме ри у ко ји ма се исти на по ре ди са осо бом у срп ском је зи ку су нај-
ма ње број ни (при ја тељ, све док итд.). Сви они по ти чу из асо ци ја тив ног реч-
ни ка и ре зул тат су од го во ра на за да ту реч (сти му лус), што ни је слу чај и са 
ру ским при ме ри ма, ко ји се мо гу про на ћи не са мо у реч ни ку, већ и у ши рем 
кон тек сту но вин ских и књи жев них тек сто ва.

Из бор ме та фо ра у срп ском је зи ку у окви ру осо би не по ре ђе ње мо гао би 
да ука зу је на емо ци о нал но дис тан ци ра ни ји од нос Ср ба пре ма исти ни. Раз-
лог ове дис тан це мо жда тре ба тра жи ти упра во у се ман тич кој ра зли ци пој-
мо ва исти на и прав да у срп ском и ру ском је зи ку: у срп ском је зи ку по јам 
исти на под ра зу ме ва и су бјек тив ну и објек тив ну исти ну, док је у ру ском 
прав да увек су бјек тив на, јер је њен из вор кон кре тан чо век и ње го во ви ђе ње 
све та у да том мо мен ту.

У ру ском је зи ку су ра зно вр сни је ме та фо ре у окви ру осо би не не пот пу-
ност, што нас на во ди на за кљу чак да је прав да, осим то га што је увек су бјек-
тив на, скло на рас пар ча ва њу, тј. у раз ли чи тим си ту а ци ја ма мо же при ка зи ва ти 
раз ли чи те сво је де ло ве ко ји су еле мен ти ве ће це ли не. 

У окви ру ког ни тив не осо би не вер бал на пре зен та ци ја у оба је зи ка на-
и ла зи мо на ме та фо ре ко је се од но се на очи и ли це. Су шти на свих ових кон-
струк ци ја је сте да је исти на углав ном не при јат на. Очи су из у зет но осе тљив 
ор ган, ли це је та ко ђе осе тљив део те ла, на ње му све оста вља траг и те шко 
се мо же би ло шта са кри ти, и због то га сва ка рад ња усме ре на на очи и ли це 
по вла чи за со бом мо гућ ност по вре ђи ва ња. С дру ге стра не, ли це је по ве за но 
са обра зом, што се у не ком сми слу мо же из јед на чи ти са ча шћу и са ве шћу.

У окви ру осо би не по вре ђи ва ње су „ме та фо ре бо ла” са екс пли цит ним 
гла го лом (исти на бо ли). У ру ском је зи ку екви ва лент на кон струк ци ја ни је у 
оп штој упо тре би, већ се исти са др жај пре но си дру гим из ра зи ма сли ко ви тог 
ка рак те ра (ֱла за ко леֳ, жжеֳ, уязвляе )ֳ ко ји су да ле ко екс пре сив ни ји. 

У срп ском је зи ку по сто је из ра зи у ко ји ма се исти на по ве зу је са смр ћу, 
че га не ма у ру ском је зи ку. Еле ме нат ко ји би мо гао да по ве зу је ова два пој ма 
је крај ња гра ни ца, по сле ко је је све дру га чи је или по сле ко је ви ше ни шта не 
по сто ји. Кад је у пи та њу исти на, то је по след ња ин стан ца спо зна је. Не су прот 
то ме је смрт, као по след ња ин стан ца жи во та.
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Ан же ла Про хо ро ва

ОБРАЗНЫЙ КОМ ПО НЕНТ В СТРУК ТУ РЕ КОН ЦЕП ТОВ ПРАВ ДА В РУС СКОМ 
И ИСТИ НА В СЕРБ СКОМ ЯЗЫКАХ

Р е з ю м е

В ра бо те про ве ден ана лиз осо бой ча сти ма кро струк туры кон цеп та – обра зно го ком по-
нен та, от носящегося к пе ре носным ре а ли за циям кон цеп та ֲрав да в рус ском и исти на в серб-
ском языках. Нас ин те ре со ва ла раз ни ца в от бо ре ме та фор, ка сающих ся данных кон цеп тов, 
отра жающая спе ци фи ку на ци о нально й кар тины ми ра.

АН ЖЕ ЛА ПРО ХО РО ВА
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Ис сле до ва ние про ве де но на осно ва нии со по ста вле ния ког ни тивных при зна ков, в част-
но сти клас си фи ка ци онных и диф фе рен ци альных, на ходящих ся в ие рар хи че ском от но ше нии. 
Первые имеют бо лее общий ха рак тер и объединяют в од ну груп пу по своей су ти раз личные 
явле ния. Вторые являются кон кретными при зна ка ми – ме та фо ра ми, „при земляющими ” 
аб страктный кон цепт, на полняя его образным со дер жа ни ем и та ким обра зом связывая его с 
ма те ри альным ми ром.

Ис сле до ва ние про ве де но в рам ках се ман ти ко-ког ни тив но го под хо да, раз ви вав ше гося 
в по след нее десяти ле тие в рам ках лин гви сти че ской школы Во ро неж ско го уни вер си те та, чьи 
основные пред ста ви те ли З.Д. По по ва и И.А. Сте р нин. Со гла сно дан но му под хо ду, ана лиз 
кон цеп та про во дится в на пра вле нии от се ман ти ки языковых средств в сто ро ну ког ни тив ной 
ин тер пре та ции ре зульта тов. 

Фи ло зоф ски фа кул тет
Од сек за сла ви сти ку
Др Зо ра на Ђин ђи ћа 2, 21000 Но ви Сад, Ср би ја
aproh@sbb.rs

ИКО НИЧ НИ СА ДР ЖАЈ КОН ЦЕП ТА ПРАВ ДА У РУ СКОМ ЈЕ ЗИ КУ И ЊЕ ГО ВОГ ЕКВИ ВА ЛЕН ТА...
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UDC 811.133.1’373.7
UDC 811.134.2’373.7
Из вор ни на уч ни рад

Дра га на Дроб њак
Ксе ни ја Шу ло вић 

ДУ ША У СРП СКОЈ, ФРАН ЦУ СКОЈ И ШПАН СКОЈ  
ФРА ЗЕ О ЛО ГИ ЈИ∗

Пред мет ра да чи не срп ске, фран цу ске и шпан ске фра зе о ло шке је ди ни це са ком-
по нен та ма срп. ду ша / фр. âme / шп. al ma. Циљ ра да је да ода бра не фра зе ме сход но 
њи хо вој по за дин ској сли ци раз вр ста мо у кон цеп ту ал на по ља и уста но ви мо (не)по ду-
дар ност лек сич ке и се ман тич ке струк ту ре у три је зи ка. 

Кључ не ре чи: ду ша, фра зем, срп ски, фран цу ски, шпан ски.

The pur po se of this pa per is to exa mi ne Ser bian, French and Spa nish phra se o lo gi cal units 
with the com po nent soul (Sr. du ša / Fr. âme / Sp. al ma). The aim is to clas sify the se lec ted phra se-
mes ac cor ding to the ir bac kgro und ima ge in the con cep tual fi elds and to find the (in)com pa ti bi lity 
of the le xi cal and se man tic struc tu re of the phra se o lo gi cal units in the three lan gu a ges.

Keywords: soul, phra se me, Ser bian, French, Spa nish.

1. УвОд. Пред мет овог ра да чи не срп ске, фран цу ске и шпан ске фра зе о-
ло шке је ди ни це са ком по нен та ма срп. ду ша / фр. âme / шп. al ma. Лек се ма ду ша 
је јед на од кључ них ре чи из сфе ре ду хов но сти и до во ди се у ве зу са уни вер-
зал ним ан тро по ло шким по ја ва ма, по пут осе ћа ња, по бу да и мо ра ла. Циљ 
ра да је да ког ни тив но-кон цеп ту ал ном ана ли зом ода бра не фра зе ме свр ста мо 
у кон цеп ту ал на по ља сход но њи хо вој по за дин ској сли ци. По ред то га, уста-
но ви ће мо (не)исто вет ност лек сич ке и се ман тич ке струк ту ре фра зе о ло шких 
је ди ни ца у срп ском, фран цу ском и шпан ском је зи ку. У ра ду се ба ви мо кон-
цеп том ду ше са лин гво кул ту ро ло шког аспек та, те се не ће мо уду бљи ва ти у 
ре ли гиј ска и фи ло зоф ска ту ма че ња. 

Наш кор пус чи ни 134 фра зе ма при сут них у са вре ме ном срп ском, фран-
цу ском и шпан ском је зи ку, екс цер пи ра них из оп штих и фра зе о ло шких реч-
ни ка три ју је зи ка, елек трон ских ме ди ја, днев них и не дељ них но ви на. 

По ла зе ћи од чи ње ни це да је ду ша има нент на чо ве ку, по ку ша ће мо да 
уо чи мо исто вет не и/или спе ци фич не аспек те по и ма ња ду ше у фра зе о ло шком 
из ра жа ва њу у три по сма тра на је зи ка, бу ду ћи да они при па да ју раз ли чи тим 
је зич ким гру па ма у окви ру ин до е вроп ске по ро ди це и из ло же ни су не и сто-
вет ним исто риј ским, кул ту ро ло шким и дру гим чи ни о ци ма, ко ји до при но се 
ства ра њу осо бе них со ци о лин гви стич ких ми љеа.

2. Душа И КОН ЦеП ту Ал НА ПО љА

2.1. Кон цеп ту а ли за ци ја лек се ма срп. ду ша / фр. âme / шп. al ma про ис ти-
че из ан тро по ло шко-ре ли ги о зне пред ста ве о чо ве ко вом уну тра шњем би ћу, 

* Рад је ура ђен у окви ру про јек та Је зи ци и кул ту ре у вре ме ну и про сто ру (бр. 178002), 
ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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са зда ном од не те ле сних, пси хич ких ма ни фе ста ци ја (ми сли, осе ћа ња, ста ња), 
ко је функ ци о ни ше у скла ду са „ви шим” прин ци пи ма не ма те ри јал ног све та 
ко ји га и чи не бе смрт ним. Ду ша као ʻне ма те ри јал на функ ци о нал на це ли на’ 
и те ло као ʻма те ри јал на функ ци о нал на це ли на’ ста па ју се у је дин стве ну це-
ли ну (Бу лы ГИ НА – шме лев 1997: 529–530). 

Пре ма пси хо ло шкој де фи ни ци ји ду ша је: 
1. U grč koj fi lo zo fi ji, kod Pla to na, ne ma te ri jal na, ne pro pa dlji va i be smrt na 

sup stan ca. Su prot no te lo. 2. Kod Ari sto te la na če lo, osno va ži vo ta, osno va svih 
vi tal nih pro ce sa. 3. U re li gi ji i na rod nom ve ro va nju ne ma te ri jal no bi će, bo žan skog 
po re kla, ko je na dži vlja va čo ve ko vu te le snu smrt i pu tu je na onaj svet, u ono stra nu 
stvar nost. 4. Vr ši lac svih men tal nih, psi hič kih ak tiv no sti (ТreBjeŠanin 2000: 94). 

2.2. Ме та фи зич ка ре ал ност ко ју озна ча ва ап стракт на име ни ца ду ша 
за сни ва се на лич ним и ко лек тив ним ис ку стви ма ма те ри јал не ре ал но сти. У 
на ив ном1 по и ма њу го вор ни ка срп ског, фран цу ског и шпан ског је зи ка ду ша 
је сме ште на у нај бе збед ни јем и нај скро ви ти јем ме сту чо ве ко вог би ћа, од но сно 
сре ди шњем де лу ње го вог те ла (груд ном ко шу, сто ма ку) као емо ци о нал ни 
про стор ко ји са др жи осе ћа ња, пси хо ло шка ста ња или пред ме те ко ји по чо-
ве ко вој оце ни има ју емо ци о нал ну вред ност (нпр. срп. осе ћа ти у ду ши / фр. 
sen tir, épro u ver dans l’âme / шп. sen tir en el al ma; срп. то ми до ла зи из ду ше 
/ фр. ce la vi ent de mon âme / шп. eso me vi e ne del al ma) и ко је тре ба трај но са-
чу ва ти (нпр. срп. уре за ти се у ду шу / фр. être gravé dans l’âme / шп. clavársele 
a al gu ien al go en el al ma) (DroB njak – Šu lo Vić 2014). 

Ду ша, као за ми шљен ор ган, и ср це, као по сто је ћи ор ган, на ла зе се у 
сре ди шту чо ве ко вог те ла, те не чу ди да се они по исто ве ћу ју у по је ди ним 
фра зе о ло шким је ди ни ца ма (нпр. срп. ду ша, ср це му го ри, из га ра (за не ким, 
не чим / фр. son âme, son cœur brûle (po ur qu el qu ’un, qu el que cho se) / шп. le 
ar de el al ma, el corazón (por al gu ien, al go); срп. одах ну ти ду шом/ср цем; срп. 
лак ну ло му је на ду ши/ср цу; срп. сва лио му се ка мен с ду ше/ср ца). У срп ском 
је зи ку ду ша се из јед на ча ва и са плу ћи ма (ди са ти јед ном ду шом).

У три по сма тра на је зи ка уо ча ва мо ме то ни миј ско по ве зи ва ње деО ЗА 
Це лИ Ну2 из ме ђу чо ве ка као це ли не и ду ше као јед ног од ен ти те та овог до ме-
на (нпр. срп. не ма ни жи ве ду ше / фр. il n’y a âme qui vi ve / шп. no se ve un al ma; 
срп. ва ро ши ца од 20 000 ду ша / фр. un vil la ge de 20 000 âmes / шп. un pu e blo 
de 20 000 al mas).3

Упр кос чи ње ни ци да је ду ша не ма те ри јал на, три лин гво кул ту рал не 
за јед ни це је пер со ни фи ку ју (нпр. срп. пе ва му ду ша / фр. son âme chan te / 
шп. su al ma can ta; срп. раз го ва ра ти са ду шом / фр. con ver ser avec l’âme / 
шп. con ver sar con el al ma) и при пи су ју јој број не ка рак те ри сти ке ма те ри јал-

1 Пре ма Апре сја ну (АПРесяН II 1995: 355–356), ин те лек ту ал на де лат ност се ло ка ли зу је у 
гла ви, па ме ти, уму (нпр. схва ти ти, зна ти, са зна ва ти, прет по ста вља ти), го вор на у усти ма, 
на је зи ку и дру гим го вор ним ор га ни ма (нпр. са оп шти ти, са ве то ва ти, хва ли ти, ру га ти се), 
док су у ду ши и ср цу сме ште не окул ту ре не же ље по ве за не са ду хов ним по тре ба ма и емо ци ја ма 
(нпр. ра до ва ти се, во ле ти, на да ти се, ди ви ти се, пла ши ти се, мр зе ти).

2 Ова кво се ман тич ко тран спо но ва ње по зна то је у ли те ра ту ри као си нег до ха.
3 Ви ше о пој мов ним ме та фо ра ма у ми ни мал ним окру же њи ма лек се ма срп. ду ша / фр. 

âme / шп. al ma ви де ти у: DroB njak – Šu Lo Vić 2014.

ДРА ГА НА ДРОБ ЊАК И КСЕ НИ ЈА ШУ ЛО ВИЋ
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них ре а ли ја ко је су до ступ не чу лу ви да и/или до ди ра (нпр. срп. ве ли ка, чи ста, 
пр ља ва, цр на ду ша / фр. gran de âme, âme pu re, sa le, no i re / шп. al ma gran de, 
pu ra, su cia, ne gra; срп. дир ну ти, до та ћи не чи ју ду шу / фр. to uc her une âme / 
шп. to car le a al gu ien en el al ma; срп. рас по лу ће на ду ша / фр. âme mor celée / 
шп. al ma par ti da)4. 

Ду ша се по и ма и као ‘ме ра’ (нпр. срп. из све ду ше, свом ду шом / фр. de, 
avec to u te son âme / шп. de, con to da el al ma; срп. ко ли ко му ду ша же ли; срп. 
као ду ша5 (нпр. леп, мек)), од но сно на чин на ко ји се од ви ја не ка рад ња (нпр. 
срп. пе ва ти с ду шом / фр. chan ter avec âme; шп. co mo al ma que lle va el di a blo 
(̒ ужур ба но, у ве ли кој бр зи ни’).

Осо бе но сти ду ше мо гу да се при пи шу и не жи вим ре а ли ја ма (нпр. срп. 
град без ду ше / фр. une vil le sans âme / шп. una ci u dad sin al ma; срп. ду ша 
ку ће / фр. l’âme de la ma i son / шп. el al ma de la ca sa; срп. уне ти сву сво ју ду шу 
у не што / фр. y met tre to u te son âme / шп. po ner to da el al ma en al go). 

2.3. Пре ма Бур ге ру (Bur Ger et al. 1982), фра зем пред ста вља спој две или 
ви ше ре чи (при че му услов не пред ста вља пу но знач ност ба рем јед не од њих) 
ко ји од ли ку је чвр ста струк ту ра, без об зи ра на ње ну (не)иди о ма тич ност. Рај на 
Дра ги ће вић (2010) под фра зе мом под ра зу ме ва уста ље ну је зич ку је ди ни цу 
са ста вље ну од две ју или ви ше ре чи ко је не за др жа ва ју сво ја зна че ња, већ 
це ло ку пан склоп има је дин стве но зна че ње и гра ма тич ки и се ман тич ки је 
не пр о мен љив.6

У ког ни тив ној лин гви сти ци фра зе ми пред ста вља ју пси хо лин гви стич ке 
је ди ни це уну тар ʻмен тал ног лек си ко на̓  ко ји чи ни мре жу пој мов них је ди ни ца 
при по је них јед ном или ви ше кон цеп ту ал них по ља фор ми ра них пре ма из ван-
је зич ким кри те ри ју ми ма, од но сно чо ве ко вом зна њу о све ту. Кон цеп ту ал но-
се ман тич ко умре же ње фра зе ма оства ру је се се ман тич ком де ком по зи ци јом 
та ко што се фра зе ми ма при дру жу ју од го ва ра ју ћи де скрип то ри (свој ства ко ја 
пред ста вља ју од но се слич но сти). Пре ма ʻтех ни ци гро здо ваʼ До бро вољ ског 
(пре ма: ZyBa Tow 1997: 582) се ман тич ка слич ност на ин ту и тив ном ни воу по-
ве зу је фра зе ме уну тар јед ног гро зда, та ко да сва ки кон цеп ту ал ни грозд пред-
ста вља скуп де скрип то ра чи не ћи ʻтак сон .̓ Кон текст ути че на при дру жи ва ње 
де скрип то ра фра зе ми ма, те по је ди ним фра зе ми ма ко ји има ју ви ше зна че ња 
са мим тим мо же да се при дру жи ви ше де скрип то ра. Исто та ко, фра зе ме 
уну тар јед ног так со на по ве зу је исто ре ле вант но обе леж је ста па ју ћи их у 
зна чењ ску це ли ну, а да они при том не мо ра ју да де ле ни је дан де скрип тор.

Пра те ћи ова кав лек си ко граф ски по сту пак, фра зе ме из на шег кор пу са 
са ком по нен та ма срп. ду ша / фр. âme / шп. al ma гру пи са ле смо у че ти ри кон-
цеп ту ал на по ља, од но сно гро зда, сход но њи хо вој по за дин ској сли ци: 1) ‘чо ве-
ко ве осо би не’, 2) ʻчо ве ко ва ста ња’, 3) ‘чо ве ков од нос пре ма дру гим љу ди ма 
и све ту ко ји га окру жу је’ и 4) ʻпре ста нак жи во та’.

4 Док смо у ис пи ти ва ње кон цеп ту ал них по ља увр сти ле ис кљу чи во фра зе ме, ов де на во-
ди мо и дру ге вр сте је зич ких је ди ни ца са ком по нен та ма срп. ду ша / фр. âme / шп. al ma.

5 Ви ше о мо ти ва ци ји по ре ђе ња ми ри ше као ду ша ви де ти у: МР ше вИћ-РА дО вИћ 2008: 
209–215.

6 Ви ше о ка рак те ри сти ка ма фра зе о ло шких је ди ни ца, њи хо вој струк ту ри, се ман ти ци 
и функ ци ји ви де ти у: МР ше вИћ-РА дО вИћ 1987: 11–31. 
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У на шој ана ли зи, под лек сич ким по кла па њем под ра зу ме ва мо при су ство 
истих ком по нен ти у фра зе ми ма три је зи ка, а под се ман тич ким исто вет ни кон-
цепт ко ји они из ра жа ва ју. Фра зе ме истог или слич ног зна че ња, али не и сто вет-
не лек сич ке струк ту ре сма тра ће мо ко ре спон ден ти ма, не и екви ва лен ти ма, те 
их по себ но и на во ди мо. За фран цу ске и шпан ске при ме ре за ко је не по сто ји 
екви ва лент у срп ском је зи ку у за гра ди да је мо до слов но зна че ње ком по не-
на та фра зе ма, а не фра зе о ло шко зна че ње. На во ди ће мо нај пре по кла па ње у 
три је зи ка, по том у два, те при ме ре ко ји по сто је са мо у јед ном је зи ку. 

2.3.1. У кон цеп ту ал но по ље ʻчо ве ко ве осо би не’ свр ста ле смо фра зе ме 
ко ји упу ћу ју на чо ве ков ка рак тер: 

• ‘би ти искрен’:
срп. го во ри ти из ду ше / фр. – / шп. –;

• ‘би ти вре дан’, ‘би ти во љан и спо со бан за рад’:
срп. – / фр. – / шп. te ner el al ma bien pu e sta (‘има ти ду шу до бро по ста вље ну’); 

• ‘би ти хра бар’: 
срп. – / фр. – / шп. te ner el al ma en el ar ma rio (‘има ти ду шу у ор ма ну’);

• ‘би ти осе ћа јан, ве ли ко ду шан, пле ме нит’:
срп. има ти ду шу / фр. avo ir de l’âme / шп. te ner al ma;
срп. он је ду ша од чо ве ка / фр. – / шп. –;

• ‘би ти не ми ло ср дан, окру тан, без о се ћа јан’:
срп. чо век без ду ше / фр. hom me sans âme / шп. hom bre sin al ma;
срп. не ма ти ду шу / фр. n’a vo ir pas d’âme / шп. no te ner al ma;

• ‘по ста ти опак’, ‘кре ну ти ло шим пу тем’: 
срп. про да ти ду шу ђа во лу / фр. ven dre son âme au di a ble / шп. ven der el al ma 

al di a blo.

2.3.2. Кон цеп ту ал ном по љу ‘чо ве ко ва ста ња’ при дру жи ле смо са др жа је 
ко ји се од но се на: а) фи зич ко и б) пси хич ко ста ње: 

а) ду ша се по и ма као глав ни ви тал ни ор ган, те од ста ња ду ше за ви си и 
чо ве ко во здрав стве но ста ње:

• ʻби ти здрав’, ʻби ти ве о ма от по ран на бо ле сти’:
срп. – / фр. avo ir l’âme (bien) che villée au corps (̒ ду ша му је (до бро) при чвр шће-

на за те ло’) / шп. –;
• ʻод мо ри ти се’, ʻопо ра ви ти се’:

срп. по вра ти ти ду шу / фр. – / шп. –;
срп. да(х)ну ти ду шом / фр. – / шп. –;

• ʻби ти умо ран’:
срп. ду ша му спа ва / фр. – / шп. –;
срп. ис пу сти ти ду шу7 / фр. – / шп. –; 
срп. ду ша му је у но су8 / фр. – / шп. –;

б) пси хич ко ста ње9:

7 Ово је се кун дар но зна че ње фра зе ма. Ње го во основ но зна че ње је сте ʻумре ти’, те смо 
га свр ста ле и у че твр то кон цеп ту ал но по ље ко је упу ћу је на смрт. 

8 Основ но зна че ње овог фра зе ма је ʻби ти смрт но бо ле стан’ и увр сти ле смо га и у че твр то 
кон цеп ту ал но по ље. 

9 Под пси хич ким ста њем под ра зу ме ва мо и ба зич не, би о ло шки усло вље не, емо ци је (сре ћу, 
љу бав, бес, ту гу, страх, ра дост, љут њу, из не на ђе ње и ин те ре со ва ње), као и се кун дар не, од но-
сно окул ту ре не, емо ци је (на ду, оча ја ње, до са ду, љу бо мо ру, не у го ду).
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• ʻби ти ве о ма ра до стан’, ʻби ти ве о ма сре ћан’:
срп. ду ша му се ра ду је / фр. son âme se réjo u it / шп. su al ma se ale gra; 
срп. пе ва му ду ша / фр. son âme chan te / шп. su al ma can ta; 
срп. – / фр. – / шп. no le ca be el al ma en el cu er po (ʻне мо же да му ста не ду ша у 

те ло’);
• ʻосе ти ти олак ша ње, рас те ре ће ње’:

срп. олак ша ти ду шу / фр. – / шп. ali vi ar el al ma;
срп. сва лио ми се ка мен с ду ше / фр. – / шп. –;
срп. лак ну ло ми је на ду ши / фр. – / шп. –;
срп. – / фр. – / шп. vol ver le a al gu ien el al ma al cu er po (‘вра ти ти не ко ме ду шу 

у те ло’);
• ʻби ти сми рен’:

срп. – / фр. – / шп. se le pa sea el al ma por el cu er po (ʻду ша му се ше та по те лу’);
• ʻужи ва ти не чи ју ве ли ку на кло ност’, ʻза о ку пља ти не чи ју па жњу, ми сли’, ʻима ти 

ве ли ку ва жност за ко га’:
срп. ду ша ми го ри, из га ра (за не ким, не чим) / фр. mon âme brûle (po ur qu el qu ’un, 

qu el que cho se) / шп. me ar de el al ma (por al gu ien, al go).

За раз ли ку од прет ход них фра зе ма ко ји ука зу ју на чо ве ко во угод но пси-
хич ко ста ње и рас по ло же ње, на ред ни фра зе ми от кри ва ју не ла го ду, не рас по-
ло же ње и не при јат не осе ћа је:

• ʻби ти ту жан’:
срп. ду ша му се це па, раз ди ре / фр. son âme se déchi re / шп. se le rasgó el al ma; 
срп. бо ли га ду ша, у ду ши / фр. – / шп. le du e le el al ma, en el al ma;
срп. на ду ши му је те шко / фр. – / шп. le pe sa en el al ma; 
срп. но си те рет, му ку на ду ши / фр. – / шп. car ga una pe na en el al ma;
срп. – / фр. – / шп. se le par te el al ma (ʻде ли му се ду ша’); 

• ʻби ти уту чен’:
срп. би ти као те ло без ду ше / фр. être corps sans âme / шп. ser co mo un cu er po 

sin al ma;
срп. има ти, осе ћа ти пра зни ну у ду ши / фр. avo ir du va gue à l’âme / шп. te ner, 

sen tir un vacío en el al ma; 
срп. – / фр. er rer com me une âme en pe i ne (̒ лу та ти као ду ша у му ци’) / шп. er rar, 

ir, an dar co mo al ma en pe na (ʻлу та ти, ићи као ду ша у му ци’);
срп. кло ну ти ду шом / фр. – / шп. –;
срп. – / фр. – / шп. se le cayó el al ma a los pi es (ʻпа ла му је ду ша на сто па ла’);

• ʻза пу сти ти се фи зич ки и пси хич ки’:
срп. – / фр. – / шп. ec har se el al ma a la espal da (ʻба ци ти ду шу на ле ђа’);

• ‘па ти ти због не ке не сре ће или ве ли ког по сла’: 
срп. – / фр. – / шп. tra er uno el al ma en la bo ca, en las ma nos (‘но си ти ду шу у 

усти ма, ша ка ма’);
• ʻосе ћа ти ве ли ки страх’: 

срп. – / фр. – / шп. estar con el al ma en un hi lo (‘би ти с ду шом о кон цу’);
срп. – / фр. – / шп. estar con el al ma en tre los di en tes10 (‘би ти с ду шом ме ђу зу-

би ма’).

2.3.3. Кон цеп ту ал но по ље ‘чо ве ков од нос пре ма дру гим љу ди ма и све ту 
ко ји га окру жу је’ чи не фра зе ми са сле де ћим де скрип то ри ма: 

10 Ово је се кун дар но зна че ње фра зе ма. Ње го во основ но зна че ње је сте ʻби ти на са мр ти’, 
те смо га свр ста ле и у че твр то кон цеп ту ал но по ље. 
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• ‘по тре сти не ко га’, ‘га ну ти не ко га’: 
срп. дир ну ти, до та ћи не чи ју ду шу / фр. to uc her une âme / шп. to car le a al gu ien 

en el al ma; 
срп. то ли ко је ту жан да ми се це па ду ша / фр. il est tel le ment tri ste à fen dre 

l’âme / шп. está tan tri ste que se me par te el al ma; 
срп. по го ди ти (у) ду шу / фр. – / шп. –;
срп. – / фр. – / шп. rompérse le el al ma a al gu ien11 (‘сло ми ти не ко ме ду шу’);

• ‘по вре ди ти не чи ја нај ду бља осе ћа ња’, ‘увре ди ти не ко га’:
срп. по вре ди ти, ра ни ти не чи ју ду шу / фр. bles ser l’âme de qu el qu ’un / шп. her-

rir el al ma de al gu ien;
срп. – / фр. fen dre l’âme (‘пре по ло ви ти ду шу’) / шп. par tir le el al ma a al gu ien 

(‘пре по ло ви ти ду шу не ко ме’);
срп. ује сти не ко га за ду шу / фр. – / шп. –;

• ‘ло ше по сту па ти с ким’, ‘(на)му чи ти ко га’, ‘зло ста вља ти’:
срп. уби ти не чи ју ду шу / фр. tu er l’âme de qu el qu ’un / шп. ma tar el al ma de al gu ien;
срп. сло ми ти ду шу не ко ме / фр. bri ser l’âme à qu el qu ’un / шп. rom per le el al ma 

a al gu ien;
срп. (по)пи ти ду шу не ко ме / фр. ‒ / шп. be ber el al ma a al gu ien;
срп. ис це ди ти ду шу не ко ме / фр. – / шп. ex pri mir el al ma a al gu ien;
срп. (и)си са ти ду шу не ко ме / фр. – / шп. chu par el al ma a al gu ien;
срп. по је сти не ко ме ду шу / фр. – / шп. –;

• ‘учи ни ти ло ше де ло не ко ме’, ‘огре ши ти се о не ко га или не што’:
срп. но си ти, има ти не ко га или не што на ду ши / фр. – / шп. lle var, pe sar, te ner 

a al gu ien o al go en el al ma;
срп. (o)гре ши ти ду шу / фр. – / шп. –;

• ‘сле по сле ди ти не ко га и ис пу ња ва ти ње го ве на ред бе’:
срп. – / фр. être l’âme damnée de qu el qu ’un (‘би ти не чи ја про кле та ду ша’) / шп. –;

• ‘пре у зе ти кри ви цу, од го вор ност’:
срп. узе ти на сво ју ду шу / фр. – / шп. –;

• ‘пре ба ци ти кри ви цу, од го вор ност на дру го га’:
срп. то ва ри ти не ко ме не што на ду шу / фр. – / шп. –.

Ду ша као емо ци о нал ни про стор по и ма се као са др жа тељ и мо же да бу де 
за тво ре на и не про вид на, те је уо ча ва ње ње не са др жи не и/или до пи ра ње до 
ње пра ће но те шко ћа ма и ула га њем на по ра мо ти ви са ним прет по став ком о 
вред но сти те са др жи не. Раз у ме ва ње ду ше по и сто ве ћу је се са от кри ва њем 
ње не са др жи не, о че му све до че сле де ћи фра зе ми:

срп. про дре ти у не чи ју ду шу / фр. pénétrer (dans) l’âme de qu el qu ’un / шп. pe ne trar 
en el al ma de al gu ien; 

срп. уро ни ти, за ро ни ти у не чи ју ду шу / фр. plon ger dans l’âme de qu el qu ’un / 
шп. su mer gi r se en el al ma de al gu ien; 

срп. гле да ти, за ви ри ти у не чи ју ду шу / фр. re gar der, en tre vo ir l’âme de qu el qu ’un 
/ шп. mi rar, oje ar el al ma de al gu ien;

срп. до пре ти до не чи је ду ше / фр. ‒ / шп. lle gar le al al ma a al gu ien. 

Уко ли ко се ду ша вер ба ли зу је и раз от кри је дру ги ма, она се пре ме шта из 
за тво ре ног про сто ра у спо ља шњи:

11 Овај фра зем свр ста ле смо и у че твр то кон цеп ту ал но по ље, бу ду ћи да је ње го во основ-
но зна че ње ʻуби ти не ко га’. 
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срп. от кри ти, отво ри ти ду шу / фр. dévo i ler son âme, ou vrir son âme / шп. de ve lar, 
abrir el al ma.

2.3.4. Kонцептуално по ље ʻпре ста нак жи во та’ чи не фра зе ми ко ји упу-
ћу ју на смрт ко је се чо век пла ши бу ду ћи да она но си не из ве сност не по зна тог. 
О њој не ра до го во ри ве ру ју ћи да сáмо име но ва ње под ра зу ме ва и ње но при-
зи ва ње. По што је смрт, да кле, сво је вр стан та бу, о њој се нај че шће го во ри 
сли ко ви то и у фор ми еу фе ми за ма.

Фра зе ми у овој гру пи та ко ђе ука зу ју да је ду ша ви та лан ор ган и да од 
ње за ви си чо ве ко во фи зич ко по сто ја ње:

• ‘би ти смрт но бо ле стан’:
срп. ду ша му је у но су12 / фр. – / шп. –;

• ‘би ти на са мр ти’: 
срп. ра ста ја ти се с ду шом / фр. se sépa rer de son âme / шп. se pa rar se del al ma; 
срп. де ли ти се с ду шом / фр. se dépar tir de son âme / шп. de spren der se del al ma;
срп. – / фр. avo ir l’âme sur les lèvres (‘има ти ду шу на усна ма’) / шп. –;
срп. – / фр. – / шп. estar con el al ma en tre los di en tes (‘би ти с ду шом ме ђу зу би ма’);

• ‘ра ста ја ти се са жи во том те шко и муч но’:
срп. бо ри ти се с ду шом / фр. – / шп. –;

• ‘умре ти’:
срп. ис пу сти ти ду шу / фр. – / шп. –;
срп. ра ста ти се с ду шом / фр. – / шп. –;
срп. – / фр. – / шп. sa lir se le el al ma a al gu ien (‘ду ша из ла зи не ко ме’);
срп. – / фр. – / шп. ex ha lar el al ma (‘из дах ну ти ду шу’);

• ‘би ти мр тав’:
срп. – / фр. – / шп. ser un al ma en pe na (‘би ти ду ша у му ци’);

• ‘ли ши ти не ко га жи во та’, ‘уби ти не ко га’:
срп. ра ста ви ти не ко га с ду шом / фр. – / шп. –;
срп. узе ти ду шу не ко ме / фр. – / шп. –;
срп. – / фр.– / шп. par tir, rom per el al ma a al gu ien; 

• ‘са мо у би ство’:
срп. – / фр. – / шп. se partió, se rompió el al ma (‘по де лио је, сло мио је ду шу се би’).

У три тра ди ци је по сто ји ве ро ва ње да се ду ша на кон смр ти вра ћа Бо гу, 
од но сно да до ла зи пред Бож ји суд ко ји од лу чу је да ли ће она би ти на гра ђе на 
или ка жње на за по чи ње на де ла:

срп. (пре)да ти Бо гу ду шу / фр. ren dre son âme à Di eu / шп. dar, en tre gar, ren dir 
el al ma a Di os.

Ду ша се ме то ни ми јом по и сто ве ћу је са жи во том, о че му све до че и сле-
де ћи фра зе ми:

срп. док је у ме ни ду ше / фр. – / шп. –;
срп. – / фр. – / шп. te ner más al mas que un ga to (‘има ти ви ше ду ша не го мач ка’);
срп. – / фр. – / шп. te ner si e te al mas co mo ga to (‘има ти се дам ду ша као мач ка’).

12 У по за дин ској сли ци про на ла зи мо ве ро ва ње да ду ша, за јед но са по след њим да хом, 
из ла зи кроз нос или уста. Сто га је ста вља ње ша ке ис пред ли ца при ли ком зе ва ња или ки ја ња, 
по ред хи ги јен ских раз ло га, тре ба ло да „спре чи ду шу да овим пу тем иза ђе из те ла”. За чо ве ка 
ко ји је оздра вио ка же се да је по вра тио ду шу, бу ду ћи да је „за у ста вио ду шу ко ја је по че ла да 
га на пу шта и вра тио је у те ло” (Зе че вИћ 2007: 23).
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3. ЗА Кљу чАК. На ше ис тра жи ва ње ука зу је на бо га то ду хов но и ин те лек-
ту ал но ис ку ство го вор ни ка три је зи ка у по и ма њу ду ше као емо ци о нал ног про-
сто ра ра зно вр сног са др жа ја сме ште ног у цен трал ном де лу чо ве ко вог те ла. 
Ду ша се по и сто ве ћу је са чо ве ком, жи во том, ср цем, са ве шћу, од го вор но шћу 
и че сто јој се при пи су ју ка рак те ри сти ке свој стве не ма те ри јал ним ре а ли ја ма. 

Фра зе ме смо гру пи са ле у че ти ри кон цеп ту ал на по ља: 1) ʻчо ве ко ве осо-
би не’, 2) ‘чо ве ко ва ста ња’, 3) ‘чо ве ков од нос пре ма дру гим љу ди ма и све ту 
ко ји га окру жу је’ и 4) ʻпре ста нак жи во та’ бу ду ћи да је на ша ког ни тив но-кон-
цеп ту ал на ана ли за по ка за ла да се ода бра не фра зе о ло шке је ди ни це од но се 
на чо ве ко ве ка рак тер не од ли ке, ње го во фи зич ко и пси хич ко ста ње (ка ко при-
јат но (нпр. ра дост, олак ша ње, сми ре ност), та ко и не при јат но (нпр. ту га, уту че-
ност, пре стра ше ност), као и на раз ли чи те ак тив но сти и си ту а ци је у ко ји ма 
се он мо же на ћи у од но су на дру ге љу де (нпр. по вре ђи ва ње ту ђих осе ћа ња, 
ло ше по сту па ње). Иа ко је ду ша за пра во за ми шљен ор ган, на ше ис тра жи ва-
ње по ка зу је да је ду ша ви та лан ор ган ко ји је пре су дан за чо ве ко во фи зич ко 
по сто ја ње. 

Уо ча ва мо да се ду ша не кон цеп ту а ли зу је исто вет но у по сма тра ним 
лин гво кул ту рал ним за јед ни ца ма, бу ду ћи да се лек сич ко и се ман тич ко по кла-
па ње у три је зи ка по ја вљу је у све га 22 при ме ра, а у два је зи ка у 11 при ме ра 
(срп ски/шпан ски – 9, фран цу ски/шпан ски – 2). Нај број ни ји су бе зе кви ва-
лент ни фра зе ми у срп ском – 23 и у шпан ском – 20. 

Сма тра мо да је глав ни раз лог не и сто вет не кон цеп ту а ли за ци је не про-
пор ци о нал ност у број ча ној за сту пље но сти фра зе о ло шких је ди ни ца у три 
је зи ка. Док су оне број не у срп ском (54) и шпан ском (53), у фран цу ском их 
про на ла зи мо све га 27, што мо же мо об ја сни ти чи ње ни цом да у од но су на 
лек се му âme лек се ма cœur (‘ср це’) има раз ви је ни ји фра зе о ло шки по тен ци јал, 
те да би се ме ђу фра зе ми ма ко је она кон сти ту и ше про на шло знат но ви ше се-
ман тич ких екви ва ле на та срп ским и шпан ским фра зе ми ма са ком по нен та ма 
срп. ду ша / шп. al ma. 
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This pa per pre sents an over vi ew of Ser bian, French and Spa nish phra se o lo gi cal units with the 
com po nent soul (Sr. du ša / Fr. âme / Sp. al ma). Our re se arch shows that spe a ke rs of the three lan gu a ges 
pe r ce i ve soul as an emo ti o nal spa ce, lo ca ted in the cen tral part of the hu man body, whe re you can 
find fe e lings, psycho lo gi cal con di ti ons or ob jects that ca rry a hu man-as ses sment emo ti o nal va lue. 
The soul is iden ti fied with a per son, li fe, he art, con sci en ce, re spon si bi lity and is of ten ascri bed the 
in he rent cha rac te ri stics of the ma te rial re a li ti es. 

Phra se mes are clas si fied in to fo ur con cep tual are as: 1) Hu man cha rac te ri stics, 2) Hu man 
con di tion, 3) Hu man re la ti on ship to ot her pe o ple and to the world that sur ro unds them and 4) Ces sa tion 
of li fe. The re sults of our re se arch show that soul is not iden ti cally con cep tu a li zed in the three lan-
gu a ge com mu ni ti es. Out of 134 idi oms, le xi cal and se man tic ove r lap in the three lan gu a ges ap pe ars 
in only 22 exam ples. The main re a son be hind the une qu al con cep tu a li za tion in all three lan gu a ges 
is the dis pro por tion in the nu me ri cal pre sen ce of phra sal units.
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Ане та Три вић

ФРА ЗЕ МИ С КОМПОНЕНТAМA РУ КА И MA NO  
КАО КА РАК ТЕ РИ ЗА ТО РИ ЧО ВЕ КА У СРП СКОМ  

И ШПАН СКОМ ЈЕ ЗИ КУ 

У ра ду се ис тра жу ју со мат ски фра зе ми срп ског и шпан ског је зи ка ко ји у свом 
лек сич ком са ста ву са др же ком по нен те срп. ру ка и шп. ma no (ʻру ка’) и при па да ју тзв. 
ка рак те ри за то ри ма, из ра зи ма ко ји опи су ју раз ли чи те спо соб но сти и ка рак тер не, мо рал-
не, ин те лек ту ал не осо би не чо ве ка. Ме то дом кон тра стив не ана ли зе они се упо ре ђу ју са 
се ман тич ког и функ ци о нал ног ста но ви шта, ука зу је се на њи хо ве слич но сти и раз ли ке, 
као и на вр сту ме ђу је зич ког од но са ко ји оства ру ју. У од но су на ре а ли зо ва на зна че ња и 
аспе кат чо ве ко ве лич но сти ко ји осве тља ва ју, ме то дом кон цеп ту ал не ана ли зе вр ши се 
њи хо ва си сте ма ти за ци ја у ви ше се ман тич ко-кон цеп ту ал не ску по ве. Ана ли за ука зу је на 
из ра зи ту ан тро по цен трич ност со мат ске фра зе о ло ги је, као и на се ман тич ку раз у ђе ност 
ове гру пе фра зе ма.

Kључне ре чи: со ма ти зам, ру ка, ma no, зна че ње, ка рак те ри за ци ја, срп ски, шпан ски.

This pa per ex plo res Ser bian and Spa nish so ma tic idi oms con ta i ning the le xe mes ru ka 
and ma no (ʻhand’), par ti cu larly tho se re cog ni zed as cha rac te ri zers, which de scri be dif fe rent 
hu man abi li ti es, as well as cha rac ter, mo ral and in tel lec tual at tri bu tes. They are com pa red 
from the se man tic and fun cti o nal per spec ti ve, the ir si mi la ri ti es and dif fe ren ces are spe ci fied, 
as well as the de gree of cross-lin gu i stic cor re spon den ce, al ways fol lo wing the met hod of con-
tra sti ve analysis. This met hod is com bi ned with the con cep tual analysis ap pro ach and idi oms 
are syste ma ti zed wit hin lar ger se man tic-con cep tual gro ups in ac cor dan ce with the ir me a nings and 
the aspect of the hu man per so na lity they de pict. The analysis con firms di stin gu is hed an thro-
po cen tri city of so ma tic phra se o logy, as well as a de ve lo ped se man tic he te ro ge ne ity in the se 
idi oms.

Key words: so ma tism, ru ka, ma no, me a ning, cha rac te ri za tion, Ser bian, Spa nish.

1. увОд. Овај рад део је ши рег кон тра стив но лин гви стич ког ис тра жи ва ња 
у ко јем су ана ли зи ра ни со мат ски фра зе о ло ги зми срп ског и шпан ског је зи ка. 
Њи хо ва си сте ма ти за ци ја, упра вље на пре ма оно ма си о ло шком и се ман тич ком 
кри те ри ју му, омо гу ћи ла је ус по ста вља ње три ба зич не ка те го ри је кон це па та 
или са др жа ја на ко је се ти фра зе о ло ги зми од но се: (i) они ко ји ис ка зу ју рад-
ње, (ii) они ко ји се од но се на не ку ап стракт ну по ја ву и (iii) они ко ји ка рак-
те ри шу чо ве ка не по сред но или по сред но (ка да опи су ју рад ње ко је вр ши или 
по ја ве ко је га окру жу ју). Фра зе о ло ги зми су да ље у окви ру ових ка те го ри ја 
гру пи са ни пре ма се ма тич ком кри те ри ју му у ви ше зна чењ ске бло ко ве или 
ску по ве се ман тич ки по ве за них пој мо ва.

1.1. Пред мет ис тра жи ва ња су фра зе ми1 ко ји у свом лек сич ком са ста ву 
са др же ком по нен те срп. ру ка и шп. ma no (̒ ша ка’), као и њи хо ве екви ва лен те 

1 Тер ми не фра зем или иди о мат ски из раз (енгл. idi om, шп. locución) ко ри сти мо на по ре-
до за нај у же схва ће не је ди ни це фра зе о ло ги је, од но сно оне ску по ве ре чи ко је у нај ве ћој ме ри 
од ли ку ју фор мал но устрој ство, ре про дук тив ност, ста бил ност струк ту ре, де се ман ти зо ва ност, 
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не у по ре ди во ма ње фра зе мо твор не ак тив но сти шп. bra zo (̒ ру ка’) и срп. ша ка. 
Aнализом су об у хва ће ни фра зе ми из гру пе тзв. ка рак те ри за то ра, ко ји опи-
су ју чо ве ка та ко што ре фе ри шу о ње го вим при вре ме ним или трај ним ка рак-
те ри сти ка ма. 

1.2. Пре ма лек си ко граф ском од ре ђе њу срп ској лек се ми ру ка од го ва ра 
шпан ска bra zo, док лек се ми ша ка од го ва ра шпан ска ma no. Лек се му ру ка 
са чи ња ва си стем од де сет сло бод них зна че ња, ме ђу ко ји ма су пр ва: 1.а. је дан 
од гор њих удо ва чо веч јег те ла, екс тре ми те та од ра ме на до вр хо ва пр сти ју, 
2.фиг.а. из вр ши лац ка квог по сла, рад ник, 3. ру ко пис, 4. власт, моћ, над ле жност, 
сво ји на, 5.а. вр ста, ка кво ћа (РМС), као и два фра зе о ло шки ве за на зна че ња: 
1. чо век и 2. ра сто ја ње (РАЗ дО Буд КО-чО вИћ 2003: 70). Фра зе мо твор ни по тен ци јал 
лек се ме ру ка ве о ма је раз ви јен и ана ли зом фра зе ма с овом ком по нен том об у-
хва ће на су 154 фра зе ма са вре ме ног срп ског је зи ка.2 За шпан ску лек се му bra zo 
(̒ ру ка’) DRAE бе ле жи три на ест зна че ња: 1. део те ла, од ра ме на до кра ја ру ке, 
2. део тог де ла те ла од ра ме на до лак та, 3. сва ка од пред њих ша па код жи-
во ти ња, 10. фиг. вред ност, на пор, моћ, 12. пл. фиг. за штит ни ци, чу ва ри (DRAE). 

Лек си ко граф ска де фи ни ци ја шпан ске лек се ме ma no (̒ ша ка’) са сто ји се 
из три де сет шест зна че ња, од ко јих су пр ва: 1. део чо веч јег те ла ко ји је спо-
јен с екс тре ми те том по длак ти цом и ко ји укљу чу је део од згло ба до вр хо ва 
пр сти ју, 2. код не ких жи во ти ња екс тре ми тет чи ји па лац сто ји на су прот 
оста лим пр сти ма, 3. код че тво ро но жних жи во ти ња, би ло ко ја од пред њих 
но гу. По фре квент но сти упо тре бе из два ја ју се и зна че ња: 7. јед на од две стра-
не где се на ла зи или де ша ва не што у од но су на дру гу ле ву или де сну стра ну, 
18. у игри, онај на ко га је ред да игра, 20. по тез ко ји се пра ви ка ко би се не ка 
ствар уса вр ши ла или пре пра ви ла, 21. број љу ди ко ји су за јед но у не ком по слу, 
23.фиг. осо ба ко ја из вр ша ва по сао, 26. спо соб ност, ве шти на, 27. фиг. моћ, 
власт, за по вест, 29. по моћ, спас, 30. пре кор, ка зна (DRAE). Пре ма DRAE и 
DFDEA лек се ма ma no кон сти ту и ше око сто ти ну фра зе о ло ги за ма шпан ског 
је зи ка, али об ра дом до дат них из во ра (DUE, DLVEE, DRA Ee, CREA) овај 
кор пус про ши ру је мо и вр ши мо ана ли зу на 140 шпан ских фра зе ма. Њен реч-
нич ки екви ва лент у срп ском је зи ку, лек се ма ша ка са сто ји се из три сло бод на 
зна че ња: 1.а део ру ке од зглав ка, до руч ја, за пе шћа до вр хо ва пр сти ју, 2. ша ка 
као ме ра, 3. ма ли број (љу ди и сл.) (РМС) и јед ног фра зе о ло шки ве за ног зна-
че ња: власт. Ула зи у са став два де се так ак тив но ко ри шће них фра зе о ло ги за ма 
срп ског је зи ка. 

1.3. Ова ква лек си ко граф ска од ре ђе ња ука зу ју да реч нич ки екви ва лен ти 
срп. ру ка и шп. bra zo, од но сно срп. ша ка и шп. ma no упр кос зна чењ ској по-

екс пре сив ност (Пе тРО вИћ 1989). Тер ми не фра зе о ло шка је ди ни ца и фра зе о ло ги зам (енгл. рhra-
se o lo gi cal unit, шп. uni dad fraseológica) ко ри сти мо за озна ча ва ње је ди ни ца фра зе о ло ги је у 
нај ши рем сми слу, без пре ци зи ра ња о ко јем сло ју фра зе о ло ги је је реч, као „оп шти на зив за 
је ди ни цу фра зе о ло шког си сте ма не за ви сно од ње них струк тур но-се ман тич ких и функ ци о-
нал них осо бе но сти” (мР ше вИћ-РА дО вИћ 1987: 11). 

2 Пре ма кор пу су Л. Раз до буд ко-Чо вић (ко ји об у хва та нај ши ре схва ће не је ди ни це фра-
зе о ло ги је, по пут по сло ви ца или из ре ка и ни је огра ни чен на са вре ме ни је зик) лек се ма ру ка 
тре ћи је по ре ду со ма ти зам срп ског је зи ка по фра зе о ло шкој про дук тив но сти, по сле лек се ма 
гла ва и око, и тво ри 278 фра зе о ло ги за ма (2003: 77).
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ду дар но сти има ју раз ли чи та функ ци о нал на свој ства (уста ље ност, фре квент-
ност упо тре бе) уну тар срп ског и шпан ског је зич ког си сте ма. Ка да се узме у 
об зир и њи хов фра зе о ло шки по тен ци јал, ко ји сто ји у обр ну то про пор ци о нал-
ном од но су, ове дис кре пан ци је по ста ју још из ра же ни је, што упу ћу је на за-
кљу чак да ови пре вод ни екви ва лен ти ни су ком па ра бил ни ни ти су аде ква тан 
ин ди ка тор вр сте ме ђу је зич ког од но са. С дру ге стра не, срп. ру ка и шп. ma no 
(̒ ша ка’) упр кос до не кле дру га чи јим лек си ко граф ским де фи ни ци ја ма има ју 
ве о ма слич но зна че ње и при ме ну у овим је зи ци ма. У шпан ском је зи ку manо 
(̒ ша ка’) по ред свог основ ног зна че ња мо же да об у хва ти зна че ње ко је је по 
де фи ни ци ји при пи са но лек се ми bra zo (̒ ру ка’) и да име ну је це лу ру ку.3 И у 
срп ском је зи ку је упо тре ба лек се ма ру ка и ша ка ди ску та бил на, а јед но од 
од ре ђе ња лек се ме ру ка об у хва та зна че ње ко је при па да лек се ми ша ка (1.б 
крај њи део то га екс тре ми те та, од згло ба из над ша ке до вр хо ва пр сти ју, 
РМС). Лек се ма ру ка фре квент ни ја је у упо тре би и има раз ви је ни ји фра зе о-
ло шки по тен ци јал у од но су на ша ка.

1.4. Ова кон тра стив на ана ли за из вр ше на је на гра ђи ко ја се са сто ји од 
три сто ти не фра зе о ло ги за ма са вре ме ног срп ског и шпан ског је зи ка. Гра ђа 
је екс цер пи ра на из оп штих и фра зе о ло шких јед но је зич них реч ни ка (Рмс, 
FrHsj, фРсј, drae, due, dFdea, dFeM). За по твр ду зна че ња фра зе о ло-
ги за ма ко ри шће ни су елек трон ски кор пус crea и елек трон ска но вин ска 
из да ња, али њи хо ву упо тре бу не илу стру је мо при ме ри ма. Циљ ис тра жи ва-
ња је ис пи ти ва ње зна че ња фра зе о ло ги за ма и њи хо ва да ља се ман тич ко-кон-
цеп ту ал на кла си фи ка ци ја, ко ја је из вр ше на у скла ду с ме то дом кон цеп ту-
ал не ана ли зе. Ус по ста вља мо те мат ске бло ко ве, ко је че сто пред ста вља мо у 
ви ду би нар них па ро ва опо зи ци ја (нпр. спре тан//не спре тан, до бар//ло ш итд.). 
Дру ги ва жан циљ је утвр ђи ва ње слич но сти и раз ли ка из ме ђу фра зе о ло ги за-
ма срп ског и шпан ског је зи ка, од ре ђи ва ње вр сте од но са и сте пе на пре вод не 
екви ва лен ци је (пот пу на, де ли мич на или нул та) ко ји они оства ру ју.

1.5. Те мат ски слич но ис тра жи ва ње из вр ши ла је И. Цр њак (2002) ко ја 
ис пи ту је ка ко се у тзв. ква ли фи ка тив ним фра зе о ло ги зми ма при ка зу ју трај-
не фи зич ке и пси хич ке осо би не чо ве ка. Ау тор ка ну ди њи хо ву ти по ло ги ју и 
кла си фи ка ци ју у од но су на лек сич ке ком по нен те и де ли их на фра зе о ло ги зме 
ко ји у свом са ста ву има ју на зи ве пред ме та, би ља ка, жи во ти ња или де ло ва 
те ла. Она за кљу чу је да је за ква ли фи ка ци ју чо ве ка у срп ском фра зе о ло шком 
си сте му нај про дук тив ни ја лек сич ко-се ман тич ка гру па со ма ти за ма (ЦР њАК 
2002: 152), као и да има ско ро че ти ри пу та ви ше фра зе о ло ги за ма ко ји пред-
ста вља ју пси хич ку ква ли фи ка ци ју чо ве ка у од но су на фи зич ке ква ли фи ка-
то ре (ЦР њАК 2002: 137).

2. те О РИј сКИ ОКвИР. Aнализу спровoдимо на те о риј ским осно ва ма ког-
ни тив не лин гви сти ке, од но сно те о ри је пој мов не ме та фо ре (la koFF – joHnson 

3 О то ме све до чи из раз me ter la ma no/la s ma nos ha sta el co do (en al go) (досл. ʻста ви ти 
*ша ку/ша ке до ла ка та (у не што)’), с функ ци јом ин тен зи фи ка то ра („нај ви ше мо гу ће”), ко ји се 
ба зи ра на ме та фо рич ној сли ци ру ке ко ја је до лак та у не че му. Ван је зич ко, ис ку стве но зна ње 
не дво сми сле но по твр ђу је да ком по нен та ma no, схва ће на као ша ка, не мо же об у хва та ти и ла-
кат, те да ma no за пра во озна ча ва це лу ру ку. 
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1980). У ког ни тив ној лин гви сти ци из град ња је зич ког зна че ња об ја шња ва се 
кон цеп ту а ли за ци ја ма – обра зо ва њем пој мо ва на осно ву чо ве ко вог фи зич ког, 
чул ног, емо ци о нал ног и ин те лек ту ал ног ис ку ства (kli ko Vac 2004: 9), а пој-
мов на ме та фо ра схва та се као низ пре сли ка ва ња, ко ре спон ден ци ја из ме ђу 
два до ме на: из вор ног и циљ ног (köVecses 2010: 237). Као убе дљи во нај че шћи 
из вор ни до мен у евр оп ским (а ве ро ват но и у оста лим) је зи ци ма, Ке ве чеш 
(köVecses 2010: 18) на во ди упра во људ ско те ло.4 Оно је иде а лан из вор ни до-
мен за то што га ве о ма до бро по зна је мо и упра во со мат ски фра зе о ло ги зми 
ука зу ју на зна чај ну уло гу ко ју у је зи ку има ју ме та фо ре ба зи ра не на те ле сно-
сти (hu man em bo di ment) и те ле сном ис ку ству (bo dily ex pe ri en ce). „Те ле сност 
у зна че њу (“the e̒m bo di ment’ of me a ning”) мо жда је цен трал на иде ја ког ни-
тив но лин гви стич ког схва та ња ме та фо ре и, за си гур но, ког ни тив но лин гви-
стич ког схва та ња зна че ња” (köVecses 2010: 18).5 Џон сон (joHnson 1990) се 
за ла же за „по вра так те ла у ум” ка да за кљу чу је да је на ше те ле сно ис ку ство 
оно што нам омо гу ћа ва да раз у ме мо свет и око ли ну, да их ор га ни зу је мо и 
кла си фи ку је мо. Ова квим, го то во уни вер зал ним ме та фо рич ким пре но си ма 
и је зич ким ан тро по цен три змом, об ја шња ва ју се слич не кон цеп ту а ли за ци је 
у раз ли чи тим кул ту ра ма и је зи ци ма (нпр. срп. чвр ста ру ка и шп. ma no du ra, 
досл. ʻчвр ста ша ка’, за стро гу осо бу).

Ког ни тив на лин гви сти ка при хва та да на ше ис ку ство ни је са мо фи зич-
ке при ро де (про из вод не по сред ног чул ног опа жа ња), већ и да се од ви ја на 
ши ро кој по за ди ни од ре ђе них кул тур них прет по став ки. Од ре ђе ни по јам увек 
се ин тер пре ти ра кроз соп стве но ту ма че ње ко је је за сно ва но на прет ход ним 
ин ди ви ду ал ним (фи зич ким и мен тал ним) али и дру штве ним и кул ту ро ло-
шким ис ку стви ма (lan Gac ker 2001: 145). Пре ма Пал ме ру (pal Mer 2006: 14), 
уни фи ци ра ни уни вер зал ни си стем се ман тич ких до ме на мо же се са мо до не-
кле на зре ти у не ким основ ним ка те го ри ја ма (по пут осе ћа ња или пер цеп ци је), 
док се код сва ког дру гог сло же ни јег си сте ма мо ра раз ма тра ти и фак тор кул ту-
ре. Оваквe спе ци фич но сти од ре ђе них је зи ка и за јед ни ца узроч ник су не по-
ду дар но сти у кон цеп ту а ли за ци ја ма по зна тих и под на зи вом је зич ки ани зо-
мор фи зам (cor pas pa sTor 2003: 227) (нпр. шп. no dar su/el bra zo a tor cer, досл. 
ʻне дoпустити да му ру ка бу де са ви је на’, за твр до гла ву осо бу).

3. КОН ЦеП ту Ал НА АНА лИ ЗА. Срп. ру ка и шп. ma no ве о ма су про дук тив не 
у кон сти ту и са њу фра зе о ло ги за ма ко ји опи су ју чо ве ка ди рект но или ин ди-
рект но (по ја ве ко је га окру жу ју, рад ње ко је вр ши, ста ња у ко ји ма се на ла зи). 
Ме ђу њи ма се по број но сти и се ман тич кој ра зно вр сно сти ис ти чу тзв. ка рак-
те ри за то ри, фра зе о ло ги зми ко ји опи су ју чо ве ка та ко што пред ста вља ју ње-
го ве при вре ме не или трај не осо би не. Они ис по ља ва ју из ра зи ту се ман тич ку 
раз у ђе ност и осли ка ва ју по је дин ца из нај ра зли чи ти јих угло ва, ин фор ми шу ћи 

4 Уз људ ско те ло, че сти из вор ни до ме ни су: здра вље и бо лест, жи во ти ње, биљ ке, гра ђе-
ви не и кон струк ци је, ма ши не и ору ђа, игре и спор то ви, но вац, ку ва ње и хра на, то пло та и хлад-
но ћа, све тло и та ма, си ле, кре та ње и прав ци (köVecses 2010: 19‒23). 

5 То не зна чи да је сва ки аспект људ ског те ла ис ко ри шћен као из вор ни до мен у ме та фо-
рич ком пре сли ка ва њу. Де ло ви те ла ко ји нај че шће уче ству ју у та квом пре но су су гла ва, ли це, 
но ге, ру ке, ле ђа, ср це, ко сти, ра ме (köVecses 2010: 18). 
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о ње го вим ка рак тер ним, мо рал ним, ин те лек ту ал ним свој стви ма и, знат но 
ре ђе, о фи зич ком из гле ду и о кон крет ним фи зич ким спо соб но сти ма. 

3.1. вешт, сПРе тАН//Не сПРе тАН. Бу ду ћи да упра вља ју људ ским ра дом, 
ру ка и ша ка сим бо ли су људ ске спрет но сти (Рс). У шпан ском је зи ку у упо-
тре би су че сти из ра зи te ner ma no (досл. ʻима ти ша ку’) и te ner/dar se bu e na 
ma no (досл. ʻима ти/по ка за ти до бру ша ку’), ко ји ис ти чу не чи ју ве шти ну, 
спрет ност при оба вља њу рад њи ко је обич но под ра зу ме ва ју ма ну ал ни по сао 
(озна ча ва ју „би ти спре тан, вешт”). Мо гу се ко ри сти ти и као де скрип то ри 
не чи јег та лен та, на да ре но сти за рад ње и ве шти не ко је ни су ма ну ал не („би ти 
та лен то ван/на да рен за не што”).6 Зна чењ ски им је су прот ста вље на кон струк-
ци ја te ner/dar se ma la ma no (досл. ʻима ти/по ка за ти ло шу ша ку’) за оно га ко 
„не ма та лен та, спо соб но сти”.

На ме ђу је зич ком пла ну ви со ко су ко ре ла тив ни фра зе о ло ги зми ко ји на-
ста ју ме то ни миј ским пу тем деО уме стО Це лИ Не7, ов де: Ру КА је чО веК. Срп ски 
из раз (има ти) злат не ру ке опи су је чо ве ка као „вр ло ве штог, уме шног у по-
слу ко ји оба вља ру ка ма” (Рмс). У шпан ском је зи ку исту фор му и зна че ње, 
али ни жи сте пен фре квент но сти упо тре бе ис по ља ва ју из ра зи (te ner) ma nos/
ma ni tas de oro (досл. ʻ(има ти) злат не ша ке/ша чи це’) и (te ner) ma nos/ma ni tas 
de platа (досл. ʻ(има ти) сре бр не ша ке/ша чи це) („спре тан с ру ка ма, ви чан 
ма ну ал ним по сло ви ма”, dFdea). У срп ском је зи ку по сто је ва ри јан те има ти 
ла ку/ пре ци зну/спрет ну ру ку, ко је се у пр вом ре ду ве зу ју за про фе си је ко је 
зах те ва ју пре ци зност, ма ну ел ну ве шти ну и уме шност (по пут ле ка ра, зу ба ра).

По сто је фра зе о ло ги зми су прот ног зна че ња за ква ли фи ка ци ју по је дин-
ца као не спрет ног и смо та ног. У шпан ском је зи ку то је из раз (te ner) ma nos 
de man te qu il la/ man te ca (досл. ʻ(има ти) ша ке од ма сла ца/ма сти’), чи ја ба зна 
ме та фо рич на осно ва ве о ма илу стра тив но при ка зу је осо бу ко јој све ис па да 
и кли зи из ру ку, ко ја је ше пр тља. Исто зна че ње и под јед на ко ни зак сте пен 
фре квент но сти упо тре бе ка рак те ри ше из раз ma nos tor pes (досл. ʻне спрет не 
ша ке’). У срп ском је зи ку слич ну иде ју („тра пав ко, ше пр тља”) пре но си кон-
струк ци ја ви шег сте пе на фре квент но сти упо тре бе: има ти две ле ве ру ке.8 

6 Сва зна че ња из ра зи то по ли се мич ног te ner ma no увек су по зи тив но ко но ти ра на, а пре-
тра гом кор пу са СRЕА от кри ва мо она ко ја оста ју не за бе ле же на у реч ни ци ма (dFdea, dFeM, 
due): „мо ћан, ути ца јан”, „ко има до бре шан се, из гле де за успех”.

7 Ме то ни ми ју З. Ке ве чеш (köVecses 2010: 173) де фи ни ше као „ког ни тив ни про цес у 
ко јем је дан кон цеп ту ал ни ен ти тет, из вор ни, омо гу ћа ва мен тал ни при ступ дру гом кон цеп ту-
ал ном ен ти те ту, циљ ном, у окви ри ма јед ног истог до ме на, или иде а ли зо ва ног ког ни тив ног 
мо де ла (ICM)”. Нај че шће ко ри шће на вр ста ме то ни ми је је деО уме стО Це лИ Не, али по сто је и: 
Це лИ НА уме стО де лА, ПРО ИЗ вО ђАч уме стО ПРО ИЗ вО дА, ме стО уме стО дО ГА ђА јА, ме стО уме стО ИН-
стИ ту ЦИ је, ИН стРу меНт уме стО РАд ње (стР. 172–173). 

8 У фра зе о ло ги ји је ле ва стра на кон ци пи ра на као не га тив на, а де сна као по зи тив на. То 
мо же мо об ја сни ти чи ње ни цом да ве ћи на љу ди све оба вља де сном ру ком, те се све што при-
па да ле вој стра ни до жи вља ва као од сту па ње од нор мал ног, пра вил ног. И је зик, уни вер зал но, 
има тен ден ци ју да пред ста ви као не га тив но све што од сту па од уо би ча је ног. У шпан ском је зи ку 
се прá во и де сно ис ка зу ју истом реч ју: de rec ho. Н. И. Toлстој (1995: 101) об ја шња ва да се у фра-
зе о ло ги ји би нар не опо зи ци је (ле во – де сно, му шко – жен ско, го ре – до ле, ста ро – мла до итд.) 
из два ја ју на пла ну оп шир ног, по те ри то ри јал ној или хро но ло шкој при пад но сти, обра зу ју-
ћи од ре ђен си стем и по ве за ност основ них обе леж ја. Оне се нај че шће по пу ња ва ју дру гим, 
ан то ним ским са др жа јем, и та ко, по ред уни вер зал но сти, ис ти чу и дру га су прот на свој ства. У 
срп ској тра ди ци ји Н. И. Toлстој (1995: 103‒107) уо ча ва не ко ли ко ви до ва ве зе би нар них опо-
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3.2 ЗА у Зет//Бе сО ПО слеН, вРе дАН//лењ . Фра зе ми с ком по нен та ма срп. ру ка 
и шп. ma no ве о ма су про дук тив ни ка да кон цеп ту а ли зу ју пој мо ве (пре)за у зе-
то сти и до ко ли це, мар љи во сти и ле њо сти. В. Ру жић (2008) по себ но се ба ви ла 
овом се ман тич ком гру пом ре чи и из ра за, ко је об је ди њу је у те мат ско-се ман-
тич ко по ље „од нос чо ве ка пре ма ра ду”. Ау тор ка их раз вр ста ва у две лек сич-
ко-фра зе о ло шке гру пе: у пр вој су из ра зи ко ји име ну ју па си ван од нос чо ве ка 
пре ма ра ду (чо век је лењ), а у дру гој они ко ји име ну ју ак ти ван од нос пре ма 
ра ду (чо век је (пре те ра но) вре дан). Мо ти ва ци о но тран спа рент на срп ска кон-
струк ци ја има ти пу не ру ке/ша ке по сла опи су је оно га ко је ве о ма за у зет 
по слом. 

Код ове се ман тич ке под гру пе из ра же но је при су ство из ра за ге стов ног 
по ре кла, по зна тих и под на зи вом ки не зич ки фра зе о ло ги зми (an dri je Vić – pe-
Jo Vić 2012).9 Ва ри јан те (пре)скр сти ти/скло пи ти ру ке (FrHsj), од но сно би ти/
се де ти/ста ја ти скр ште них ру ку опи су ју осо бу ко ја ни шта не ра ди, бес по-
сли ча ри, лен ча ри. Ако уо чи мо да се зна че ње из до ме на фи зич ке ле њо сти и 
не ак тив ност пре сли ка ва на ап стракт ни ји ни во у до мен мен тал не па сив но сти 
и не ак тив но сти, ја сно је ка ко се раз ви ја њи хо во дру го зна че ње: „не уче ству-
ју ћи у не во љи ко ју гле да мо, рав но ду шно” (РМС), „ни шта не пред у зи ма ти, 
рав но ду шно по сма тра ти, би ти па си ван” (FRHSJ). Та да из ра зи ко ло ци ра ју 
уз гла го ле ви зу ел не пер цеп ци је (по сма тра ти, гле да ти) и ста ња (се де ти, 
ста ја ти, че ка ти). 

Шпан ска кон струк ци ја исте фор ме cru zar se de bra zos (досл. ʻпре кр сти-
ти ру ке’) ни је до ку мен то ва на у фра зе о ло шким реч ни ци ма (DFDEA, DFEM) 
и слич ног је зна че ња: „не ме ша ти/упли та ти се у не што”. Oво је је дан од не-
ко ли ко при ме ра фра зе о ло ги за ма ко је кон сти ту и ше лек се ма bra zo (̒ ру каʼ), 
ко ја не ма раз ви јен фра зе о ло шки по тен ци јал. 

И дру ги фра зе ми ге стов ног по ре кла од ре ђу ју по је дин ца као не рад ни ка, 
лен шти ну, бес по сли ча ра: (estar) ma no so bre ma no (досл. ʻ(би ти) са ша ком 
пре ко ша ке’), estar una ma no so bre la otra (досл. ʻби ти с јед ном ша ком пре ко 
дру ге’), (estar) con una ma no atrás/detrás/de lan te y otra de lan te/atrás (досл. 
ʻ(би ти) с јед ном ша ком по за ди/на пред и с дру гом на пред/по за ди’).10 Из раз 
обе си ти ру ке име ну је исти са др жај („би ти не ак ти ван, не при хва та ти се ни-

зи ци ја ти па ле ви – де сни. Ле ви је лош, не га ти ван, да лек, жен ски, и су прот но: де сни је до бар, 
по зи ти ван, бли зак, му шки. „Ко рак ле вом но гом и рад ња ле вом ру ком и сл., има ли би, по ар ха-
ич ним срп ским на род ним пред ста ва ма, обр нут, не га ти ван ка рак тер, тј. во ди ли би у не сре ћу” 
(тОл стОј 1995: 114).

9 Ге стов но-ми мич ки или ки не зич ки фра зе о ло ги зми мо ти ви са ни су по кре ти ма чо ве ко вог 
те ла – ге сто ви ма (пру жи ти ру ку) и по кре ти ма ми ши ћа ли ца – ми ми ком (из бе чи ти/ис ко ла чи-
ти очи), а на ста ју фра зе о ло ги за ци јом син таг ми ко је име ну ју та кве по кре те те ла и ли ца. У 
осно ви про це са фра зе о ло ги за ци је је се ман тич ка тран спо зи ци ја и она зна чи да се јед но зна че-
ње из ра за за ме њу је дру гим (мР ше вИћ-РА дО вИћ 1987: 37), од но сно да је из раз ко ји де но ти ра 
не ки те ле сни по крет за пра во не фра зе о ло шки из раз или син таг ма, ко ји тек ка да за до би је ме-
та фо рич ку и сим бо лич ку функ ци ју и поч не да озна ча ва не ку дру гу рад њу (нпр. чо ве ко ву 
ре ак ци ју, став, осе ћа ње или ста ње) по ста је иди о мат ски из раз (шИП КА 2001: 46).

10 За ни мљи ва је лек си ко граф ска об ра да ове по след ње две ва ри јан те. На и ме, два нај пре-
сти жни ја фра зе о ло шка реч ни ка их до ку мен ту ју као јед но знач не из ра зе, али сва ки од њих да је 
дру га чи ју де фи ни ци ју: DFEM да је од ре ђе ње: „бес по слен, за лу дан, а DFDEA: „без пре би је не па ре, 
пра зних џе по ва”, „без до би ти”. Пре тра га кор пу са crea по твр ђу је да је упра во ово дру го 
зна че ње да нас до ми нант но у упо тре би.
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ка квог по сла”, РМС), али се ре ђе упо тре бља ва. Но ми ну је дру га чи ји гест, а 
сли ка оно га ко ме ру ке ни су упо сле не, већ ви се ја сно ука зу је да он не ра ди 
ни шта. Из раз је сти хлеб с ту ђих ру ку од но си се на бес по сли ча ра, ле њив ца 
ко ји не ма по сла и ни је са мо ста лан, већ жи ви на ту ђи ра чун. Зна чењ ски му 
је су прот ста вљен об лик жи ве ти од сво јих ру ку, за оно га ко је вре дан, по штен 
и жи ви од вла сти тог ра да. Ов де је ру ка ме та фо ра за по сао, рад.

В. Ру жић (2008) уо ча ва да се у со мат ској фра зе о ло ги ји срп ског је зи ка 
ко ја сим бо ли зу је не рад и бес по сли цу ис ти чу из ра зи с име нич ким ком по нен-
та ма ру ка, пр сти, пал че ви. Та кви из ра зи сим бо лич но пред ста вља ју ста ња 
не ра да и до ко ли це, а по ло жај те ла и по кре ти де ло ва те ла ко је име ну ју, осли-
ка ва ју па сив ност, не по крет ност, ту пост осо бе (Ру жИћ 2008: 309, 310). Ау тор ка 
за кљу чу је да 

„за пред ста вља ње па сив ног од но са чо ве ка пре ма ра ду срп ски је зик има да ле ко 
ви ше лек се ма и фра зе ма не го за озна ча ва ње ње го вог ак тив ног од но са и с тим 
у ве зи ње го ве осо би не ра ди но сти, мар љи во сти. (...) Чи ни се да су та кве осо-
би не, по на ша ња или фи зич ка и ду хов на ста ња чо ве ка ре ги стро ва на у срп ском 
је зи ку ве ћим бро јем раз ли чи тих из ра за (...) ка ко би се и та ко ис ка за ла по тре-
ба го вор ни ка за не га тив ним ка рак те ри са њем” (Ру жИћ 2008: 314).11

3.3 усПе шАН//Не у сПе шАН. У ана ли зи се из дво ји ла ску пи на фра зе ма ко ји 
опи су ју (не)успе шног чо ве ка ко ји (не) оства ру је из ве сна до стиг ну ћа. Ва ри-
јан те ко је укљу чу ју гла го ле кре та ња (не) ићи/по ћи/по ла зи ти за ру ком/од  
ру ке озна ча ва ју „(не) успе ва ти у не че му” „(не) ићи глат ко и без те шко ћа” (РМС). 
Кон струк ци је би ти срећ не/не срећ не ру ке ква ли фи ку ју чо ве ка као срећ ко ви ћа, 
или као не срећ ни ка и бак су за. Шпан ски је зик не вер ба ли зу је иде ју успе ха, 
по стиг ну ћа или не у спе ха на сли чан на чин, те је на де лу тзв. је зич ки ани зо-
мор фи зам, ко ји је узро ко ван дис кре пан ци ја ма у кон цеп ту а ли за ци ја ма, ка рак-
те ри стич ним са мо за јед ну го вор ну за јед ни цу. Реч је о ап со лут но аси ме трич ном 
од но су из ме ђу је ди ни ца ко је не ма ју екви ва лент у дру гом, циљ ном је зи ку 
што до во ди до по ја ве тзв. фра зе о ло шких пра зни на (cor pas pa sTor 2003: 217, 227). 

У шпан ском је зи ку по сто ји из раз ve nir le a la(s) ma no(s) a al gu ien (досл. 
ʻдо ћи не ко ме у ша ку/ша ке’), за осо бу ко ја је оства ри ла ве ли ку до бит, а да се 
ни је по тру ди ла, ни ти уло жи ла и нај ма њи на пор. Ка ко не ма свој фор мал ни 
екви ва лент, у срп ски је зик га пре но си мо из ра зи ма дру га чи је мо ти ва ци је 
(па ло му је с не ба, па ло му је у кри ло).

Оба је зи ка по зна ју фра зе ме у ко ји ма ру ка сим бо ли ше ор ган ко јим се не-
што др жи, ко ји по се ду је, и они при па да ју кон цеп ту ал ном до ме ну не у спе ха, 
раз о ча ра но сти. Сли ка чо ве ка ко ји оста је без иче га у ру ка ма мо ти ви ше зна-
че ње фра зе ма (оти ћи/оста( ја)ти/ вра ти ти се) пра зних ру ку/ша ка, на ста лог 
на осно ву ме та фо ре усПеХ је сПРе мИ ште/ПО су дА, ко ја је у овом слу ча ју пра зна, 
а зна че ње из ра за је „без до бит ка, успе ха (ко ји је оче ки ван)” (РМС), „не по сти-

11 Ова кав за кљу чак кон зи стен тан је с јед ним од основ них прин ци па фра зе о ло шких 
уни вер за ли ја, по ко јем су не га тив но ко но ти ра не по ја ве за сту пље ни је у фра зе о ло ги ји због 
ве ћег стил ско-екс пре сив ног ка па ци те та (do Bro Vol ’skij 1988; wo Tjak 2000). В. Ру жић об ја шња-
ва да оно што је „не га тив но и не по жељ но, што је за осу ду (...) тра жи од го ва ра ју ћи из раз, тач-
ни је из вла чи се из је зич ког по тен ци ја ла или пак ства ра че сто вр ло сли ко вит и екс пре сив но шћу 
обе ле жен је зич ки из раз” (Ру жИћ 2008: 314).
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гав ши ни ка кав ре зул тат ни ти ко рист”. Шпан ски об ли ци con las ma nos vacías 
(ir se/mar char se/vol ver) (досл. ʻ(оти ћи/вра ти ти се) пра зних ша ка’) пред ста-
вља ју фор мал не, зна чењ ске и функ ци о нал не пре вод не екви ва лен те.

У ову зна чењ ску под гру пу мо же мо свр ста ти још јед ну кон струк ци ју из 
до ме на не у спе ха: (estar) de ja do de la ma no de Di os (досл. ʻоста вљен од Бож је 
ша ке’). Слу жи да име ну је про па лог, не збри ну тог, за бо ра вље ног чо ве ка. Мо же 
се од но си ти и на рад њу, по сао, ко ји је тре нут но за не ма рен, као и на ме сто, 
крâј ко ји је за пу штен и про пао. У срп ском је зи ку се из ра зи слич не ме та фо-
рич не осно ве углав ном не ко ри сте за де скрип ци ју љу ди, већ не ког пре де ла, 
ко ји је за не ма рен и за пу штен (где/ко ме је и Бог окре нуо ле ђа, ко га/шт а је и 
Бог за бо ра вио, где је Бог ре као ла ку ноћ/збо гом).12

3.4 дО БАР//лО ш, ПО штеН//Не ПО штеН. По себ ну се ман тич ку ску пи ну са чи ња-
ва ју кон струк ци је из до ме на мо рал но сти. Из ра зи ко ји при мар но име ну ју иде-
ју по мо ћи и по др шке мо гу ква ли фи ко ва ти чо ве ка као до бр ог и по у зда ног: срп. 
де сна ру ка и шп. ma no de rec ha (досл. ̒ де сна ша ка’), као и ре ђе упо тре бља ва ни 
bra zo de rec ho (досл. ʻде сна ру ка’) на ста ју на осно ву ме та фо рич ког тран сфе ра 
Ру КА – ПО мОћ и на ме ђу је зич ком пла ну гра де од нос ап со лут не по ду дар но сти.

У срп ском су у упо тре би и кон струк ци је има ти чи сте ру ке и би ти чи-
стих ру ку за ис ти ца ње не чи јег по ште ња, ис прав но сти, пра вед но сти.13 У 
шпан ском је зи ку по сто ји фор мал но по ду дар на кон струк ци ја con las ma nos 
lim pi as/la va das (досл. ʻчи стих/опра них ша ка’), за оно га ко је ис пра ван и чи-
сте са ве сти. На ме ђу је зич ком пла ну, ме ђу тим, од нос ко ји ус по ста вља ју екви-
ва лен ти би ти чи стих ру ку и con las ma nos lim pi as/la va das не мо же мо ока-
рак те ри са ти као пот пу но по ду да ран, за то што лек си ко граф ско од ре ђе ње 
шпан ског из ра за гла си: „не уло жив ши ни нај ма њи на пор”, „оства ри ти ко рист 
без има ло тру да” (dFdea) и у срп ском је зи ку му пре од го ва ра ју кон струк-
ци је ни пр стом не мрд нув ши, тек та ко. Њи хо во зна че ње из до ме на мо рал не 
ис прав но сти по твр ђу је се на кон пре тра ге кор пу са crea, а на ме ђу је зич ком 
пла ну чи стих ру ку и con las ma nos lim pi as ус по ста вља ју од нос аси ме трич не 
по ли се ми је (do Bro Vol ’skiĭ 2005).14

12 Ови из ра зи пре но се и иде ју о фи зич кој уда ље но сти и не при сту пач но сти. Д. Мр ше-
вић-Ра до вић (2008) их ана ли зи ра као из ра зе ко ји кон цеп ту а ли зу ју мит ски да ле ки про стор и 
у чи јој осно ви је мо ти ва ци о но зна че ње „про сто ра ко ји је бог/враг на пу стио, ко јем је окре нуо 
ле ђа” („ко ји ви ше не ви ди”), а „ис кљу чи ва њем јед ног пре де ла (кра ја) из ‘бо жан ског’ про сто ра 
(бог је, ина че сву да при су тан), раз ви ло се ко но та тив но зна че ње ʻса свим за бо ра вљен, ве о ма 
уда љен/за ба ченʼ” (стр. 34). Ау тор ка да ље ис ти че да се оно што је фи зич ки уда ље но до жи-
вља ва као раз ли чи то од оно га у че му смо, али и као на пу ште но, за ба че но, не при сту пач но. 

13 У срп ском је зи ку се за до мен по ште ња и мо рал не ис прав но сти до ми нант но ве зу је 
лек се ма образ, нпр. у из ра зи ма би ти чи ста/све тла обра за. А. Пе ја но вић уо ча ва да се ме ђу 
сло вен ским је зи ци ма је ди но у срп ском је зи ку из ко но та тив ног по тен ци ја ла лек се ме образ 
раз ви ло спе ци фич но пре не се но зна че ње из до ме на ети ке „част, по ште ње, по нос, до сто јан ство, 
сло бо да (у мо рал ном сми слу), стид, срам” (2010: 406). 

14 Тер ми ном аси ме трич на по ли се ми ја у фра зе о ло ги ји се озна ча ва та ква вр ста ме ђу је зич-
ког од но са у ко јем су из ра зи фор мал но иден тич ни, али је је дан од њих ви ше зна чан, док дру ги 
има са мо јед но зна че ње (do Bro Vol ’skiĭ 2005: 370). У том слу ча ју мо но се мич ном из ра зу (би ти 
чи стих ру ку, има ти чи сте ру ке) од го ва ра са мо јед но од мо гу ћих зна че ња по ли се мич ног из ра за 
из дру гог је зи ка (con las ma nos lim pi as). По сма тра ни та ко, у сво јој це ли ни, ови из ра зи на ме ђу-
је зич ком пла ну ни су пот пу ни екви ва лен ти, за то што не гра де од нос ре ци про ти те та, а њи хо ва 
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По ред ових по зи тив но обо је них кон струк ци ја постојe и оне ко је упу-
ћу ју на не мо рал ног и не по ште ног чо ве ка, кра дљив ца, ко ји је упле тен у не-
за ко ни те рад ње: (у)ка ља ти/(у)пр ља ти ру ке, (би ти) пр ља вих ру ку, има ти 
пр ља ве/не чи сте ру ке, man char se las ma nos (досл. ʻ(у)пр ља ти се ша ке’). Ка да 
се про ши ре лек сич ком ком по нен том крв (san gre) по ја ча ва им се сли ко ви тост 
и ин тен зи ви ра зна че ње, а по је дин цу се при пи су ју атри бу ти зли ков ца, уби це: 
(о)кр ва ви ти ру ке, има ти кр ва ве ру ке, ома сти ти ру ке кр вљу, man char las 
ma nos de san gre (досл. ʻ(у)пр ља ти ша ке кр вљу’). Иста ме та фо рич ка сли ка 
мо ти ви ше екви ва лен те (о)пра ти ру ке и la var se las ma nos (de un asun to) (досл. 
ʻ(о)пра ти ша ке (од не че га)’), ко ји опи су ју осо бу ко ја ски да од го вор ност и 
кри ви цу са се бе и не ги ра по ве за ност с не де ли ма. Из ра зи на ста ју на осно ву 
ду жих об ли ка (о)пра ти/уми ти ру ке као Пи лат, тј. la var se las ma nos co mo 
Pon cio Pi la to и Н. Ву ло вић им при пи су је ста тус ин тер на ци о нал них би бли-
за ма (2014: 67).

У срп ском је зи ку по сто ји ве о ма илу стра ти ван из раз не га тив не ко но ти-
ра но сти: не би(х) му ни орах из ру ке узео. Упо тре бља ва се за пред ста вља ње 
рђа вог чо ве ка ко ји иза зи ва га ђе ње, пр во бит но са мо у фи зич ком сми слу, јер 
је не у ре дан и пр љав, а по том и у пре не се ном, мо рал ном сми слу, за то што је 
рђав и лош чо век.

3.5. дА Ре жљИв//твР дИ ЦА, лО ПОв. Уо че но је да по сто је из ра зи мо ти ви са ни 
пре не се ним зна че њем ру ке као ор га на ко ји да је, по кла ња, ну ди. Из раз би ти 
ши ро ке ру ке опи су је да ре жљи ву, ве ли ко ду шну осо бу ко ја по кла ња не ште-
де ћи, ла ко и ра до, а ме та фо рич ка мо ти ви са ност овог из ра за ја сна је и не дво-
сми сле на: чин ши ре ња и отва ра ња ру ку при да ри ва њу мо ти ви ше зна че ње 
да ре жљи во сти (opa Šić – spi ci ja rić paŠ kVan 2011). У шпан ском је зи ку (te ner) 
ma no abi er ta (досл. (̒има ти) отво ре ну ша ку’) ква ли фи ку је по је дин ца као ве-
ли ко ду шног. Ва ри јан те (би ти) ла ке ру ке и има ти ла ку ру ку мо гу се, из ме ђу 
оста лог, од но си ти на не ко га ко је ра си пан, док из раз би ти твр де ру ке мо же 
име но ва ти чо ве ка ко ји „те шко да је но вац, од већ је ште дљив, шкрт” (РМС). 

С дру ге стра не, по сто је из ра зи мо ти ви са ни сим бо ли ком ру ке као ор га-
на ко ји узи ма, гра би, при сва ја не што ту ђе. FrHsj на во ди об лик (има ти) 
ду ге/ду гач ке ру ке за не ко га ко је ло пов, кра дљи вац, али је у са вре ме ном је-
зи ку че шћа ва ри јан та (има ти) ду гач ке пр сте. У шпан ском је зи ку по сто је 
иден тич не кон струк ци је: ser lar go de ma nos (досл. ʻби ти ду гач ких ша ка’), 
te ner la ma no (muy) lar ga (досл. ʻима ти (ве о ма) ду гач ку ша ку’), за кра дљив ца 
и ло по ва, али се оне при мар но од но се на гру бог чо ве ка.

Иде ју кра ђе ис ка зу ју и об ли ци за ву ћи/за вла чи ти ру ку у ту ђи/не чи ји 
џеп. Они су зна чењ ски тран спа рент ни, јер су им до слов но и пре не се но зна-
че ње ја сно по ве за ни. На ста ју про ши ри ва њем основ ног об ли ка за ву ћи ру ку 
у џеп са зна че њем „по тро ши ти, од лу чи ти се на тро шак”. Иа ко шпан ски фра-
зе о ло шки реч ни ци (DFDEA, DFEM) не бе ле же слич ну кон струк ци ју, пре-
тра га кор пу са crea по твр ђу је упо тре бу об ли ка me ter la ma no en la bil le te ra 
(досл. с̒та ви ти ша ку у нов ча ник’) у зна че њу „пла ти ти”.

кон тра стив на де скрип ци ја и лек си ко граф ска ин фор ма ци ја мо ра ју са др жа ти овај по да так, ка ко 
ко ри сни ку не би пру жи ли по ло вич ну ин фор ма ци ју (do Bro Vol ’skiĭ 2005: 370).
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У шпан ском је зи ку из раз un tar(le ) la(s) ma no(s) a al gu ien (досл. ʻпод ма-
за ти/ на ма за ти не ко ме ша ку/ша ке’) оства ру је зна че ње „под ми ти ти, пот ку-
пи ти”, док у срп ском је зи ку не по сто ји фор мал но исто ве тан екви ва лент. 

3.6. стРОГ, су РОв//ПО КО РАН, Не мО ћАН. Срп. ру ка и шп. ma no про дук тив не 
су у ге не ри са њу иди о мат ских из ра за ко ји оства ру ју зна че ња из до ме на вла-
сти, мо ћи, кон тро ле. Ова се ман тич ка под гру па мо ти ви са на је сим бо ли ком 
ру ке као сво је вр сног ору ђа; „ru ka isto vre me no iz ra ža va ide je de lo va nja, mo ći” 
(...) „ru ka je kra ljev ski znak, oru đe vla sti i ozna ka do mi na ci je” (RS). 

Из ра зи по пут (би ти/има ти) чвр сту/jaку ру ку, (би ти/ има ти) гво зде ну/
че лич ну/же ле зну ру ку, ка рак те ри шу по је дин ца као стро гог. Пре ма пре тра жи-
ва чу crea у шпан ском је зи ку нај че шће је ко ри шћен из раз ma no du ra (досл. 
ʻчвр ста ша ка’), док су ма ње фре квент не ва ри јан те ma no de hi er ro (досл. ʻгво-
зде на/же ле зна ша ка’) и ma no fu er te (досл. ʻја ка ша ка’), а сви опи су ју стро гог 
чо ве ка, не по пу стљи вог у сво јим зах те ви ма. Слич ну иде ју ис ка зу је не фор-
мал ни фра зем аpretar (la) ma no (досл. ʻсти сну ти ша ку’), за чо ве ка ко ји је 
пре те ра но строг и ри го ро зан.15 Су про тан кон цепт ис ка зу ју ва ри јан те аbrir/
ate nu ar/aflo jar la ma no (досл. ʻотво ри ти/убла жи ти/осла би ти ша ку’), за оно га 
ко је благ и по пу стљив (озна ча ва ју „убла жи ти кри те ри ју ме”, „не би ти ви ше 
строг и зах те ван”).

Из дво је ни су и не га тив но обо је ни из ра зи ко ји ква ли фи ку ју по је дин ца 
као на сил ни ка и си ле џи ју. Ви ше знач ни шпан ски фра зем (te ner) ma no lar ga 
(досл. ̒ (има ти) ду гач ку ша ку’) упу ћу је на чо ве ка „ко ји има скло ност да уда ра” 
(DFDEA, DFEM). Ње гов срп ски екви ва лент, из раз има те шку ру ку, од но сно 
те шке је ру ке та ко ђе опи су је осо бу ко ја „има јак, сна жан уда рац” (РМС).16 

Иди о мат ски из ра зи с ком по нен том срп. ру ка и шп. ma no упо тре бља ва ју 
се и да ока рак те ри шу чо ве ка као не моћ ног, за ви сног од дру гих. Де фи ни ци-
ја из ра за би ти (с)ве за них ру ку упу ћу је на нај ра зли чи ти је вр сте огра ни че ња: 
„би ти за ви сан од ко га, не мо ћи ра ди ти по сво ме на хо ђе њу, би ти огра ни чен 
у рас по ла га њу чим” (РМС). У реч ни ци ма на срп ском је зи ку за бе ле же не су 
и ре ђе ко ри шће не ва ри јан те би ти спу та них ру ку (FRHSJ), (би ти) од се че них 
ру ку, од но сно од се че не су не ко ме ру ке („не би ти сло бо дан у ра ду, по ступ ци-
ма, би ти спу тан”, FRHSJ). Слич но се упо тре бља ва ју шпан ске ва ри јан те te ner 
las ma nos ata das (досл. ʻима ти (с)ве за не ша ке’), con las ma nos ata das (досл. 
(̒с)ве за них ша ка’), (estar) ata da de (pi es y) ma nos (досл. (̒би ти) (с)ве за них (сто-

па ла и) ша ка’). Све оне опи су ју не ко га ко је спу тан и не ма сло бо ду, с ја сном 
сим бо ли ком не мо ћи и пот чи ње но сти ко ју пре но си сли ка чо ве ка ко ме су 
ве за не ру ке. По сто ји и из раз (би ти) (сле по) ору ђе у не чи јим ру ка ма ко ји упу-
ћу је на по кор ну и по слу шну осо бу („би ти по кор ни из вр ши лац ту ђих же ља, 

15 Из ра зи ге стов ног по ре кла аpretar (la) ma no (досл. ʻсти сну ти ша ку’) у зна че њу „би ти 
строг” и сти ска ти/сти сну ти/стег ну ти ру ку(е)/ша ку(е) има ју ве о ма слич ну мо ти ва ци ју и фор-
мал но су по ду дар ни. Ипак, срп ски из раз озна ча ва „ру ко ва ти се с ким ср дач но” (РМС), а ње го во 
пре не се но зна че ње име ну је по ми ре ње, сло гу, као и чо ве ко ва тре нут на осе ћа ња из до ме на 
уз не ми ре но сти (узру ја ност, за бри ну тост, бес). Сто га они на ме ђу је зич ком ни воу гра де од нос 
при вид не екви ва лен ци је и илу стру ју та ко зва не фра зе о ло шке ла жне при ја те ље.

16 Фра зе ми има те шку ру ку и те шке је ру ке озна ча ва ју и „не вешт је, не иде му ла ко по-
сао ко ји се оба вља” (РМС). Слич но су мо ти ви са ни об ли ци би ти ла ке ру ке, има ти ла ку ру ку, 
ко ји по ред зна че ња „вешт, пре ци зан”, име ну ју и не ко га ко „не за да је ја ке уда р це” (FRHSJ).
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ту ђе во ље, би ти сред ство за оства ре ње ту ђег ци ља” FRHSJ). Иде ју по кор но сти 
вер ба ли зу је под јед на ко сли ко вит из раз пот пу но дру га чи је ме та фо рич ке 
осно ве: је сти не ко ме из ру ке. Овим фра зе ми ма срп ског и шпан ског је зи ка 
са др жин ски се су прот ста вља ју об ли ци има ти/до би ти/да ти (не ко ме) сло-
бод не/од ре ше не ру ке, ко ји при па да ју до ме ну сло бо де, не за ви сно сти и сво је-
вољ но сти (у од лу чи ва њу, де ла њу). 

3.7. ОстА ле КА РАК те РИ ЗА ЦИ је. Овом ана ли зом фра зе ма с ком по нен та ма 
срп. ру ка и шп. ma no не ис цр пљу ју се све њи хо ве мо гућ но сти за ка рак те ри-
за ци ју чо ве ка. По сто је из ра зи ко ји се се ман тич ки не удру жу ју с дру ги ма у 
ви ше те мат ске или кон цеп ту ал не бло ко ве и ко ји че сто не ма ју пре вод не екви-
ва лен те у циљ ном је зи ку. У шпан ском је зи ку лек се ма manо кон сти ту и ше 
фра зе о ло ги зме из до ме на ин те лек ту ал них чо ве ко вих спо соб но сти (му др ост, 
ин те ли ген ци ја, упу ће ност и оба ве ште ност): sa ber lo que se ti e ne/ trae/lle va 
en tre ma nos (досл. ʻзна ти шта има/но си из ме ђу ша ка/у ша ка ма’), sa ber (al gu-
ien) dónde ti e ne/cuál es la/su ma no de rec ha (досл. ʻзна ти (не ко) где/ко ја му је 
де сна ша ка’), опи су ју осо бу ко ја „ни је глу па”, већ је „ве о ма упу ће на” и „спо-
соб на” (dFdea, due). Њи хо ва праг ма ти ка по ка зу је да се нај че шће ко ри сте 
у од рич ном об ли ку, ка да ка рак те ри шу по је дин ца као не спо соб ног и при глу-
пог и на кор пу су crea про на ла зи мо хи ља де при ме ра та кве упо тре бе. Ови 
из ра зи ка рак те ри шу не фор мал ни го вор, те их у срп ски је зик тран спо ну је мо 
не ким од мно го број них ко ло кви јал них из ра за раз ли чи тих мо ти ва ци ја: не ма 
кли ке ра/мо зга (у гла ви), не ма (бла ге) ве зе/пој ма (са жи во том).

Шпан ски је зик по мо ћу ком по нен те bra zo (ʻру ка’) вер ба ли зу је иде ју 
твр до гла во сти: no dar su/el bra zo a tor cer (досл. ʻне дoпустити да му ру ка 
бу де са ви је на’) име ну је твр до гла ву осо бу ко ја не од сту па од сво јих уве ре ња. 
Из раз во ди по ре кло из игре оба ра ња ру ку и мо ти ви сан је сли ком так ми ча ра 
ко ји не до пу шта да му ру ка пад не на сто. 

У срп ском је зи ку се, на при мер, по је ди нац мо же пред ста ви ти као дру-
га чи ји, чу дак, осо бе њак, чак и на стран (би ти на сво ју ру ку), или као не ко ко 
је исти као и дру ги (би ти на јед ну (исту) ру ку), док се за же ну ла ког мо ра ла 
ка же да је про шла кроз мно ге ру ке. Шпан ски је зик не по зна је ова кве вр сте 
ква ли фи ка ци ја. 

4. ЗА Кљу чАК. Све о бу хват на ана ли за фра зе о ло ги за ма с ком по нен та ма 
срп. ру ка и шп. ma no са вре ме ног срп ског и шпан ског је зи ка укљу чи ла је 
сра зме ран број фра зе о ло ги за ма (154 из срп ског и 140 из шпан ског је зи ка) и 
утвр ди ла да су у пи та њу лек се ме нај ви ше фра зе о ло шке про дук тив но сти. 
Ана ли за је по ка за ла да лек се ме ру ка/bra zo и ша ка/ma no има ју исто уже, 
лек си ко граф ско од ре ђе ње, док им се ши ре, се ман тич ко од ре ђе ње до не кле 
раз ли ку је. У срп ском је зи ку је у упо тре би до ми нант на лек се ма ру ка, ко ја 
има ве о ма раз ви јен фра зе о ло шки по тен ци јал, док се ша ка ре ђе упо тре бља-
ва и не ма раз ви јен фра зе о ло шки по тен ци јал. У шпан ском је зи ку је ma no у 
упо тре би фре квент ни ја и фра зе о ло шки про дук тив ни ја. 

И у срп ском и у шпан ском је зи ку ве о ма број ну и се ман тич ки ра зно вр сну 
ску пи ну чи не фра зе о ло ги зми из гру пе тзв. ка рак те ри за то ра, ко ји опи су ју 
чо ве ка пред ста вља ју ћи ње го ве при вре ме не или трај не осо би не, а ме та фо ре 
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мо ти ви са не овим де лом те ла ге не ри шу раз ли чи та зна че ња у окви ру ве о ма 
ши ро ких кон цеп ту ал них до ме на. Ана ли зи ра ни фра зе о ло ги зми функ ци о ни-
шу као ква ли фи ка то ри за то што на екс пре си ван и сли ко вит на чин опи су ју 
чо ве ко ве спо соб но сти (ма ну ал не, ин те лек ту ал не), ка рак тер не и мо рал не осо-
би не, док у оба је зи ка ве о ма рет ко слу же као де скрип то ри фи зи чог из гле да. 
Фра зе о ло шка зна че ња се у кон тра сти ра ним је зи ци ма из во де из ви ше стру ке 
али уни вер зал не сим бо ли ке ру ке као ор га на ко јим се ра ди, ко ји да је и пру-
жа или узи ма, ко ји уда ра и ка жња ва, као сим бо ла по ми ре ња и по мо ћи или 
мо ћи, до ми на ци је и вла сти. 

Ова кон тра стив на ана ли за, упра вље на пре ма оно ма си о ло шком и се-
ман тич ком кри те ри ју му, утвр ди ла је по сто ја ње шест се ман тич ко-кон цеп-
ту ал них гру па фра зе о ло ги за ма с ком по нен та ма ру ка и ma no у срп ском и 
шпан ском је зи ку: 1. гру па из ра за ко ји оства ру ју зна че ња из до ме на фи зич ке 
спрет но сти (чо век је вешт и спре тан или не спре тан) не знат но је број ни ја у 
шпан ском је зи ку; 2. у оба је је зи ка нај број ни ја гру па из ра за из до ме на мар љи-
во сти и ле њо сти (чо век је за у зет или до кон, вре дан или лењ) и у њој пред ња че 
не га тив но ко но ти ра на зна че ња (ле њи вац, дан гу ба); 3. зна че ња из ра за из до-
ме на успе ха (чо век је успе шан или не у спе шан) за сту пље ни ја су у срп ском 
је зи ку; 4. у срп ском је зи ку су број ни ји и из ра зи из до ме на мо рал но сти (чо век 
је до бар или лош, по штен или не по штен), и та зна че ња углав ном но се не га-
тив не ко но та ци је; 5. у оба је зи ка да те лексемe има ју сла бо раз ви јен по тен-
ци јал код ге не ри са ња из ра за ко ји опи су ју да ре жљи вог или шкр тог чо ве ка; 
6. зна че ња из до ме на вла сти (чо век је строг и су ров или по ко ран и не мо ћан) 
у фра зе о ло ги ји два је зи ка под јед на ко су раз ви је на и у оба је зи ка пре о вла да-
ва ју не га тив но обо је на зна че ња. 

Ова гру па срп ских и шпан ских со мат ских фра зе ма нај че шће ус по ста-
вља од но се де ли мич не и пот пу не пре вод не екви ва лен ци је. За кљу чак је да 
њи хо ва зна че ња на ста ју на уни вер зал ним ме та фо рич ким пре но си ма за сно-
ва ним на те ле сном ис ку ству, као и да та зна че ња по ка зу ју ка ко се пер цеп-
ци ја и де скрип ци ја чо ве ка кон цеп ту а ли зу ју по мо ћу људ ског те ла. Из ра зи та 
ан тро по ме трич ност ове гру пе фра зе ма у оба је зи ка по твр ђу је да се чо век 
по ста вља као основ ни ори јен тир, а да се по ја ве из ње го вог окру же ња вред-
ну ју на крај ње су бјек ти ван на чин. Нај ре ђе се оства ру је од нос нул те екви ва-
лен ци је, ка да из ме ђу срп ског и шпан ског је зи ка не ма по ду дар но сти у кон цеп-
ту а ли за ци ја ма (би ти на сво ју ру ку, би ти срећ не/не срећ не ру ке; sa ber lo que 
se ti e ne/trae/lle va en tre ma nos).
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Ane ta Tri vić

SER BIAN AND SPA NISH IDI OMS WITH LE XE MES RU KA AND MA NO (‘HAND’) 
AS HU MAN CHA RAC TE RI ZERS 

S u m  m a r y

This pa per is part of a bro a der re se arch on so ma tic idi oms, i.e. idi oms ba sed on the terms for 
parts of the body and it be longs to a gro up of con tra sti ve phra se o logy stu di es. In par ti cu lar, idi oms 
ba sed on the le xe mes ru ka and ma no (‘hand’) are ex plo red, mo re spe ci fi cally the gro up of the so-
cal led cha rac te ri zers. Tho se are idi oms that de scri be dif fe rent hu man abi li ti es (ma inly ma nual) as 
well as cer tain cha rac ter, mo ral and in tel lec tual qu a li ti es. Our cor pus is ba sed on 300 idi oms ex cerp ted 
from dif fe rent Ser bian and Spa nish le xi co grap hic (RMS, DRAE, DUE) and phra se o grap hic so u r ces 
(FRHSJ, Frsj, DFDEA, DFEM). The me a ning and use of le xe mes ru ka and ma no wit hin Ser bian 
and Spa nish lin gu i stic systems are ex pla i ned, pro ving the se le xe mes to be highly com pa ra ble units 
and va lid in di ca to rs of the cross-lin gu i stic re la ti on ship.

In the light of the cog ni ti ve lin gu i stic the ory, spe cial at ten tion is de di ca ted to the terms con-
cept, (con cep tual) me tap hor, me tonymy, map ping, hu man em bo di ment, mo ti va tion (köVecses 2010; 
joHnson 1990). The con tra sti ve analysis of idi oms’ se man tic and fun cti o nal fe a tu res in di ca tes a high 
de gree of cross-lin gu i stic cor re spon den ce bet we en them, which is a con se qu en ce of uni ver sal me tap-
ho ric map pings ba sed on the hu man body. No ta ble an thro po cen tri city and il lu stra ti ve and ex pres si ve 
ways of hu man de scrip tion are con fir med. The main ob jec ti ve of the study was to syste ma ti ze them 
in to lar ger se man tic-con cep tual gro ups in ac cor dan ce with the ono ma si o lo gi cal prin ci ple. Ac cor ding 
to the ir me a ning and a spe ci fic hu man cha rac te ri stic that they de scri be, a ge ne ral clas si fi ca tion is 
esta blis hed ac cor ding to which man is de pic ted as: 1) skil lful and dex te ro us or clumsy, 2) oc cu pied, 
a dan gler and lazy, 3) suc cessful or un suc cessful, 4) good or bad, ho nest or dis ho nest, 5) ge ne ro us 
or stingy or a thi ef , 6) se ve re and cruel or sub mis si ve and po wer less.

Уни вер зи тет у Кра гу јев цу
Фи ло ло шко-умет нич ки фа кул тет
Од сек за фи ло ло ги ју, Ка те дра за хи спа ни сти ку
Јо ва на Цви ји ћа бб, 3400 Кра гу је вац, Ср би ја
mo re na77@ptt.rs
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Би ља на Си мић Ве лич ко вић

ЛЕК СЕ МА ‘ОКО’ У КИ НЕ СКИМ И СРП СКИМ ИДИ О МИ МА 
КО ЈИ ИЗ РА ЖА ВА ЈУ ЕМО ЦИ ЈЕ*

Рад се ба ви кон тра стив ном ана ли зом ки не ских и срп ских иди о ма са лек се мом 
‘око’ ко ји из ра жа ва ју раз ли чи те емо ци је. Ана ли зом слич но сти ових иди о ма у два је зи-
ка и раз ли ка ме ђу њи ма ис тра жу је се на ко ји на чин лек се ма ‘око’ сту па у ко ло ка циј ске 
од но се са дру гим ре чи ма у ки не ским и срп ским иди о ми ма ко ји из ра жа ва ју емо ци је и на 
ко ји на чин се у овој вр сти иди о ма огле да кул тур на по за ди на у ве зи са мо ти вом очи ју.

Кључ не ре чи: лек се ма ‘око’, иди о ми, ки не ски је зик, срп ски је зик, емо ци је.

The pa per analyzes Chi ne se and Ser bian idi oms that con tain the le xe me ‘eye’ and ex press 
dif fe rent emo ti ons. By com pa ring the si mi la ri ti es and dif fe ren ces bet we en the se idi oms, the 
pa per in ve sti ga tes how the le xe me ‘eye’ ma kes col lo ca ti o nal re la ti ons with ot her words in 
idi oms, as well as the re flec tion of the cul tu ral bac kgro und re la ted to the mo ti ve of eye. 

Key words: le xe me ‘eye’, idi oms, Chi ne se lan gu a ge, Ser bian lan gu a ge, emo ti ons.

1. УвОд. Око као ор ган и чу ло ви да мо жда је је дан од нај о се тљи ви јих а 
ујед но и нај за го нет ни јих, не до вољ но ис тра же них де ло ва људ ског те ла. За хва-
љу ју ћи оку ви ди мо спољ ни свет, а исто вре ме но спољ ном све ту ода је мо на ше 
уну тра шње пси хич ко ста ње. Уо би ча је ни из раз у мно гим је зи ци ма и кул ту-
ра ма „очи су огле да ло ду ше” ни је ни ка ко слу ча јан, јер на са жет и је згро вит 
на чин из ра жа ва људ ско по и ма ње очи ју. Љу ди су од вај ка да зна ли да из раз у 
очи ма мо же по ка за ти раз ли чи те емо ци је. И не са мо из раз, већ и по кре ти 
очи ма или фи зи о ло шке про ме не у њи ма, на при мер пре вр та ње очима, за цр-
ве ње не очи, ис ко ла че не очи итд. 

Мо тив очи ју при су тан је у кул ту ри ка ко срп ског та ко и ки не ског на ро да, 
а с об зи ром на то да је је зик нео дво ји ви део кул ту ре, лек се ма ‘око’ на ла зи 
се у број ним из ра зи ма, иди о ми ма, фра за ма ко је се упо тре бља ва ју у сва ко-
днев ном жи во ту. Њи ма су на сли ко вит на чин уоб ли че на људ ска са зна ња и 
за па жа ња у ве зи са очи ма, пси хич ким ста њем и емо ци ја ма чо ве ка. Г. Штр бац 
(2013: 111) ис ти че да су фра зе о ло ги зми као је зич ка сред ства мар ки ра ни екс-
пре сив но шћу, те су ве о ма по год ни за обе ле жа ва ње раз ли чи тих емо ци ја и 
при том уно се по не што од тра ди ци о нал них, кул тур них и исто риј ских ка-
рак те ри сти ка го вор ни ка ко ји се њи ма слу же. М. Шип ка (2001: 51–52) на гла-
ша ва да фра зе ми ге стов но-ми мич ког по ре кла, тј. они фра зе ми ко ји су мо-
ти ви са ни по кре ти ма чо ве ко вог те ла укљу чу ју ћи и по кре те ми ши ћа ли ца 
(но са, очи ју, бра де и сл.), ни су у до вољ ној ме ри ис тра же ни и об ја шње ни.

* Рад пред ста вља про ши ре но и до пу ње но ис тра жи ва ње ко је се ти че јед ног де ла нео бја-
вље ног док тор ског ра да на ки не ском је зи ку од бра ње ног 2011. го ди не на Пе кин шком уни вер-
зи те ту за је зи ке (北京语言大学), на те му „По ре ђе ње ки не ских и срп ских со мат ских иди о ма 
ко ји из ра жа ва ју емо ци је” (“汉语、塞尔维亚语含有身体部位词的情感固定语对比研究”).
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Пред мет на шег ис тра жи ва ња је сте на чин на ко ји лек се ма ‘око’ сту па у 
ко ло ка циј ске од но се са дру гим ре чи ма у ки не ским и срп ским иди о ми ма 
ко ји из ра жа ва ју емо ци је, као и кул тур на усло вље ност ове вр сте иди о ма. Циљ 
ра да је да утвр ди слич но сти и раз ли ке у ко ло ка циј ском ве зи ва њу лек се ме 
‘око’ за дру ге ре чи у окви ру ки не ских и срп ских иди о ма, као и да осве тли 
ути цај кул ту ре на кон кре тан са др жај иди о ма. При ме ње на је кон тра стив на 
ана ли за из угла зна че ња и вр сте ре чи, ко ја под ра зу ме ва упо ре ђи ва ње иди о-
ма два ју је зи ка, ана ли зу, опи си ва ње и об ја шња ва ње до би је них ре зул та та. 

Гра ђу за овај рад чи ни укуп но 61 иди ом, од то га 27 ки не ских и 34 срп-
ска со мат ска иди о ма ко ји из ра жа ва ју емо ци је. Из во ри за гра ђу су ки не ски и 
срп ски реч ни ци иди о ма: реч ник Аб ду ла ха Му шо ви ћа Со мат ске фра зе о ло-
шке је ди ни це за из ра жа ва ње емо ци ја и њи хо ва син так сич ка функ ци ја (на 
ма те ри ја лу ру ског и срп ског је зи ка), реч ник Zhong guo guanyongyu ау то ра 
Чен Гу ан глеи (陈光磊); реч ник Hanying shu an gjie chengyu ci dian ау то ра Џен 
Сји (振喜) и реч ник Hanyu guanyongyu ci dian ау то ра Џоу Хун гјен (周宏溟). 

2. МО тИв очију у КИ Не сКОј И сРП сКОј Кул ту РИ. Мо тив очи ју при су тан је 
у тра ди ци ји и кул ту ри мно гих на ро да па та ко и ки не ског и срп ског. Ово је 
уте ме ље но на чи ње ни ци да су љу ди по сма тра њем сво га те ла и ње го вих де ло-
ва по ку ша ва ли да раз у ме ју и схва те свет ко ји их окру жу је. Ова кво по и ма ње 
ко смо са нај бо ље опи су је Љ. Ра ден ко вић (1996: 26): „Сли ка све та ко ји окру-
жу је чо ве ка ства ра на је истим ми са о ним по ступ ци ма ко ји су при ме ње ни за 
опа жа ње соп стве ног те ла и по ло жа ја у том све ту. По све му су де ћи, кључ 
раз у ме ва ња све та у мит ско-по ет ским тек сто ви ма ства ран је на осно ву опа-
жа ња људ ског те ла и ње го вог по ло жа ја у про сто ру. Те ло је по ста ло хе у ри-
стич ки мо дел за раз у ме ва ње ко смо са”. Ве зу из ме ђу по и ма ња чо ве ко вог те ла 
и ко смо са исти ау тор (1996: 7) да ље опи су је је згро ви то сле де ћим ре чи ма: 
„Ство ре на сим бо лич ка сли ка соп стве ног те ла, чо ве ку је по слу жи ла као ме-
ри ло за раз у ме ва ње ва се ље не”. 

Не из о став ни део ки не ске кул ту ре и сва ко днев ног жи во та је сва ка ко 
тра ди ци о нал на ки не ска ме ди ци на. У њој очи има ју ва жно ме сто и зна чај. 
Пре ма ау тор ки Ђинг (荆 2015), древ на ки не ска те о ри ја о уну тра шњим ор га-
ни ма „пет занг ор га на и шест фу ор га на” (五 脏六腑 wu zang li u fu) ка же да се 
ви тал на енер ги ја (精气  jin gqi) код сва ког чо ве ка ре флек ту је у очи ма. Ве ру је 
се да искон ски дух чо ве ка из ла зи из очи ју и вра ћа се у њих, те да се есен ци-
ја „уну тра шњих пет занг ор га на и шест фу ор га на” са ку пља и са жи ма у 
очи ма. Сто га ле кар тра ди ци о нал не ки не ске ме ди ци не по сма тра из раз и дух 
у очи ма па ци јен та да би се упо знао са ње го вим здрав стве ним ста њем. Ђинг 
(荆 2015) да ље ис ти че да се у нај ста ри јем ки не ском кла сич ном де лу о ме ди-
ци ни „Ху анг ди не и ђинг” (黄帝内经 Hu ang di ne i jing) ка же да су очи есен ци ја 
ђинг-а (精 jing), да се есен ци ја бу бре га ма ни фе сту је у зе ни ци ока, да се есен-
ци ја ми ши ћа ви ди у цр ном де лу зе ни це ока, те да се есен ци ја ћи-ја (气 qi)1 
ова пло ћу је у бе о ња чи ока. Из све га на ве де ног мо же се ви де ти да су бо ле сти 
очи ју по ве за не са уну тра шњим ор га ни ма, те је и ле че ње очи ју по ве за но са 

1 Пре ма тра ди ци о нал ној ки не ској ме ди ци ни, ћи (气  qi) је жи вот ни дах или енер ги ја ко ја 
стру ји те лом чо ве ка и ако до ђе до бло ка де про то ка ћи-ја у од ре ђе ном де лу он да на ста је бо лест. 
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ле че њем уну тра шњих ор га на. Очи су пре ма ки не ској тра ди ци о нал ној ме ди-
ци ни по ве за не са је тр ом, та ко да су про ме не у или на очи ма у ве зи са је тр ом. 
Сва ки уну тра шњи ор ган је по ве зан са од ре ђе ним осе ћа њем, те је је тра у 
ве зи са љут њом, бе сом, фру стра ци јом, огор че но шћу. Јед на од фи зи о ло шких 
про ме на је цр ве ни ло у очи ма или су во ћа ко је се по ја вљу ју ако је је тра обо ле ла.

Мо тив очи ју за у зи ма ва жно ме сто и у ки не ској умет но сти. Је дан од при-
ме ра је Пе кин шка опе ра (京剧Jingju) 2, у ко јој је ге сти ку ла ци ја очи ма са став-
ни део глу ме, а на ма ска ма ка рак те ри стич ним за ову опе ру очи су по себ но 
ис так ну те. У Пе кин шкој опе ри се пу тем на ро чи тих по кре та очи ју из ра жа ва-
ју и по ка зу ју раз ли чи та осе ћа ња и пси хо ло шка ста ња. Глум ци мо ра ју дуг 
вре мен ски пе ри од да ве жба ју по кре те очи ма, при лич но те шке и бол не на 
по чет ку обу ке. (Li 2010: 70). Ли у сво јој мо но гра фи ји о Пе кин шкој опе ри об ја-
шња ва да су „че ти ри ве шти не и пет ка но на” нео п ход ни за успе шно из во ђе ње 
ове умет нич ке фор ме, где на во ди да су очи је дан од ових ка но на, те у по себ ном 
де лу опи су је по кре те очи ју и њи хов зна чај у Пе кин шкој опе ри. Ау тор ка же 
да су очи „жи вот глум ца” те да из ра жа ва ју осе ћа ња ли ко ва у опе ри. Очи су 
на ро чи то ва жне за жен ске уло ге ка да је по треб но из ра зи ти суп тил на осе ћа ња. 
Ма ске, ко је су спе ци фич но обе леж је Пе кин шке опе ре, oсликавају се пре ма 
раз ли чи тим ка рак те ри ма ли ко ва, углав ном исто риј ских лич но сти. Упо тре-
бља ва ју се жи во пи сне бо је да би се пред ста ви ли из ра зи ли ца, што под ра зу-
ме ва по себ но ис цр та ва ње очи ју и обр ва. Та ко по сто је и на зи ви за из ра зе и 
вр сте очи ју као на при мер „очи фе ник са”3 или „гла ва лео пар да и зле очи”4.

У срп ској кул ту ри и тра ди ци ји мо тив ока се та ко ђе по ја вљу је вр ло ра но. 
Очи су као мо тив при сут не у број ним оби ча ји ма срп ског на ро да, а на ро чи-
то оним нај ва жни јим као што су вен ча ња, са хра не и сл. По сто је број ни ра-
до ви ко ји опи су ју мо тив „злих очи ју” тј. ве ро ва ње да се по гле дом мо же 
„уре ћи” дру га осо ба. П. Пе тро вић (1960: 34) об ја шња ва оби ча је у ве зи са овим 
ве ро ва њем: „Код љу ди, ко ји твр до ве ру ју у ма гич ну моћ очи ју и злих по гле да, 
као и у не ми нов ну осве ту од по кој ни ка, фи гу рал не пред ста ве њи хо вих очи-
ју би ле су по ве ро ва њу до вољ на за шти та по кој ни ка у гро бо ви ма и њи хо вог 
над гроб ног ка ме ња.” Он да ље (стр. 34) ци ти ра Т. Ђор ђе ви ћа (1934): „ве ро-
ва ње у стра хо ви ту моћ злих очи ју по сто ја ло је и по сто ји још и да нас, не где 
ја че, не где сла би је, код сви ју на ро да зе мљи не ку гле. Оно је вр ло ста ро…”, 
ис ти чу ћи (стр. 35) да су се „пред ста ве људ ских очи ју при ме њи ва ле и на 
оде ло не ве сте, на ко јој су упр те мно ге ра до зна ле очи, ме ђу ко ји ма, по ве ро-
ва њу, има и злих. Та кве за штит не фи гу ре ре жу се и по на ки ту жен ски ња, да 
би се за шти ти ле од уро ка, за тим на оде лу и по кри ва чу ма ле де це, ко ја то бож 
ни су ка дра да се од у пру по гле ди ма злих очи ју.” 

2 Пе кин шка опе ра (京剧 Jingju) је фор ма тра ди ци о нал ног ки не ског по зо ри шта у ко ме се 
ком би ну ју му зи ка, во кал но из во ђе ње, ми ми ка, плес и акро ба ти ка. На ста ла је у 18. ве ку а свој 
пу ни раз вој и про цват до сти же сре ди ном 19. ве ка. Да нас је из во ђе ње Пе кин шке опе ре ве о ма 
по пу лар но у Ки ни а по зна та је и у це лом све ту.

3 „Очи фе ник са” (丹凤眼 dan feng yan) су очи ко је ка рак те ри ше му дрост, па мет, као и 
од ре ђе ни шарм. Опи сно мо же мо ре ћи да су то очи чи ји су кра је ви из ви је ни на го ре. Оне су 
че сте у ки не ским кла сич ним опе ра ма као део шмин ке на ли цу код ли ко ва хра брих ле по ти ца. 

4 „Гла ва ле о пар да и зле очи” (豹头环眼 ba o tou hu aiyan ) су очи зле и сви ре пе као што 
из гле да ју очи ле о пар да.
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Као што мо же мо ви де ти из на ве де них ис тра жи ва ња мо ти ва ока у ки не-
ској и срп ској кул ту ри, раз ли ке ме ђу њи ма су из ра зи ти је не го слич но сти. У 
Ки ни је мо тив ока при су тан у тра ди ци о нал ној ки не ској ме ди ци ни и умет-
но сти, док је у срп ској кул ту ри при су тан у тра ди ци о нал ним оби ча ји ма и 
ве ро ва њи ма. 

3. ЗА сту Пље НОст ИдИ О мА КО јИ сА дР же леК се му ‘ОКО’ у КИ Не сКОм И сРП сКОм 
је ЗИ Ку. У сле де ћој та бе ли при ка зан је број ча ни од нос иди о ма пре ма емо ци ји 
ко ју из ра жа ва ју:

Вр ста емо ци је Број ки не ских 
иди о ма 

Број срп ских 
иди о ма

1. Љут ња (раз дра же ност, срџ ба, бес) 5 4
2. Ин те ре со ва ње (па жња, же ља) 8 19
3. Мр жња (зло ба, увре ђе ност, за вист) 4 5
4. Рав но ду шност (ин ди фе рент ност, иг но ри са ње) 6 4
5. Од бој ност (не ла год ност, од врат ност) 4 2
Уку пан број иди о ма 27 34

На осно ву да тог пре гле да мо же се за кљу чи ти да је број ки не ских и срп-
ских иди о ма ко ји са др же лек се му ‘око’ при бли жан у че ти ри вр сте емо ци ја: 
љут ња, мр жња, рав но ду шност и од бој ност, те да је број ки не ских иди о ма 
ко ји из ра жа ва ју емо ци ју љут ње, рав но ду шно сти и од бој но сти не знат но ве ћи 
у од но су на срп ске. Је ди ну при мет ну раз ли ку за па жа мо код иди о ма ко ји ма 
се опи су је ин те ре со ва ње (па жња, же ља), где је број срп ских иди о ма да ле ко 
ве ћи у од но су на ки не ске, а овај тип емо ци је ујед но се опи су је нај ве ћим 
бро јем иди о ма у на шем кор пу су из оба је зи ка. Од укуп но 34 срп ска иди о ма, 
пси хич ко ста ње ин те ре со ва ње (па жња, же ља) из ра жа ва 19 иди о ма, што је 
ви ше од по ло ви не укуп ног бро ја иди о ма. У ки не ском је зи ку, од укуп но 27 
иди о ма, 8 иди о ма из ра жа ва пси хич ко ста ње ин те ре со ва ње (па жња, же ља), 
што пред ста вља от при ли ке јед ну тре ћи ну укуп ног бро ја иди о ма. Ова чи-
ње ни ца мо же да ука зу је на то да је у срп ском је зи ку тј. у кул ту ри Ср ба реч 
‘око’, али пре све га око као ор ган чу ла ви да, у те сној ве зи са на ве де ним осе-
ћа њем. Овај по да так се та ко ђе мо же до ве сти у ве зу са по ме ну тим ис тра жи-
ва њи ма П. Пе тро ви ћа (1960), ко ји ка же да је у тра ди ци ји сло вен ских на ро да 
оби чај да се очи цр та ју на над гроб ним спо ме ни ци ма ка ко би се по кој ник 
за шти тио, као и да се мо тив очи ју по ја вљу је на ко шу ља ма, на ка пи и на оде ћи 
не ве сте да би се за шти ти ла од „уро кљи вих очи ју”, а ово ве ро ва ње је у ве зи 
са осе ћа њем ин те ре со ва ња за дру ге љу де, од но сно же ље ко ја мо же би ти и 
зла. На осно ву на шег ис тра жи ва ња, у ки не ској кул ту ри мо тив „злих очи ју” 
ни је по знат, та ко да је мо гу ће да се ов де мо же тра жи ти раз лог за што је број 
иди о ма ко ји уз по моћ лек се ме ‘око’ у срп ском је зи ку из ра жа ва ју баш пси-
хич ко ста ње ин те ре со ва ња (па жње, же ље) та ко ве ли ки, док је ова квих идио-
ма у ки не ском је зи ку мно го ма ње. Ово по твр ђу је да се у иди о ми ма огле да ју 
кул тур не вред но сти го вор ни ка да тог је зи ка од но сно ова пло ћу ју осо бе но сти 
кул ту ре на ро да ко ји тим је зи ком го во ри.

БИ ЉА НА СИ МИЋ ВЕ ЛИЧ КО ВИЋ
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4. ПО Ре ђе ње КИ Не сКИХ И сРП сКИХ ИдИ О мА сА леК се мОм ‘ОКО’ НА ОсНО ву 
емО ЦИ јА КО је ИЗ РА жА вА ју. У овом де лу из вр ши ће мо ана ли зу ки не ских и срп-
ских иди о ма са лек се мом ‘око’ ко ји из ра жа ва ју раз ли чи те емо ци је. Нај пре 
ће мо на ве сти ки не ске иди о ме и вр сте ре чи са ко ји ма лек се ма ‘око’ сту па у 
ко ло ка циј ски од нос, по том ће мо из вр ши ти ана ли зу, а на кон то га на исти 
на чин на ве сти срп ске иди о ме и ана ли зи ра ти их. На кра ју ће би ти из вр ше но 
по ре ђе ње на осно ву вр ста и зна че ња ре чи у ко ло ка ци ји са лек се мом ‘око’. У 
скла ду са оп штим ци љем овог ра да, кон крет ни ци ље ви ана ли зе су сле де ћи: 
1. утвр ди ти мо гу ће пра вил но сти на осно ву ко јих лек се ма ‘око’ сту па у ко ло-
ка циј ски од нос са ре чи ма у ки не ским и срп ским иди о ми ма ко ји из ра жа ва ју 
емо ци је; 2. утвр ди ти раз ли ке и слич но сти у ко ло ка циј ским од но си ма у ки-
не ским и срп ским иди о ми ма и њи хо ву усло вље ност кул ту ра ма два ју на ро да.

Ана ли за је из вр ше на на осно ву вр сте емо ци је од но сно пси хич ког ста ња 
ко је иди о ми из ра жа ва ју: 1. љут ња (раз дра же ност, срџ ба, бес); 2. ин те ре со-
ва ње (па жња, же ља, усред сре ђе ност); 3. мр жња (зло ба, увре ђе ност, за вист); 
4. рав но ду шност (ин ди фе рент ност, иг но ри са ње); 5. од бој ност (не ла год ност, 
од врат ност). 

4.1. љут њА (РАЗ дРА же НОст, сРџ БА, Бес)
4.1.1. КИ Не сКИ је ЗИК. У на шем кор пу су из ки не ског је зи ка по сто ји 5 идио-

ма ко ји са др же лек се му ‘око’ а из ра жа ва ју емо ци ју љут ње. У њи ма лек се ма 
‘око’ до ла зи у ко ло ка циј ски од нос са сле де ћим ре чи ма:

а. 眼睛/目 (око) + при дев: 红 (цр вен), 怒 (љут):
1) 眼红 (цр ве не очи),
2) 怒目而视 (љу ти тим очи ма гле да ти);
б. 眼睛/目 (око) + име ни ца:齿 (зу би), 眉 (обр ве), 胡子 (бра да):
3) 吹胡子瞪眼 (ду ва ти у бра ду и бе сно гле да ти),
4) 怒目切齿 (љу ти то гле да ти и шкр гу та ти зу би ма),
5) 横眉怒目 (укр сти ти обр ве и љу ти то гле да ти).

У пр вом иди о му ‘око’ сто ји у не по сред ној ве зи са лек се мом ‘цр ве но’, а 
из ис ку ства зна мо да цр ве ни ло у очи ма пред ста вља фи зи о ло шку про ме ну 
ко ја на ста је ка да је не ко љут. Пре ма тра ди ци о нал ној ки не ској ме ди ци ни, као 
што је ре че но, љут ња се по ве зу је са очи ма и је тр ом, а из ра жа ва се као цр ве-
ни ло у очи ма, та ко да је овај иди ом у не по сред ној ве зи са фи зи о ло шким 
ста њем љу ти тог чо ве ка. У овом слу ча ју за из ра жа ва ње емо ци је љут ње ко-
ри сти се ме то ни ми ја, што је у скла ду са те о ри јом кон цеп ту ал не ме та фо ре 
ко ју су по ста ви ли Леј коф и Џон сон (la koFF ‒ joHnson 1980). Оста ли иди о ми 
у свом са ста ву има ју ре чи за де ло ве те ла ко ји се та ко ђе ко ри сте ка да је осо ба 
у ста њу љут ње: ‘зу би’, ‘обр ве’, ‘бра да’, као и озна ку од го ва ра ју ће ге сти ку ла-
ци је: ду ва ње у бра ду, шкр гу та ње зу би ма, укр шта ње обр ва, као и љу тит 
по глед. За јед нич ка од ли ка на ве де них ки не ских иди о ма је сте то што сви 
опи су ју фи зи о ло шко ста ње чо ве ка ко ји је љут као и не све сну или све сну 
ге сти ку ла ци ју ко ја пра ти ову емо ци ју.

4.1.2. сРП сКИ је ЗИК. У срп ском кор пу су по сто је 4 иди о ма ко ји са др же 
лек се му ‘око’ и из ра жа ва ју емо ци ју љут ње. Лек се ма ‘око’ до ла зи у ко ло ка циј-
ски од нос са мо са гла го ли ма: 
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око + гла гол: се ва ти/сев ну ти, мра чи ти се/смрк ну ти се, ба ци ти (со), ши ба ти/
оши ну ти/стре ља ти/про стре ли ти:
1) се ва ти/сев ну ти очи ма на не ко га/не што,
2) мра чи се/смр кло се пред очи ма не ко ме,
3) ба ци ти со у очи не ко ме, 
4) ши ба ти/оши ну ти/стре ља ти/про стре ли ти очи ма не ко га.

Гла го ли ко ји се по ја вљу ју у иди о ми ма 1) и 2) опи су ју вре мен ске при ли ке 
као што су се ва ти, мра чи ти се, смрк ну ти се, ко ји ма је за јед нич ко то што 
су на не ки на чин не по жељ не: се ва ти је нeпожељно у од но су на ве дро не бо, 
а смра чи ти се је ре ла тив но не по жељ но у од но су на раз да ни ти се. Дру га два 
иди о ма са др же гла го ле ко ји у се би но се зна че ње ‘по вре ди ти не ко га’: уко ли-
ко у ре ал но сти за и ста не ко ме ба ци мо со у очи, то је за си гу р но опа сно по 
здра вље очи ју, а рад ње као што су ши ба ти, оши ну ти, стре ља ти, про стре-
ли ти та ко ђе на но се бол и по вре ду. 

4.1.3. ПО Ре ђе ње. При мет на раз ли ка из ме ђу два је зи ка је у то ме што се у 
ки не ским иди о ми ма по ред лек се ме ‘око’ сре ћу и ре чи за дру ге де ло ве те ла 
(‘зу би’, ‘обр ве’, ‘бра да’), док се у срп ским иди о ми ма по ред ре чи ‘око’ не по-
ја вљу ју ре чи за дру ге де ло ве те ла. Раз ли ка је и у то ме што срп ски иди о ми у 
свом са ста ву има ју ре чи за озна ча ва ње вре мен ских при ли ка (се ва ти и смра-
чи ти се), као и рад ње ко је се од но се на по вре ђи ва ње дру ге осо бе (ши ба ти, 
про стре ли ти и сл.), док са ки не ским иди о ми ма ово ни је слу чај. Тре ћа раз ли-
ка је у то ме што се ки не ски иди о ми за сни ва ју на фи зи о ло шким про ме на ма 
ко је пра те емо ци ју љут ње, као и на ге сти ку ла ци ји као што су ду ва ње у бра ду, 
шкр гу та ње зу би ма и сл. што би би ла ме то ни ми ја за љут њу, док срп ски идио-
ми ви ше ко ри сте ме та фо ре (ба ци ти со, про стре ли ти, оши ну ти) итд. 

За јед нич ка од ли ка срп ских и ки не ских иди о ма је сте да опи су ју фи зио-
ло шке по ја ве ко је очи тр пе под ути ца јем емо ци је љут ње, на при мер, очи по-
ста ју цр ве не у ки не ским иди о ми ма а мра че се у срп ским, очи гле да ју бе сно 
и љу ти то у ки не ским а стре ља ју и ши ба ју не ко га у срп ским иди о ми ма. 

4.2. ИН те Ре сО вА ње (ПА жњА, же љА, усРед сРе ђе НОст)
4.2.1. КИ Не сКИ ИдИ О мИ. У на шем кор пу су ки не ског је зи ка има 8 иди о ма 

ко ји из ра жа ва ју пси хич ко ста ње ин те ре со ва ње (па жња, же ља, усред сре ђе ност): 
а. 眼睛 (око) + при дев: 热 (врућ), 绿 (зе лен), 野 (ди вљи):
1) 眼儿热 (вру ће очи – „ужа ре ним очи ма по сма тра ти”),
2) 眼睛发绿 (очи по зе ле не – „има ти ја ку же љу за не чим”),
3) 打野眼 (отво ри ти ди вље очи – „би ти ра се јан, не у сред сре ђен”); 
б. 眼睛 (око) + гла гол: 有 (има ти), 争夺 (за до би ти, осво ји ти), 望 (гле да ти), 等待
(че ка ти), 不转睛 (не треп та ти), 拭 (擦) (обри са ти):
4) 有眼睛 (има ти очи – „би ти по сма тран, има ти не чи ју па жњу”),
5) 争夺眼球 (за до би ти/осво ји ти оч не ја бу чи це – „ис ко па ти очи, тру ди ти се да 
се за до би је па жња”),
6) 望眼欲穿 (очи гле да ју са не из мер ном же љом и на дом – „очи ис па до ше од 
гле да ња и на да ња; иш че ки ва ње”),
7) 目不转睛 (не треп та ти, има ти/др жа ти ши ром отво ре не очи),
8) 拭目以待 (обри са ти очи и че ка ти шта ће би ти, би ти не стр пљив, има ти буд но 
око).

БИ ЉА НА СИ МИЋ ВЕ ЛИЧ КО ВИЋ
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У на ве де ним иди о ми ма уо ча ва се опи си ва ње про ме на на очи ма, очи 
по ста ју зе ле не, ди вље и вру ће. Ка да је реч о гла го ли ма, не мо же се уо чи ти 
од ре ђе на пра вил ност, јер су сви они раз ли чи ти, али ви ше иди о ма опи су је 
ста ње иш че ки ва ња. Оп шта од ли ка ових иди о ма је сте да са др же опи се ока 
као де ла те ла и на тај на чин из ра жа ва ју пси хич ко ста ње па жње, же ље, усред-
сре ђе но сти. Ка рак те ри стич но је по ја вљи ва ње зе ле не бо је да би се из ра зи ло 
осе ћа ње же ље за не чим. 

4.2.2. сРП сКИ је ЗИК. У кор пу су срп ског је зи ка про на шли смо 19 иди о ма 
ко ји из ра жа ва ју пси хич ко ста ње усред сре ђе но сти, па жње, же ље и сл. У од но су 
на дру ге вр сте емо ци ја, нај ве ћи број иди о ма у на шем кор пу су је из ове гру пе: 

а. око + при дев: ве ћи, гла дан, ужа рен, бу дан, отво рен:
1) има ти ве ће очи не го же лу дац, 
2) очи су глад не не ко ме/им а глад не очи,
3) ужа ре ним очи ма по сма тра ти,
4) под буд ним оком не чи јим,
5) отво ре них очи ју.
У при ме ри ма 1) и 2) у лек сич ком са ста ву иди о ма по ред лек се ме ‘око’ 

по сто је име ни ца ‘же лу дац’ и при дев ‘гла дан’, та ко да су ова два иди о ма ко-
ја из ра жа ва ју же љу у се ман тич ком по гле ду слич на. При ме ри 4) и 5) у свом 
лек сич ком са ста ву има ју при де ве ‘бу дан’ и ‘отво рен’, ко ји су срод ни у зна-
чењ ском сми слу и по ве за ни са пси хич ким ста њем па жње, усред сре ђе но сти. 

б. око + гла гол: гу та ти/је сти, про жди ра ти, пре тво ри ти се, уне ти се, за па-
сти, гле да ти/ме ри ти, ба ца ти, отво ри ти, оти ћи, ис ка па ти, др жа ти/има ти, 
не ис пу шта ти, не мо ћи одво ји ти (ски ну ти), ис ко чи ти:
6) гу та ти/је сти очи ма не ко га/не што,
7) про жди ра ти очи ма не ко га/не што,
8) пре тво ри ти се у око,
9) отво ри ти (све) очи/сто ока,
10) гле да ти/ме ри ти ис под ока не ко га/не што,
11) уне ти се у очи не ко ме,
12) за па сти за око не ко ме,
13) ба ца ти око на не ко га/не што,
14) оти шло је око не ко ме за не ким/за  не чим,
15) ис ка па ти очи за не ким/не чим,
16) не мо же ока да одво ји/ски не од не ко га/не че га,
17) др жа ти/има ти на оку/под оком не ко га,
18) не ис пу шта ти с ока не ко га,
19) очи хо ће да ис ко че не ко ме.
 У при ме ри ма 6) и 7) сре ћу се гла го ли ‘гу та ти’, ‘је сти’, ‘про жди ра ти’, 

ко ји при па да ју ис тој се ман тич кој гру пи са основ ним зна че њем ‘је сти’. Ра ди 
по сти за ња сна жни јег ефек та при ли ком из ра жа ва ња пси хич ког ста ња па жње 
и усред сре ђе но сти ја вља се и хи пер бо ла, као у при ме ри ма 8), 9) и 11), у ко-
ји ма се по ја вљу ју број ‘сто’ и гла го ли ‘уне ти се’ и ‘пре тво ри ти се’. У лек сич-
ком са ста ву иди о ма по сто је и ре чи ко је у се би но се зна че ње ‘при бли жа ва ња, 
бли зи не’ у од но су на од ре ђе ни ен ти тет, чи ме се из ра жа ва пси хич ко ста ње 
же ље и ин те ре со ва ња, нпр. не ис пу шта ти, не мо ћи одво ји ти, оти ћи за не-
ким/не чим и сл. Ов де се очи као део те ла ста вља ју у про стор но бли зак од нос 

ЛЕК СЕ МА ‘ОКО’ У КИ НЕ СКИМ И СРП СКИМ ИДИ О МИ МА КО ЈИ ИЗ РА ЖА ВА ЈУ ЕМО ЦИ ЈЕ
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са дру гим ен ти те том, чи ме се ис ка зу је ин те ре со ва ње, же ља. Мно ги од на ве-
де них при ме ра по твр ђу ју и став Г. Штр бац (2012: 326–327) да фра зе о ло ги зми 
са лек се мом ‘око’ че сто у свом се ман тич ком са др жа ју има ју до дат ну при ло-
шку ква ли фи ка ци ју ко ја ука зу је на то да се рад ња гле да ња од ви ја те опи су ју 
на чин на ко ји се ова рад ња од ви ја. 

4.2.3. ПО Ре ђе ње. Пр ва слич ност ко ја се уо ча ва у ки не ским и срп ским 
иди о ми ма је по ја вљи ва ње при де ва ‘врућ’ и ‘ужа рен’, што го во ри о то ме да 
се у ки не ском и срп ском је зи ку осе ћа ње же ље, ин те ре со ва ња ве зу је за то-
пло ту, тј. по ви ше ну тем пе ра ту ру у од но су на уо би ча је но ста ње. По ред то га, 
слич ност се огле да и у то ме што се у ки не ским иди о ми ма по ја вљу је реч ‘не 
треп та ти’, док се у срп ски ма по ја вљу ју ре чи ‘отво рен’ и ‘отво ри ти’, а та ко ђе 
се у оба је зи ка по ја вљу је реч ‘гле да ти’ као и опис ове рад ње, од но сно на чи-
на на ко ји се гле да. 

Раз ли ка је нај у оч љи ви ја у бро ју иди о ма у два је зи ка: у срп ском су они 
да ле ко број ни ји не го у ки не ском. За ки не ске иди о ме је ка рак те ри стич но 
по ја вљи ва ње зе ле не бо је, што ни је свој стве но овој вр сти срп ских иди о ма, 
док се у срп ским иди о ми ма по ја вљу ју ре чи у ве зи са је лом и ор га ни ма за 
ва ре ње, што ни је слу чај у ки не ски ма. 

Ка да је реч о вр сти осе ћа ња, у ки не ском кор пу су ни смо про на шли идио-
ме ко ји из ра жа ва ју же љу и ин те ре со ва ње, већ са мо оне ко ји ис ка зу ју па жњу 
и усред сре ђе ност. На су прот то ме, у срп ским иди о ми ма је при су тан ве ћи 
број ме та фо ра за из ра жа ва ње осе ћа ња же ље и ин те ре со ва ња. 

4.3. мР жњА (ЗлО БА, увРе ђе НОст, ЗА вИст)
4.3.1. КИ Не сКИ ИдИ О мИ. У ки не ском кор пу су про на шли смо 4 иди о ма 

ко ји опи су ју емо ци ју и пси хич ко ста ње мр жње, зло бе и увре ђе но сти: 
а. 眼睛 (око) + при дев: 红 (цр вен), 乌 (црн), 白 (бео):
1) 眼红 (цр ве не очи – „за ви де ти”),
2) 乌眼鸡 (ко кош са цр ним очи ма – „уза јам на мр жња и за вист”), 
3) 翻白眼 (пре вр та ти очи ма и по ка за ти бе о ња че – „вре ђа ти се; по ка за ти не за-
до вољ ство; би ти по сти ђен”);
б. 眼睛 (око) + гла гол: 翻 (пре вр та ти):
3) 翻白眼 (пре вр та ти очи ма и по ка за ти бе о ња че – „вре ђа ти се; по ка за ти не за-
до вољ ство; би ти по сти ђен”);
в. 眼睛 (око) + име ни ца: 药 (лек):
4) 上眼药 (на но си ти лек на очи – „оцр ни ти не ко га пред над ре ђе ним, пра ви ти 
сплет ке иза ле ђа не ко ме”)5.

Јед на од уоч љи вих од ли ка ки не ских иди о ма је по ја вљи ва ње ре чи за 
бо је уз лек се му ‘око’ (‘цр ве на’, ‘цр на’ и ‘бе ла’). На ро чи то се ис ти че сво јом 
сли ко ви то шћу иди о м 乌眼鸡 (ко кош са цр ним очи ма – „уза јам на мр жња и 
за вист”), у ко јем сли ка ко ко ши са цр ним очи ма ме та фо рич ки из ра жа ва емо-

5 Овај из раз је имао пр во бит но зна че ње ко је ни је би ло иди о ма тич но а то је „на не ти лек 
за очи у слу ча ју бо ле сти очи ју”, ме ђу тим ка сни је је овај из раз ме та фо рич ким пу тем до био 
но во зна че ње а то је „на не ти лек на здра ве очи”, што у ре ал но сти за по сле ди цу има фи зич ки 
не при ја тан осе ћај, та ко да са да овај иди ом има зна че ње „оцр ни ти не ко га пред над ре ђе ним, 
пра ви ти сплет ке иза ле ђа не ко ме”. 

БИ ЉА НА СИ МИЋ ВЕ ЛИЧ КО ВИЋ



213

ци ју зло бе и мр жње. У иди о му 翻白眼 (пре вр та ти очи ма и по ка за ти бе о ња че) 
при сут на је сли ка фи зи о ло шке ре ак ци је не за до вољ них, увре ђе них и сл. љу ди. 
По след њи при мер иди о ма је 上眼药 (на но си ти лек на очи), ко ји има за осно ву 
оби чај из сва ко днев ног жи во та Ки не за, а мо гу ће је да је у ве зи са тра ди цио-
нал ном ки не ском ме ди ци ном. 

4.3.2. сРП сКИ ИдИ О мИ. У кор пу су срп ских иди о ма про на шли смо 5 иди-
о ма ко ји из ра жа ва ју емо ци ју мр жње:

а. око + при дев: кр вав, прек/крив:
1) гле да ти кр ва вим очи ма не ко га/не што, 
2) гле да ти пре ким/кри вим очи ма не ко га/не што,
б. око + гла гол: ши ба ти/оши ну ти/стре ља ти/про стре ли ти, гле да ти/ме ри ти 
(ис под ока), дир ну ти:
1) гле да ти кр ва вим очи ма не ко га/не што, 
2) гле да ти пре ким/кри вим очи ма не ко га/не што, 
3) ши ба ти/оши ну ти/стре ља ти/про стре ли ти очи ма не ко га,
4) гле да ти/ме ри ти ис под ока не ко га/не што, 
5) дир ну ти у зе ни цу (ока) не ко га.

У на ве де ним иди о ми ма очи се опи су ју као кр ва ве, да кле цр ве не су бо је, 
а мо гу би ти и кри ве или ис кри вље не, док је по глед прек, чи ме се из ра жа ва 
емо ци ја мр жње или зло бе. У ве ћи ни иди о ма по ја вљу ју се гла го ли, и то не ко-
ли ко си но ним них, ме ђу соб но за ме њи вих гла го ла. Они углав ном де но ти ра-
ју рад ње ко је под ра зу ме ва ју „на но ше ње бо ла”, што ни је нео бич но с об зи ром 
на то да ови иди о ми из ра жа ва ју емо ци ју мр жње, зло бе и увре ђе но сти (ши-
ба ти, оши ну ти, стре ља ти, про стре ли ти). При мер под 5) у се би но си сли ку 
на но ше ња фи зич ког бо ла пу тем ди ра ња не чи је зе ни це. На ве де ни иди о ми се 
мо гу до ве сти у ве зу с оби ча јем у срп ском на ро ду да се из бе га ва ју осо бе с 
ра зро ким очи ма, гу стим и сра слим обр ва ма, јер оне мо гу да устре ле сво јим 
по гле дом (Пе тРО вИћ 1960). 

4.3.3. ПО Ре ђе ње. У иди о ми ма ко ји из ра жа ва ју емо ци ју љут ње у оба је зи ка 
се по ја вљу је цр ве на бо ја. У лек сич ком са ста ву ки не ских иди о ма по сто ји реч 
за цр ве ну бо ју, док срп ски иди о ми са др же реч ‘кр вав’, на ста лу од ‘крв’, чи ји 
из глед ка рак те ри ше цр ве на бо ја. Још јед на слич ност два је зи ка ти че се на-
чи на на ко ји гле да мо. У ки не ским иди о ми ма се ја вља син таг ма ‘пре вр ну ти 
очи ма’, док су у срп ским иди о ми ма опи си на чи на гле да ња ра зно вр сни ји: 
‘око’ до ла зи у ко ло ка ци ју са ‘прек’, ‘крив’ итд. 

При мет на раз ли ка из ме ђу два је зи ка је у то ме што се у са ста ву ки не ских 
иди о ма на ла зи реч за жи во ти њу од но сну жи ви ну (‘ко кош’), док у са ста ву 
срп ских иди о ма не ма лек се ма ко је озна ча ва ју жи во ти ње. Ме ђу тим, у срп ском 
лек се ма ‘око’ до ла зи у ко ло ка циј ски од нос са лек се мом ‘зе ни ца’, ко ја се не 
на ла зи у ки не ским иди о ми ма на шег кор пу са. 

4.4. РАв НО ду шНОст (ИН дИ фе РеНт НОст, ИГ НО РИ сА ње)
4.4.1. КИ Не сКИ ИдИ О мИ. У ки не ском кор пу су про на шли смо 6 иди о ма 

ко ји из ра жа ва ју емо ци ју од но сно пси хо ло шко ста ње рав но ду шно сти, ин ди-
фе рент но сти и иг но ри са ња:

ЛЕК СЕ МА ‘ОКО’ У КИ НЕ СКИМ И СРП СКИМ ИДИ О МИ МА КО ЈИ ИЗ РА ЖА ВА ЈУ ЕМО ЦИ ЈЕ
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а. 眼睛 (око) + при дев: 冷 (хла дан):
1) 冷眼人 (чо век са хлад ним очи ма – „има ти хлад но кр ван став”),
2) 冷眼相看 (гле да ти се уза јам но хлад ним очи ма – „ни оком не треп ну ти”),
3) 冷眼旁观 (хлад ним очи ма гле да ти са стра не – „хлад но по сма тра ти”);
б. 眼睛 (око) + гла гол: 睁 (отво ри ти), 开 (отво ри ти), 闭 (за тво ри ти), 不眨 (не 
треп ну ти):
4) 眼开眼闭 (отва ра ти и за тва ра ти очи – „на мер но се пра ви да не ви ди”),
5) 睁只眼闭只眼 (јед но око отво ри дру го око за тво ри – „пре тва ра се да не ви ди”),
6) 杀人不眨眼 (уби ти чо ве ка а не треп ну ти).
У при ме ри ма од 1) до 3) уз лек се му ‘око’ по ја вљу је се реч ‘хла дан’, као 

но си лац те жи шта зна че ња емо ци је рав но ду шно сти, иг но ри са ња. У при ме-
ри ма од 4) до 6) ре а ли зу ју се гла го ли ко ји опи су ју по кре те очи ју: ‘отво ри ти’, 
‘за тво ри ти’ и ‘треп ну ти’.

4.4.2. сРП сКИ ИдИ О мИ. У кор пу су срп ских иди о ма про на шли смо 4 при-
ме ра ко ји из ра жа ва ју емо ци је рав но ду шно сти и ин ди фе рент но сти:

а. око + при дев: за тво рен:
1) за тво ре них очи ју;
б. око + гла гол: за тва ра ти, за жму ри ти, не треп ну ти:
2) за тва ра ти очи пред не чим,
3) за жму ри ти на оба ока, 
4) ни оком не треп ну ти. 
У ко ло ка циј ски од нос са лек се мом ‘око’ сту па ју гла го ли ко ји опи су ју 

по кре те очи ју ка да се оч ни кап ци за тва ра ју, као што су за жму ри ти и треп-
ну ти, што се ви ди у при ме ри ма 3) и 4). 

4.4.3. ПО Ре ђе ње. Пр ва слич ност ко ја се уо ча ва је сте по ја вљи ва ње гла го ла 
‘треп ну ти’ у од рич ном об ли ку у иди о ми ма оба је зи ка. За јед нич ка од ли ка је 
и при су ство гла го ла ‘за тво ри ти’ и у ки не ским и у срп ским иди о ми ма, и он 
се сре ће у ве ћем бро ју срп ских не го ки не ских иди о ма. 

Ме ђу тим, у ки не ским иди о ми ма се упо ре до по ја вљу је и гла гол су прот-
ног зна че ња: ‘отво ри ти’. Још јед на раз ли ка из ме ђу два је зи ка је у то ме што 
се у ки не ском у ко ло ка ци ји са ‘око’ ви ше пу та по ја вљу је лек се ма ‘хла дан’, 
док се у срп ским иди о ми ма она не сре ће. 

4.5. Од БОј НОст (Не лА ГОд НОст, Од вРАт НОст)
4.5.1. КИ Не сКИ ИдИ О мИ. У кор пу су ки не ских иди о ма про на шли смо 4 

при ме ра ко ји ма се озна ча ва ова емо ци ја. 
а. 眼睛 (око) + при дев: 不对 (не би ти од го ва ра ју ћи), 不顺 (ни је глат ко):
1) 不对眼 (не би ти од го ва ра ју ћи за не чи је очи),
2) 不顺眼 (не иде глат ко низ очи/по глед – „не мо ћи гле да ти”);
б. 眼睛 + име ни ца: 钉 (трн):
3) 眼中钉 (трн у оку),
4) 拔眼中钉 (из ва ди ти трн из ока).
Уоч љи ва је сли ка тр на у оку, ко ја у ки не ским иди о ми ма жи во пи сно 

из ра жа ва емо ци ју од бој но сти и не ла год но сти. Пр ва два при ме ра су по са ста-
ву вр ло слич на, у оба се на гла ша ва да не што „не од го ва ра оку” те је сто га 
од бој но, од врат но или не ла год но. 

БИ ЉА НА СИ МИЋ ВЕ ЛИЧ КО ВИЋ
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4.5.2. сРП сКИ ИдИ О мИ. У срп ском кор пу су су на ђе на са мо 2 иди о ма ве-
за на за ову вр сту емо ци је.

а. око + гла гол: бо сти:
1) Бо сти очи не ко ме;
б. око + име ни ца: трн:
2) Би ти трн у оку.

Ме та фо рич ке сли ке у на ве де ним иди о ми ма вр ло су слич не: у са ста ву 
пр во га је реч трн, док се у дру го ме на ла зи реч бо сти ‒ а обе под ра зу ме ва ју 
по јам „оштро”.

4.5.3. ПО Ре ђе ње. У иди о ми ма оба је зи ка по ја вљу ју се ре чи ко је су се ман-
тич ки ве за не за по јам „оштро”; у не ки ма је у оба је зи ка у пи та њу реч ‘трн’, 
док се у срп ском иди о му по ја вљу је и гла гол ‘бо сти’. 

Раз ли ка је у то ме што се у ки не ским иди о ми ма по ја вљу ју и ре чи ‘нео-
д го ва ра ју ће’, ‘(ни је) глат ко’, док у срп ском је зи ку ово ни је слу чај. 

5. ЗА Кљу чАК. Број ки не ских и срп ских иди о ма са лек се мом ‘око’ при-
бли жан је код из ра жа ва ња че ти ри вр сте емо ци ја: љут ња, мр жња, рав но ду-
шност и од бој ност. Је ди на при мет на раз ли ка ти че се иди о ма ко ји ис ка зу ју 
пси хич ко ста ње ин те ре со ва ње (па жња, же ља), где је број срп ских иди о ма 
знат но ве ћи у од но су на ки не ске, а овај тип емо ци је ујед но је опи сан нај ве-
ћим бро јем иди о ма у оба је зи ка. Од укуп но 34 срп ска иди о ма, пси хич ко 
ста ње ин те ре со ва ње (па жња, же ља) ис ка за но је у 19 (ви ше од по ло ви не), док 
их је у ки не ском, од укуп но 27 иди о ма ‒ 8 (ма ње од тре ћи не). 

У иди о ми ма ко ји из ра жа ва ју емо ци ју љут ње по сто ји ви ше раз ли ка не го 
слич но сти. У срп ским иди о ми ма лек се ма ‘око’ је пре те жно у ко ло ка ци ји са 
гла го ли ма ко ји но се се ман тич ку ком по нен ту „по вре ди ти не ко га”, док је у 
ки не ским иди о ми ма лек се ма ‘око’ у ко ло ка ци ји са при де ви ма и име ни ца ма 
ко је се ти чу фи зи о ло шких про ме на. Ова гру па иди о ма по ка зу је из ра зи ту 
кул тур ну усло вље ност. На и ме, док се у ки не ској кул ту ри мо тив ока ис ти че 
у тра ди ци о нал ној ки не ској ме ди ци ни и у ки не ској умет но сти (Пе кин шка 
опе ра) у срп ској тра ди ци ји и кул ту ри мо тив ока је при су тан као ве ро ва ње 
у „зле очи”, ко ји ма љу ди мо гу „уре ћи” дру ге. За јед нич ка од ли ка два је зи ка 
је сте да у њи ма лек се ма ‘око’ сту па у ко ло ка циј ске од но се са ре чи ма ко је 
озна ча ва ју фи зи о ло шке про ме не на ста ле услед ути ца ја емо ци је љут ње. 

Ки не ски и срп ски иди о ми по ка зу ју ви ше слич но сти не го раз ли ка ка да 
опи су ју емо ци ју ин те ре со ва ња. У њи ма се по ја вљу ју ре чи ‘врућ’ и ‘ужа рен’, 
што го во ри о то ме да се у оба је зи ка осе ћа ње же ље, ин те ре со ва ња ве зу је за 
то пло ту, тј. по ви ше ну тем пе ра ту ру. У оба је зи ка ре а ли зу ју се ре чи слич ног 
зна че ња, као што су ‘не треп та ти’ и ‘отво ри ти (очи)’, а ме ђу ре чи ма са ко ји ма 
лек се ма ‘око’ сту па у ко ло ка циј ски од нос пре о вла ђу ју гла го ли као вр ста ре чи. 
Је ди на раз ли ка је у бро ју иди о ма, бу ду ћи да су они да ле ко број ни ји у срп ском.

Код из ра жа ва ња осе ћа ња мр жње у оба је зи ка се ја вља ју при де ви и гла-
го ли, ма да у срп ским иди о ми ма има ви ше гла го ла. У овој гру пи иди о ма 
на ла зи мо ви ше слич но сти не го раз ли ка. Слич ност се огле да у по ја вљи ва њу 
ре чи срод них по зна че њу ‒ ‘кр вав’ и ‘цр вен’, као и у то ме што се у оба је зи ка 
опи су је на чин на ко ји се гле да да би се из ра зи ла мр жња. 

ЛЕК СЕ МА ‘ОКО’ У КИ НЕ СКИМ И СРП СКИМ ИДИ О МИ МА КО ЈИ ИЗ РА ЖА ВА ЈУ ЕМО ЦИ ЈЕ
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Ка да је у пи та њу емо ци ја рав но ду шно сти, и у ки не ском и у срп ском се 
у ко ло ка ци ји са лек се мом ‘око’ ре а ли зу је гла гол ‘за тво ри ти’. Из ра зи та раз ли-
ка је у то ме што се у ки не ским иди о ми ма ви ше пу та по ја вљу је реч ‘хла дан’, 
док у срп ским иди о ми ма ова реч ни је по твр ђе на. За из ра жа ва ње осе ћа ња од-
бој но сти ни у ки не ском ни у срп ском не по сто ји ве ли ки број иди о ма, а слич-
ност ме ђу њи ма се огле да у по ја вљи ва њу ре чи ‘трн’ и ‘бо сти’, ко је са др же 
се ман тич ку ком по нен ту „оштро”. 

На кра ју, ве ру је мо да кон тра стив но ис тра жи ва ње иди о ма ге нет ски не-
срод них је зи ка, у овом слу ча ју ки не ског и срп ског, до при но си не са мо осве-
тља ва њу кул ту ром усло вље не кон цеп ту а ли за ци је емо ци ја, већ и са гле да ва њу 
оп што сти ко је у овом до ме ну по сто је. 
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THE LE XE ME ‘EYE’ IN CHI NE SE AND SER BIAN IDI OMS  
EX PRES SING EMO TI ONS

S u m  m a r y

The su bject of this pa per is the com pa ri son of the Chi ne se and Ser bian idi oms that con tain the 
le xe me ‘еye’ and ex press dif fe rent emo ti ons. By com pa ring the si mi la ri ti es and dif fe ren ces bet we en 
the se idi oms, the pa per in ve sti ga tes the way in which the le xe me ‘еye’ ma kes col lo ca ti o nal re la ti ons 
with ot her words in the idi oms, as well as the re flec tion of the cul tu ral bac kgro und re la ted to the 
mo ti ve of eye. Firstly, we com pa red the mo ti ve of the eye in the Chi ne se and Ser bian cul tu res, which 
in clu de tra di ti o nal Chi ne se me di ci ne, tra di ti o nal Chi ne se art such as the Be i jing ope ra, and tra di ti-
o nal Ser bian be li efs and cu stoms. Se condly, we analyzed the sta ti stics abo ut the Chi ne se and Ser bian 
idi oms that shows the nu me ri cal re la tion bet we en the se idi oms ac cor ding to the cri te rion of dif fe rent 
emo ti ons. Fi nally, we com pa red the idi oms from our cor pus and fo und many si mi la ri ti es and dif fe-
ren ces from the aspect of se man tics and word clas ses. Fi nally the pa per of fers a con clu sion abo ut the 
su bject in clu ding idi oms for each type of emo ti ons and a cul tu ral con no ta tion of the mo ti ve of eye, 
and al so it sug gests co u r ses of furt her in ve sti ga ti ons and analyses.
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UDC 81’27
Из вор ни на уч ни рад

Еле о но ра Ко вач-Ра ц

је ЗИч КО ОПРе де ље ње И двО је ЗИч НОст  
вОј вО ђАН сКИХ мА ђА РА у ЗА вИ сНО стИ  

Од ОБРА ЗО вА њА И стА РО сНе дО БИ

Овај рад пред ста вља део све о бу хват ног ис тра жи ва ња ко је се из со ци о лин гви стич-
ког аспек та ба ви је зич ким ста во ви ма вој во ђан ских Ма ђа ра. Дво је зич ност се по сма тра 
из угла ста ро сне до би, ни воа обра зо ва ња и ме ста ста но ва ња. Ис пи ти ва ње је вр ше но на 
узо р ку од 353 ис пи та ни ка ко ји ма је ма тер њи је зик ма ђар ски и за сту пље на су сва три 
ни воа обра зо ва ња. Наш циљ је да до би је не ре зул та те ис ко ри сти мо за мо ди фи ко ва ње 
на став ног пла на и про гра ма срп ског (као не ма тер њег) и ма ђар ског (као ма тер њег) је зи ка 
у основ ним и сред њим шко ла ма. 

Кључ не ре чи: со ци о лин гви сти ка, дво је зич ност, је зич ки став, сло је ви ти узо рак, 
школ ска спре ма.

This pa per re pre sents a part of a mo re com pre hen si ve re se arch which de als with the 
lin gu i stic at ti tu des of Voj vo di nian Hun ga ri ans from a so ci o lin gu i stic po int of vi ew. Bi lin gu-
a lism is ob ser ved in re la tion to the age, le vel of edu ca tion and pla ce of re si den ce. The re se arch 
was con duc ted with a sam ple of 353 in for mants who se mot her ton gue is Hun ga rian and who 
co ver all three le vels of edu ca tion. Our aim is to use the ob ta i ned re sults to mo dify the cur ri-
cu lum of Ser bian as a se cond lan gu a ge and Hun ga rian as a mot her ton gue in pri mary and 
se con dary scho ols. 

Key words: so ci o lin gu i stics, bi lin gu a lism, lin gu i stic at ti tu des, layered sam ple, le vel of 
edu ca tion. 

1. увОд. Је зик вој во ђан ских Ма ђа ра – по пут оста лих ма њин ских је зи ка 
у Ка р пат ском ба се ну – ни је стан дард на не го је кон такт на ва ри јан та ма ђар-
ског (lansTyák 1995). На на шем про сто ру на ма ђар ски нај ви ше ути че срп ски 
је зик. Овај рад при ка зу је оне ма ђар ске и срп ске је зич ке ком пе тен ци је на 
ко је ути чу ни во обра зо ва ња и ста ро сна доб. Овај на чин при сту па је бит на 
од ли ка со ци о лин гви сти ке од ка да је Бе рн штајн по ста вио сво ју хи по те зу 
де фи ци та. По тој хи по те зи ни во обра зо ва ња се од ра жа ва на је зич ку ком пе-
тен ци ју по је дин ца. Ис тра жи ва ње је вр ше но по мо ћу ан ке та сло је ви тог узро-
ко ва ња. 

По ста ви ли смо сле де ћа пи та ња: ко ји је зик су ис пи та ни ци пр во на у чи-
ли (ма ђар ски или срп ски), ко јим се је зи ком ра ди је слу же, ко ји је зик им је 
дра жи, ко ји је зик сма тра ју те жим (ма тер њи или срп ски), и (ако не зна ју срп-
ски) да ли би га на у чи ли. Пи та ња су за тво ре ног ти па (Fóris 2008), што зна чи 
да су ан ке ти ра ни мо гли да би ра ју са мо из ме ђу по ну ђе них од го во ра. Ре зул-
та те ан ке та пред ста вља мо гра фи ко ни ма са про цен ту ал ним при ка зом. 

Упит ник су по пу ни ле 353 осо бе из че ти ри вој во ђан ска гра да (Су бо ти це, 
Сен те, Но вог Са да и Зре ња ни на). У сле де ћим та бе ла ма и гра фи ко ни ма при-
ка зу је мо ра сло ја ва ње уче сни ка ан ке ти ра ња (ис пи та ни ци) по гра до ви ма, по 
уз ра сту и по ни воу обра зо ва ња.
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А) Је зич ко опре де ље ње по гра до ви ма

Та бе ла бр. 1

Гра до ви Зре ња нин Но ви Сад Су бо ти ца Сен та 
Број ис пи та ни ка 86 87 95 85

Гра фи кон бр. 1

Та бе ла бр. 1 и гра фи кон бр. 1 при ка зу ју да је у ан ке ти уче ство вао при бли-
жан број ис пи та ни ка из сва че ти ри гра да.

Б) Је зич ко опре де ље ње пре ма уз ра сту:

Та бе ла бр. 2

Уз ра ст И зме ђу
20‒30 го ди на 

И зме ђу
31‒50 го ди на И знад 51 го ди не 

Број ис пи та ни ка 108 148 97

Гра фи кон бр. 2
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Та бе ла бр. 2 и гра фи кон бр. 2 при ка зу ју да је ве ћи на ис пи та ни ка ста ро сне 
до би из ме ђу 31 и 50 го ди на. Раз лог ма њег бро ја ан ке ти ра них из над 51 го ди-
не је то што је би ло те же на ћи при пад ни ке ове гру пе у град ском окру же њу. 

В) Је зич ко опре де ље ње пре ма обра зов ном ни воу

Та бе ла бр. 3

Обра зо ва ње Ви со ко обра зо ва ње Сред ње обра зо ва ње О снов но обра зо ва ње 

Број ис пи та ни ка 30,59% 41,93% 27,48%

О-основ на шко ла; С-сред ња шко ла; В-ви со ко обра зо ва ње
Гра фи кон бр. 3

Иа ко је наш циљ био да са ку пи мо до во љан број уче сни ка за сва ки по сма-
тра ни аспе кат, ни смо има ли исти број ис пи та ни ка пре ма ни воу обра зо ва ња. 
Нај ви ше њих има сред њу струч ну спре му, а број ан ке ти ра них са основ ном 
шко лом је нај ма њи. 

Же ли мо на по ме ну ти да је де таљ на об ра да ре зул та та ове ан ке те пре ма 
ме сту ста но ва ња и по лу у овом тре нут ку још у ру ко пи су.

2. је ЗИч КО ОПРе де ље ње И двО је ЗИч НОст. Дво је зич ност и је зич ко опре де-
ље ње спа да ју у су штин ске пој мо ве со ци о лин гви сти ке. Је зич ки став озна ча-
ва ми шље ње, од но сно ста но ви ште пре ма је зи ку или је зич кој ва ри јан ти. 
Ис пи та ни ци мо гу од ре ђе ни је зик или је зич ку ва ри јан ту оце ни ти по зи тив но 
или не га тив но (уп. BorBély 2001). Је зич ко по на ша ње и је зич ко опре де ље ње 
су те сно по ве за ни, али се раз ли ку ју ми шље ња о то ме у ка квом они ре до сле-
ду ути чу јед но на дру го. По ред је зич ког по на ша ња, на је зич ко опре де ље ње 
ути чу и по ли тич ки, је зич ко-по ли тич ки и дру штве ни фак то ри, од но сно дру-
штве не ва ри ја бле (уп. BorBély 2000). 

Би лин гвал ност је осо би на по је дин ца да по зна је два или ви ше је зи ка. 
Не ки би лин гвал ни ма сма тра ју са мо осо бе ко је на два или ви ше је зи ка уме-
ју ко му ни ци ра ти на вр ло ви со ком ни воу (на ни воу ма тер њег је зи ка). Пре ма 
дру гим ау то ри ма, „би лин гвал ни су они ко ји по ред ма тер њег је зи ка по се ду ју 
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од ре ђе ни ни во ком пе тен ци је дру гог је зи ка”. (Trud Gill 1997: 33) По Чи ли 
Бар та, „дво је зич ним се сма тра по је ди нац ко ји у ра ном де тињ ству, од ро ђе ња, 
у по ро ди ци, у при род ним усло ви ма (си мул та но или не), усва ја два је зи ка” 
(BarT Ha 2000: 25). 

Ме ђу тим, на и ла зи мо и на дру га чи ја по и ма ња дво је зич но сти. Чи ла Бар та 
твр ди сле де ће: „У ма њин ским сре ди на ма очу ва ње је зи ка из и ску је све сне на-
по ре (што до во ди у пи та ње ва лид ност ми шље ња но ви је струч не ли те ра ту ре 
по ко јем је дво је зич ност […] при род но, нор мал но ста ње, док је јед но је зич ност 
нео бич но и ма ње при род но)” (BarT Ha 2000: 19). Пре ма овој ау тор ки, по сто ји 
мо гућ ност да дво је зич ност при пад ни ка ма њин ских на ро да пред ста вља пре лаз 
ка аси ми ла ци ји ко ји ре зул ту је пот пу ним гу бит ком је зич ких ком пе тен ци ја 
ма тер њег је зи ка. Та да ње го во ме сто пре у зи ма је зик др жа ве и на ста је јед но-
је зич ност (BarT Ha 2000: 28). 

У ма ђар ској струч ној ли те ра ту ри пре глед и са же так де фи ни ци ја би лин-
гви зма ко је да је Скут наб-Кан га со ва, мо же мо про на ћи у књи зи Ла јо ша Ген ца 
(göncz 1999: 95), као и код Ане Бор бељ (BorBély 2014: 25):

Та бе ла бр. 4

Кри те ри јум Дво је зи чан је по је ди нац …
1. До ба усва ја ња ‒ ко ји је оба је зи ка усво јио у кру гу по ро ди це, у ра ном де тињ ству 

и од из вор них го вор ни ка, 
‒ ко ји је од по чет ка као сред ство ко му ни ка ци је ко ри стио оба  

је зи ка, и то упо ре до.
2. Ком пе тен ци ја/
упу ћеност (ни во 
по зна ва ња је зи ка)

‒ ко ји го во ри два је зи ка на ни воу ма тер њег,
‒ ко ји уме да ко му ни ци ра на дру гом је зи ку, али не као на ни воу 

ма тер њег, 
‒ ко ји у од ре ђе ној ме ри по зна је и ко ри сти гра ма тич ке струк ту ре 

још јед ног је зи ка,
‒ ко ји је у кон так ту са још јед ним је зи ком.

3. Функ ци ја (упо тре ба 
је зи ка)

‒ ко ји у раз ли чи тим си ту а ци ја ма на из ме нич но (усме но или  
пи сме но) ко ри сти два или ви ше је зи ка, пре ма свом из бо ру или 
сход но зах те ви ма за јед ни це.

4. Став (из ја шња ва ње 
или иден ти фи ко ва ње)

‒ ко ји се из ја шња ва као дво је зич на осо ба и иден ти фи ку је се са 
два је зи ка/дв е кул ту ре (у це ло сти или де ли мич но),

‒ ко јег дру ги сма тра ју дво је зич ним.

Ис ку ства по ка зу ју да се „дво је зич ност не од но си ис кљу чи во на осо бе 
ко је два је зи ка го во ре под јед на ко, већ на све при пад ни ке на ци о нал них ма њи-
на, до се ље ни ке, глу во не ме чла но ве за јед ни це, као и на све го вор ни ке је зи ка 
дру штве не сре ди не, од но сно стра них је зи ка, ко ји у сво јим сва ко днев ним 
ак тив но сти ма (нпр. у усме ном и пи сме ном из ра жа ва њу) ко ри сте два је зи ка 
(нпр. код ку ће, у шко ли, на рад ном ме сту)” (BorBély 2014: 27). 

Не дав но се по ја вио нов тер мин ко ји се од но си на дво је зич ност вој во ђан-
ских Ма ђа ра (gáBriTy moLnár 2007). Ире на Га брић Мол нар пи ше о дво је зич-
но сти оних мла дих Ма ђа ра ко ји жи ве на се лу, и на зи ва је не функ ци о нал ном 
дво је зич но шћу. Под тим тер ми ном под ра зу ме ва да се срп ски је зик ко ри сти 
у ре ла тив но ма лом бро ју ин тер ак ци ја (на при мер са мо слу жбе но). Пре ма то ме, 
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срп ски је зик се ко ри сти са мо у не ко ли ко ко му ни ка циј ских си ту а ци ја, „док 
они ко ји су ро ђе ни у гра ду оба је зи ка ре ла тив но до бро го во ре” (gáBriTy moLnár 
2007: 135–136). 

2.1. Ре дО след усвА јА њА је ЗИ КА И сПРем НОст ЗА усвА јА ње. Ре до след и вре ме 
усва ја ња по је ди них је зи ка ути че на ста во ве ко је го вор ник има о тим је зи ци-
ма. Сва ки ис пи та ник је на вео да по ред ма ђар ског вла да и срп ским је зи ком 
(ба рем на не ком ни воу) (KoVács Rácz 2011а), пре ма то ме сва ки од њих је дво-
је зи чан. Осим од го во ра под а) и г), упу ћу је се на то да су ис пи та ни ци са вла да ли 
је зик/је зи ке од ма ле на. Под из ја ва ма а) и г) ни смо од ре ди ли вре ме са вла да-
ва ња срп ског је зи ка (у де тињ ству или ка сни је). Сле ди пи та ње и по ну ђе ни 
од го во ри:

Ко ји сте је зик пр во на у чи ли?
а) Пр во сам на у чио ма ђар ски.
б) Пр во сам на у чио срп ски.
в) Учио сам исто вре ме но и ма ђар ски и срп ски је зик.
г) Не ки дру ги је зик сам на у чио као пр ви.
д) Исто вре ме но сам учио три је зи ка.
2.1.1. усвА јА ње је ЗИ КА И НИ вО ОБРА ЗО вА њА

Та бе ла бр. 5

Од го во ри Ви со ко обра зо ва ње Сред ње обра зо ва ње О снов но обра зо ва ње
а 112 131 60
б 1 0 0
в 15 22 5
г 0 4 0
д 0 2 1
Укуп но 128 159 66

В – ви со ка школ ска спре ма; С – сред ња школ ска спре ма; О – основ на школ ска спре ма
Гра фи кон бр. 4
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Ве ћи на ис пи та ни ка је (не за ви сно од школ ске спре ме) од го во ри ла да је 
пр во усво ји ла ма ђар ски је зик (87,50%, 82,38% и 90,91%). Од оних ко ји су 
исто вре ме но на у чи ли и срп ски и ма ђар ски, ма ло њих има са мо основ но 
обра зо ва ње (7,58%), а ве ћи на ис пи та ни ка је за вр ши ла сред њу шко лу (13,84%). 
Упо ре див ши про цен те мо же мо за кљу чи ти да се у све тлу школ ске спре ме не 
уо ча ва зна чај на раз ли ка у од го во ри ма. 

2.1.2. усвА јА ње је ЗИ КА И стА РО сНА дОБ

Та бе ла бр. 6

Од го во ри И зме ђу
20‒30 го ди на 

И зме ђу
31‒50 го ди на И знад 51 го ди не

а 89 125 89
б 1 0 0
в 16 20 6
г 2 2 0
д 0 1 2

Укуп но 108 148 97

Гра фи кон бр. 5

Ве ћи на ис пи та ни ка је − без об зи ра на њи хо ву ста ро сну доб − пр во на-
у чи ла ма ђар ски. Ка да ре зул та те по сма тра мо про цен ту ал но, мо же мо уо чи ти 
не ка од сту па ња. Ста ри ји ис пи та ни ци су у ве ћој ме ри иза бра ли овај од го вор. 
Та ко је од го во ри ло 82,41% мла дих ан ке ти ра них, 84,46%, оних чи ја је ста ро-
сна доб из ме ђу 31 и 50 го ди на, а 91,75% оних ко ји су ста ри ји од 51 го ди не. 

По ред на ве де ног од го во ра, не ко ли ци на ис пи та ни ка је исто вре ме но на-
у чи ла оба је зи ка (ма ђар ски и срп ски). Ре зул та ти по ка зу ју да се и ме ђу њи ма 
мо же при ме ти ти ма ла раз ли ка ка да по сма тра мо ста ро сну доб. 14,81% при-
пад ни ка мла ђе ге не ра ци је (из ме ђу 20‒30 го ди на), 13,51% сре до веч них (31‒50 
го ди на), а са мо 6,19% ста ри јих је исто вре ме но са вла да ло оба је зи ка. На осно ву 
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од го во ра ви ди мо да су мла ђа и сред ња ге не ра ци ја че шће исто вре ме но на у чи-
ле оба је зи ка, док се то код ста ри је ге не ра ци је (из над 51 го ди не) ре ђе де ша-
ва ло. Узрок ве ро ват но ле жи у све ве ћем бро ју ме шо ви тих бра ко ва. Пре ма 
не ким ис тра жи ва њи ма из вор ове по ја ве мо же би ти и од се ља ва ње. Оста ла 
два по ну ђе на од го во ра је обе ле жи ло са мо 2,5% уче сни ка.

Сле де ће ва жно пи та ње у ве зи са ста вом о дво је зич но сти је сте да ли је 
ан ке ти ра ни, уко ли ко по лич ној про це ни не вла да до вољ но дру гим је зи ком 
(у овом слу ча ју не го во ри до бро срп ски), во љан да га на у чи. По ста вље но 
пи та ње гла си:

Уко ли ко сла бо го во ри те срп ски, да ли би сте га ра до на у чи ли?
а) Да, ра до бих учио/ла срп ски.
б) Не, не бих учио/ла срп ски.
в) До бро го во рим срп ски.
2.1.3. усвА јА ње је ЗИ КА И НИ вО ОБРА ЗО вА њА

Та бе ла бр. 7

Од го во ри Ви со ко обра зо ва ње Сред ње обра зо ва ње О снов но обра зо ва ње
а 21 42 29
б 2 8 15
в 105 104 20

Укуп но 128 154 64

В – ви со ка школ ска спре ма; С – сред ња школ ска спре ма; О – основ на школ ска спре ма
Гра фи кон бр. 6

Ве ћи на ис пи та ни ка са ви со ком и сред њом струч ном спре мом је обе ле-
жи ла од го вор под в) (82,03%, од но сно 67,53%), тј. да до бро го во ри срп ски. 
На ша прет ход на ис тра жи ва ња (koVács rácz 2011а) су нам по ка за ла да вој во-
ђан ски Ма ђа ри срп ски је зик ко ри сте пр вен стве но у фор мал ним си ту а ци ја ма 
(за слу жбе не по тре бе). По ред то га, че сто се при ла го ђа ва ју ком пе тен ци ја ма 
свог са го во р ни ка, тј. да ли ће го во ри ти на ма ђар ском или срп ском за ви си од 
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зна ња је зи ка дру ге осо бе. Ве ћи на ис пи та ни ка је из ја ви ла да се срп ским је зи-
ком пр вен стве но слу жи на свом по слу.

 Ако ове по дат ке по ве же мо с пр вом та бе лом (та бе ла 4), ви ди мо да су 
ис пи та ни ци, упр кос то ме што су пр во усво ји ли ма ђар ски, ка сни је со лид но 
са вла да ли срп ски, и то пр вен стве но они ко ји су за вр ши ли сред њу шко лу 
или фа кул тет. Ме ђу тим, не рас по ла же мо по да ци ма о то ме на ком су је зи ку 
на ста ви ли сво је шко ло ва ње, и да ли су се се ли ли.

Ис пи та ни ци са основ ном шко лом (пр вен стве но из Сен те и Су бо ти це), 
ме ђу тим, по ка зу ју зна чај ну раз ли ку у од но су на од го во ре дру ге две гру пе: 
њих 45,31% сво је зна ње срп ског не сма тра до вољ ним, и ра до би га на у чи ли. 
Осо бе ко је су за вр ши ле са мо основ ну шко лу исто вре ме но су нај ма ње вољ не да 
то ура де (њих 23,44%, на су прот ан ке ти ра ни ма са ви со ком струч ном спре мом 
1,56%, од но сно сред њим обра зо ва њем 5,20%).

2.1.4. усвА јА ње је ЗИ КА И стА РО сНА дОБ

Та бе ла бр. 8

Од го во ри И зме ђу
20‒30 го ди на 

И зме ђу
31‒50 го ди на И знад 51 го ди не

а 40 29 23

б 4 8 13

в 64 105 60

Укуп но 108 142 96

Гра фи кон бр. 7

Без об зи ра на ста ро сну доб, ве ћи на ис пи та ни ка је обе ле жи ла од го вор 
по ну ђен под в). Ова кав ре зул тат по ка зу је да ве ћи на ан ке ти ра них сма тра да 
до бро го во ри срп ски је зик. Про цен ту ал но нај че шће су тај од го вор иза бра ли 
сре до веч ни (31‒50), тј. 73,95%. 10% је ма њи број ста ри јих (62,50%), и при кљу-
чу је им се от при ли ке по ло ви на при пад ни ка мла дих (59,26%). 

Уче сни ци ко ји не вла да ју срп ским на за до во ља ва ју ћем ни воу обе ле жи-
ли су од го вор под а), тј. да су вољ ни да га на у че. Овај од го вор су мла ди ода-
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бра ли у нај ве ћем бро ју (37,04%), док је по сто так сред ње ге не ра ци је 20,42%. 
Нај ста ри ји су исто од го во ри ли у слич ном про цен ту (23,96%). Са мо је не ко-
ли ци на ода бра ла од го вор ко ји је по ну ђен под б) (не би учи ли срп ски). Од 
мла дих са мо 3,7%, сре до веч них 5,63%, док је ду пло ви ше нај ста ри јих (13,54%) 
ко ји ни су вољ ни да до бро на у че срп ски је зик. Прет по ста вља мо да је мла ђој 
и сред њој ге не ра ци ји срп ски је зик по треб ни ји за на пре до ва ње у по слу, а они 
ко ји уско ро од ла зе у пен зи ју ре ђе се упу шта ју у са вла да ва ње но вих зна ња.

2.2. је ЗИК КО јИ се РА дИ је КО РИ стИ. У со ци о лин гви стич ким ис тра жи ва њи-
ма при ис пи ти ва њу ста во ва че сто сре ће мо сле де ћа пи та ња: ко јим се је зи ком 
или је зич ком ва ри јан том нај ра ди је/нај че шће слу жи те, за ко ју се си ту а ци ју 
ве зу је упо тре ба од ре ђе ног је зи ка, ко ји је зик сма тра те те жим итд. Због то га 
смо Ма ђа ри ма по ста ви ли пи та ње ко ји је зик ра ди је ко ри сте (ма ђар ски или 
срп ски). Оче ки ва ли смо да ће школ ска спре ма ути ца ти на афи ни тет пре ма 
срп ском и ма ђар ском је зи ку, као и на ода бир че шће упо тре бља ва ног је зи ка. 
Пи та ње и по ну ђе ни од го во ри су сле де ћи:

Ко јим је зи ком се нај ра ди је слу жи те?
а) ма ђар ским
б) ра до ко му ни ци рам на оба је зи ка
в) срп ским
г) дру гим ма њин ским или стра ним је зи ком 
2.2.1. је ЗИК КО јИ се РА дИ је КО РИ стИ ИЗ уГлА НИ вОА ОБРА ЗО вА њА

Та бе ла бр. 9

Од го во ри Ви со ко обра зо ва ње Сред ње обра зо ва ње О снов но обра зо ва ње
а 75 87 44
б 50 65 20
в 1 7 2
г 3 5 1

Укуп но 129 164 67

В – ви со ка школ ска спре ма; С – сред ња школ ска спре ма; О – основ на школ ска спре ма
Гра фи кон бр. 8
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У ве зи са пи та њем ко јим је зи ком се ис пи та ни ци нај ра ди је слу же, сва 
че ти ри по ну ђе на од го во ра су у слич ном по стот ку обе ле же на на свим ни во-
и ма обра зо ва ња. У све три гру пе нај ви ше њих нај ра ди је го во ри ма ђар ски 
(58,14%, 53,05% и 65,67%). При род но је да нај ра ди је ко ри сти мо свој ма тер њи 
је зик (сем ако до ђе до аси ми ла ци је). Та ко вој во ђан ски Ма ђа ри нај ра ђе ко ри-
сте ма ђар ски. Ма тер њим је зи ком се слу же у не фор мал ним си ту а ци ја ма (у 
по ро дич ном окру же њу, ме ђу при ја те љи ма, са сво јим жуп ни ком), а срп ски 
је че шћи у фор мал ним кон так ти ма (koVács rácz 2010). 38‒39% ис пи та ни ка 
са ви со ким и сред њим обра зо ва њем је из ја ви ло да ра до ко му ни ци ра ка ко на 
ма ђар ском, та ко и на срп ском је зи ку. Број оних ко ји су за вр ши ли основ ну 
шко лу а има ју исто ми шље ње не за о ста је у ве ли ком по стот ку (29,85%). Оста-
ла два по ну ђе на од го во ра су би ра на у за не мар љи вом бро ју. Исти је број 
ис пи та ни ка ко ји ра ди је ко му ни ци ра ју на срп ском, од но сно ко ји ма ни је про-
блем го во ри ти ни на ма ђар ском, ни на срп ском.

2.2.2. је ЗИК КО јИ се РА дИ је КО РИ стИ ИЗ уГлА стА РО сНе дО БИ

Та бе ла бр. 10

Од го во ри И зме ђу 
20‒30 го ди на 

И зме ђу
31‒50 го ди на И знад 51 го ди не

а 57 88 61

б 46 53 36

в 4 5 1

г 4 4 1

Укуп но 111 150 99

Гра фи кон бр. 9

Код овог пи та ња ни смо при ме ти ли ве ћа од сту па ња из угла ста ро сне 
до би. Ве ћи на је ода бра ла од го вор под а) (нај ра ди је ко му ни ци ра ју на ма ђар-
ском), и то про сеч но 51‒61% ис пи та ни ка. 10% ма ње мла дих (20‒30 го ди на), 
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тј. 51,35% њих ми сли ова ко, као и 61,62% нај ста ри јих. Не што ма ње од по ло-
ви не уче сни ка је обе ле жи ла да ра до ко ри сти оба је зи ка (36‒42%). Нај ви ше 
мла дих има овај став (41,45%), и за њи ма сле де сре до веч ни (35,33%), па за тим 
ста ри ја ге не ра ци ја (36,36%). Оста ла два од го во ра – под в) и под г) –ода бра ло 
је ма ње од 4% ан ке ти ра них. Мо же мо за кљу чи ти да ве ћи на ис пи та ни ка нај-
ра ди је го во ри свој ма тер њи је зик, али и да мно ги ма не пред ста вља про блем 
ка да тре ба да го во ре на срп ском.

2.3. КО јИ је ЗИК је те жИ? Про це на те жи не од ре ђе ног је зи ка у те сној је ве зи 
са прет ход ним пи та њи ма о ста ву и са ни во ом обра зо ва ња. Ме ђу Ма ђа ри ма 
Кар пат ског ба се на рас про стра ње но је уве ре ње ка ко је ма ђар ски је зик ве о ма 
те жак (lansTyák 1995). За ни ма ло нас је да ли код вој во ђан ских Ма ђа ра школ-
ска спре ма ути че на про це ну те жи не срп ског је зи ка.

Ко ји је зик сма тра те те жим?
а) ма ђар ски
б) оба
в) срп ски
г) ни је дан ни је те жак, ако се чо век јед на ко слу жи са оба
д) не знам
2.3.1. те жИ је ЗИК И НИ вО ОБРА ЗО вА њА

Та бе ла бр. 11

Од го во ри Ви со ко обра зо ва ње Сред ње обра зо ва ње О снов но обра зо ва ње
а 50 53 17
б 12 11 9
в 5 9 9
г 52 71 30
д 9 13 3

Укуп но 128 157 68

В – ви со ка школ ска спре ма; С – сред ња школ ска спре ма; О – основ на школ ска спре ма
Гра фи кон бр. 10
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Ис пи та ни ци са фа кул тет ском ди пло мом су у слич ном од но су обе ле жи-
ли од го вор а), тј. да се ма ђар ски је зик те же учи (39,06%), и од го вор г), пре ма 
ком ни је дан је зик ни је те жак ако се јед на ко ко ри сти (40,62%). Ве ћи на ис пи-
та ни ка са сред њом и основ ном школ ском спре мом (ско ро у истом про цен ту: 
45,22% и 44,11% ) је озна чи ло оп ци ју г). Они ко ји су за вр ши ли са мо основ ну 
шко лу су у не што ве ћем бро ју ре кли да је срп ски је зик те жи, и та ко ђе су у 
истом од но су из ја ви ли да су оба је зи ка те шка (13,24%). За ни мљи во је да ре-
ла тив но ма ло ис пит ни ка сма тра срп ски је зик те жим (од го вор под в). 

2.3.2. те жИ је ЗИК И стА РО сНА дОБ

Та бе ла бр. 12

Од го во ри И зме ђу
20‒30 го ди на 

И зме ђу
31‒50 го ди на И знад 51 го ди не

а 46 49 25

б 7 13 12

в 8 6 9

г 41 71 41

д 7 9 9

Укуп но 109 148 96

Гра фи кон бр. 11

42,20% мла дих твр ди да је те же на у чи ти ма ђар ски је зик, а 37,61% њих 
ми сли да ни је дан је зик ни је те жак, ако их че сто и упо ре до ко ри сти мо. Од го-
во ри сре до веч них су обр ну ти: 47,97% њих сма тра да је та чан од го вор под г), 
а 33,11% уче сни ка је ода бра ло од го вор под а). Слич на рас по де ла се мо же 
при ме ти ти и код нај ста ри јих: 42,71% њих је обе ле жио од го вор под г), док се 
26,04% сла же са тврд њом под а). Што је не ко ста ри ји, ма ње ве ру је да је ма-
ђар ски, тј. ње гов ма тер њи је зик те жи.
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2.4. КО јИ је ЗИК вАм је дРА жИ? За ни ма ло нас је ко ји је је зик вој во ђан ским 
Ма ђа ри ма дра жи, ма ђар ски или срп ски. За то смо ме ри ли ка ко се у за ви сно-
сти од школ ске спре ме од ра жа ва ју раз ли ке у од го во ри ма на ово пи та ње:

Ко ји је зик ви ше во ли те?
а) ма ђар ски
б) јед на ко во лим оба је зи ка
в) срп ски
г) не знам
2.4.1. дРА жИ је ЗИК ИЗ уГлА НИ вОА ОБРА ЗО вА њА

Та бе ла бр. 13

Од го во ри Ви со ко обра зо ва ње Сред ње обра зо ва ње О снов но обра зо ва ње
а 101 115 49
б 20 36 10
в 0 1 1
г 7 4 6

Укуп но 128 156 66

В – ви со ка школ ска спре ма; С – сред ња школ ска спре ма; О – основ на школ ска спре ма
Гра фи кон бр. 12

Пи та ње ко ји је зик ви ше во ле је ва жно са ста но ви шта упо тре бе, очу ва-
ња је зи ка и го вор ног по на ша ња. Об ра див ши од го во ре ни смо на и шли на 
зна чај ни ја од сту па ња ме ђу гру па ма раз ли чи тог ни воа обра зо ва ња: све три 
гру пе су јед но гла сно и у ви со ком по стот ку озна чи ле да ви ше во ле ма ђар ски 
је зик. На осно ву прет ход них ис тра жи ва ња дво је зич но сти, ко ја су ра ђе на 
ме ђу вој во ђанк сим Ма ђа ри ма, већ смо утвр ди ли да они нај ви ше во ле ма тер-
њи је зик (KoVács rácz 2011). Дру га нај че шће ода бра на оп ци ја је од го вор под 
б) (оба је зи ка су јед на ко дра га): 15,63% ис пи та ни ка са фа кул те том; 23,08% 
са сред њом и 15,15% са основ ном шко лом. Ин те ре сант но је да су по след њи 
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по ну ђе ни од го вор (не знам) нај че шће ода бра ле осо бе са за вр ше ном сред њом 
шко лом. Пред мет јед ног од сле де ћих ис тра жи ва ња би мо гло би ти и ис пи ти-
ва ње узро ка за скло ност ка ода бра ном је зи ку (ма ђар ском, срп ском или не ком 
дру гом). 9,09% ан ке ти ра них са основ ним, 5,47% са ви со ким, и 2,56% са 
сред њим обра зо ва њем је из ја ви ло да не мо гу да оце не ко ји је зик ви ше во ле. 
У окви ру по је ди них од го во ра нај ве ћа од сту па ња се уо ча ва ју код од го во ра 
б): око 8% ис пи та ни ка са сред њом струч ном спре мом твр ди да оба је зи ка 
под јед на ко во ли. 

2.4.2. дРА жИ је ЗИК И стАРОсНА дОБ

Та бе ла бр. 14

Од го во ри И зме ђу
20‒30 го ди на 

И зме ђу
31‒50 го ди на И знад 51 го ди не

а 76 109 80

б 26 26 14

в 1 1 0

г 5 9 3

Укуп но 108 145 97

Гра фи кон бр. 13

Ве ћи на ис пи та ни ка не двој бе но ви ше во ли свој ма тер њи је зик. По ста ро-
сној до би про цен ти су сле де ћи: 70,37%, 75,17% и 82,47%. Ста ри је ге не ра ци-
је су не што при вр же ни је ма ђар ском је зи ку од сре до веч них, од но сно мла ђих. 
Од го вор под б) (оба је зи ка) је ода бра ло мно го ма ње ан ке ти ра них. Од мла дих 
24,07%, сре до веч них 17,93%, док нај ста ри ји у нај ма њем по стот ку во ле оба 
је зи ка у ис тој ме ри (14,43%). Као што нам број ча ни по да ци по ка зу ју, нај ви ше 
је мла дих ко ји оба је зи ка при хва та ју у ис тој ме ри.
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2.5. сте ПеН ПО ЗНА вА њА је ЗИ КА. Ис пи та ни ци су упо ре ди ли сво је зна ње 
ма ђар ског и срп ског је зи ка. Ова кав тип пи та ња се ја вља у со ци о лин гви стич-
ким ис тра жи ва њи ма та ко што ис пи та ни ци оце њу ју сво је зна ње на ска ли од 
1 до 5. Ми смо ода бра ли дру ги на чин, тј. по ну ди ли смо тек сту ал не од го во ре 
од ко јих су ан ке ти ра ни мо гли да би ра ју. 

 Упо ре ди те сво је по зна ва ње ма ђар ског и срп ског је зи ка:
а) Оба је зи ка го во рим под јед на ко на ни воу ма тер њег је зи ка.
б) Бо ље вла дам ма ђар ским је зи ком.
в) Бо ље вла дам срп ским је зи ком.
2.5.1. сте ПеН ПО ЗНА вА њА је ЗИ КА ИЗ уГлА НИ вОА ОБРА ЗО вА њА

Та бе ла бр. 15

Од го во ри Ви со ко обра зо ва ње Сред ње обра зо ва ње О снов но обра зо ва ње

а 35 50 8

б 87 96 53

в 5 9 3

Укуп но 127 155 64

В – ви со ка школ ска спре ма; С – сред ња школ ска спре ма; О – основ на школ ска спре ма
Гра фи кон бр. 14

По што су ис пи та ни ци упо ре ди ли сво је по зна ва ње ма ђар ског и срп ског 
је зи ка, уо чи ли смо да, без об зи ра на то ко јој гру пи при па да ју, ве ћи на сма тра 
да бо ље го во ри ма ђар ски. Ис пи та ни ци са за вр ше ном основ ном шко лом су 
у не што ве ћем про цен ту ода бра ли оп ци ју б), 82,21%. Они су основ ну шко лу 
за вр ши ли на ма ђар ском је зи ку, и по што ни су на ста ви ли шко ло ва ње, ни су 
има ли то ли ке по тре бе да ко му ни ци ра ју на срп ском је зи ку, за раз ли ку од 
дру ге две гру пе. Не што је ма њи број оних ко ји има ју за вр ше но сред ње или 
ви со ко обра зо ва ње, а твр де да оба је зи ка го во ре на ни воу ма тер њег. Ма ли је 
про це нат оних ко ји сма тра ју да бо ље го во ре срп ски не го ма ђар ски.
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По ред то га што све три гру пе ис пи та ни ка сма тра ју да нај бо ље го во ре 
свој ма тер њи је зик, при ме ћу ју се зна чај не раз ли ке по ни воу обра зо ва ња: 
20,87% ви ше осо ба са основ ном шко лом сма тра да бо ље го во ри ма ђар ски на-
спрам оних ко ји су за вр ши ли сред њу шко лу. При мет на је раз ли ка и у ста ву 
уче сни ка са основ ном и ви со ком школ ском спре мом, јер је у пр вој гру пи за 
14,31% про це на та ви ше оних ко ји сма тра ју да бо ље го во ре свој ма тер њи је-
зик, тј. ма ђар ски у од но су на оне ко ји су за вр ши ли фа кул тет. 

Ни во обра зо ва ња ути че и на ни во зна ња срп ског је зи ка. Тре ћи на осо ба 
ко ја је из ја ви ла да оба је зи ка го во ри на ни воу ма тер њег за вр ши ло је сред њу 
шко лу (32,26%). Тре ћи на ан ке ти ра них са сред њом шко лом је обе ле жи ла овај 
од го вор. 4% ма ње ис пи та ни ка са ви со ким обра зо ва њем сма тра то исто, док 
је нај ма ње ова квих осо ба са основ ном шко лом. За 19,76% је ви ше оних ко ји 
су се из ја сни ли за ову оп ци ју, а има ју сред ње обра зо ва ње, на спрам ан ке ти-
ра них са основ ном шко лом. У сва кој гру пи ма ње од 6% љу ди сма тра да 
бо ље вла да срп ским је зи ком.

2.5.2. сте ПеН ПО ЗНА вА њА је ЗИ КА И стА РО сНА дОБ

Та бе ла бр. 16

Од го во ри И зме ђу
20‒30 го ди на 

И зме ђу
31‒50 го ди на И знад 51 го ди не

а 31 41 21

б 70 95 71

в 5 8 4

Укуп но 106 144 96

Гра фи кон бр. 15

Све три гру пе де ле исто ми шље ње. Број ча ни по да ци по ка зу ју да ма ђар-
ско ста нов ни штво бо ље вла да ма ђар ским је зи ком. То твр ди 66,04% мла дих, 
65,97% сре до веч них и 73,96% нај ста ри јих. Од го вор под а) (оба је зи ка го во рим 
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на ни воу ма тер њег је зи ка) је ода бра ло 29,25% мла дих, 28,47% при пад ни ка 
сред ње ге не ра ци је, а нај ста ри јих има нај ма ње (21,88%). Са мо 4-6% ис пи та-
ни ка сма тра да бо ље вла да срп ским је зи ком.

3. ЗА Кљу чАК. То ком ис тра жи ва ња смо се су сре ли са не ко ли ко по те шко ћа. 
Јед на од њих је про на ла же ње до вољ ног бро ја осо ба из над 51 го ди не, као и 
оних ко ји су за вр ши ли са мо основ ну шко лу. Осо бе са основ ним обра зо ва њем 
су би ле и нај не си гур ни је у ис пу ња ва њу ан ке та. До би ли смо и је дан нео че-
ки ва ни ре зул тат: по сто је раз ли ке из ме ђу је зич ких ста во ва осо ба са фа кул-
тет ским и основ ним обра зо ва њем.

Уче сни ци су у ре ла тив но ма лом про цен ту из ја ви ли да је срп ски је зик 
те жак, ма да мно ги сма тра ју да га сла бо го во ре. По на шем ми шље њу, то је 
од раз не си гур но сти у соп стве не је зич ке ком пе тен ци је. Нео бич но је да је 
ви ше осо ба са за вр ше ном сред њом шко лом ко је твр де да под јед на ко до бро 
го во ре оба је зи ка (на ни воу ма тер њег) не го оних са ви со ком струч ном спре-
мом. Из на ших прет ход них ис тра жи ва ња зна мо да се вој во ђан ски Ма ђа ри 
же ле при ла го ди ти је зич ком зна њу са го вор ни ка, и да ода бир ма ђар ског или 
срп ског је зи ка за пра во не за ви си од њих са мих, не го од парт не ра у ко му ни-
ка ци ји. Та ис тра жи ва ња су нам по ка за ла да се у по ро дич ном кру гу обич но 
го во ри ма тер њи је зик, тј. ма ђар ски (koVács rácz 2010; 2012), а у фор мал ним 
си ту а ци ја ма се ко ри сти срп ски је зик. Све три по сма тра не гру пе има ју по зи-
ти ван став пре ма оба је зи ка (koVács rácz 2010), и у ве ћи ни су вољ ни да 
на у че срп ски је зик ако га не зна ју до вољ но до бро.

На ста ва срп ског је зи ка као не ма тер њег у вој во ђан ским основ ним и 
сред њим шко ла ма ни је за до во ља ва ју ћа, јер се уо ча ва ју ве ли ке раз ли ке у 
зна њу у за ви сно сти од ре ги је ста но ва ња. Про бле ма тич но је и не функ ци о-
нал но зна ње срп ског у оним хо мо ге ним ма ђар ским се ли ма ко ја су окру же на 
срп ским на се љи ма. Мла ди у овим ме сти ма су дво је зич ни, али ни јед ним 
је зи ком не вла да ју у до вољ ној ме ри, јер је на ста ва ма тер њег је зи ка у сред њој 
шко ли суб трак тив на, тј. ме ша се стан дард ни је зик и је дан ва ри је тет. То оне мо-
гу ћа ва да се у пот пу но сти са вла да стан дард ни ма ђар ски је зик. Ма ле је зич-
ке за јед ни це го во ре ис кљу чи во ло кал ном ва ри јан том ма ђар ског је зи ка, ко ји 
је ди ја ле кат ског ти па и до ми нант ног ка рак те ра. Мла ди из гра да, ме ђу тим, 
мно го бо ље по зна ју (ма ђар ски и срп ски) стан дард ни је зик (gáBriTy moLnár 
2007). Пре ма то ме, за успе шно са вла ђи ва ње је зи ка би тре ба ло ство ри ти мо-
гућ ност да се у се ли ма ра ди по не што дру га чи јем про гра му у од но су на 
гра до ве, а пре по руч љи во је и да се план у хо мо ге ним сре ди на ма раз ли ку је 
од оног ко ји је на ме њен ма њин ским за јед ни ца ма.

По треб на је ре фор ма ка ко у основ ном, та ко и у сред њем обра зо ва њу. 
Тре ба ло би за ме ни ти суб трак тив ну на ста ву ади тив ном, ко ја нам омо гу ћа ва 
да по сте пе но уво ди мо стан дард ни је зик у на ста ву, би ло да се ра ди о ва ри је-
те ту јед ног је зи ка, о је зи ку дру штве не сре ди не или о стра ном је зи ку. Ова кав 
на чин шко ло ва ња је већ оп ште при хва ћен и успе шно је уве ден у мно гим 
зе мља ма Евро пе. На при мер, по на став ном пла ну и про гра му Швај цар ске 
тек у осмом раз ре ду се зах те ва по зна ва ње ва ри је те та и књи жев ног не мач ког 
је зи ка на истом ни воу (уп. szaBó 2004). Сли чан школ ски си стем по сто ји и у 
не ким де ло ви ма Не мач ке.
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У вој во ђан ским ма ђар ским оде ље њи ма уче ње је зи ка (ма тер њег, срп ског 
и стра ног) тре ба да те жи ка функ ци о нал ној и си ту а тив ној дво је зич но сти, тј. 
са на ста вом је зи ка тре ба кре ну ти од го вор не ва ри јан те ко ја се, пр вен стве но, 
ко ри сти у од ре ђе ним си ту а ци ја ма. Ово би по мо гло да се ис ко ре ни не функ-
ци о нал на дво је зич ност. Наш рад по ка зу је ве ли ку по тре бу за овим и, по на шем 
ми шље њу, ни во обра зо ва ња мо же до не кле да ути че на зна ње ви ше је зи ка. 
На осно ву гор њих по да та ка се мо же за кљу чи ти да су вој во ђан ски Ма ђа ри 
ко ји има ју ви шу школ ску спре му ви ше вољ ни да по пра ве ни во сво је је зич ке 
ком пе тен ци је за би ло ко ји је зи ка та ко и за срп ски. Ме то ди ку, ме ђу тим, мо же 
да ство ри и обез бе ди са мо шко ла.
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Ele o no ra Ko vač-Ra c

LIN GU I STIC AT TI TU DES AND BI LIN GU A LISM OF HUN GA RI ANS IN VOJ VO DI NA 
IN RE LA TION TO THE LE VEL OF EDU CA TION AND AGE

S u m  m a r y

The study pre sents the lin gu i stic at ti tu des of adults (over the age of 20) of Hun ga rian mi no rity 
in Voj vo di na in ter vi e wed in fo ur towns (Su bo ti ca, Zre nja nin, No vi Sad, Sen ta) re gar ding the Hun-
ga rian and Ser bian lan gu a ges. It con ti nu es and com ple ments the pre vi o us re se arch on the at ti tu des 
to wards bi lin gu a lism among Hun ga ri ans in Voj vo di na. Re la ted to the le vel of edu ca tion as well as 
to age gro ups (20-30 year-olds, 31-50 year-olds, and over 51), an swers we re gi ven to the fol lo wing 
qu e sti ons: when the re spon dents sta r ted le ar ning Hun ga rian and Ser bian; whet her they wo uld be 
keen on le ar ning Ser bian; which lan gu a ge or lan gu a ges they find dif fi cult; which lan gu a ge they 
pre fer to com mu ni ca te in; which lan gu a ge they are ke e ner on; and how they as sess the ir flu ency in 
Hun ga rian and Ser bian. The gre a test di scre pancy re gar ding the le vel of edu ca tion was re gi ste red in 
terms of as ses sing the re spon dents’ lan gu a ge flu ency, as well as jud ging the dif fi culty of the two 
lan gu a ges. Lo o king at the three age gro ups, the ma jo rity of 20-30 year-olds and the over-51 gro up 
has shown the most sig ni fi cant dif fe ren ces. The gre a test dis si mi la rity bet we en the se two gro ups 
ap pe ars re gar ding the dif fi culty of the Hun ga rian and Ser bian lan gu a ges. Na mely, the 20-30 year-olds 
con si der the ir mot her ton gue i.e. Hun ga rian by 16.16% mo re dif fi cult in com pa ri son with the as ses-
sment of the over-51 gro up. In ad di tion to this, the re spon dents pre fer red the ir na ti ve lan gu a ge much 
mo re, but the re is a high per cen ta ge of tho se who are equ ally keen on both lan gu a ges. The aim of 
the study is to uti li ze the ob ta i ned re sults for mo difyin g the cur ri cu lum of the Hun ga rian and Ser bian 
lan gu a ges for stu dents who are na ti ve spe a kers of Hun ga rian, as well as to im pro ve ad di ti ve lan gu a ge 
le ar ning. The re se arch is re le vant al so be ca u se it draws at ten tion to the re la tion bet we en lin gu i stic 
at ti tu de and edu ca tion, as well as cre a tes the met ho do logy and pos si ble ways of fun cti o nal-si tu a ti o-
nal bi lin gu a lism in clas ses with Hun ga rian as a te ac hing lan gu a ge in Voj vo di na. It is of ut most 
im por tan ce that gram mar-cen te red lan gu a ge te ac hing sho uld be re pla ced by the ad di ti ve met hod in 
the se clas ses.

Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Фи ло зоф ски фа кул тет
Од сек за хун га ро ло ги ју
Др Зо ра на Ђин ђи ћа 2, 21000 Но ви Сад, Ср би ја
ko vac srac ze le o no ra@g mail.co m
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UDC 316.74:81]:929 Fishman J. A.

IN ME MO RI AM 
ЏО ШУА ФИ ШМАН 

(18. VII 1926‒1. III 2015) 

Џо шуа Фи шман (Jos hua A. Fis hman), уте ме љи вач мо дер не со ци о ло ги је 
је зи ка и у свет ским раз ме ри ма нај у ти цај ни ји ау тор на овом на уч ном под-
руч ју, про ле тос је пре ми нуо у свом до му у њу јор шкој оп шти ни Бронкс, у 89. 
го ди ни жи во та. Ро ђен у Фи ла дел фи ји, у по ро ди ци је вреј ских ими гра на та из 
цар ске Ру си је чи ји су сви чла но ви би ли дво је зич ни, са ји ди шем као кућ ном 
све ти њом, Фи шман се шко ло вао и ма ги стри рао на Пен сил ва ниј ском уни-
вер зи те ту, да би на Ко лум би ји у Њу јор ку сте као док то рат из со ци јал не пси-
хо ло ги је. Нај ве ћи део ка ри је ре про вео је на уни вер зи те ту Је ши ва у Бронк су 
као про фе сор пси хо ло ги је и со ци о ло ги је, где је био и де кан фа кул те та за 
дру штве не и ху ма ни стич ке на у ке и ака дем ски пот пред сед ник, а по пен зи-
о ни са њу је као го сту ју ћи про фе сор до дат но пре да вао обра зо ва ње и лин гви-
сти ку на уни вер зи те ту Стан форд у Ка ли фор ни ји. Го сто вао је на мно гим 
уни вер зи те ти ма и на уч ним ин сти ту ти ма ши ром све та, a на сво јим че стим 
пу то ва њи ма по себ ну па жњу је по све ћи вао ма лим ет нич ким за јед ни ца ма у 
њи хо вој бор би за оп ста нак и очу ва ње соп стве них је зи ка – ир ског, фри зиј ског 
и ба скиј ског у Евро пи, ин ди јан ских и ими грант ских је зи ка у САД, ке чуе и 
ај ма ре у Ју жној Аме ри ци, ма ор ског на Но вом Зе лан ду, до мо ро дач ких је зи ка 
Ау стра ли је, и дру гих. До бит ник је мно гих на гра да и при зна ња. 

Не у мо ран у све му што је ра дио, Фи шман је по и сто ве ћи вао свој жи вот 
са сво јим ра дом, што је ис та као већ у на сло ву јед ног ау то би о граф ског члан ка 
(Fis HMan 1991), a ње го ва ду бо ка ху ма ни стич ка по све ће ност бо љит ку чо ве-
чан ства слу жи ла је као при мер ге не ра ци ја ма уче ни ка и след бе ни ка; ка ко је 
јед ном при ли ком ре че но, цео свет је био ње го ва учи о ни ца. У ши ро ким окви-
ри ма со ци о ло ги је је зи ка Фи шман се нај ви ше ба вио би лин гви змом и мул ти-
лин гви змом, дво је зич ким обра зо ва њем, пла ни ра њем је зи ка, ма њин ским и 
угро же ним је зи ци ма, про бле ми ма очу ва ња и за ме не је зи ка, ста во ви ма пре ма 
је зи ку, од но сом је зи ка, ет ни ци те та и на ци о на ли зма, те со ци о ло ги јом и дру-
штве ном исто ри јом ји ди ша. 

Овај спи сак при ка зу је нам Фи шма на као чо ве ка у не ку ру ку суд бин ски 
пред о дре ђе ног за упра во та кве пре о ку па ци је, јер ако се бо ље по гле да све 
оне при род но из ви ру из лич ног ис ку ства де те та од ра слог из ме ђу два је зи ка, 
јед ног ма њег и угро же ног али бли жег ср цу од оног дру гог, ве ли ког и над-
моћ ног. Ка ко је јед ном за пи сао, имао је сре ћу да бу де исто вре ме но из ло жен 
мо дер ној за пад ној и кла сич ној је вреј ској ми сли, уз удоб ност по се до ва ња 
ен гле ског за ши ру ко му ни ка ци ју и ји ди ша за „ет нич ку ин тим ност”. На тај 
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на чин он је, го то во би се мо гло ре ћи, сво јом на у ком ре кре и рао и на кнад но 
осве тлио соп стве ни жи вот ни пут. А ди сци пли нар но гле да но, од нос је зи ка 
и дру штва је у ње го вој ви зи ји, али и с об зи ром на ње го ве ра зно вр сне струч-
не ква ли фи ка ци је, по ред со ци о ло ги је и лин гви сти ке зна чај но укљу чи вао и 
со ци јал ну пси хо ло ги ју, ан тро по ло ги ју, исто ри ју, обра зо ва ње, по ли тич ке 
на у ке, ге о гра фи ју и сту ди је ре ли ги је. 

Из на ве де них обла сти, по ред ру ко во ђе ња ра зним про јек ти ма, он је као 
из у зет но пло дан ау тор и уред ник на пи сао или при ре дио бли зу сто књи га и 
об ја вио око хи ља ду чла на ка. Ње го ва пр ва ве ли ка сту ди ја из со ци о ло ги је је-
зи ка, Је зич ка ло јал ност у Сје ди ње ним Др жа ва ма, об ја вље на је 1966. Го ди не 
1968. под ње го вим уред ни штвом je изашao ути цај ни Збо р ник из со ци о ло ги је 
је зи ка, пр ве нац у сво јој обла сти, за ко јим су у на ред ној де це ни ји до шли 
збор ни ци На пре дак у со ци о ло ги ји је зи ка (1971‒2) и На пре дак у пла ни ра њу 
је зи ка (1974). Из истог пе ри о да су мо но гра фи је Со ци о лин гви сти ка (1970) и 
Со ци о ло ги ја је зи ка (1972), у осно ви иста књи га али под раз ли чи тим на сло-
ви ма ко ји од ра жа ва ју ау то ро во по чет но осци ли ра ње из ме ђу два тер ми на, од 
ко јих ће пред ност да ти по то њем, као аде кват ни јем с об зи ром на при ро ду и 
ши ри ну под руч ја ње го вих ин те ре со ва ња, али уз раз ли ко ва ње фо ку са. Со-
ци о лин гви сти ка ће се у да љем хо ду об ли ко ва ти као на у ка о дру штве но 
усло вље ним је зич ким по ја ва ма (скра ће но, је зик у дру штву), а со ци о ло ги ја 
је зи ка као на у ка о је зич ки ис по ље ним дру ште ним по ја ва ма (скра ће но, дру-
штво у је зи ку), да ка ко под ра зу ме ва ју ћи зна чај но пре кла па ње ових услов но 
раз дво је них обла сти. Из тог вре ме на је и још увек ак ту ел на рас пра ва Је зик 
и на ци о на ли зам (1972), а из на ред ног пе ри о да ће мо на ве сти мо но гра фи ју 
Пре о кре та ње за ме не је зи ка (1991b) и збо р ник При руч ник о је зи ку и ет нич ком 
иден ти те ту (1999). 

Ов де смо по ме ну ли са мо не ке од Фи шма но вих пу бли ка ци ја оп шти је 
те ма ти ке за ко је се при бли жно мо же про це ни ти да су оства ри ле нај ве ћи 
ути цај, по себ но у сми слу те мат ског и ме то до ло шког за сни ва ња но вих ди-
сци пли на; на сло ви ори ги на ла да ти су ни же у спи ску ци ти ра не ли те ра ту ре, 
и мо гу се ла ко иден ти фи ко ва ти пре ма го ди на ма из да ња. По ред то га био је 
осни вач и глав ни уред ник нај зна чај ни јих се риј ских из да ња без ко јих се са-
вре ме на со ци о ло ги ја је зи ка те шко мо же за ми сли ти – еди ци је Con tri bu tions 
to the So ci o logy of Lan gu a ge и ча со пи са In ter na ti o nal Jo u r nal of the So ci o logy 
of Lan gu a ge, ко ји кон ти ну и ра но из ла зе већ не ко ли ко де це ни ја, те уред ник 
мно штва дру гих ко лек тив них пу бли ка ци ја. 

По је ди ни Фи шма но ви те о риј ски уви ди, по др жа ни ре зул та ти ма ем пи-
риј ских ис тра жи ва ња, ве о ма су за па же ни и че сто ци ти ра ни и у оп ште лин-
гви стич кој ли те ра ту ри. Ов де мо же мо по ме ну ти ти по ло ги ју од носā из ме ђу 
би лин гви зма и ди гло си је, и у тим окви ри ма ње гов по зна ти по јам про ши ре-
не ди гло си је. За раз ли ку од кла сич ног Фер гу со но вог ту ма че ња ди гло си је 
као на по ред ног функ ци о ни са ња два ју ва ри је те та истог је зи ка, ви шег и ни жег, 
у да тој го вор ној за јед ни ци, Фи шман овај по јам про ши ру је у два прав ца: у 
функ ци о нал ној ди стри бу ци ји у игри мо же да бу де и ви ше ва ри је те та (три-
гло си ја, по ли гло си ја), и то не ну жно истог је зи ка, јер ови мо гу при па да ти и 
раз ли чи тим је зи ци ма. А у ви ше је зич ним сре ди на ма ко ри сним се по ка за ло 
ње го во чу ве но пи та ње „Ко го во ри ко јим је зи ком ко ме и ка да?”, што је на слов 
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јед ног ње го вог члан ка (Fis HMan 1965) у ко ме је ис так ну та нео п ход ност си-
сте мат ске кон тек сту а ли за ци је у раз ли чи тим го вор ним си ту а ци ја ма. (Пи-
шу ћи ове ре до ве при се ћам се ка ко ми је о ме то до ло шкој ва жно сти овог 
пи та ња за ис тра жи ва ња ви ше је зич но сти у Вој во ди ни дав них да на го во ри ла 
Ме ла ни ја Ми кеш, ина че у јед ном пе ри о ду члан Уре ђи вач ког од бо ра по ме-
ну тог углед ног ча со пи са). 

А оп шти је узев, у ме то до ло шком сми слу је вре дан по ме на и Фи шма нов 
ма ње по зна ти али ка рак те ри стич ни кон цепт „цен тра ли зо ва ња пе ри фе ри је”. 
У већ ци ти ра ном ис по вед ном члан ку он ка же и сле де ће: „У со ци о лин гви стич-
ким окви ри ма спе ци ја ли зо вао сам се за мар ги нал не гру пе, за по ста вље не 
је зи ке, за бо ра вље не по је дин це, не при ме ће не мо гућ но сти и за ста ре ле или 
дру штве но де гра ди ра не пред ме те ин те ре со ва ња“ – нај ви ше за то што „пе ри-
фе ри ја уве ли ча ва и раз ја шња ва” сре ди ште ства ри и зби ва ња, па се са стра не 
бо ље ви ди шта се та мо за пра во де ша ва. Оту да пе ри фер но ни је са мим тим и 
не ва жно, а „оп шти прин ци пи из ве де ни из про у ча ва ња ма њин ских за јед ни ца 
и њи хо вих угро же них је зи ка, ако су ис прав но по ста вље ни, по се ду ју ши ро-
ке мо гућ но сти при ме не у со ци о лин гви стич ким кон тек сти ма ши ром све та”, 
укљу чу ју ћи и тзв. ве ли ке је зи ке (Fis HMan 1991: 113). 

Као ау тор Фи шман уме да бу де при лич но зах те ван, пи шу ћи бр зо али 
по вре ме но у ду гач ким и за пле те ним ре че ни ца ма и са до ста по на вља ња, са 
истим или слич ним тек сто ви ма у ра зним пу бли ка ци ја ма, што по не кад збу њу-
је и иза зи ва би бли о граф ске те шко ће. Сти че се ути сак да му се увек жу ри ло 
да на пи ше и ура ди што ви ше и још ви ше од то га, па ни је сти зао да се за др жа-
ва око је зич ко-стил ских фи не са. По ред то га, не ки од ње го вих ра до ва су за со-
ци о ло шки сла би је обра зо ва ног чи та о ца, не до вољ но упо зна тог са од го ва ра ју-
ћим апа ра том и струч ним жар го ном, те жи за пра ће ње и услед оби ља та бе ла, 
ди ја гра ма и ста ти сти ка, та ко да су ти ра до ви не са мо са др жин ски не го и фор-
мал но бли жи со ци о ло зи ма не го лин гви сти ма. Али не би би ло фер ин си сти-
ра ти на ово ме, јер и ка да ва ља но чи та ње ова квог ау то ра тра жи не што ве ћи 
на пор, тај труд не сум њи во до но си пло да. А осим то га, ши рим кру го ви ма 
струч них чи та ла ца Фи шман је бли зак, ве ро ват но у под јед на кој ако не и ве-
ћој ме ри, као све стра но оба ве штен, ин спи ра ти ван и ис тра јан уред ник и при-
ре ђи вач це ле би бли о те ке ин тер ди сци пли нар них збо р ни ка ра до ва ау то ра 
раз ли чи тих спе ци јал но сти, из ве ли ког бро ја зе ма ља на свим кон ти нен ти ма. 
У сво јој укуп но сти они обра зу ју сво је вр стан ака дем ски рај ски врт у ко ме 
сва ко мо же да про на ђе мно го цве ћа по ме ри свог уку са и сво јих по тре ба. 

Овај из у зет но про дук тив ни пре га лац оста вио је тра га и у ју го сло вен-
ским зе мља ма. Још кра јем се дам де се тих го ди на про шлог ве ка у Са ра је ву је 
об ја вље на ње го ва ве о ма по зна та и по пу лар на увод на књи га о со ци о ло ги ји 
је зи ка (Fis HMan 1978), на осно ву пред ло га Ме ла ни је Ми кеш а у пре во ду и са 
пред го во ром Ср ђа на Јан ко ви ћа, уз Мид ха та Ри ђа но ви ћа као ре дак то ра пре-
во да. Она је ко ри шће на и у на ста ви на на шим уни вер зи те ти ма, па је та ко 
кроз ду ги низ го ди на би ла на спи ску ли те ра ту ре за пред мет Со ци о лин гви-
сти ка на пост ди плом ским сту ди ја ма Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду, 
ко ји је др жао пот пи сник ових ре до ва. Уз то су Фи шма но ви ра до ви ци ти ра ни 
у мно гим при ло зи ма срп ских и ју го сло вен ских лин гви ста. С дру ге стра не, 
по ме ну ти ча со пис, ко ји го то во ис кљу чи во об ја вљу је те мат ске бро је ве, од 
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ко јих су мно ги од ре ђе ни те ри то ри јал но, је дан од њих је по све тио Ју го сла-
ви ји (MaG ner 1985), а по ње ним рас па ду усле ди ли су бро је ви о Сло ве ни ји 
(Gre en BerG 1997), Ма ке до ни ји (To po linj ska 1998), Хр ват ској (Fi li po Vić ‒ ka-
lo Gje ra 2001) и Ср би ји (ra do Va no Vić ‒ Ma jor 2001). Овом по след њом пу бли-
ка ци јом ов да шња со ци о лин гви сти ка, у ком пе тент ном из бо ру и са упут ним 
пред го во ром, успе шно је пред ста вље на свет ској на уч ној јав но сти. 

По ред свог ау тор ског и уред нич ког ан га жма на, Фи шман је био ини ци-
ја тор ра зно вр сних про је ка та у на у ци, али и у дру штве ном жи во ту. Ори ги на-
лан ми сли лац и те о ре ти чар са из ра же ним сми слом за фор му ли са ње и ди фе-
рен ци ра ње сло же них иде ја и пој мо ва, он је имао и ис тан чан слух за про бле ме 
та ко зва них обич них љу ди, на ро чи то у ма лим, за по ста вље ним за јед ни ца ма 
ко ји ма пре ти не ста нак, чи ме се от кри ва и ње го ва ду бо ко људ ска ди мен зи ја 
убе ђе ног али за бри ну тог ху ма ни сте. При јат не лич но сти, био је за ин те ре со-
ван, ин спи ра ти ван и ду хо вит са го вор ник. Ово знам из соп стве ног ис ку ства, 
бу ду ћи да сам се с њим су срео, и про вео не ко вре ме на за се да њи ма, од но сно 
у раз го во ру, у два ма ха на на уч ним ску по ви ма. Пр ви пут је то би ло у Ота ви 
1986. го ди не, на Уне ско вом ме ђу на род ном ко ло кви ју му о пла ни ра њу је зи ка, 
а дру ги пут без ма ло две де це ни је ка сни је, у Бар се ло ни 2004. го ди не, на кон-
гре су Уне ско вог про гра ма о је зич кој ра зно ли ко сти, одр жи во сти и ми ру, 
ко јом при ли ком му је као по ча сном го сту до де ље на пре сти жна на гра да Lin-
gu a pax. Ви ше о тим су сре ти ма, и о Фи шма ну уоп ште, пи сао сам у ме мо ар-
ском де лу сво је књи ге Је зик и иден ти тет (Bu Gar ski 2010), па то не ћу ов де 
по на вља ти. До да ћу са мо да ме вест о ње го вом од ла ску, пет го ди на по што је 
тај текст на пи сан, ни је оста ви ла хлад ним; а да је на у ка о је зи ку и дру штву 
ти ме из гу би ла јед ног од сво јих глав них ко ри фе ја – о то ме не мо же би ти 
двој бе. 
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К Р И Т И К Е  И  П Р И К А З И

UDC 811.163.41’373.21

Алек сан дар Ло ма. Tопонимија Бањ ске хри со ву ље: ка осми шље њу  
ста ро срп ског то по но ма стич ког реч ни ка и бо љем по зна ва њу  

оп ште сло вен ских име но слов них обра за ца. Бе о град: СА НУ, 2013, 386 стр.  
(= Би бли о те ка Оно ма то ло шких при ло га / СА НУ, Оде ље ње је зи ка и  

књи жев но сти, Од бор за оно ма сти ку; 2).*

Наш је ди ни ча со пис по све ћен ис кљу чи во оно ма сти ци, Оно ма то ло шки 
при ло зи, у тре ћој де це ни ји из ла же ња обо га ћен је по себ ном еди ци јом по вре-
ме них из да ња, на зва ном Би бли о те ка Оно ма то ло шких при ло га,1 у окви ру 
ко је се не дав но2 по ја вио већ дру ги на слов, То по ни ми ја Бањ ске хри со ву ље. 

Иа ко њен ве ћи део за пре ма реч ник ста ро срп ских то по ни ма, ова мо но гра-
фи ја до но си мно го ви ше од са мог реч ни ка име на ме ста и то по граф ских пој мо-
ва јед не вла дар ске по ве ље из XIV ве ка. То је сту ди ја из срп ске, ста ро срп ске и 
сло вен ске оно ма сти ке ка кву до сад ни смо има ли: у на шој сре ди ни уоп ште ни је 
по сто ја ло ни шта слич но, а на ши рем сло вен ском те ре ну, где су оно ма стич ке 
сту ди је не у по ре ди во раз ви је ни је не го у нас, те шко да јој се мо же на ћи пан дан 
– не по оби му и за хва ту гра ђе већ по све стра но сти и про ду бље но сти ана ли зе.

Ра ди се о књи зи ко ја је би ла пред о дре ђе на да бу де из у зет на, већ за то 
што је та кав сам пред мет ње ног ис тра жи ва ња, Бањ ска хри со ву ља (БХ)3 – и 
то из ви ше раз ло га ван лин гви стич ке и лин гви стич ке при ро де: БХ са др жи 
не са мо оби ман не го и нео бич но раз у ђен то по но ма стич ки ма те ри јал,4 а је зик 

* Овај при каз је ре зул тат ра да на про јек ту „Ети мо ло шка ис тра жи ва ња срп ског је зи ка и 
из ра да Ети мо ло шког реч ни ка срп ског је зи ка” (бр. 178007) ко ји у це ли ни фи нан си ра Ми ни-
стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.

1 Се ри ју је отво ри ла мо но гра фи ја Ра дој ке Циц мил-Ре ме тић, То по ни ми ја Пив ске пла ни не, 
Бе о град 2010, 354 стр.

2 Па пир на вер зи ја је, из фи нан сиј ских раз ло га, до ста за доц ни ла за елек трон ском ко ја 
је одав но до ступ на на сај ту СА НУ (<www.sa nu.ac .rs //Iz da nja/ElI zda nja/To po ni mi ja-1.pd f > 
31.08.2015.).

3 Ова вла дар ска по ве ља са злат ним пе ча том по зна та је и под име ном Све то сте фан ска, 
пре ма све цу ко ме је би ла по све ће на гроб на цр ква кра ља Сте ва на Уро ша II Ми лу ти на, али се, 
као ди стинк тив ни ји, све ви ше ко ри сти епи тет из ве ден од име на ма на сти ра (ко ји је краљ Ми-
лу тин осно вао 1313. го ди не, на об ро ниц ма пла ни не Ро го зне, бли зу Зве ча на). Хри со ву ља је 
на пи са на 1316. го ди не, а за тим је, као и мо шти да ро дав ца, кра ља Ми лу ти на, има ла бур ну 
исто ри ју ко ја се за вр ши ла у тур ском цар ском ар хи ву где су је кра јем XIX ве ка от кри ли ау-
стриј ски чи нов ни ци. Пр ви пре пис је из дао Љу бо мир Ко ва че вић 1890. у Бе о гра ду (го то во 
исто вре ме но је пу бли ко ван и Ја ги ћев у Бе чу), а тек не дав но је, 2011. го ди не, проф. Ђор ђе 
Три фу но вић об ја вио ре пре зен та тив но из да ње. Ње гов пр ви том са др жи фо то гра фи је свих ли-
сто ва по ве ље, а дру ги том, по ред пре пи са, и пар про прат них сту ди ја – јед на од њих, по све ће-
на ана ли зи то по ни ма БХ, до дат ном про ши ре ном и про ду бље ном ана ли зом, као и фор ми ра њем 
реч ни ка, из ра сла је у мо но гра фи ју ко ја је пред на ма.

4 Та ква си ту а ци ја по сле ди ца је не са мо ши ро ко гру до сти Ми лу ти но ве пре ма ма на сти-
ру у чи јој је цр кви на ме ра вао да се са хра ни, већ и ње го ве вла дар ске за ми сли да за ду жби ни 
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ко јим је на пи са на пред ста вља дра го це но све до чан ство је зич ке исто ри је, до-
вољ но ра но – у од но су на дру ге две зна чај не ста ро срп ске по ве ље, Де чан ску 
и При зрен ску – да чу ва ди стинк тив не цр те бит не за ре кон струк ци ју (в. нап. 
6, 12).

Дру ги фак тор осо бе но сти ове књи ге за слу га је са мог ау то ра: ње го ва 
ком пе тент ност, про ис те кла из ви ше де це ниј ског сту ди о зног ба вље ња срп ском 
и сло вен ском оно ма сти ком, омо гу ћи ла му је да чи тав кор пус под врг не из у-
зет но про ду бље ном про у ча ва њу на ни воу срп ског је зи ка (по пис ва ри ја на та, 
еви ден ти ра ње исто риј ских по твр да, уна кр сно по ре ђе ње исто риј ских и ет но-
граф ских из во ра итд.) као и ши ро кој ком па ра тив ној ана ли зи, на сло вен ском 
и бал то сло вен ском пла ну. У до ме ну кван ти те та, то је има ло за по сле ди цу 
да су осим 651 то по ни ма са др жа ног у на сло ви ма у реч нич ком де лу, опи са ни 
и мно ги дру ги, ка ко ста ро срп ски та ко и са вре ме ни то по ни ми, као и број на 
лич на име на и мно ги апе ла ти ви. Ти ме ова књи га пре ра ста у истин ски ста-
ро срп ски – и срп ски уоп ште – то по но ма стич ки реч ник, па чак и у ети мо ло-
шки реч ник огра ни че ног за хва та.

Пре не го што пред ста ви мо не ко ли ко илу стра тив них при ме ра од ред ни ца 
реч ни ка, тре ба се упо зна ти са сло же ном струк ту ром ове мо но гра фи је.5

На кон „Увод не ре чи” (стр. 9) сле ди Пр во, увод но, по гла вље „Пред мет 
и ци ље ви ис тра жи ва ња” (11–18). На све га не ко ли ко стра на ау тор је по дроб-
но из ло жио све што је бит но за раз у ме ва ње те ма ње го вог ис тра жи ва ња 
на ве де них у на сло ву и под на сло ву – на ро чи то скре ћу ћи па жњу на еле мен те 
под на сло ва. 

Пр во по ја шња ва да су оп ште сло вен ски име но слов ни о б р а  с ц и  „оне 
то по ним ске и ан тро по ним ске струк ту ре ко је се ви ше крат но ре а ли зу ју на 
јед ној је зич кој те ри то ри ји у истом или ва ри ра ју ћем ли ку; ва ри јант ност мо-
же би ти фо нет ска, мор фо ло шка и лек сич ка. Од нос ме ђу по је ди ним ре а ли-
за ци ја ма, илу стро ван па ро ви ма ста ро срп ских и ино сло вен ских па ра ле ла, 
иде од пот пу не по ду дар но сти (стсрп. Га лич : рус. Га лич), пре ко за ко но мер ног 
гла сов ног ра зи ла же ња (стсрп. Кра биј но : рус. Ко ро бейно  < псл. *Korbьjno) и 
мор фо ло шко-твор бе них ва ри ја ци ја (стсрп. Сту де ни ца : рус. Сֳу ден ка) до 
раз ли чи тих лек сич ких по пу на обра сца (стсрп. Стра шна стҍна : чеш. Strašná 
skála)” (стр. 12).

У на став ку се пре ци зи ра да је с т а  р о  с р п  с к и  т о  п о  н о  м а  с т и ч  к и 
р е ч  н и к, за пра во „же ље на ба за реч нич ки уоб ли че них по да та ка о свим то-
по ни ми ма ... по све до че ним у ста ро срп ским и срп ско сло вен ским спо ме ни-
ци ма”, ко ју тре ба кон ци пи ра ти та ко да сре ди шњу уло гу у ин тер пре та ци ји 
по је ди ног име на игра опре де ље ње твор бе ног ти па (у окви ру не ке по сто је ће 

по да ре ни по се ди тре ба да бу ду што ши ре рас по ре ђе ни ди љем „ко ре ни тих” срп ских зе ма ља 
(стр. 295–296, в. и нап. 7).

5 На пр ви по глед, ова мо но гра фи ја се оби мом од 386 стра ни ца свр ста ва у уме ре но оп шир-
не. Ме ђу тим, већ ле ти ми чан пре глед увод них по гла вља, а на ро чи то реч нич ког сег мен та, 
от кри ва ве ли ку гра фич ку еко но мич ност (ни зом скра ће ни ца, од уо би ча је них као што је ЛИ = 
„лич но име” или f. за „fe mi ni num”, до не стан дард них као „изм. ост.” = „из ме ђу оста лог”, да кле 
8 слов них ме ста уме сто 14) као и ком пакт ност ла пи дар но фор му ли са них опа ски и су до ва – што 
до дат но уве ћа ва са др жај ност те 651 од ред ни це и свих ко мен та ра ко ји су из њих про ис те кли, 
те би ли су ми ра ни у за вр шним по гла вљи ма.
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ти по ло ги је) у ко ју свр ху је ов де, на осно ву до вољ но ве ли ког ста ро срп ског 
узо р ка, на чи њен пре ли ми нар ни мо дел твор бе не ти по ло ги је ко ји је отво рен 
за бу ду ће до ра де на осно ву но вог ма те ри ја ла (13–15). 

И нај зад, опи са на је БХ као из вор то по но ма стич ке гра ђе, та ко што 
је она ста вље на у кон текст три ју ве ли ких осни вач ких по ве ља (дру ге две су 
Де чан ска хри со ву ља, у сво је три ва ри јан те, и Све то ар хан ђел ска или При-
зрен ска хри со ву ља ца ра Ду ша на) ко је оби лу ју оно ма стич ким по да ци ма са 
ста ро срп ског тла. Ме ђу њи ма је БХ не са мо нај ста ри ја (сам по че так XIV 
ве ка), не го се од ли ку је нај ве ћом вер но шћу и пре ци зно шћу за пи са ан тр о по-
ни ма и то по ни ма.6 Ова пре ци зност на ни воу гра фи је пред ста вља дра го це но 
по ла зи ше за те мељ но ети мо ло шко раз ма тра ње и ина че бо га те и ква ли тет не 
оно ма стич ке гра ђе ко ју са др жи БХ. Нај зад, ту су и ге о граф ски раз ло зи јер 
БХ сво јим ин вен та ром име на отва ра нај ши ри (ме ђу три по ве ље) увид у то-
по гра фи ју оно га што ау тор на зи ва „је згре ним срп ским зе мља ма пред не ма-
њић ког до ба”7 – да кле, БХ пру жа нај бо љи узо рак ста ро срп ске то по ни ми је, 
и по ши ри ни за хва та и по ква ли те ту за пи са.

Дру го, цен трал но, по гла вље „Реч ник то по ни ма за бе ле же них у Бањ ској 
хри со ву љи” (19–237) по чи ње крат ким освр том на по сту пак екс церп ци је, за-
тим опи сом струк ту ре од ред ни це, пре гле дом пра ви ла тран скрип ци је и под се-
ћа њем на азбуч ни ре до след (због по зи ци је три сло ва ко јих не ма у са вре ме ној 
срп ској азбу ци). За тим сле ди реч ник ко ји на 216 стра на до но си 651 од ред ни цу 
(осим „пра зних”), ко је су струк ту ри ра не та ко да по ред на сло ва нор ма ли зо-
ва ног у вер за лу, и ори ги нал ног ли ка ре чи (или син таг ме) те гра ма тич ког 
од ре ђе ња и ло ка ци је (у Ко ва че ви ће вом пре пи су, в. нап. 3) са др же ко мен тар 
(сит ни јим сло гом!). Пре ма при ли ци, чи не га сле де ћи при год но обе ле же ни 
сег мен ти: фор мал на за па жа ња и по ја шње ња у ве зи са на чи ном пи са ња, гла-
сов ним ли ком, осо бе но сти ма де кли на ци је, иден ти фи ка ци ја име на у дру гим 
из во ри ма и на те ре ну, те твор бе на кла си фи ка ци ја на зна че на упу ћи ва њем на 
па ра гра фе у по себ ном одељ ку „Тво р ба” и, на кра ју, ети мо ло ги ја пот кре пље-
на, по мо гућ ству, што не по сред ни јим па ра ле ла ма из це лог сло вен ског све та, 
те за вр шни ети мо ло шки ко мен тар. Сва ки сег мент по чи ње од го ва ра ју ћом 
ико ни цом, што олак ша ва сна ла же ње у згу сну том тек сту сит ног фон та. За 
ши ре из во де из не ко ли ко од ред ни ца ко ји ма се илу стру ју бит ни до при но си 
овог реч ни ка, в. на кра ју ово при ка за.

Тре ће, кључ но, по гла вље „Твор бе ни ти по ви то по ни ма за сту пље ни у 
Бањ ској хри со ву љи (239–266) до но си 36 основ них ти по ва и око сто ти ну под-
ти по ва. Овде су раз мо тре ни: 1. То по граф ски тер ми ни у Бањ ској хри со ву љи 
и 2. (и да ље) Тво р ба то по ни ма у Бањ ској хри со ву љи. Ту се из два ја ју: 

1.1. На зи ви за фи си ог не то по граф ске објек те (њих 7), 1.2. На зи ви за ан тро-
по ге не то по граф ске објек те (њих 11) и 1.3. Ме та фо ре и екс пре сив не фор ма ци је 

6 Ту се сло ва ҍ и ь го то во без из у зет ка, а ы у ве ћи ни слу ча је ва, пи шу упра во та мо где 
им је ети мо ло шки ме сто – без су прот них слу ча је ва хи пер ко рект ног пи са ња ь за а, ҍ за е, ы за 
и – и чу ва се раз ли ка из ме ђу твр дог и ме ког р. Ти ме је од ра же на ја сна ди стинк ци ја из ме ђу 
ко рен ских во ка ла у лысьць (од псл. *lysъ ‘ће лав, го’) и ли си че рав ’ни (од псл. *li si ca ‘Vul pes’ 
итд.) (в. стр. 15).

7 У пи та њу су про сто ри од Са ве до ју жног При мор ја и Ска дар ског је зе ра, од Пе ште ри 
до из во ра Ли ма, од Ла ба до ис точ не Хер це го ви не (в. стр. 16, та ко ђе 295–296).
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(њих 2 тј. 4). У на став ку се (§§ 2–7) ни жу кон крет ни тво р бе ни ти по ви: 2. 
Атри бу тив не син таг ме (АС) и асу фик сал на уни вер би за ци ја (АУ): 2.1. При-
мар ни при де ви; 2.2. АС са по се си ви ма на -јь; 2.2.1. АС (од сло же них ан тр о-
по ни ма, од хи по ко ри сти ка и на ди ма ка, од рад них име ни ца и по и ме ни че них 
при де ва на -ьсь са зна че њем ко лек тив не при пад но сти, од ет ни ка, од стра них 
имен ских осно ва, од зва ња, од зо о ни ма, те Про ши ре ња са -n- јо то ва ног су-
фик са; 2.2.2. АУ (од сло же них ан тро по ни ма, од хи по ко ри сти ка ти па Бу дим, 
од хи по ко ри сти ка на -ъkо (-ьkъ), -ьсь, од из ве де ни ца на -ьсь са гла го лом у 
осно ви, од то по ни ма, од дру гих сло вен ских осно ва, од стра них име на, од 
зо о ни ма; 2.2.3. При де ви од зо о ни ма на -ьјь; 2.3. При де ви на -ьnъ; 2.4. При-
де ви на -оvъ и ме ђу њи ма АС од u-основа, од (ј)о-о сно ва, од а-о сно ва, те АУ 
од ū̆ - осно ва, о-о сно ва; 2.5. При де ви на -inъ, уз ди стинк ци ју из ме ђу ње го ве 
по се сив не и де скрип тив не функ ци је и раз ли ко ва ње АС од АУ, те из два ја ње 
слу ча ја ка да -ьn’ь-jь > њи; 2.6. При де ви на -ьskъ, у АС и АУ; 2.7. При де ви на 
-ěnъ; 2.8. Гла гол ски при де ви као pt. perf. pass. на -nъ (АС и АУ); pt. perf. pass. 
на -tъ; pt. pra es. act. na -ǫt’; ге рунд на -tьjь; 2.9. Оста ла при дев ска обра зо ва ња 
(-atъ, -astъ), у АС и АУ; 

3. Уни вер би за ци ја са су фик са ци јом: 3.1. са су фик сом -ikъ (од основ них 
при де ва, при де ва на -ьnъ, и на -оvъ); 3.2. са су фик сом -ica (од основ них при-
де ва, од ј-по се си ва, од при де ва на -ьnъ, на -еnъ, на -ěnъ те при де ва на -оvъ, 
-аvъ и од гла гол ских при де ва, ак тив них и па сив них); 3.3. са су фик сом -ьcь 
(од осно вих при де ва, од при де ва на -(ь)јь, на -ьnъ, на -оvъ, на -аvъ, на -ivъ, 
-аvъ и од пар ти ци па пер фек та ак тив ног; 3.4. са су фик сом -ъkь; 3.5. са дру гим 
уни вер би зу ју ћим су фик си ма -аr’ь, -аvа;

4. То по но ми зо ва ни ан тро по ни ми: 4.1. Ет но ни ми и ет ни ци (у об ли ку 
мно жи не); 4.2. На зи ви по за ни ма њу (у об ли ку мно жи не: на -ьcь, -аčь, -аrь; 
у об ли ку је ди ни не); 4.3. Лич на име на (у об ли ци ма мно жи не и јед ни не); 4.4. 
Ро дов ски на дим ци (у об ли ку мно жи не: сло же ни, дру ги, и стра ног по ре кла); 
4.5. Па тро ни ми ци на -it’i; (у об ли ку мно жи не и је ди ни не); 

5. Се кун дар на де ри ва ци ја од дру гих то по ни ма: 5.1. Де ми ну ци ја; 5.2. 
Плу ра ли за ци ја; 5.3. Ком по зи ци ја; 5.4. „Ме мо ра ти ви” на -inа; 5.5. Ет ни ци на 
-јаnе; 5.6. Кте ти ци на -ьskъ(јь); 5.6.1. АС; 5.6.2. АУ; 5.6.3. СУ; 5.6.4. Ет ни ци 
на -ьcь, pl. -ьci; 5.6.5. се кун дар но -icа; 5.7. Сра сли це, по врат не из ве де ни це од 
кте ти ка; 5.8. Обра зо ва ња по ана ло ги ји; 

6. Син таг ме: 6.1. По се сив ни ге ни тив + де сиг нат (јед но чла на ге ни тив ска 
до пу на: у на зи ви ма ка ту на, у на зи ви ма дру гих обје ка та); 6.2. Број + име ни ца; 
6.3. Пре по зи ци о не син таг ме; 6.4. Пре ди кат ске син таг ме;

7. Стра на и не ја сна име на: 7.1. Пред сло вен ски суп страт, пре не се ни суп-
страт; 7.2. Ад страт; 7.3. Име на не ја сне струк ту ре.

Че твр то по гла вље „Раз вој и про ме на то по ни ма од њи хо вог бе ле же ња у 
Бањ ској хри со ву љи до да нас” (267–281) – а ве ћи на их је сте очу ва на, у истом 
или из ме ње ном ли ку – осим по пи са не про ме ње них име на, са др жи и де таљ-
ну кла си фи ка ци ју фо нет ских и мор фо ло шких из ме на и пре о сми шље ња. Ту 
се на ла зе сле де ће ка те го ри је: 

1. Име на очу ва на у не из ме ње ном ли ку; 
2. За ко но мер ни гла сов ни раз во ји: 2.1. Раз во ји са вре ме ни са БХ (де па ла-

та ли за ци ја, де ла би ја ли за ци ја, озву че ње по лу гла са, за ме на ја та, пре лаз чр > цр); 
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2.2. Раз во ји по зни ји од БХ (пре лаз л > о, ели ми на ци ја х, но во јо то ва ње, дру-
ге гла сов не про ме не оп ште је зич ког до ма ша ја: кон трак ци је ији > ū, оје > о; 
упро шће ња и про ме не у кон со нант ским гру па ма, као дм > м, св > с, -стн- > 
-с-, пк > вк, мњ > вњ; ло кал ни раз во ји у на род ним го во ри ма, као чј >ч, шк > чк); 

3. Спо ра дич ни (не си стем ски) гла сов ни раз во ји и ко ле ба ња: 3.1. Ди си-
ми ла тор но-аси ми ла тор не про ме не; 3.2. Дру ге про ме не; 3.3.1. Из ме не у су-
фик сал ном де лу узро ко ва не мор фо ло шким пре о бли ка ма; 3.3.2. Раз ли чи ти 
фо нет ски раз во ји (аси ми ла ци ја, ме та те за) и на род на ети мо ло ги ја; 3.4. Је зич-
ка ин тер фе рен ци ја; 

4. Мор фо ло шке из ме не: 4.1. Про ме на ро да (n. > f., n. > m., f. > n., m. pl. > 
f. pl.); 4.2. Про ме на бро ја (pl. > sg., sg. > pl.); 4.3. Про ме на ро да и бро ја (m. pl. > 
n. sg.: -ићи > -иће, -ци > -це, -ани > -ане, -aрје > -аре); 

5. Уни вер би за ци ја: 5.1. Асу фик сал на уни вер би за ци ја (са от па да њем 
апе ла тив ног чла на, са про ме ном ро да и/ли бро ја, са от па да њем атри бу тив ног 
чла на); 5.2. Су фик сал на уни вер би за ци ја (су фик си ма -ик, -(ј)ак, -ица, -ац, -ар, 
-ија); 

6. На до град ња и раз град ња: 6.1. Очу ва ње у се кун дар ним АС (при до да-
ва њем атри бу та, адјек ти ви за ци јом апе ла ти ва); 6.2. Очу ва ње у се кун дар ним 
де ри ва ти ма (у осно ви ет ни ка на -ане, у осно ви кте ти ка на -ски, као део АС, 
уни вер би зо ва но); 6.3. Ели ми на ци ја су фик са?8

7. Пре о бли ке и пре о сми шље ња: 7.1. Се кун да р на су фик са ци ја (се кун дар-
но -ина, стра на де ри ва ци ја), 7.2. На до град ња су фик са; 7.3. За ме на су фик са 
и пре о бли ка за вр шет ка: тип ске пре о бли ке (су фик сом -ина, -ача, -шни ца уме-
сто -шти ца (< *-ьsk + *-icа), -уша, дру ге за ме не, сло же ни су фик си, дру ге 
пре о бли ке; 7.4. Де ком по зи ци је, пре ком по зи ци је; 7.5. Пре о сми шље ња: у АС, 
у сло же ним име ни ма, у ко рен ском сло гу.

Пе то по гла вље „Ван то по но ма стич ки до при но си” (283–294) до но си ос-
врт на оно што ова то по но ма стич ка ен ци кло пе ди ја у ма лом, ван сво је основ-
не те ма ти ке, пру жа дру гим лин гви стич ким ди сци пли на ма. Илу стру је се то 
кон крет ним при ме ри ма ко ји чи не: а) до при нос по зна ва њу п р а  с л о  в е н  с к е 
л е к  с и  к е  (кроз ре кон струк ци је пра о бли ка ко јих не ма у два во де ћа пра сло-
вен ска реч ни ка),9 б) до при нос по зна ва њу с т а  р о  с р п  с к е  л е к  с и  к е  (кроз 
нај ра ни је, ди рект не као и ин ди рект не, по твр де за око 130 ре чи),10 за тим 
в) до при нос по зна ва њу с т а  р о  с р п  с к е  и п р а  с л о  в е н  с к е  а н  т р о  п о -

8 Ов де знак пи та ња ука зу је на раз ли чи те мо гућ но сти ту ма че ња по ре кла не ких асу-
фик сал них об ли ка: плод мор фо ло шке ре а на ли зе; упо ред но по сто ја ње асу фик сал них и из вед-
них ли ко ва још од ста ри не; eвентуално упро шће ње у стра ном из го во ру.

9 То су: *běky, -ъve, *byrъ, *děži, -ъve, *gol da, *xro pa ti, *je lekъ, *jьri ca, *ka slo (< *kat -slo-), 
*kǫ drъjь, *kri vo tulъ, *kučь, *kyjerězъ, *litъ, *mьd’elъ /mъd’elъ, *orstělь, док се од ред ни це *čędlo, 
*grob(l)’a, *klęka, *ko poryja , *korbьji, *lu pežь, *or zdolьje  до пу њу ју не до ста ју ћом ста ро срп ском 
гра ђом.

10 Ме ђу њи ма се, у обе ску пи не, на ла зе та ко „обич ни” апе ла ти ви као брус, гум но, ду пе, 
клу па, ку тао, ла ђа, пруд, на зи ви за биљ ни по кр ов (ру ди на, шу ма), за тим основ ни фи то ни ми 
као бор, бу ква, брест, вр ба, дра ча, кру шка, ку пус, лук, орах, па прат, раж, ти ква, храст, шип, 
те тер ми ни за хи дро граф ске (ба ра, сла ти на) и то по граф ске објек те, укљу чу ју ћи ан тор по ге не: 
ба дањ, бал ван ‘брв но за пре лаз пре ко во де’, град ‘ста ја’, кош ‘спрем ни ца за жи то’, це ста (тј. 
цҍста) ‘пут’ итд. Осим основ них ре чи, ту су и из ве де ни це као ка ми чак, кри ва ча, при мор је, 
ба чвар, ри бар, стре лац (в. стр. 286–289).
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н и  м и  ј е  (кроз два де се так име на, у ста ро срп ском до сад не по све до че них, 
ме ђу тим од ра же них у то по ни ми ма)11 и на ро чи то г) до при нос и с т о  р и ј  с к о ј 
ф о  н о  л о  г и  ј и  срп ског је зи ка (оства рен пр вен стве но за хва љу ју ћи то ме што 
се у БХ пре ци зно бе ле жи, не са мо по лу глас и јат – што је од ли ка и дру гих 
спо ме ни ка – већ се до след но ре ги стру је и је ри и па ла тал но р).12

Ше сто, за вр шно по гла вље „Зна чај Бањ ске хри со ву ље за кул тур ну и ет-
нич ку исто ри ју” (295–300) на кон освр та на иде о ло шки и прак тич ни зна чај 
Ми лу ти но вог осни ва ња ма на сти ра у Бањ ској,13 ис ти че се да је ова ана ли за 
по ка за ла да је то по ни ми ја све то сте фан ског по се да „у тој ме ри је зич ки ујед-
на че на, (ста ро)срп ска или, на ду бљој рав ни, сло вен ска, да се мо же сма тра ти 
... јед ним од нај са др жај ни јих и нај бо љих до нас до спе лих узо ра ка ар ха ич ног 
сло вен ског то по граф ског име но ва ња. То по граф ски тер ми ни, де ри ва ци о не 
осно ве, твор бе ни мо де ли – све је то нај ве ћим де лом про ис те кло из по зно пра-
сло вен ског је зи ка ...” (стр. 296). Сло бод но се мо же ре ћи да она за пра во до-
при но си раз би ја њу увре же ног „ми та” о ало гло ти ји по што бит но ме ња пред-
ста ву „о то по ни ми ји срп ских зе ма ља ко ја се об ли ко ва ла у на у ци и ши ро ким 
обра зо ва ним кру го ви ма пре ви ше од сто го ди на, и до брим де лом одр жа ла 
до да нас ... да ово тле вр ви тра го ви ма пред сло вен ског, ро ма ни зо ва ног или 
не ро ма ни зо ва ног ста нов ни штва ко је су Сло ве ни за те кли и ме ша ли се са њим 
на кон до се ље ња на Бал кан. Та ква сли ка ство ре на је због при су ства број них 
„там них” име на у да на шњој то по ни ми ји, ко ја се не ту ма че из са вре ме ног 
је зи ка или бар ни су на пр ви по глед пре по зна тљи ва као сло вен ска. ... Ов де 
раз мо тре ни узо рак БХ на ме ће за кљу чак да је исти на упра во су прот на, а 

11 То су: *Go razdъ (Го ра жде), *Go sti varъ (го сти вар ски), *Gošь (Го ше во), *Dal’ęta 
(Да ље тин ждре биј), *Domaněgъ (До манҍзи ), *Dor go čajь (Дра го чај), *Koriměrъ (Ко ри ља), 
*Plemęta (Пле ме ти но), *Ręd’ь (Ре ђе во), *Sadlъkъ /*Sadlъko (Сал че гла де), *Tušiměrъ (Ту ши мља), 
*Xo ti slavъ (Хо тиш), *Xъtětъ (Хтҍто ва), *Xudъkъ (Ху дач?), *Čьrninъ (Чр̥ни нов по ток), *Čьrno slavъ 
(Чр̥но ша). 

12 За слу ча је ве бе ле же ња сло ва је ри као и ја сне од ра зе очу ва ња па ла тал но сти р’ (на зна-
че не пре јо та ци јом у по ло жа ји ма ис пред ѥ, я, ю), узо р ни су у БХ при ме ри име ни це си ре ње 
[сырѥниѥ] ‘сир’ и пре зи ме на Ви дра ре вић [выдрарѥвики], на шта је ука зао још Па вле Ивић 
1987. Ов де А. Л., бу ду ћи све стан зна ча је те (ина че по не кад оспо ра ва не) по ја ве ука зу је на низ 
та квих по твр да у ви ду no mi na agen tis на псл. *-ar’ь, gen. -ar’a, pl. -ar’e (рыбарѥ, го ве дарѥвь 
бродь, мрҍжарѥви ла зи, ко зарѥво ), то по ни ми ма (дьбрѥв’шти ца, рюишта), а као крун ски 
до каз за чу ва ње па ла тал но сти р’ у је зи ку БХ ви ди об лик ωряхь иза ко га „не мо же ста ја ти цсл. 
орҍхь, већ са мо стсрп. ор јах као пре ла зни сту пањ гла сов ног раз во ја од псл. *orěxъ ка но во срп-
ском (но во што кав ском) орах.” Да ље у фу сно ти (бр. 149) А. Л. ис ти че да Да ни чић у Рјеч ни ку 
књи жев них ста ри на срп ских има чак пет по твр да ове име ни це (јед ну из на род ног је зи ка, код 
Те о до си ја, оста ле из прав них до ку ме на та), ни јед ном са гра фи јом -рѥ-. А по том уз др жа но из-
но си став да се „чи ни да БХ пру жа до вољ но осно ва за за кљу чак да се на де лу ста ро срп ског 
је зич ког про сто ра по чет ком XIV ве ка још го во ри ло го ве да р’ев, ор’е, р’у ти ‘ри ка ти’ и сл. На 
сло вен ском ју гу то пред ста вља ар ха ич ну цр ту, ко ја се до да нас са чу ва ла у сло ве нач ком” (в. 
стр. 290–291). На сли чан на чин се, ана ли тич но и так са тив но, раз ма тра ју по зи ци је у ко ји ма се 
у БХ сре ће сло во ы, уз иден ти фи ка ци ју оних у ко ји ма до ла зи до ко ле ба ња са и – све у ши рем 
ста ро срп ском и сло вен ском кон тек сту (стр. 292–293).

13 Гра ди тељ ски узор му је би ла Не ма њи на Бо го ро ди чи на цр ква у Сту де ни ци, а по се де 
му је до де лио „у гра ни ца ма „ко ре ни тих” срп ских зе ма ља ... ко ји ма је вла дао ро до на чел ник 
Сте фан Не ма ња, и не за ла зе ћи у те ри то ри јал не те ко ви не сво је соп стве не вла да ви не” (стр. 
295–296). 



251

мо же мо ре ћи већ на осно ву до са да шњих, иа ко не пот пу них, уви да, да га гра ђа 
дру гих из во ра не би бит ни је из ме ни ла. Ка да те то бо жње пред сло вен ске 
остат ке са гле да мо у њи хо вим из вор ни јим ли ко ви ма и у ши ро ком, све сло вен-
ском по ред бе ном ви до кру гу, по ка зу је се да се у огром ној ве ћи ни слу ча је ва 
за пра во ра ди о ре лик ти ма из ра них сло је ва сло вен ске то по ни ми је на овом 
тлу” (стр. 297, уп. и ни же опи са ни при мер име ни ца ка тун). Као илу стра ци ју 
те чи ње ни це, на кра ју по гла вља че тво ро сту бач на та бе ла до но си текст оме-
ђе ња се вер но ме то хиј ског се ла Ба ње па ра лел но на че ти ри је зи ка: у ста ро срп-
ском ори ги на лу из БХ, на прет по ста вље ном по зно пра сло вен ском (из VI ве ка, 
ка кав се го во рио пред се о бу из За кар па тја), на ста ро сло вен ском (из IX –XI 
ве ка, ка кав се го во рио у за ле ђу Со лу на), на са вре ме ном ру ском је зи ку – са бар 
пет на ест ста рих сло вен ских то по ни ма (ме ђу ко ји ма је и са ма Ба ња, као још 
пра сло вен ска по зајм ље ни ца из ла тин ског).

На кра ју књи ге, као што је уо би ча је но, на ла зе се Скра ће ни це (стр. 301), 
Из во ри и ли те ра ту ра (302–310), Ин дек си (311–381) – где се из два ја Ин декс 
име на (311–346, одво је но ћи ри ли ца, ла ти ни ца, грч ки), Ин декс ре чи (347–381, 
сор ти ра них по је зи ци ма)14 и нај зад Ре зи ме на ен гле ском (382–386). Оно што 
ни је уо би ча је но је сте обим ин дек са: на 70 стра на, у два ступ ца, са око 50 
ре до ва у сва ком, ту се на шло укуп но бли зу 7.000 об ли ка. Од то га срп ских и 
ста ро срп ских тј. срп ско сло вен ских ре чи има бли зу 1.300, док срп ска име на 
чи не ве ли ку ве ћи ну у ћи ри лич ном ин дек су од ско ро 2.800 је ди ни ца. Не сра-
зме ра из ме ђу ових број ки и укуп но 651 од ред ни це реч ни ка по ти че не са мо 
од ва ри јант но сти основ них об ли ка и њи хо вих из ве де ни ца, не го и отуд што 
ве ћи на од ред ни ца осим на слов ног то по ни ма из БХ, са др жи и још не ки (ге-
нет ски, ге о граф ски, се ман тич ки) бли зак то по ним или апе ла тив ван БХ: нпр. 
под Ва лач и Ва ље во (в. до ле), под Дрим и Дри на, под Пећ и пе ћи на, под Плав 
и сплав, под При зрен и Озрен, под че ло и за че ље, про че ље, на че ло. Упра во 
то је раз лог што овај реч ник да ле ко пре ва зи ла зи оп сег не са мо БХ, већ и 
ста ро срп ског то по но ма сти ко на, пре тва ра ју ћи се та ко у пре ли ми нар ни све-
у куп ни срп ски то по но ма стич ки реч ник. Чи ње ни ца да БХ са др жи мно ге 
то по ни ме по све до че не и дру где зна чи да би се – ка да би се у раз ма тра ње 
узео ма ко ји узо рак срп ске то по ни ми је, би ло ста ро срп ске (нпр. из још не ке 
хри со ву ље), би ло са вре ме не (из од ре ђе не ге о граф ске обла сти)15 – ис по ста-
ви ло да је зна тан део тих име на већ об ра ђен у овој књи зи.

Овај при каз ни је пот пун без пред ста вља ња не ко ли ко од ред ни ца, иза-
бра них да илу стру ју слу ча је ве где се: а) да је но ва ети мо ло ги ја, б) при ка зу је 
де ло ва ње па ре ти мо ло шког пре о сми шља ва ња, в) ис цр та ва но ва сло вен ска 
изо гло са, г) ис пра вља до сад ва же ћа хро но ло ги ја, д) из но се бит не ван лин-
гви стич ке чи ње ни це.

14 Њи хов је ре до след стан дар дан: срп ско-хр ват ски, ста ро срп ски и срп ско сло вен ски, 
пра сло вен ски, ста ро сло вен ски, сло ве нач ки, ма ке дон ски, бу гар ски, сло вач ки, че шки, гор њо-
лу жич ки, до њо лу жич ки, пољ ски, ста ро ру ски и ру ско сло вен ски, ру ски, укра јин ски, бе ло ру ски; 
пра ин до е вроп ски, балт ски, ста ро ин диј ски, иран ски је зи ци, грч ки, ла тин ски, ро ман ски је зи-
ци, келт ски је зи ци, гер ман ски је зи ци, ал бан ски, оста ли.

15 Са мо у Бе о град ском ата ру да нас по сто је ба рем два то по ни ма, Ал ти на и Шу пља сте-
на, чи је ту ма че ње са др же пр ва и по след ња од ред ни ца овог реч ни ка, Ал тин и Шу пља стҍна.
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а) „До сад је вла да ло сла бо уте ме ље но али ду бо ко уко ре ње но убе ђе ње 
у не сло вен ско по ре кло ре чи ка тун – ро ман ско (од ит. can to ne ‘округ, кан тон’ 
– се ман тич ки и фо нет ски не у бе дљи во), про то бу гар ско, иран ско, а по нај ви ше 
ал бан ско, прем да ka tund уну тар ал бан ског је зи ка не ма про зир не ети мо ло-
ги је ...” (102–103). Ме ђу тим, ов де се на осно ву ста ро срп ских по твр да, те буг. 
каֳýн ‘па стир ска ко ли ба, ци ган ски ша тор’ и струс. ка ֳ о унъ ‘ло гор, вој ни 
та бор’ ре кон стру и ше псл. ди јал. *ka tunъ ‘оно што се ко тр ља’ → ‘др ве на 
згра да ко ја се пре во зи на точ ко ви ма или ваљ ци ма’ → ‘при вре ме но на се ље 
од та квих згра да, лет ње па стир ско ста ни ште у пла ни ни’ као де ри ват су фик-
сом -unъ од гла го ла *ka ta ti sę ‘ко тр ља ти се’ (од ко га је, као по и ме ни че ње при-
де ва *ka tavъ, и срп. ди јал. ка та ва ‘ко ли ба ко ја се пре вла чи на са о ни ца ма’), 
да ље рус. ди јал. каֳýн ‘пре но сни то чак на коњ ској вр ша ли ци; облу так’, 
каֳýнка ‘та љи ге, сан ке’ (ibid.).

б) Да на шње се ло Угља ре (код Ко со ва По ља), БХ Ул јар је (< псл. *ulьjar’ь 
‘пче лар’, pl. -ar’i/-are < *ulьjь ‘ко шни ца’), ти пи чан је на зив за ка те го ри ју за-
ви сних се ља ка са за себ ним на се љи ма (слич но Рыбар је) ко ји се за тим то по-
ни ми зо вао. Се ло има ја сно иден ти фи ко ван кон ти ну и тет (та ко и у тур ском по-
пи су из 1455), и са вре ме не пан да не у Угља ри ма у По и бар ју и гор њем Ла бу, 
та ко ђе пре о сми шње ним по што се апе ла тив уљар из о би ча јио (стр. 221). 

в) Да на шње име се ла код Бањ ске, Вâлач, ген. Вâлча са мо по се би мо гло 
би по ти ца ти од раз ли чи тих пред ло жа ка и не би се мо гло упо тре би ти као по-
у зда на па ра ле ла че шком то по ни му Va leč (од 1358, за мак код Кар ло вих Ва ри), 
до сад ту ма че ном од хи по ко ри сти ка Va lek, од лат. Va len ti nus. Ме ђу тим, пре-
ци зни ста ро срп ски за пис из Бањ ске хри со ву ље, Се ло ва альчь, ко ји бе ле жи 
ду жи ну пр во га а (по мо ћу аа) и по лу глас ь чи јим озву ча ва њем је на ста ло а 
у дру гом сло гу,16 пру жа пу ну па ра ле лу че шком на зи ву те они за јед но омо гу-
ћа ва ју да се ре кон стру и ше псл. *Valъčь, при свој ни при дев сло вен ског име на 
*Valъkъ, од исте ан тро по ним ске осно ве *Val- од ко је је још је дан срп ски то по-
ним, ина че ван окви ра БХ, Вâље во, та ко ђе са се вер но сло вен ским па ра ле ла ма.” 
(стр. 40). Да кле, ов де се ви ди ка ко ста ро срп ски на лаз из БХ омо гу ћа ва да се 
да на шњи срп ски то по ним до ве де у ве зу са се вер но сло вен ским, чи је се пак 
ту ма че ње ус по ста вља њем те изо гло се ме ња из ало глот ског у иди о глот ско, 
а са дру ге стра не се пот кре пљу је об ја шње ње по ре кла јед ног ва жног име на 
гра да. Ово је и при мер за то ка ко је ин вен тар овом књи гом об у хва ће них 
то по ни ма ве ћи од окви ра са ме БХ.

г) Опи сна од ред ба ка ко се камы вāлū / гре де, пре ко спо ја ре чи ка ми и 
ва ли ти се очвр сну ла је у сло же ни цу ка ми вао, -ва ла ко ју Шиц на ла зи тек 
код Ву ка те је не сма тра мно го ста ром. По све до че ност у БХ би ла је по вод да 
се ова хро но ло ги ја бо ље ис тра жи: та ко А. Л. скре ће па жњу на ин стру мен тал 
ка ми ва ломь из По ве ље Ива на Цр но је ви ћа (из 1482), чак на осно ву спо ја оу 
ка ми оу валь из 1260. до зво ља ва по сто ја ње име ни це ка ми вал још та ко ра но 
(стр. 99).

16 Ово је у IV по гла вљу при мер за озву че ње по лу гла са у су фик сал ном де лу, на ста лог 
ка ко би се пред у пре дио раз вој Ва лач, *Вâча, ко ји би за там нио осно ву (стр. 269, § 2.1.3.2.).
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д) И нај зад, ова књи га вр ви кул тур но-исто риј ским за ни мљи во сти ма, 
нпр. да је Сло ве ни ма орах био за пра во ‘ле шник’ (s.v. Орашьц, стр. 164); по во-
дом псл. *vydrar’ь ‘спе ци ја ли зо ва ни ло вац на ви дре’, да су ове жи во ти ње це-
ње ног кр зна угро жа ва ле ри бља ло ви шта – прем да су их по не где при пи то мља-
ва ли и об у ча ва ли да по ма жу при хва та њу ри бе (фу сно та 147, стр. 291); у јед ном 
про ши ре ној ре че ни ци ка за но је све о за го нет ном име ну Влах17 (s.v. Влашкū 
брод, стр. 45) итд.

Ова се мо но гра фи ја мо же чи та ти у кру го ви ма, ба рем њих три: нај оп шти-
ју сли ку о пред ме ту, ко ју је у ста њу да пра ти чак и обра зо ва ни ла ик, пру жа 
оно што би смо озна чи ли као пр ви, спољ ни круг у ко ји би, по ред Увод ног 
по гла вља, ушла два за вр шна, Ше сто па чак и Пе то по гла вље; дру ги, нај ши-
ри и цен трал ни круг чи ни сам реч ник, ко ји се мо же чи та ти или ре дом или 
ци ља но тј. на пре скок – за не на слов не ре чи уз по моћ Ин дек са; док би тре ћи, 
нај у жи круг – да кле, не цен трал ни али ипак кључ ни – у ко је мо гу да про-
ник ну је ди но нај струч ни ји чи та о ци, чи ни ло са мо Тре ће и Че твр то по гла вље 
тј. ана ли за твор бе них ти по ва и фо нет ских и мор фо ло шких про ме на. Ова ко 
из дво је ни кру го ви пре кла па ју се и про жи ма ју јер су упра во ова два по гла-
вља, од го ва ра ју ћим упу ћи ва њем на њи хо ве па ра гра фе, угра ђе на у сва ку од 
651 од ред ни це реч ни ка. Тe уну тра шње ре фе рен це (в. нпр. нап. 16) пред ста-
вља ју оно што – по ред фи ло ло шких на по ме на и исто риј ских ко ме на та ра, те 
на рав но ети мо ло шког су да и ети мо ло шког ко мен та ра – овај реч ник чи ни не 
про сто реч ни ком, већ зби р ком чла на ка. Дру гим ре чи ма, го то во сва ка ње го-
ва од ред ни ца пред ста вља, за ви сно од сло же но сти про бле ма, ма њу или ве ћу 
име но слов ну сту ди ју (од кра ћих као Бор ча не, Ви ти црҍв, Жа бо ро во, Мо дры 
мҍл, Ту че пи, до оп шир них по пут Лаб, Ли пљањ, Ма чва, Мо ра ва, На го ри чи но, 
Рас, При зрҍн итд.)

Тре ба се на да ти да Бањ ска хри со ву ља не ће још ду го оста ти је ди ни ова-
ко све стра но и те мељ но про у че ни, не са мо из угла (топ)оно ма сти ке, до ку мент 
ста ро срп ске пи сме но сти.

 Ја сна Вла јић-По по вић

Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ
Ети мо ло шки од сек

Кнез-Ми ха и ло ва 36, Бе о град, Ср би ја
ja sna.vla jic @isj.sa nu.ac .rs 

17 „Реч у осно ви при де ва је прасл. гер ма ни зам ко ји је из вор но озна ча вао јед но ро ма-
ни зо ва но келт ско пле ме, а ода тле Ро ма не уоп ште; код де ла Сло ве на (По ља ци, Сло вен ци, 
кај кав ски Хр ва ти) су зи ла је зна че ње на Ита ли ја не, код Ср ба и Бу га ра на Ру му не; у сред њо-
ве ков ној Ср би ји, по сте пе ном сла ви за ци јом Вла ха-по лу но мад ских сто ча ра, ет нич ко зна че-
ње се из ме ни ло у со ци јал но: ‘сто чар’ (раз ли чит дру штве ним ста ту сом од за ви сног зе мљо рад-
ни ка.”
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UDC 811.163.1’367.622-112(049.32) 

ОД ЈЕ ЗИ КА КА СТИ ЛУ

Зо ри ца Ни ки то вић. Сло же ни це у ори ги нал ним срп ско сло вен ским дје ли ма  
са крал ног ка рак те ра. Ба ња Лу ка: Фи ло ло шки фа кул тет, 2014, 323. стр.*

Књи га ко ја је пред на ма пред ста вља до пу ње ну вер зи ју док тор ске ди-
сер та ци је ко ју је Зо ри ца Ни ки то вић од бра ни ла 2010. го ди не на Фи ло зоф ском 
фа кул те ту у Но вом Са ду. Она је ре зул тат и кру на ви ше го ди шњег ин те ре со-
ва ња ау тор ке за лек си ко ло шке те ме из до ме на сред њо ве ков ног и са вре ме ног 
ре ли гиј ског дис кур са, а по нај ви ше за сло же ни це као упа дљи ва обе леж ја 
овог функ ци о нал ног сти ла. Ако би смо у јед ној ре че ни ци же ле ли да са жме-
мо у че му се огле да ори ги нал ност и са мо свој ност ове сту ди је, као и ње на 
по себ на вред ност, сва ка ко би смо на пр во ме сто из дво ји ли на сто ја ње да се у 
ана ли зи об је ди не раз ли чи ти аспек ти ве за ни за овај твор бе ни мо дел у лек-
сич кој струк ту ри ста ро сло вен ског је зи ка и ње го вих ре дак ци ја, тим пре што 
у по сто је ћој сла ви стич кој ли те ра ту ри, где је овој про бле ма ти ци ина че по-
кло ње на знат на па жња, то ни је та ко чест слу чај. Ову те жњу ја сно осли ка ва 
ка ко ма кро- та ко и ми кро струк ту ра књи ге, те сто га њен са др жај пре но си мо 
у це ло сти: 1. УВОД. 1.1. Лек сич ки си стем ста ро сло вен ског је зи ка: 1.1.1. Сло-
же ни це; 1.1.2. Исто ри јат про у ча ва ња сло же ни ца; 1.2. Срп ско сло вен ски пе-
ри од: 1.2.1. Ди гло си ја и функ ци о нал на ра сло је ност срп ско сло вен ског је зи ка; 
1.2.2. Исто ри јат про у ча ва ња сло же ни ца; 1.2.3. О пој му сло же ни це; 1.3. Пред-
мет и циљ ис тра жи ва ња: 1.3.1. Кор пус; 1.3.2. Ме то до ло ги ја; 1.3.3. Струк-
ту ра ра да; 2. РЈЕЧ НИК; 3. ТВОР БЕ НА АНА ЛИ ЗА. 3.1. Вр сте ри је чи; 3.2. О 
твор бе ним мо де ли ма; 3.3. О твор бе ном и се ман тич ком ста ту су лек се ма 
ко је обра зу ју сло же ни цу (мо тив не ри је чи); 3.4. Твор бе не осно ве: 3.4.1. Пр ва 
твор бе на осно ва. Лек сич ки аспект. Про дук тив ност; 3.4.2. Дру га твор бе на 
осно ва. Про дук ти вост; 3.4.3. Сло же на твор бе на осно ва; 3.4.4. Спој ни во кал 
(ин тер фикс); 3.4.5. Пре фикс; 3.4.6. Су фикс; 3.5. Мор фе ма у твор бе ној функ-
ци ји – пре глед ти по ва; 3.6. Лек сич ка и твор бе на си но ни ми ја: 3.6.1. Лек сич-
ка си но ни ми ја; 3.6.2. Твор бе на си но ни ми ја; 4. СИН ТАК СИЧ КИ АСПЕК ТИ 
СЛО ЖЕ НИ ЦА. 4.1. Син так сич ко-се ман тич ки од но си дје ло ва сло же ни це: 
4.1.1. Ко пу ла тив не; 4.1.2. Де тер ми на тив не: 4.1.2.1. Атри бу тив не; 4.1.2.2. 
Адвер би јал не; 4.1.3. До пун ске; 4.1.4. Су бје кат ске; 4.1.5. Пре глед ти по ва; 4.1.6. 
За ко ни то сти у син так сич ко-се ман тич ким од но си ма; 4.2. Сло же ни ца као 
ре зул тат син так сич ко-се ман тич ке ком пре си је. Лек си ка ли за ци ја ши рег 
кон тек ста; 4.3. Син так сич ке осно ве сло же них ри је чи: 4.3.1. Функ ци ја сло-
же ни ца у ре че ни ци; 4.3.2. Син та ксич ке осно ве сло же них лек се ма и ти по ви 
син так сич ких кон струк ци ја: 4.3.2.1. Сло же не ри је чи чи ја је син так сич ка 
осно ва син таг ма; 4.3.2.2. Сло же не ри је чи чи ја је син так сич ка осно ва ре че-

* Овај при каз је на стао у окви ру про јек та Исто ри ја срп ског је зи ка (бр. 178001), ко ји 
фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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ни ца: 4.3.2.2.1. Син так сич ки тип са ко пу ла тив ним гла го лом у се ман тич ком 
тран сфор му; 4.3.2.2.2. Син так сич ки тип са пу но знач ним гла го лом у се ман-
тич ком тран сфор му; 4.3.2.2.3. Сло же ни це са не ек спли ци ра ним гла го лом; 
4.3.2.3. Сло же ни це код ко јих је пр вот ни од нос мо ти ва ци је на ру шен; 5. СЕ МАН-
ТИЧ КА АНА ЛИ ЗА. 5.1. Идеј не осно ве сред њег ви је ка: 5.1.1. Тер ми но ло шки 
ста тус лек си ке; 5.1.2. Есте ти ка срп ског аске ти зма; 5.2. Се ман тич ка кла-
си фи ка ци ја: 5.2.1. Се ман ти ка ка рак те ри стич них осно ва; 5.3. По ли се ман-
тич ност осно ва. 5.4. Ег зо цен трич не и ен до цен трич не сло же ни це; 5.5. Осврт 
на сло же ни це са крал ног ка рак те ра да нас; 6. СТИЛ СКО-ФУНК ЦИ О НАЛ НА 
АНА ЛИ ЗА. 6.1. Ви ши стил; 6.2. Раз ли ке ме ђу епо ха ма; 6.3. Раз ли ке ме ђу 
жан ро ви ма; 6.4. Раз ли ке ме ђу пи сци ма: 6.4.1. До мен ти јан и Те о до си је; 6.4.2. 
Да ни лов збо р ник; 6.4.3. Ан до ни је Ра фа ил; 6.4.4. Кон стан тин Фи ло соф; 6.4.5. 
Сло же ни це у „ве ку све тло сти”; 6.5. Стил ско-се ман тич ка функ ци ја при дје ва; 
6.6. Стил ске фи гу ре: 6.6.1. Ме та фо ра; 6.6.2. Ан то ни ми ја; 6.6.3. Ети мо ло-
шке фи гу ре; 6.6.4. Епи те ти; 7. ЗА КЉУ ЧАК. 7.1. Ста ти стич ки пре глед; 7.2. 
Сло же ни це у од но су на ста ро сло вен ске и дру ге цр кве но сло вен ске рјеч ни ке; 
7.3. Ре зул та ти ана ли зе: 7.3.1. Твор бе на ана ли за; 7.3.2. Син так сич ки аспек ти; 
7.3.3. Се ман тич ка ана ли за; 7.3.4. Стил ско-функ ци о нал на ана ли за; Sum mary; 
При ло зи; Из во ри; Ли те ра ту ра.

На про бра ном, жан ров ски ра зно вр сном кор пу су тек сто ва нај по зна ти јих 
ау то ра ста ре срп ске књи жев но сти од XII до XVII ве ка ау тор ка је из дво ји ла 
укуп но 1167 лек се ма, у окви ру че ти ри ка те го ри је ре чи. Пре ма оче ки ва њу, 
нај ве ћу за сту пље ност бе ле же при де ви (676) и име ни це (348), док је удео 
при ло га (88) и гла го ла (55) знат но ма њи. Ова ко бо гат и ра зно вр стан лек сич ки 
узо рак, пред ста вљен у це ли ни у дру гом по гла вљу под на сло вом Рјеч ник, омо-
гу ћио је из во ђе ње по у зда них и вред них за кљу ча ка на те ме љи ма ис црп не 
ана ли зе, ко ја се кре ће, ка ко се ви ди из са др жа ја, од уну тра шњих, струк тур-
них и овом ти пу ре чи има нент них свој ста ва ка спо ља шњим, екс тра лин гви-
стич ким аспек ти ма њи хо ве ре а ли за ци је.

Раз ли чи ти твор бе ни ти по ви у ис пи ти ва ном кор пу су, ко ји су де таљ но 
опи са ни у тре ћем по гла вљу ове сту ди је, у осно ви од ра жа ва ју ста ро сло вен ске 
при ли ке. При ме ном на сле ђе них ме ха ни за ма тво р бе у ре дак циј ском пе ри о ду 
до шло је до бо га ће ња лек сич ког фон да, у ко ји но ве лек се ме ула зе ка ко кал-
ки ра њем пре ма грч ком мо де лу та ко и ори ги нал ном тво р бом сред њо ве ков них 
пи са ца. Ис пи ти ва ње је по ка за ло да су нај про дук тив ни је осно ве у пр во ме де лу 
сло же ни ца би ле blag- (145), bog- (107), mqnog- (63), vqse- (60), Edin- (33), tri- / trq- 
(30) итд. У ви ше од по ло ви не при ме ра на ме сту дру ге твор бе не ком по нен те 
по све до че не су гла гол ске осно ве (-l}b-, -slov-, -tvor- и сл.), ко ји ма се озна ча-
ва ју раз ли чи ти ду хов ни про це си, док се са мо осам ре чи са сто ји од три лек-
сич ке осно ве. Ме ђу сло же ним осно ва ма нај ве ћу про дук тив ност ис по љи ле 
су ;lovykol}b- (8), bo gol}b- (7), bla go dar- (6), bla godyt- (6), bla go;qst - (5) итд., што 
у це ли ни по сма тра но ја сно од ра жа ва са крал ни ка рак тер ис пи ти ва них тек-
сто ва. Ва жну уло гу у ком би но ва њу осно ва и раз во ју си но ни миј ских од но са 
на твор бе ном и лек сич ком пла ну од и гра ла је ана ло ги ја. Ана ло шки про це си 
до ве ли су до сво је вр сног оса мо ста љи ва ња по је ди них мор фем ских спо је ва 
ти па (-)l}bqcq, (-)l}bivq, (-)ime nitq, што он да у из ве сној ме ри ре ла ти ви зу је и 
са ме прин ци пе мор фем ске сег мен та ци је сло же ни ца. Ау тор ка ве о ма уме сно 
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кон ста ту је ка ко су ти спо је ви сво ју „са мо стал ност” сти ца ли „про дук тив но шћу, 
ко ја је по сље ди ца ана ло ги је, па је сред њо вје ков ни пи сац ла ко по се зао за већ 
фор ми ра ним обра зо ва њи ма тог ти па, или је по вла сти том је зич ком осје ћа њу, 
ко ри сте ћи на у че не ме ха ни зме град ње, ства рао слич не об ли ке” (стр. 141). 
Ана ло ги ја је сто га у знат ној ме ри до при не ла и раз во ју твор бе не и лек сич ке 
си но ни ми је. И док се си но ни ми ја на по љу тво р бе оства ри ва ла углав ном пре-
ко кон ку рент них су фик са (;lovykol} biE – ;lovykol}bqstvo – ;lovykol}bqstviE), лек-
сич ка си но ни ми ја ма ни фе сто ва ла се на два на чи на: а) на рав ни це ле лек се ме 
(bla govyriE  – pra vo sla viE); б) пре ко пр ве или дру ге твор бе не осно ве (kri vovyriE  
– zqlovyriE; ino EzQ;qnikq – ino ple men qnikq). У це ли ни по сма тра но, са син хро ног 
ста но ви шта, а у скла ду с прин ци пи ма са вре ме не де ри ва то ло ги је, уну тар 
кор пу са мо гу ће је из дво ји ти сле де ће тво р бе не ти по ве: а) пре фик сал не из ве-
де ни це; б) су фик сал не из ве де ни це; в) из ве де не сра сли це; г) су фик сал но-сло-
же не лек се ме; д) сло же ни це; ђ) сра сли це.

При ро дан и оче ки ван на ста вак овог све о бу хват ног ис тра жи ва ња пред-
ста вља ју сва ка ко син так сич ки од но си ме ђу еле мен ти ма сло же не ре чи, ко ји 
ујед но осли ка ва ју и „ши ри ну и мо гућ но сти је зи ка на тво р бе ном пла ну” (стр. 
279). У окви ру че твр тог по гла вља ме ђу тим ау тор ка се не огра ни ча ва са мо 
на де фи ни са ње син так сич ких ре ла ци ја ко је сто је у осно ви твор бе не ба зе 
ком по зи та, већ осве тља ва и њи хо ву функ ци ју у ре че ни ци, по сма тра ју ћи 
сло же ни це исто вре ме но и као „ре зул тат се ман тич ке и син так сич ке ком пре-
си је” и ва жан чи ни лац сти ли стич ке ор га ни за ци је тек ста. По ста вив ши за 
кри те ри јум по де ле од нос де ло ва сло же не ре чи (а не од нос де ло ва сло же не 
осно ве), З. Ни ки то вић из два ја че ти ри син так сич ка ти па сло же ни ца: а) ко пу-
ла тив не; б) де тер ми на тив не; в) до пун ске и г) су бје кат ске. Ме ђу по све до че ним 
под ти по ви ма мо дел атри бут ског и об је кат ског син так сич ког од но са ис по-
љи ли су нај ве ћу про дук тив ност, док је да љим раз вр ста ва њем лек се ма пре ма 
вр ста ма ре чи уну тар на ве де них гру па ре ги стро ва но чак 29 ти по ва сло же ни-
ца, што пла стич но од ра жа ва по себ не син так сич ко-се ман тич ке по тен ци ја ле 
сло же них ре чи у од но су на дру ге твор бе не ка те го ри је. Мно го број ни при ме ри 
стил ски ма р ки ра них сло же ни ца, а по себ но ха пак си, по твр ди ли су по ла зну 
хи по те зу ау тор ке о то ме да су раз ли чи те функ ци је сло же ни ца уну тар ре че-
ни це, од су бје кат ске и пре ди кат ске до уло ге адвер би јал них до пу на и од ред-
би, мо гле мо ти ви са ти тво р бу и усло ви ти син так сич ку струк ту ру сло же не 
ре чи. При ку пљен ма те ри јал по ка зу је да су по ла зну осно ву за тран сфор ма-
ци ју од ре ђе не син так сич ке струк ту ре у лек сич ку је ди ни цу пред ста вља ле 
ка ко син таг ме та ко и за ви сне кла у зе с ко пу ла тив ним, пу но знач ним или 
не ек спли ци ра ним гла го лом. Иа ко се на овај на чин не мо гу об ја сни ти све 
сло же ни це, опи сан ана ли тич ки при ступ у ве ли кој ме ри је про ду био на ша 
са зна ња о њи хо вој при ро ди и на чи ну функ ци о ни са ња у ши рем гра ма тич ком 
и лек сич ком кон тек сту.

Пе то по гла вље по све ће но је јед ном од нај де ли кат ни јих аспе ка та у ана-
ли зи сло же ни ца, бу ду ћи да је се ман тич ка ин тер пре та ци ја зах те ва ла уво ђе ње 
и чи та вог ни за ван је зич ких па ра ме та ра. По ред исто риј ског кон тек ста, тј. кон-
тек ста епо хе у ко јој су де ла на ста ја ла у об зир су се мо ра ле узе ти и жан ров ске 
ка рак те ри сти ке ода бра них тек сто ва, од ко јих је њи хо ва бо го слу жбе на функ-
ци ја сва ка ко јед но од нај зна чај ни јих обе леж ја. По ла зе ћи у се ман тич кој кла-
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си фи ка ци ји од ши ро ке по де ле лек се ма на оне ко ји ма се озна ча ва ма те ри јал на 
ствар ност, на јед ној, а ду хов на ре ал ност, на дру гој стра ни, ау тор ка у окви ру 
дру ге гру пе раз ли ку је бо го слов ске тер ми не и пе снич ко-бо го слов ску лек си-
ку. Већ ова по де ла оп штег ти па по ка зу је да се кључ за раз у ме ва ње ве ли ког 
бро ја сло же ни ца на ла зи у сфе ри пра во слав не ду хов но сти, бу ду ћи да су не ке 
ре чи још у ка нон ском пе ри о ду за до би ле ста тус тер ми на, ко ји ће се у ве ли ком 
бро ју очу ва ти, то ком ви ше ве ков ног тра ја ња цр кве но сло вен ске пи сме но сти, 
све до на ших да на. Упра во на фо ну пра во слав не кул ту ре ау тор ка је спро ве ла 
ана ли зу укуп но осам на ест ка рак те ри стич них осно ва у са ста ву сло же ни ца: 
blag-, bog-, vel-, ve lik-, vqse-, do br-, do u[-, /ivot-, za kon-, zql-, l}b-, mqnog-, svet-, svyt-, 
tri-/trq-, hrist-, ;ou do-, Edin-. По ред про дук тив но сти, овом при ли ком ис пи ти-
ва на је и по ли се ман тич ност осно ва у за ви сно сти од зна че ња дру гог еле мен-
та сло же не ре чи, с по себ ним освр том на слу ча је ве ем фа зе, као и раз ли чи те 
вр сте ак си о ло шке и стил ске мар ки ра но сти. Се ман тич ка сло је ви тост ве ли ког 
бро ја осно ва као и са мих сло же ни ца у чи ји са став ула зе још јед ном је по ка-
за ла да ста ру и у ли те ра ту ри че сто при ме њи ва ну по де лу сло же ни ца на ен до-
цен трич не и ег зо цен трич не ни је увек ла ко а ни мо гу ће при ме ни ти, a по го то во 
ка да је у пи та њу са крал ни пој мов ни ре ги стар, ко ји, ка ко З. Ни ки то вић с раз-
ло гом ис ти че, пру жа „от пор ка ка те го ри за ци ји и уоп ште, еле мен ти ма на уч-
ног ми шље ња” (стр. 283). 

Ше сто по гла вље књи ге на сто ја ло је да од го во ри на пи та ње ка ква је 
би ла уло га сло же них ре чи у стил ској ор га ни за ци ји ис пи ти ва них тек сто ва и 
да ли се у том по гле ду ис по ља ва ју од ре ђе не раз ли ке ме ђу жан ро ви ма, пи сци-
ма и епо ха ма. По ред жи ти ја, по хва ла, по хвал них сло ва, пре но са мо шти ју, 
ме ђу из во ри ма на шле су се и раз ли чи те фор ме цр кве не хим но гра фи је (слу-
жба, ка нон, мо ли тва). У ма њем бро ју слу ча је ва реч је о де ли ма не по зна тих 
ау то ра, док је ве ћи на ода бра них са ста ва узе та из опу са Све тог Са ве, Сте фа на 
Пр во вен ча ног, До мен ти ја на, Те о до си ја, Кон стан ти на Фи ло со фа, Ди ми три ја 
Кан та ку зи на, па три јар ха Пај се ја и дру гих. И док је функ ци о нал но-стил ска 
ујед на че ност ис пи ти ва них жан ро ва оче ки ва на с об зи ром на њи хов са крал-
ни са др жај и је дин стве ну дру штве ну на ме ну, а раз ли ке ме ђу по је ди нач ним 
де ли ма се сво де углав ном на сте пен уче ста ло сти у по ја вљи ва њу сло же них 
ре чи (в. до да так При ло зи), по себ ну па жњу при вла че ин ди ви ду ал не осо бе но сти 
пи са ца. Раз ли ке у по е ти ци и ре ли гиј ској при ро ди дво ји це нај и стак ну ти јих 
ха ги о гра фа срп ског сред њег ве ка, До мен ти ја на и Те о до си ја, на шле су та ко 
од раз и на по љу сло же ни ца. Код До мен ти ја на, по све му су де ћи не слу чај но, 
уо че на је до ми на ци ја сло же ни ца са bog-, док Те о до си је, на дру гој стра ни, 
да је пред ност они ма са blag-. У од но су на Те о до си је во, До мен ти ја но во Жи ти-
је Све тог Са ве од ли ку је се и ве ћом фре квен ци јом ове лек сич ке ка те го ри је, 
ко ја у ње го вом де лу про из ла зи из кон тек ста, да кле из те ма ти ке и при ро де 
са мог тек ста. Ово се ме ђу тим не мо же кон ста то ва ти и за Сло во о Све том 
кне зу Ла за ру Ан до ни ја Ра фа и ла, где су сло же ни це с об зи ром на обим де ла 
та ко ђе из у зет но упа дљи ва лек сич ка гру па, али у овом слу ча ју пре све га 
стил ски мо ти ви са на и са став ни део књи жев ног ма ни ра. Са пре ла ском у ре-
сав ско раз до бље, ина че, до ла зи не са мо до про цен ту ал ног умно жа ва ња сло-
же ни ца, већ и до че шћег ства ра ња но вих лек се ма, о че му по ред по ме ну тог 
са ста ва А. Ра фа и ла ве о ма ре чи то све до чи и опус Ди ми три ја Кан та ку зи на. 
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У це ли ни по сма тра но, до при нос сред њо ве ков них ау то ра бо га ће њу лек сич ког 
фон да књи жев ног је зи ка, ка ко је ис пи ти ва ње по ка за ло, био је зна тан и огле-
да се у по пу ња ва њу и ши ре њу на сле ђе них твор бе но-се ман тич ких по ља, с 
јед не стра не, као и у ства ра њу нео ло ги за ма по по сто је ћим тво р бе ним прин-
ци пи ма, с дру ге стра не.

На осно ву све га из ло же ног ја сно је да сту ди ја З. Ни ки то вић оби љем лек-
сич ког ма те ри ја ла ко ји до но си, као и ши ри ном ана ли тич ког за хва та пред ста-
вља дра го цен до при нос на по љу исто риј ске лек си ко ло ги је и лек си ко гра фи је. 
Осве тља ва ју ћи ка рак те ри сти ке јед ног функ ци о нал ног сти ла срп ско сло вен-
ског је зи ка, ау тор ка је по ста ви ла чвр сту по ла зну осно ву за бу ду ћа кон тра стив-
на про у ча ва ња ре дак циј ских пи сме но сти у ду хов ном аре а лу Sla via ort ho do xa 
и са ма ду бо ко све сна да се ста ње уну тар јед не ре дак ци је мо же на пра ви и пот-
пун на чин са гле да ти са мо у скло пу цр кве но сло вен ског је зи ка као це ли не. На 
дру гој стра ни, ње на књи га отва ра мо гућ но сти за по у зда ни је пра ће ње ка те го-
ри је сло же ни ца и на хро но ло шкој оси, тач ни је на ди ја хро но-син хро ном пла ну, 
ко ји на ро чи то до ла зи до из ра жа ја при ли ком пре во ђе ња цр кве но сло вен ских 
сло же ни ца на са вре ме ни срп ски и дру ге сло вен ске је зи ке. Са мо укр шта њем 
ова два пла на – а о то ме сту ди ја З. Ни ки то вић ре чи то све до чи – мо гу ће је ра-
зу ме ти и оп ште од ли ке и спе ци фич но сти са вре ме ног ре ли гиј ског дис кур са, 
али и на пра ви на чин са гле да ти уло гу сред њо ве ков не пи са не тра ди ци је у 
ње го вом об ли ко ва њу, а са мим тим и ње не ши ре до ме те и све вре ме ни зна чај.

На та ша Дра гин

 Уни вер зи тет у Но вом Са ду
 Фи ло зоф ски фа кул тет

 Од сек за срп ски је зик и лин гви сти ку
Др Зо ра на Ђин ђи ћа 2, 21000 Но ви Сад, Ср би ја 

na ta sa_dra gin@yahoo.com

UDC 811.163.41’38(049.32) 

Ја сми на Дра жић. Лек сич ке и гра ма тич ке ко ло ка ци је у срп ском је зи ку.  
Но ви Сад: Фи ло зоф ски фа кул тет, 2014, 260 стр.∗

Књи га Ја сми не Дра жић Лек сич ке и гра ма тич ке ко ло ка ци је у срп ском 
је зи ку об ја вље на је 2014. го ди не у из да њу Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом 
Са ду.1 Ова сту ди ја пред ста вља зна ча јан пре глед до са да шњих ис тра жи ва ња 

* Овај при лог је на стао у окви ру про јек та Стан дард ни срп ски је зик: син так сич ка, се ман-
тич ка и праг ма тич ка ис тра жи ва ња (бр. 178004), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, 
на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.

1 Књи га је на ста ла у окви ру про јек та Стан дард ни срп ски је зик: син так сич ка, се ман-
тич ка и праг ма тич ка ис тра жи ва ња (бр. 178004), а за сно ва на на ис тра жи ва њи ма у окви ру 
док тор ске ди сер та ци је Ја сми не Дра жић под на сло вом Лек сич ке и гра ма тич ке ко ло ка ци је у 
на ста ви срп ског је зи ка као стра ног: лек си ко ло шки и лек си ко граф ски аспект. 
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син таг мат ских од но са у ср би сти ци, и ви ше од то га, у њој су при ка за ни раз-
ли чи ти те о риј ски при сту пи овом је зич ком фе но ме ну. На и ме, ка ко је не мо-
гу ће са гле да ти ре чи као основ не је зич ке је ди ни це са мо из јед ног угла, та ко 
је и гру пе ре чи по треб но по сма тра ти и опи си ва ти са раз ли чи тих аспе ка та и 
ин те гра тив но. Сто га је и струк ту ра књи ге усло вље на те о риј ско ме то до ло шким 
при сту пом пред ме ту ис тра жи ва ња, уз ис ти ца ње спе ци фич но сти ко ло ка ци-
ја у од но су на сло бод не син таг мат ске спо је ве, на јед ној, и иди о ма ти зо ва не 
лек сич ке спо је ве – на дру гој стра ни, и то на фор мал но-струк тур ном и се-
ман тич ко-праг ма тич ком пла ну.

Мо но гра фи ја има се дам по гла вља. У увод ном де лу (стр. 13–23) ис так-
ну ти су пред мет, за да ци и циљ ис тра жи ва ња. С об зи ром на сло же ност са мог 
пред ме та ана ли зе ау тор ка се опре де љу је за та кав при ступ те ми у ко јем ко-
ег зи сти ра ју лек си ко ло шки, лек си ко граф ски и ме то дич ки аспект и ука зу је 
на про блем у ве зи са де фи ни са њем и фо р ми ра њем кор пу са за про у ча ва ње 
је ди ни ца ово га ти па. Ау тор ка сма тра да је за по тре бе ис тра жи ва ња ко ло ка-
ци ја у срп ском је зи ку нај при ме ре ни ја ди ги та ли зо ва на гра ђа за бе ле же на у 
Кор пу су са вре ме ног срп ског је зи ка (КССЈ) на Ма те ма тич ком фа кул те ту у 
Бе о гра ду. Кор пус са др жи 122.000.000 ре чи из до ма ће и пре ве де не про зне 
ли те ра ту ре, но вин ских тек сто ва, као и тек сто ва прав ног и на уч ног ка рак те ра 
на ста лих на кон 1950. го ди не. У ис тра жи ва њу је при ме ње на кван ти та тив на 
ме то да, ко ја се сма тра до ми нант ном у тзв. лек сич ком при сту пу ко ло ка ци ја-
ма. Ана ли зи ра не је ди ни це су ту ма че не и из угла ком по нен ци јал не ана ли зе 
као јед не од нај по у зда ни јих ме то да у са гле да ва њу и ту ма че њу зна че ња ко-
ло ка ци ја. У слу ча ју је ди ни ца чи ји се се ман тич ки са др жај не мо же де ком по-
но ва ти, при ме ње на је кон цеп ту ал на ана ли за. Ис так нут је и до мен при ме не 
ре зул та та овог ис тра жи ва ња, по себ но у на ста ви стра ног је зи ка на ви шим 
ни во и ма уче ња, у пре во ђе њу и дво је зич ној лек си ко гра фи ји. На и ме, реч ни ци 
ко ло ка ци ја има ју но р ма тив ни ка рак тер, ис ти че ау тор ка.

У дру гом де лу мо но гра фи је (стр. 25–69) де таљ ни је се го во ри о раз ли-
чи тим те о риј ским при сту пи ма и ме то да ма ко је се мо гу ко ри сти ти у про у-
ча ва њу ко ло ка ци ја. По себ но су ис так ну ти лек сич ки и се ман тич ки при ступ 
син таг мат ским спо је ви ма. Лек сич ки при ступ је у скла ду са Фер то вим схва-
та њем да се зна че ње ре чи мо же ту ма чи ти на осно ву оних ре чи са ко ји ма се 
удру жу је, уз ува жа ва ње ста ти стич ких фак то ра, фак то ра ко хе зи је, од но сно 
скло но сти од ре ђе них лек се ма да се по ја вљу ју за јед но и гра ма тич но сти. Се-
ман тич ки при ступ по ла зи од прет по став ке да се зна че ње лек се ме из во ди на 
осно ву се ман ти ке лек се ма с њом удру жи вих, при че му ко ло ка ци је пред ста-
вља ју ми ни мал ни кон текст ре чи. 

Основ на пи та ња ко ји ма се ау тор ка ба ви на овом ме сту ти чу се ко ло ка-
бил ног по тен ци ја ла ре чи, лек сич ке спо ји во сти и лек сич ког сла га ња. Ту ма-
че ња ових фе но ме на углав ном су за сно ва на на Апре сја но вом уче њу о ти по-
ви ма спо ји во сти ре чи. Укљу чен је и ге не ра тив ни при ступ ко ји је при ме њен 
у ис тра жи ва њи ма Ка ца и Фо до ра и струк ту ра ли стич ки аспект у скла ду са 
Ко зе ри је вље вом ин тер пре та ци јом лек сич ке спо ји во сти. Ови аспек ти на ћи 
ће сво ју при ме ну у обра зла га њу са мог фе но ме на ко ло ка бил но сти као спо соб-
но сти удру жи ва ња лек се ма и на пла ну огра ни че ња у из бо ру лек се ма. Као 
илу стра ци ја се на во де и Ла јон со ви, Пал ме ро ви и Кру зо ви при ме ри у ве зи са 



260

по сма тра ним про бле ми ма. Пред ста вљен је и Хле бе цов мо дел „се ман тич ког 
до си јеа”. Ау тор ка, ме ђу тим, пред ност да је Апре сја но вом схва та њу лек сич ке 
спо ји во сти ко јим се об је ди њу је фо р мал ни, лек сич ки и се ман тич ки аспект, 
што ће у овом ис тра жи ва њу пред ста вља ти осно ву за од ре ђи ва ње и де фи ни-
са ње лек сич ких и гра ма тич ких ко ло ка ци ја. Фе но мен лек сич ког сла га ња Ј. 
Дра жић ин тер пре ти ра пре ма схва та њу Д. Гор тан-Премк, док о лек сич ким 
функ ци ја ма ко ло ка ци ја го во ри на осно ву кри те ри ју ма ко је је де фи ни сао И. 
Мељ чук.

Ау тор ка на да ље ис ти че мо гућ но сти при ме не ко р пу сне ме то до ло ги је у 
ис пи ти ва њу ко ло ка ци ја, ко ја се за сни ва на утвр ђи ва њу уза јам ног од но са 
из ме ђу уче ста ло сти од ре ђе них лек сич ких спо је ва и сте пе на ве за но сти лек се-
ма. Пред ста вље на су и два при сту па ис тра жи ва њу лек сич ког зна че ња – Фил-
мо ров се ман тич ки оквир од но сно ше мат ска ре пре зен та ци ја кон цеп ту ал них 
струк ту ра и обра за ца у Во рд не ту и прин ци пи фо р ми ра ња се ман тич ких 
мре жа од но сно умре жа ва ње лек се ма на осно ву си но ни ми је, ан то ни ми је, 
хи пе ро ни ми је и ме ро ни ми је. О зна ча ју ста ти стич ке ком по нен те у при сту пу 
ко ло ка ци ја ма го во ре ре зул та ти Стаб со вог ис тра жи ва ња, на ко је се ау тор ка 
по зи ва. На кра ју се ди ску ту је о по тре би и мо гућ но сти ма при ме не кор пу сних 
ис тра жи ва ња ко ло ка ци ја у срп ском је зи ку, што је по ка за но на при ме ру гла-
го ла иза зва ти на осно ву узо р ка из КССЈ. 

Ово по гла вље за вр ша ва се на во ђе њем и раз ма тра њем раз ли чи тих при-
сту па лек сич ким спо је ви ма – син таг ма ма и ко ло ка ци ја ма у сер бо кро а ти сти ци 
(А. Бе лић, М. Ивић, Р. Дра ги ће вић, И. Прањ ко вић, Г. Бла гус Бар то лец).

У тре ћем де лу мо но гра фи је (стр. 71–92) Ј. Дра жић се ба ви про бле мом 
де фи ни са ња ко ло ка ци ја и из два ја пет основ них од ли ка на осно ву ко јих се 
оне мо гу од ре ди ти. На ве де ни па ра ме три за иден ти фи ка ци ју ко ло ка ци ја за-
сно ва ни су на Се ре та но вом ис тра жи ва њу: 1) ко ло ка ци је су го то ве це ли не; 
2) ко ло ка ци је су про из вољ не ве зе; 3) ко ло ка ци је су не пред ви дљи ве ве зе; 4) ко-
ло ка ци је се по на вља ју; 5) ко ло ка ци је су са чи ње не од две ју ре чи или ви ше њих.

Ба ве ћи се син таг мат ским лек сич ким од но си ма и ко ло ка ци ја ма, ау тор ка 
да је увид у раз ли чи та ис тра жи ва ња, уз на во ђе ње Мељ чу ко ве кла си фи ка ци је 
фра зе ма на праг ма тич ке и се ман тич ке, док ко ло ка ци је опи су је као ори јен ти-
са не од но се за то што кључ на реч би ра за ви сни члан. Из укуп ног пре гле да 
из два ја мо схва та ње М. Ра дић-Ду го њић у ве зи с овим про бле мом, ко ја да је 
по се бан осврт на Ви но гра до вљев тер мин фра зе о ло шки ве за на зна че ња, као 
и Неј ге ба у е ро во ту ма че ње пре ма ко јем лек сич ки спој има ка рак тер иди о ма 
ако глав ни ко ло кат или оба ко ло ка та има ју пре не се но зна че ње. На осно ву 
при ка за них ис тра жи ва ња Ј. Др жић, наводи сле де ће па ра ме тре за раз гра ни-
ча ва ње син таг мат ских лек сич ких спо је ва: а) оства ре на се ман тич ка ре а ли за-
ци ја по ли се ман тич ких ре чи и мо гу ћа се ман тич ка тран сфо р ма ци ја јед ног од 
кон сти ту е на та ко ло ка ци је; б) ко ло ка ци о ни оп сег јед ног од чла но ва ко ло ка-
ци ја; в) са др жај но и фор мал но је дин стве на ве за, ста бил на и бли ска тер ми ну. 

Пот пу ни јем от кри ва њу при ро де ко ло ка ци ја до при но си њи хо во са гле-
да ва ње у па ра диг мат ским од но си ма. Ау тен ти чан до при нос овом про бле му 
пред ста вља ју два оглед на ис тра жи ва ња зна чај на за ди фе рен ци ра ње зна че ња 
и ус по ста вља ња ко ло ка ци о них ве за. У пр вом огле ду пред ста вље ни су ан то-
ним ски па ро ви у ко ло ка ци ја ма, и то на при ме ру при де ва ла жан и на осно ву 
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по да та ка ко ји су за бе ле же ни у КССЈ, а у дру гом – си но ним ски гла гол ски и 
при дев ски па ро ви у ко ло ка ци ја ма на при ме ру гла го ла кри ти (ком по нен ци-
јал на мре жа гла го ла кри ти и при де ва тврд и чврст).

У че твр том, цен трал ном и нај о бим ни јем, де лу књи ге (стр. 93–188) нај-
пре се го во ри о те о риј ском аспек ту лек сич ких и гра ма тич ких ко ло ка ци ја. У 
осно ви лек сич ког спа ја ња на ла зи се ком па ти бил ност се ман тич ког са др жа ја 
еле ме на та да тог спо ја, а као ре ле ван тан па ра ме тар у ре а ли за ци ји ко ло ка ци ја 
сма тра се се ман тич ка ре а ли за ци ја лек се ма (млаз [течно] + [форма] + [усме-
реност]: во де, кр ви, мо кра ће, мле ка). За од ре ђи ва ње лек сич ког спо ја као ко ло-
ка ци је ва жна је вр ста однoса ме ђу еле мен ти ма син таг мат ског спо ја. Уко ли ко 
се се лек ци јом ус по ста вља не за ви сан од нос ме ђу еле мен ти ма син таг мат ског 
спо ја, та кве ве зе се не сма тра ју ко ло ка ци ја ма. Ј. Дра жић кон ста ту је да се 
фо ку си ра њем по је ди нач них има нент них свој ста ва ен ти те та, фор ма ли зо ва-
них при дев ско-име нич ком ве зом, оства ру је лек сич ка ве за ко ло ка ци о ног ти па 
(јАв НИ на ступ, ГО лА исти на). Слич но је и са при ло гом као ин тен зи фи ка то ром 
зна че ња при де ва (чвР стО уко ри чен, теК ро ђен), као и у спо ју при ло га и гла го ла 
(јАв НО обе ло да ни ти, Не тРе мИ Це зу ри ти). У ко ло ка ци је се укљу чу ју и та у то-
ло шке ве зе с об зи ром на њи хо ву по сто ја ност, фре квент ност по ја вљи ва ња и 
екс пре сив ну мар ки ра ност. Ва жно свој ство ко лак ци ја је сте пер спек ти ви за-
ци ја од но сно по ти ски ва ње оста лих ком по не на та зна че ња ис ти ца њем јед не, 
што је илу стро ва но оглед ним ис тра жи ва њем о ре стрик тив ној ква ли фи ка-
ци ји на при ме ри ма при де ва млад, стар; зрео, зе лен.

Из дво јен је још је дан па ра ме тар за иден ти фи ка ци ју ко ло ка ци ја – ап со-
лут но и син те тич ко чи та ње (пре ма Теј ло ро вој те р ми но ло ги ји). За раз ли ку 
од ап со лут ног чи та ња ко је зна че ње лек сич ког спо ја сво ди на прост збир 
зна че ња ње го вих ком по не на та, син те тич ко чи та ње пред ста вља суп тил но 
про жи ма ње се ман ти ке ком по не на та лек сич ког спо ја, што је ка рак те ри сти ка 
ко ло ка ци ја (чо век ши ро ких ра ме на : чо век ши ро ких ин те ре со ва ња : чо век 
ши ро ке ру ке), об ја шња ва Ј. Дра жић.

Ау тор ка се за тим ба ви од но сом ме та фо ре и ко ло ка ци је и кон ста ту је да 
лек сич ки спо је ви ко ји су за сно ва ни на пој мов ним ме та фо ра ма по мо ћу ко јих 
раз у ме мо и до жи вља ва мо ствар ност и ко ји су део чо ве ко вог ис ку ства има ју 
ка рак тер уни вер зал но сти. Уз при каз ре зул та та ис тра жи ва ња раз ли чи тих 
стра них и до ма ћих ау то ра у ве зи са ко ло ка ци ја ма и ме та фо ра ма (Ке ве чеш, 
Дра ги ће вић, Кли ко вац, Ри стић), ау тор ка као ори ги нал ни до при нос те ми 
кре и ра оглед но ис тра жи ва ње по све ће но про стор ним ме та фо ра ма у ко ло ка-
ци ја ма. Сле ди још јед но оглед но ис тра жи ва ње о ко ло ка ци ја ма са име ни ца-
ма емо ци о нал них ста ња (ту га, љу бав, бес, стид, страх, мр жња). У оглед ном 
ис тра жи ва њу чи ја је те ма кол окацијa са име ни ца ма осе ћај, осе ћа ње, ста ње 
при ме ње на је кон цеп ту ал на ана ли за, уз утвр ђи ва ње спо је ва ко ји се мо гу 
свр ста ти у ко ло ка ци је. У ве зи са лек се ма ма си ро ма шног се ман тич ког са др-
жа ја са гле да не су ко ло ка ци је – фик сне, по сто ја не ве зе бли ске тер ми ни ма 
или тер ми ни (ква драт ни ко рен), за тим лек се ме са ре ла ци о ним зна че њем 
(мај чин ска бла гост / љу бав / бри га / грд ња / ду жност и сл.).

Оглед ним ис тра жи ва њи ма об у хва ће ни су па ра ме три за мен љи во сти 
при ме ном Хле бе цо ве ко ло ка циј ске ме то де на при ме ру лек сич ких ве за гла го-
ла оста ви ти, а фе но мен се ман тич ког пре кла па ња илу стро ван је при ме ри ма 
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ко ло ка ци ја ле па пла та, те шки ла жов, ду бо ке пат ње и сл. при ме ном кон-
цеп ту ал не ана ли зе.

Из у зет но је зна чај на кла си фи ка ци ја ле ксич ких ко ло ка ци ја за сно ва на на 
ре зул та ти ма оглед них ис тра жи ва ња и на осно ву сле де ћих па ра ме та ра: се-
ман тич ка ре а ли за ци ја лек се ме, за мен љи вост и по сто ја ност лек сич ког спо ја, 
се ман тич ки ана ли ти зам. Ау тор ка из два ја шест основ них ти по ва са њи хо вим 
струк тур но-се ман тич ким мо де ли ма:

ЛК1
Vcop / Vse mi cop + (prep) + N бити у ста њу, да ти обе ћа ње; узе ти у обз ир

Vcop / Vse mi cop + Adj остати до сле дан, пра ви ти се ва жан

ЛК2
N1спец. парт. + N2 пласт се на; бу кет цвећа

N1спец. до гађ. + N2 гри жа са ве сти; рок тра ја ња

ЛК3
Adj  + N олакш авајућа окол ност; за тво ре на особа

N1 + (prep) + N2 ве шти на ћу та ња; осо ба од по ве ре ња

ЛК4

Adjprim. + N дневна по ли ти ка; те ку ћа вода

Adjsecun. + N влажан ва здух; же сто ко пиће

Adjnepot. + N достојан пре зи ра; око ван ле дом

ЛК5 Vprim. + N напућити усне

Vsecun. + N склопити брак

ЛК6 Adv + V нетремице зу ри ти; зва нич но обе ло да ни ти.

Сле ди це ли на по све ће на гра ма тич ким ко ло ка ци ја ма, ко је су, та ко ђе, 
кла си фи ко ва не, и то пре ма вр сти ре чи ко је их чи не. Пр ви тип пред ста вља ју 
име нич ке ко ло ка ци је с не кон гру ент ним атри бу том фор ма ли зо ва не сле де ћим 
мо де ли ма:

N2+Ø+N1 Gen

дом пен зи о не ра; по гла вље ро ма на; рој му ва; влат тра ве;  
от прем ник во зо ва; по раст ин фла ци је; ве шти на ћу та ња;
из раз по што ва ња; по глед уби це; гри жа савести

N1+Odet+N2 Gen
к ошуља крат ких ру ква; же на вит ког ста са; 
ко ле га ње го вог сина

N1+Det[N2 Gen] осмех лу да ка, ход ма не кен ке, ко рак војника

N1+од+N2 Gen човек од ам би ци је, же на од уку са, чу до од дет ета

N1+са+(Odet)+N2 Instr жена с на о ча ри ма; де чак с ве ли ким носем

N1+у+(Odet)+N2 Loc дете у ра ном уз ра сту; чо век у по зним годинама

N1+ Ø +N2 Dat посета брату

N1+prep+N2 Acc напад на пред сед ни ка; мол ба за од су ство; пут у непознато

N1+/prep/+N2 Instr одбрана ћу та њем; шет ња гра дом; су срет с непознатим

N1+prep+N2 Loc размишљање о дру гим ства ри ма; гу жва на ста ни ци.
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Ау тор ка на да ље ту ма чи се ман тич ке од но се у окви ру име нич ких ко ло-
ка ци ја с не кон гру ент ним атри бу том, као и де тер ми на тив ну функ ци ју не-
кон гру ент ног атри бу та као се кун дар ног ко ло ка та и у за кључ ним на по ме на ма 
ис ти че да у ве зи с фор мом N1+N2 тре ба има ти у ви ду се ман тич ке, мор фо ло шке, 
твор бе не осо бе но сти кон сти ту е на та да тог спо ја и рек циј ске ин тер пре та ци-
је. Фор ма име ни це (N2) као ком пле мен та са др жа ја управ не име ни це (N1) 
ап стракт не се ман ти ке или ши ро ког и не пот пу ног зна че ња оства ру је се нај-
че шће у фор ми бес пре дло шког ге ни ти ва.

Дру ги тип гра ма тич ких ко ло ка ци ја пред ста вља ју ко ло ка ци је с при де-
ви ма по мо де лу Аdj+N. Де фи ни шу ћи фо р мал не обра сце, Ј. Дра жић опи су је 
и се ман тич ке од но се ме ђу ко ло ка ти ма у окви ру њих:

Adj+Ø+NGen

же љАН (има ти же љу за + In str) ми ра; раз го во ра; љу ба ви; сла ве; хле ба
све стАН (има ти свест о + Loc) сво јих по сту па ка; од го во р но сти; кри ви це
дО стО јАН / вРе дАН (≈ за вре ђи ва ти, за слу жи ва ти) па жње, хва ле; пре зи ра; 
не ко га
ПуН (≈ има ти мно го) ути са ка; љу ба ви; бе са; ве ре (у се бе); сна ге, здра вља
сИт (≈ до са ди ти ко ме шта) све га, раз го во ра, по ли ти ке
ГлА дАН / же дАН (≈ не до ста ја ти) љу ба ви, зна ња, до бр ог живота

Adj+од+NGen сАчИњеН / НА ПРА вљеН од ста кла, од гвожђа

Adj+Ø+NDat

дОследАН (има ти до след но сти у) сво јим иде ја ма, увере њи ма, се би, тра ди ци ји
сРО дАН (има ти срод но сти са) пти ца ма; при де ви ма
ве РАН же ни; на ви ка ма, сво јим иде ја ма, себи

Adj+prep+NAcc
уПућеН у по сао
сПРе мАН за полазак

Adj+Ø+NInstr
ЗАдОвОљАН, БО ГАт, сИ РО мА шАН, ИЗ му чеН, ПО лА сКАН, ЗА сле ПљеН не чим: по-
ло жа јем, оце ном, ку ва њем; со бом, децом

Adj+prep+NInstr
луд за не чим: за спо р том, за на у ком, за вла шћу; за не ким
уПО ЗНАт са: са усло ви ма, са пра ви ма, са ри зи ком, са оби ча ји ма, са ста њем 

Adj+prep+NLoc
усПешАН у: у по слу, у по ли ти ци, у спо р ту, у сво јој обла сти; у на ме ри да
ПО стО јАН у: у ве ри, у на ме ри, у ста во ви ма.

Тре ћи тип гра ма тич ких ко ло ка ци ја чи не гла гол ске ко ло ка ци је ре пре-
зен то ва не основ ним мо де лом V + N. Нај пре се раз ма тра ко ло ка ци о ни оп сег 
са мо стал них гла го ла и њи хо ви ком пле мен ти, уз кон ста та ци ју да ре ла тив но 
ма ли број гла го ла има спе ци ја ли зо ва но зна че ње, а са мим тим и узан ко ло-
ка ци о ни оп сег. Из дво је ни су сле де ћи ко ло ка ци о ни ти по ви:

а) ко ло ка ци је са ин кор по ра-
ци јом зна че ња име ни це 

за про си ти же ну; за сно ва ти по ро ди цу; осва ну ти дан;
глан ца ти ци пе ле; га ји ти де те (мла дун че); слег ну ти ра ме ни ма

б) ко ло ка ци је са се ман тич ко 
и де ри ва ци о но бли ским 
гла го ли ма, раз ли чи те 
рек ци је и се ман ти ке до пу на

про не ве ри ти но вац : из не ве ри ти не ко га; 
об ја ви ти текст : из ја ви ти са у че шће

в) си ту а ци о но усло вље не 
ко ло ка ци је гла го ла и 
од ре ђе них име ни ца

пла ти ти ко ме ра чун, на пла ти ти ко ме ра чун, ис по ста ви ти 
/ из да ти ко ме ра чун.
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За  раз ли ку од са мо стал них гла го ла, чи ји је ко ло ка бил ност усло вље на 
њи хо вом се ман ти ком, функ ци о нал ни гла го ли као део гла гол ске пе ри фра зе 
пред ста вља ју по сто ја ни је спо је ве са имен ском реч ју (да ти књи гу при ја те љу; 
да ти остав ку на функ ци ју). У та квим спо је ви ма са мо стал ни гла го ли (обич но 
кре та ња, пре но са у про сто ру или ста ња, чи ње ња, би ва ња) гу бе не ка од сво-
јих зна че ња, а за др жа ва ју она ко ји ма се де но ти ра нај че шће тра ја ње, по че так 
и за вр ше так рад ње, или узро ко ва ње ка квог про це са. Та кви спо је ви су по сто-
ја ни и функ ци о нал ни гла го ли се у њи ма не мо гу за ме њи ва ти бли ско знач ним 
је ди ни ца ма (на и ћи на раз у ме ва ње : * сре сти раз у ме ва ње), на во ди ау тор ка. 
Оглед ним ис тра жи ва њем по ка за но је ка ко гла го ли кре та ња по ста ју функ-
ци о нал ни гла го ли у од ре ђе ним ко ло ка ци о ним ве за ма, ти па:

дО ћИ / дО лА ЗИ тИ до ци ља, (к) све сти, на иде ју, под окри ље; 
ИЗА ћИ / ИЗ лА ЗИ тИ из штам пе, мо де, де пре си је, по ли ти ке; у су срет; на до бро; 
пред суд; на све тлост да на;
ућИ / улА ЗИ тИ у мо ду, ду го ве, вла ду, по ли ти ку;
НА ћИ / НА И лА ЗИ тИ на од зив, па жњу, при зна ње, осу ду, от пор;
вО дИ тИ пре го во ре; ра чу на;
дО ве стИ / дО вО дИ тИ до лу ди ла, оча ја, па ме ти, за сто ја, раз ли ке; у ис ку ше ње, 
про паст, пи та ње.

Оглед ним ис тра жи ва њем ука за но је на еле мен те ко ји су ре ле вант ни за 
гла гол ске пе ри фра зе.

Ово по гла вље се за вр ша ва по ста вља њем смер ни ца за уче ње пар ти ку ла 
у срп ском као стра ном је зи ку, без об зи ра на то што се оне не улан ча ва ју у 
по сто ја не и фре квент не спо је ве, али их је по треб но по сма тра ти у нај бли жем 
окру же њу, па се на тај на чин ука зу је на мо гућ ност њи хо вог ис тра жи ва ња из 
пер спек ти ве ко ло ка ци ја.

У пе том по гла вљу се го во ри о лек сич ким и гра ма тич ким ко ло ка ци ја ма 
са лек си ко граф ског аспек та (стр. 189–222). Осим то га, раз ма тра ња ово га ти па 
у нај ди рект ни јој су ве зи са ме то ди ком уче ња срп ског је зи ка као стра ног. Још 
је Л. Згу ста на гла сио да је је дан од нај ва жни јих за да та ка лек си ко граф ске 
то ри је и прак се от кри ва ње при ро де лек сич ких је ди ни ца од ви ше ре чи и њи-
хо ва пра вил на пре зен та ци ја. Ј. Дра жић се у овом де лу сво је мо но гра фи је ба ви 
пи та њи ма устрој ства јед но је зич ног реч ни ка ко ло ка ци ја на ма кро пла ну и 
ми кро пла ну. Са гле да на је за сту пље ност ко ло ка ци ја у оп штим и спе ци јал ним 
реч ни ци ма (оп шти – пољ ски, сло ве нач ки, швед ски, шпан ски и спе ци јал ни 
– че шки, хо ланд ски, ита ли јан ски). Ау тор ка о ко ло ка ци ја ма у до ма ћој лек-
си ко гра фи ји го во ри на осно ву ана ли зе јед но том ног Реч ни ка срп ско га је зи ка 
(2007), Škol skog reč ni ka stan dard nog srp sko hr vat skog / hr vat sko srp skog je zi ka 
М. Јо цић и В. Ва сић (1989), Асо ци ја тив ног реч ни ка срп ског је зи ка П. Пи пе ра, 
Р. Дра ги ће вић и М. Сте фа но вић (2005), Реч ни ка си но ни ма П. Ћо си ћа (2008), 
Реч ни ка гла го ла са гра ма тич ким и лек сич ким до пу на ма В. Пе тро вић и К. Ду-
ди ћа (1989). Сле ди опис ма кро струк ту ре и ми кро струк ту ре ен гле ских реч-
ни ка ко ло ка ци ја, уз кон ста та ци ју да је у њи ма не до вољ но ја сно по ста вље на 
гра ни ца из ме ђу ко ло ка ци ја и иди о ма. 

По себ но је по све ће на па жња те мат ским реч ни ци ма ко ло ка ци ја бу ду ћи 
да је њи хо ва уло га ва жна у на ста ви је зи ка јер је те мат ски прин цип је дан од 
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основ них прин ци па на ко ме по чи ва кон цеп ци ја про гра ма. Као до бар при мер 
реч ни ка за сно ва ног на се ман тич ком прин ци пу из два ја се реч ник ко ло ка ци-
је Б. Хле бе ца.

Нај зна чај ни ји део у овом по гла вљу пред ста вља на црт срп ског реч ни ка 
ко ло ка ци ја. Ње го ва ма кро струк ту ра усло вље на је по тре ба ма ко ри сни ка, те 
зах те ви ма и ис хо ди ма за по је ди не ни вое зна ња у За јед нич ком европ ском 
окви ру за жи ве је зи ке, а ста тус но се ће ре чи има ла би оба ко ло ка та. Струк-
ту ра лек си ко граф ског члан ка за ви си од се ман тич ке ре а ли за ци је лек се ме, 
се ман тич ке ску пи не се кун дар них ко ло ка та и њи хо ве фор мал не ре а ли за ци-
је. На при ме ри ма име ни ца књи га и љу бав, те при де ва не пот пу ног зна че ња 
одан и се ми ко пу ла тив ног гла го ла др жа ти де таљ но је по ка за но устрој ство 
од ред ни це у реч ни ку ко ло ка ци ја.

У ше стом по гла вљу по све ће ном ко ло ка ци ја ма у пе да го шкој прак си (стр. 
223–240) као основ но пи та ње по ста вља се ка ко учи ти ко ло ка ци је, тј. ка ко 
под у ча ва ти сту ден те ко ло ка ци ја ма. Са вре мен при ступ овом про бле му за сни-
ва се на по ме ра њу тежишта са гра ма ти ке на лек си ку, а у фо ку су је разу ме-
ва ње и усва ја ње лек сич ких це ли на (М. Лу ис и М. Хои). На во де се ре зул та ти 
ис тра жи ва ња ко ја се углав ном од но се на уче ње ен гле ског је зи ка као стра ног 
код шпан ских сту де на та (М. Цин гриф, Х. М. Ма ри ја) и По ља ка (М. Мар тињ-
ска). У овим ис тра жи ва њи ма до ре зул та та се до ла зи ана ли зом гре ша ка и ста-
ти стич ким утвр ђи ва њем њи хо ве фре квен ци је.

По гла вље, па и ова мно гра фи ја, за вр ша ва се раз ма тра њем мо гућ но сти 
при ме не мен тал ног лек си ко на у на став ној прак си. Ау тор ка по себ но ис ти че 
зна чај те о ри је о се ман тич ким при ми ти ви ма А. Вје жбиц ке у про у ча ва њу 
мен тал ног лек си ко на. Пре ма ње ном схва та њу, мен тал ни лек си кон је сво је-
вр сна пред ста ва ве ли ке ску пи не ре чи ко ја се на не ки на чин чу ва у уму не ке 
осо бе, а чи ји те мељ чи не се ман тич ки при ми ти ви. При ме на ове те о ри је у 
на ста ви стра ног је зи ка зна чај на је за то што је по сто ја ње јед ног ба зич ног или 
основ ног во ка бу ла ра по ве за но с иде јом да су не ка зна че ња основ ни ја и јед-
но став ни ја од дру гих, те да су она оба ве зна ка ко би се об ја сни ла она ком-
плек сни ја. На кра ју се о мен тал ном лек си ко ну го во ри из угла вер бал них 
асо ци ја ци ја. На во ђе ње про грам ских зах те ва пре ма За јед нич ком европ ском 
ре фе рент ном окви ру за жи ве је зи ке на ни воу Б22 и мо гућ но сти ма ор га ни-
за ци је на став ног са др жа ја пре ма те мат ском прин ци пу прет хо ди за вр шном 
раз ма тра њу (стр. 241–246). На кра ју је са же так на ен гле ском је зи ку и ве о ма 
бо га та ли те ра ту ра ко јом су об у хва ће не ва жне сту ди је и при ло зи у ве зи са 
лек сич ким спо је ви ма ка ко и у стра ној та ко и у до ма ћој лин гви сти ци.

*
Мо но гра фи ја Ја сми не Дра жић Лек сич ке и гра ма тич ке ко ло ка ци је у 

срп ском је зи ку (2014) пред ста вља сво је вр сну син те зу раз ма тра ња о лек сич ким 
спо је ви ма са те жи штем на ко ло ка ци ја ма. Про бле ми у ве зи са овим ти пом лек-
сич ких спо је ва до бро су уо че ни, по ста вље ни и те риј ски пот кре пље ни. Њи хо во 
ту ма че ње је тро ја ко ори јен ти са но – струк тур но, се ман тич ки и праг ма тич ки. 

2 Б2: на пред ни ни во (Van ta ge) ви ши сте пен од ни воа Праг зна ња (Tres hold) Вил кинс 
пред ста вља као ком пе тен ци ју огра ни че не ак тив но сти, а Трим као оче ки ва ни од го вор у си туа-
ци ја ма свако днев ног жи во та.



266

Ау тор ка про на ла зи те о риј ска упо ри шта у англи стич ки, сла ви стич ки и ср би-
стич ки ори јен ти са ним ис тра жи ва њи ма, што да је по себ ну ди мен зи ју ка ко 
при сту пу про бле му та ко и ње го вом са гле да ва њу. Ве ли ку уме шност Ј. Дра жић 
пре по зна је мо у по ве зи ва њу раз ли чи тих те о риј ских при сту па кол ка ци ја ма 
и ускла ђи ва њу тер ми но ло ги је, као и у за го ва ра њу ин те гра тив ног при сту па 
пред ме ту ана ли зе. Упра во се при ка за ним раз ли чи тим те о риј ским при сту-
пи ма илу стру је сло же ност ко ло ка ци ја као је зич ких је ди ни ца. Ис ти че мо да 
је основ ни про блем и цен трал но пи та ње у овом ис тра жи ва њу – утвр ђи ва ње 
обе леж ја на осно ву ко јих се раз ли ку ју ко ло ка ци је у од но су на сло бод не лек-
сич ке спо је ве, на јед ној стра ни, и иди о ма ти зо ва не из ра зе, на дру гој, пре до-
че но и ре ше но на пре ци зан и ме то до ло шки до сле дан на чин.

Ори ги нал на ис тра жи ва ња у ви ду огле да (има их укуп но де сет) пред-
ста вља ју по се бан и ви ше стру ки на уч ни до при нос. Иа ко су раз ли чи ти про-
бле ми об у хва ће ни огле ди ма, као за јед нич ко обе леж је мо же се из дво ји ти зна-
чај про у ча ва ња ко ло ка ци о них ве за раз личи тог се ман тич ког и струк тур ног 
ти па за ди фе рен ци ра ње зна че ња од ре ђе них лек се ма у функ ци ји ко ло ка та, 
ка ко при мар ног та ко и се кун дар ног. Осим до при но са у те о риј ском (лек си ко-
ло шком) сми слу, ови огле ди мо гу би ти ве о ма ко ри сни и у пра ктич ном по гле-
ду – у лек си ко граф ским и ме то дич ким ак тив но сти ма. Иа ко је у књи зи ак це нат 
на мо гућ но сти ма при ме не ре зул та та ис тра жи ва ња о ко ло ка ци ја ма у срп ском 
је зи ку у уче њу срп ског је зи ка као стра ног, на гла ша ва мо да су ова ка ви ре зул-
та ти при мен љи ви и у уче њу срп ског као не ма тер њег, али и ма тер њег је зи ка.

Гор да на Шта сни

Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Фи ло зоф ски фа кул тет

Од сек за срп ски је зик и лин гви сти ку
Др Зо ра на Ђин ђи ћа 2, 21000 Но ви Сад, Ср би ја

gor da na sta sni@yahoo.com

UDC 811.163.41’28(049.32) 

Дра го љуб Пе тро вић, Ива на Ће лић, Је ле на Ка пу сти на. Реч ник Ку ча.
Срп ски ди ја лек то ло шки збо р ник, LX.

Бе о град: СА НУ – Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, 2013, 4‒461 стр.*

Са по е тич но-оне спо ко ја ва ју ћом по све том на по чет ку, Ку чи ма ко јих ви ше 
не ма, у по след њем бро ју Срп ског ди ја лек то ло шког збор ни ка по ја вио се Реч ник 
Ку ча. Дра го љуб Пе тро вић, Ива на Ће лић и Је ле на Ка пу сти на пред ста вља ју 
лек сич ко бла го Ку ча у реч ни ку са око 12.000 од ред ни ца. Књи га се са сто ји из 

* Рад је на стао у окви ру про јек та Ди ја лек то ло шка ис тра жи ва ња срсп ког је зич ког про-
сто ра (бр. 148001), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство за про све ту, на у ку и тех но ло шки раз вој 
Ре пу бли ке Ср би је.
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сле де ћих по гла вља: Увод (7‒4), Из во ри и ли те ра ту ра (34‒35), Скра ће ни це 
(35), Тех нич ке скра ће ни це (35‒36) и Реч ник (39‒458). На са мом кра ју ра да дат 
је по пис на се ље них ме ста (укуп но 78) као и ка ту на (укуп но 47) на те ри то ри-
ји ко ју на се ља ва ју Ку чи. Ту је и јед на ге о граф ска кар та и она са ну ме рич ки 
об ле же ним пунк то ви ма ко ји се ис пи ту ју.

Го то во од са мог по чет ка ба вље ња на уч ним ра дом, као до цент на Фи ло-
зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду, Д. Пе тро вић ин те ре су је се за цр но гор ске 
на род не го во ре. Од пр вих сту ди ја о го во ру Вра ке (1972; 1973; 1973а; 1974) на 
укуп но сто де сет стра на па до ове ко ју при ка зу је мо, Д. Пе тро вић је об ја вио 
и ви ше или ма ње обим не при ло ге о го во ру Ку ча (1965; 1988; 1994; 1994а; 1997; 
2009). 

 Лек си ко граф ски ан га жман проф. Пе тро вић по чи ње пре гле дом и ре дак-
ту ром, тј. мен тор ским ра дом, ви ше се ми нар ских, ди плом ских, ма ги стар ских 
и док тор ских ра до ва са те мом из ди ја ле кат ске лек си ко ло ги је на Од се ку за 
срп ски је зик и лин гви сти ку Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду. До од ла-
ска у пен зи ју проф. Пе тро вић пре да но је под сти цао сту ден те да са ку пља ју 
лек си ко ло шку гра ђу сво јих ма тер њих го во ра у окви ру основ них, ма ги стар-
ских и док тор ских сту ди ја. Као ре дак тор и са рад ник уче ство вао је у из ра ди 
Реч ни ка бач ких Бу ња ва ца (RBB). Та ко ђе, пр ви је при ре ђи вач (у ко а у тор ству 
са С. Ма лин Ђу ра гић, Д. Ми ло ра до вим и К. Су нај ко) до са да нај о бим ни јег, 
нај ком плет ни јег и тех нич ки нај при ме ре ни јег ди ја ле кат ског срп ског реч ни-
ка, Реч ни ка срп ских го во ра Вој во ди не 1‒10 (РСГВ). Пре че ти ри го ди не, у ко-
а у тор ству са Ј. Ка пу сти ном, Д. Пе тро вић је лек си ко ло шки при ка зао и го вор 
Ка че ра (Пе тРО вИћ ‒ КА Пу стИ НА 2011).

Увод Реч ни ка Ку ча са сто ји се из сле де ћих по гла вља: О реч ни ку (7); О 
Ку чи ма и њи хо вом го во ру (7‒8); О Ку чи ма и ‒ дру ги ма (8‒9); Не ке осо би не 
го во ра Ку ча (9‒34).

У пр вом по гла вљу под име ном О реч ни ку, у тре ћој фу сно ти, ау то ри нас 
оба ве шта ва ју да „уз Ку че, истом ди ја ле кат ском ти пу при па да ју и Пи пе ри и 
Бра то но жи ћи и да се тај по јас од ре ђу је као „сред њо мо рач ки” ‒ јер за хва та 
сред њи део то ка Мо ра че (од Пла ти ја до Под го ри це)” (7). Ра ди се о лек си ци 
род ног го во ра пр вог ау то ра ове сту ди је и на по ме на са 7. стр. да је Реч ник 
„на ста јао (...) ви ше од пе де сет го ди на” мо же би ти до каз да се при ку пља њу 
лек си ке при шло вр ло те мељ но и си сте ма тич но. 

У дру гом одељ ку О Ку чи ма и њи хо вом го во ру ау то ри ис ти чу да се о 
Ку чи ма „зна ви ше не го о би ло ком дру гом пле ме ну у Цр ној Го ри” (7). По-
ми ње се и не за о би ла зни Мар ко Ми ља нов и по да так да се у гра ђи на шло и 
„по не што” из ње го вог спи са Жи вот и би ча ји Ар ба на са1. На гла ша ва се да го вор 
Ку ча од ли ку је „са чу ван вр ло ар ха ич ни дво ак це нат ски си стем” (7) и да ње гов 
по ло жај на пе ри фе ри ји срп ског је зич ког про сто ра омо гу ћу је раз ли чи те ме-
ђу ди ја ле кат ске и ме ђу је зич ке кон так те. 

На не пу не две стра ни це под на сло вом О Ку чи ма и ‒ дру ги ма го во ри се 
нај пре о лек сич ком ре пер то а ру ко ји по твр ђу је да је „огро ман број сло вен ских 

1 Не на во ди се та чан би бли о граф ски по да так овог спи са с обра зло же њем „да је та књи-
га стра да ла од не ког про ки шња ва ња у Ма ти ци срп ској” (7), а иза лек се ме ода тле пре у зе те 
ста вља се [Ж]. 
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(нај ви ше срп ских и по не што ро ман ских) по зајм ље ни ца у ар ба на шком је зи ку” 
(8). На во ди се 65 та квих лек сич ких је ди ни ца из ли те ра ту ре ме ђу ко ји ма су 
ба љо ви, бу лер, га зап, ди ре кун, лу жни, обор, пу ја, стру га тре ћак, ши јез, шта-
ке... По ми њу се, та ко ђе, и не ма ње ва жне сле де ће лин гви стич ко-исто ри о граф-
ске чи ње ни це: 1) да је ма кро то по ни ми ја сло вен ска и у Ал ба ни ји и у Ку чи ма, 
2) да је при су ство ара ба на шке ан тро по ни ми је од 16. ве ка и ар ба на шки ми-
кро то по ни миј ски слој код Ку ча са мо до каз да су Ар ба на си у вре ме тур ске 
вла да ви не за по се ли Ку че да би „по сле те ри то ри ја ли за ци је ка ту ни би ли по-
ти сну ти на сво је са да шње про сто ре” (8). 

По след њи на сло вље ни део увод ног де ла Не ке осо би не го во ра Ку ча по-
де љен је на сле де ће це ли не: 1. Гла со ви, 1.1. Ак це на т2, 1.1.1. Не ак цен то ва ни 
кван ти тет, 1.1.2. Пре но ше ње ак цен та на про кли ти ку, 1.2. Во ка ли, 1.2.1. Во-
кал ске гру пе, 1.3. Кон со нан ти, 1.3.1. Со нан ти, 1.3.2. Кон со нан ти, 2. Об ли ци, 
2.1. Име ни це, 2.2. За ме нич ко-при дев ска де кли на ци ја, 2.3. Гла го ли, 2.4. При-
ло зи, 2.5. Пред ло зи, 3. На по ме не о син так си, 4. Ред ре чи.

Гла со ви (1). Ак це нат (1.1). Про зо диј ски си стем го во ра Ку ча од ли ку је се 
кван ти тет ским кон тра стом и под ак цен том и ван ње га, с на по ме ном да је 
рас по ред про зо де ма, у осно ви, сло бо дан, a jедино огра ни че ње у ди стри бу ци ји 
од но си се на по ме ра ње крат ког ак цен та са отво ре ног крај њег сло га. Ак це-
нат ски си стем го во ра Ку ча дво ак це нат ски је (са мо са си ла зним ак цен ти ма) 
и спа да ме ђу нај ар ха ич ни је. Не ак цен то ва ни кван ти тет (1.1.1). Ду ги слог, 
нај че шће са мо је дан, мо же се на ћи ис пред и иза ак цен то ва ног. Из у зе ци, тј. 
по ја ва две не ак цен то ва не ду жи не, ти чу се Гмн име ни ца пр ве и дру ге вр сте 
као и не ких при ме ра ко ји се не мо гу под ве сти ни под јед ну ка те го ри ју. Из-
о ста је ду же ње во ка ла у сло гу ко ји се за тва ра со нан том, сем код мла ђе по пу-
ла ци је. Пре но ше ње ак цен та на про кли ти ку (1.1.2). Ова по ја ва вр ло је жи ва 
по ја ва, уз ко мен тар да се по ред пра сло вен ског по ме ра ња ја вља у ра зним 
ва ри ја ци ја ма и оно у ко јем се по ме ре ни ак це нат по на ша исто као и онај пра-
сло вен ски. Нај мар кант ни ји су сле де ћи ти по ви: код име ни це 2. де кли на ци је 
где се ак це нат пре но си у Ајд, Н=Амн и Лмн (з′а бра ду), код име ни це му шког 
ро да (н′а врат), код име ни це сред њег ро да (′у злато), име ни це 3. де кли на-
ци је и не ке плу ра ли је, об ли ци 2‒3 л. јд. ао ри ста/им пер фек та (н′е бјеу) и 
пред ло шки спо је ви не ких за ме ни ца и бро је ва (пор′ед ме не), то по ни ми (′у 
Би о че, з′а Ли је шта, н′а Убли). Ау то ри кон ста ту ју да су мно ге по ја ве у фа зи 
пре ви ра ња, са мо гућ но шћу да се ста би ли зу ју ли ко ви са по ме ре ним ак цен том 
на про кли ти ку. Во ка ли (1.2). Во кал ски си стем је ше сто члан, уз на по ме ну да 
се уз стан дард них 5 во ка ла крат ких и ду гих, по лу гла сник [ǝ], без об зи ра на 
кван ти тет ске ка рак те ри сти ке и на по зи ци ју, ре флек ту је у [ае]. На во де се мно-
ги при ме ри са ре флек сом по лу гла са у до ма ћим и тур ским ре чи ма, а у бро је-
ви ма 11‒19 овај ре флекс ја вља се и као за ме на за во кал ску гру пу [ае]. Ду го јат 
ре флек ту је се дво сло жно, а крат ко јат као је, сем иза р и у гру пи рѣ, у пре-
фик су пре-, код пред ло га пред, пре ко где је увек е. Пре фикс при- ни ка да се 

2 А у то ри у ра ду ак це нат бе ле же по Иви ће вој фо нет ској тран скрип ци ји по шту ју ћи ап-
стракт ни по јам „ме ста ак цен та” на сло гов ним гра ни ца ма на ко ји ма по чи ње слог (ле ХИ сте – 
ИвИћ 1996: 276). Бе ле же ње ак цен та ка ко је то ура ђе но у Реч ни ку мо гло би би ти оте жа ва ју ћа 
окол ност чи та о цу ко ји ни је де таљ ни је упу ћен у фо нет ску тран скрип ци ју. 
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не укр шта са пре- (пригн′ат, при држ′ат). Во кал јат икав ски се ре флек ту је 
ис пред ј или -л (в′ијāт, гор′ио). Ако се иза д, т, л, н, цв на ђе крат ко јат до ла зи 
до је кав ског јо то ва ња. Са мо у ре чи ор′а јат се ре флек ту је у а. У мор фо ло-
шким ка те го ри ја ма раз ли чи ти су ре флек си ја та: 1) -е у Д-Лјд лич. за ме ни ца 
1. и 2. л. јд, 2) -ије- у Ијд зам-прид. де кли на ци је, у Г-Лмн, у Д-Имн, 3) -и- у 
2. л. мн. им пе ра ти ва. Во кал ске гру пе (1.2.1). Ме ди јал на и фи нал на во кал ска 
гру па -ао() ре дов но се са жи ма у ā (р′āнūк, зв′ā). Фи нал на гру па ǝо ре флек-
ту је се у ае (кот′āе). Гру пе -ео, -уо оста ју не из ме ње не (дов′ео, помēн′уо), а 
-ое- > -ē- (чēк). Во кал но [р] сре ће се из ме ђу кон со на на та и на мор фем ској 
гра ни ци (пр′с, д′о врḁ). Кон со нан ти (1.3). Мар кан тан је по да так да се ме ђу 
со нан ти ма на ла зе па ла та ли зо ва ни [н’] и [л’] уме сто [њ] и [љ]. Ау то ри кон-
ста ту ју да се [л’] на ме сту [љ] ја вља ис пред па ла тал них во ка ла, уз на по ме ну 
да се у Реч ни ку та по ја ва не ће но ти ра ти. Про бле ма ти зо ван је па ра ле ли зам 
ове по ја ве и оне ко ја се ти че на зал них со на на та, тј. [н] ~ [њ], од но сно [н] ~ [н’]. 
Ис ти че се чи ње ни ца да се о ова квом од но су два па ра со на на та до са да ни је 
го во ри ло у го во ри ма Ку ча и да се „не ке по је ди но сти с ко ји ма се у Ку чи ма 
сре ће мо мо гле би по твр ди ти да се и та зо на зет ских го во ра на ла зи у кру гу 
оних у ко ји ма је од нос [н] : [н’] не сум њи во по твр ђен, тј. у Зе ти, али и у по ја су 
Мр ко ви ћа, бар ском за ле ђу и у Спи чу” (22). Од пра вих кон со на на та, је ди но 
је [х] ис кљу чен из свих по зи ци ја. Од оста лих кон со на на та по ми њу се [в ф] 
као пар, уз на по ме ну да че сто за ме њу ју је дан дру гог (′оф ца : к′рвāф). Из ра-
зи та је и афри ка ти за ци ја струј них гла со ва у кон так ту са пе ри фер ним (пче-
ни′цу, лак чи). Струј не афри ка те чу ва ју се не из ме ње не као и гру па [шћ] (шћет, 
шћер). Гру пе [чј жј] упро шћа ва ју се гу бље њем [ј] (нāр′уче, ор′ȳже). Фи нал ни 
[-ћ -ђ] да ју [ј], а гру пе [-ст, -шт, -зд, (-жд)] упро шћа ва ју се гу бље њем пре-
кид ног еле мен та. У фи нал ној по зи ци ји у ре чи [-ј] се гу би у об ли ци ма им пе-
ра ти ва (не мо′).

Об ли ци (2). Кад је реч о об ли ци ма, го во ри се о име ни ца ма, за ме нич ко-
при дев ској де кли на ци ји, гла го ли ма, при ло зи ма и пред ло зи ма. Име ни це (2.1). 
Скре ће се па жња на нај мар кант ни је по ја ве ко је се ти чу име ни ца пр ве де кли-
на ци је у Вјд са до ми нант ним на став ком -у (Ми ло шу), као и на по ре ме ћен 
од нос из ме ђу па ра диг мат ских и кон гру ен циј ског ин ди ка то ра (каeд је бūл′а 
мр′āк). Не ке јед но сло жне име ни це не про ши ру ју осно ву фор ман том -ов- (сва ти, 
м′иши), док им је у Гмн оби чан на ста вак -и (иља ду пу ти). За бе ле жен је ста-
ри об лик к′aми. По ми њу се и не ке хи по ко ри стич не фор ме у ж. ро ду, пл. т. 
(вра та и уста) као и удва ја ње пред ло га (од ис пред вра ти). За ме нич ко-при-
дев ска де кли на ци ја (2.2.). На во де се са мо не ке па де шке фор ме ти пич не за 
за ме ни це и при де ве у го во ру Ку ча: Дјд 1‒2. л. лич них за ме ни ца, ен кли тич ки 
об лик зам. 3. л. јд. ж. ро да ју, ен кли тич ки об ли ци ДАмн лич них за ме ни ца 
ни, ви / не, ве, ду жи об лик при де ва у Гјд (-ога / -ега) и ДЛјд (не ко ме, з′аедњēме, 
мл′ађ ēму), ије кав ски ре флекс ја та у ДИмн (св′ије ма, др′уги је ма) и фор мант 
-ш(-) у ком па ра ци ји при де ва (црн ши). Гла го ли (2.3). Ре до ван је кр њи ин фи-
ни тив (без крај њег -и), док се на кра ју го вор ног так та и це ла ин фи ни тив на 
гра ма те ма нул то ре ду ку је. Гла го ли пр ве вр сте, та ко ђе, ре гу ла р но су са нул-
том ре дук ци јом ин фи ни тив не гра ма те ме. По себ но се ис ти чу об ли ци пре-
зен та уз не га ци ју н′е-оће, н′е-оте ко ји су, ипак, са мо ста ри ји об ли ци од не ће. 
За ни мљи ва је екс пан зи ја V вр сте и ње но при кљу че ње VI (вūк′ат – в′ūкам, 
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помāг′ат – пом′āгāм). Вр ло је чест пре ла зак гла го ла VI вр сте у V (гāђ′ат – 
г′āђēм). При ло зи (2.4). Та ко ђе, бо гат је ре пер то ар при ло га за 1) вре ме (сју-
три дан, ′увечēн, ноћ но, је да ем′ā, ′ујед но), 2) на чин (ов′акōнā, и[з] з′āтркē, 
но геч ке) и 3) ме сто (ов′ōђенā, т′ȳн, тȳн′āк, нав′ише, нан′иже). Пред ло зи (2.5). 
О пред ло зи ма не го во ри се по себ но не го се они ре ги стру ју у пре гле ду пред-
ло шких спо је ва.

На по ме не о син так си (3). У овом де лу нај ви ше се го во ри о син так си 
сле де ћих па де жа: ге ни ти ва, да ти ва, аку за ти ва, ин стру мен та ла и ло ка ти ва. 
Пра ти се по ја ва по ме ну тих па де жа са пред ло зи ма или у сло бод ној упо тре би 
опри ме ре но барeм јед ном ре че ни цом.

Ред ре чи (4). Кон ста ту је се упо тре ба атри бу та иза име ни це и да ју се 
при ме ри, углав ном, са мо из ли те ра ту ре.

Мо же се ре ћи да ова кон ци зна, пре ци зна ана ли за го во ра Ку ча, са до ста 
но вих по да та ка пред ста вља ви ше не го до бру осно ву за мо но граф ски опис 
го во ра.

Оде љак ко ји сле ди, Из во ри и ли те ра ту ра, пред ста вља спи сак ли те ра ту-
ре од 12, углав ном, ет но граф ских мо но гра фи ја о Ку чи ма, њи хо вом жи во ту, 
оби ча ји ма и је зи ку.

У одељ ку Скра ће ни це да те су слов не скра ће ни це (26) уз пу но име на се-
ље ног ме ста ода кле се до но си гра ђа. Тех нич ке скра ће ни це пред ста вља ју ин-
вен тар слов них скра ће ни ца ко ри шће них у Реч ни ку ве за них за гра ма тич ки 
по да так или је то стил ски ква ли фи ка тор у ве зи са од ред ни цом.

Нај о бим ни ји део ра да je Реч ник, на око 420 стра ни ца. На кра ју Уво да, 
на во ди се да су гра ђу за Реч ник ау то ри при ку пи ли од ка зи ва ча из 26 се ла и 
из 12 пи са них из во ра. Ва жан је по да так да су гра ђу про ве ра ва ли и кон сул-
тан ти, ро ђе њем Ку чи, Ми ло рад Пре до је вић (1939), Или ја Пе тро вић (1938) и 
др Во ји слав Ра шо вић (1942). Јед нак ста тус у Реч ни ку дат је лек се ма ма при ку-
пље ни ма на те ре ну као и они ма из ли те ра ту ре. На и ме, ра ди се, пре све га, о 
три књи ге Сте ва на Ду чи ћа (1931; 1997; 2008) и јед не Пер си де Ми ла чић Шу ји ца 
(2004). Иа ко је нај ве ћи број на ших ди ја ле кат ских реч ни ка ди фе рен ци јал ног 
ти па, Реч ник Ку ча спа да у оне ко ји су пот пу ни, тј. ни је ди фе рен ци ја лан у 
од но су на стан дард ни. Та кав је и Реч ник срп ских го во ра Вој во ди не (РСГВ). 
Уо ста лом, и став ње го вог ре дак то ра (Д. Пе тро ви ћа) гла си „да је сва ка реч 
ди ја ле кат ска увек ка да се сре ће као ин те гра лан еле ме нат од ре ђе ног ди ја ле-
кат ског лек сич ког си сте ма без об зи ра на то ка кав је њен од нос пре ма стан-
дард ном је зи ку” (РСГВ: 1, 11). На чел но по истим прин ци пи ма као и Реч ник 
срп ских го во ра Вој во ди не, устро јен је и реч ник ко ји при ка зу је мо, нпр: ако је 
зна че ње лек се ме у на шем Реч ни ку исто вет но са оним у стан дард ном је зи ку 
иза од ред ни це на ла зи се, до ду ше не баш до след но, цр ни ром бо ид ко ји нас 
упу ћу је на то по кла па ње (к′оњ ♦; б..., к′ућа 1. ♦. -..., р′ōг, р′ога 1. ♦; 2.а....). Ста-
тус од ред ни ца има ју име нич ке, гла гол ске, при дев ске, за ме нич ке, при ло шке 
и ве знич ке ре чи, а ту су и уз ви ци, реч це и пред ло зи. Реч ник је ор га ни зо ван 
по лек сич ким гне зди ма. Лек се ме су уа збу че не, а сва ка из ве де ни ца гра фич ки 
је озна че на уз при мар ну лек се му. Гра ма тич ке ин фор ма ци је вр ло су са же те. 
Уз име ни цу као од ред ни цу да је се оба ве зно озна ка ро да док се гра ма тич ка 
мор фе ма на во ди је ди но ако је удру же на с не ком мор фо но ло шком ал тер на ци-
јом (нпр: гр′ȳди грȳд′и ж пл т, гре о та / гре вот′а). Гла гол се пред ста вља увек 
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са окр ње ном ин фи ни тив ном гра ма те мом (-т) (за лиш′ат , замāв′ат) или нул-
то ре ду ко ва ном код гла го ла пр ве вр сте (из гр′ес ), по том сле ди об лик 1. л. јд. 
пре зен та, а у по себ ним слу ча је ви ма об лик 3. л. јд. (нпр: ис кос′ит  -’осим, 
ур′āс[т] се -āст′е се). Од гра ма тич ких ин фор ма ци ја оба ве зан је и по да так о 
ви ду. За по хва лу је по сту пак ау то ра да се на во ди зна че ње и зна чењ ске ни-
јан се са оба ве зним гра ма тич ким ка рак те ри сти ка ма. На при ме ру то из ле да 
ова ко: кр′ūв има че ти ри на ве де на зна че ња (1. ‘ис кри вљен’, 2. ‘ко ји је не што 
згре шио’, 3. ‘те ле сно де фек тан, ин ва ли дан’ и 4. ‘не пра ве дан’) ко ја се пред ста-
вља ју у кон тек сту и чак 27 из ве де них лек се ма (крūв′а, крив′ача, крив′ачи ца, 
кр′ив на, крūв′о, кр′ивāл, крив′ан...), од ко јих је сва ка да та са пре ци зним зна че њем 
и у кон тек сту. Ау то ри нас и са ми упо зо ра ва ју да су мно ге ре чи оста ле не-
раз ја шње не због њи хо ве не до у ми це или непотпунoг из во ра (се нат се на ? 
҅ осе ти ти зеб њу, на слу ти ти опа сност ̓; в. би рек; бу а ви ца ж ̔ тип зе мље ̓ [2: 45]3, 
смо ни ца ж ̔ вр ста зе мље ̓ [2: 45]). Лек се ме ко је су за бе ле же не на те ре ну има ју 
ак це нат док су оне из ли те ра ту ре, ка ко се и оче ку је, без ак це нат ског зна ка. 
Мо гла би се упу ти ти при мед ба са ста вља чи ма Реч ни ка да по ред од ред ни це, 
тек по из у зет ку, сто ји скра ће ни ца пунк та где је лек се ма за бе ле же на. На ову 
при мед бу уна пред од го ва ра ју ау то ри на стр. 34. огра ђу ју ћи се ре чи ма „да је 
нај ве ћи део гра ђе „усво јен” на Ко со ру” као и „да је она ин тен зив но бе ле же-
на и на Кр жа њи (...) и у Бр ску ту, а у дру гим се ли ма тек уз гред (...) и отуд 
по ти чу сви на ши за пи си из оних се ла чи је се скра ће ни це мо гу спо ра дич но 
сре сти у реч ни ку”. Не ке од од ред ни ца за бе ле же не су и илу стро ва не са мо у 
кон тек сту ко ји се сре ће је ди но у пи са ним из во ри ма (са не ре дов ним по дат ком 
о из во ру).4 На при ме ри ма то ова ко из гле да: измāт′уфūт -ūм св. ‘по се ни ли-
ти’. ‒ Што ти п′адā н′āм, је си измāт′уфио. ‒ Но је ва ша ба ба из ма ту фи ла 
[4: 69 220]5 и ђе ми ја ж. ‘ла ђа’; ǀǀ ђе ми џи ја м ‘ла ђар’ [2: 402]. За сва ку по хва лу 
је и чи ње ни ца да се уз од ред ни цу на ла зи до ста из ра за ко ји се по себ но но ти-
ра ју уз кон текст (изр. Ку ка ла му мај ка; изр. ка ми коњ ски ‘пла ви ка мен’; изр. 
ра дит на ~ 6 ; изр. брат ски ~ 7). Лек сич ки ма р ки ра ти уз ви ке, реч це, све зе 
(ве зни ке), пред ло ге – ма р ги нал не вр сте ре чи – мо же би ти вр ло ва жно у опи су 
јед ног го во ра, а то је де таљ ко ји ве ћи на лек си ко гра фа на род них го во ра пре-
ви ђа. Реч ник Ку ча оби лу је раз ли чи тим уз ви ци ма, као на при мер: да! ‘уз вик 
за те ра ње ко ња’ [2: 17]; ђ′а / ђ′аба-ђ′а ‘уз вик за ва бље ње / те ра ње сто ке’; ђа, 
ба, ђа; ōa! ‘узв. за ва бље ње ова ца’; ф′рк! оном. ‘звук ко ји се чу је при на глом 
исе ца њу плат на, па пи ра или при тр за њу ли шћа са гран чи це’. Бе ле же се и 
реч це (нпр: ēј′а реч. ‘да, је сте’, за′исто реч. ‘за и ста, оди ста’), ве зни ци (нпр: 
је да св ‘не би ли’), пред ло зи (нпр: иза предл ‘по сле’, ис пре ко предл ‘с дру ге 
стра не’). По ред од ред ни ца са екс пре сив ним се ман тич ким на бо јем по сле 

3 У угла стој за гра ди у Реч ни ку на ла зи се по да так из ко је би бли о гаф ске је ди ни це је 
пре у зе та лек се ма. 

4 По мет њу уно си и не до сле де но обе ле жа ва ње скра ће ни ца за пунк то ве. Та ко на при мер, 
иза лек се ме у увод ном де лу кад се го во ри о осо би на ма до тич ног го во ра сре ћу се скра ће ни це 
Рћ, Бр, Ор ко јих не ма у спи ску скра ће ни ца за пунк то ве ко ји се на ла зи на стр. 35.

5 Пр ва број ка озна ча ва ре до след ко јим је на ве ден из вор, а дру га број стра ни це. 
6 Гра фич ки знак ~ упу ћу је на то да се на ње го вом ме сту на ла зи од ред ни ца под ко јом је 

на ве ден из раз, у овом слу ча ју је то кōјун′āк.
7 Ов де: кол′āч.
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гра ма тич ких сто је озна ке за стил ску ква ли фи ка ци ју као што су: аугм (ауг-
мен та тив), дем (де ми ну тив), ирон (иро нич но), пеј (пе јо ра тив но), по грд (по-
грд но), подсм (под сме шљи во), фам (фа ми ли јар но), хип (хи по ко ри стик), шаљ 
(ша љи во). Иа ко из о ста је слов на скраћ ни ца арх. за ар ха ич ну лек си ку, Реч ник 
оби лу је лек се ма ма ко ји ма се име ну ју пред ме ти, рад ње и оби ча ји ко јих да нас 
ви ше не ма, нпр: гр′ебе ни / гр′ебе не ‘и пл т ‘на пра ва с ду гач ким гу стим че лич-
ним зуп ци ма, за вла че ње ву не’, упр′ет м а. ‘ог њи ште’, б. ‘дом’. и сл. Вре дан 
је и по да так ко ји упу ћу је на по ре кло од ред нич ке лек се ме, тј. из ког је зи ка 
она по ти че (алб. – ал бан ски, арб. – ар ба на шки, рус. – ру ски, слв. – сло вач ки, 
тал. – та ли јан ски, чеш. – че шки). По ред на ве де них скра ће ни ца у спи ску Тех-
нич ке скра ће ни це, на во де се и оне ко је од ре ђу ју при пад ност пој ма, озна чен 
од ред ни цом као што су, на при мер: дув′āн -āн’а м бот ‘јед но го ди шња биљ ка 
из по ро ди це по моћ ни ца у чи јем ли сту има ни ко ти на’, д′иво ко за ж зо ол ‘шу-
пљо ро ги пре жи вар с ку ка стим ро го ви ма жи ви у те шко при сту пач ним пла-
нин ским кра је ви ма’. Ме ђу од ред нич ким лек се ма ма не ма оних ко је су син-
таг мат ске не го су оне на ве де не као изр. под од ред ни цом ко ја је исто вре ме но 
управ на реч син таг ме (нпр: св′ат ...изр. ста ри ~, де бе ли ~). То по ни ми, та ко ђе, 
ни су до би ли сво је ме сто ме ђу ко ри ца ма Реч ни ка јер је Д. Пе тро вић по себ но 
пи сао о то ме (Пе тРО вИћ 1994). 

Ма да у Уво ду, ка да го во ре о кон со нан ти ма, ау то ри по ми њу да се у Реч-
ни ку не ће но ти ра ти чи ње ни ца да се па ла та ли зо ва но [л’] ја вља уме сто [љ] 
ис пред па ла тал них кон со на на та (5), у Реч ни ку се иза од ред ни ца ко је по чи њу 
сло вом Л на во де оне ко је по чи њу сло вом Л’, а у тој гру пи на ла зе се и оне ко ји 
по чи њу сло вом Љ (л’′аба, л’′уђи по ред љу би ца, љу гач, љ′ук и љу љак). До да ће-
мо да у Реч ни ку, тек по из у зет ку, има лек се ма са [н’] док ни јед на не по чи ње 
том фо не мом. На истом ме сту (кад се го во ри о кон со нан ти ма), по ми ње се да 
је фо не ма [х] ис кљу че на из свих по зи ци ја у го во ру Ку ча. У Реч ни ку, пак, ау то-
ри да ју чак 13 лек се ма са ини ци јал ним х- од ко јих су 5 по зна те са мо у том 
ли ку (хва та ти, хра ни ти, хри шћа нин, ху кат, а хи пер ко рек ци јом до би ло се 
хр ва ти). Ва жно је на по ме ну ти да је ве ћи на лек се ма са ини ци јал ним х- у 
Реч ни ку ре ги стро ва на ис кљу чи во у ли те ра ту ри ко ју ау то ри ко ри сте за гра ђу. 
Са мо су лек се ме ха јат, ха лал, хри шћа нин и ху кат, прет по ста вља мо, за бе ле-
же не на те ре ну (ма да не до ста је ак це нат ко ји би то не дво сми сле но и по твр дио) 
јер не ма по да тка о из во ру. По ре кло ових лек се ма из ли те ра ту ре до ка зу је и 
пун об лик ин фи ни ти ва, што у го во ру Ку ча ни је слу чај.

По не кад се ви ди да је са ста вља чи ма Реч ни ка про ма као и по не ки де таљ 
ко ји се ти че пре ци зне од ред бе од ред ни це. На и ла зи се, на при мер, на од ред-
ни цу кри шка иза ко је сто ји ж в. кри жат, а кад се по гле да под кри жат (под 
основ ном од ред ни цом кр′ūж) на и ла зи се на гла гол ско зна че ње док ће се тек 
под кр′ūшка (под истом основ ном од ред ни цом кр′ūж) на и ћи на тра же но зна-
че ње ‘ко мад, од се че но пар че (хле ба, лу бе ни це)’. Та ко ђе, на и ла зи мо и на 
од ред ни це без ак цен та, да кле, за бе ле же не у ли те ра ту ри, али без по да тка из 
ко јег су из во ра и без пре ци зног зна че ња (нпр: ка ле шин м ‘ла ка ко ла, че зе’; 
ка мрик м ‘вр ста тка ни не, ла не на или плат но; фи на па муч на тка ни на, ба тист’; 
ка на пе ла ж дем ‘ши рок та па ци ран на сло њач на ко ме се мо же се де ти или 
ле жа ти, ка на бе’). Ова кав по сту пак мо же се ту ма чи ти нај пре као већ на го ве-
ште ни по сту пак пр вог ау то ра, не го као про пуст. На и ме, пре са мог Реч ни ка, 
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на не што ви ше од јед не стра ни це, ау то ри на по ми њу да је гра ђа „уте ме ље на 
(...) на лек сич ком ис ку ству пр вог ау то ра ка кво је мо гао сте ћи у свом род ном 
Ко со ру, али тре ба ре ћи да је он, до сво је де ве те го ди не жи во та, ви ше бо ра вио 
у Пи пе ри ма (...) и по че сто му ни је би ло ла ко да „пре су ди” да ли је не ку реч 
„по нео” из Ку ча или из Пи пе ра (...)” (33). Ипак, од ред ни це по ме ну тог ти па 
тре ба ло је ак цен то ва ти (ако већ ни су за бе ле же не у ли те ра ту ри) пра те ћи 
„лек сич ко ис ку ство” пр вог ау то ра.

Реч ник оби лу је и тзв. оп сце ном лек си ком, ко ја је не из о став ни део сва ко-
днев ног лек си ко на сва ког на род ног го во ра па и овог ко ји се при ка зу је. Из бор 
ау то ра да уне су и лек си ку ово га ти па у Реч ник са мо је по твр да ње го ве ис црп-
но сти и вред но сти. Као при мед ба сто ји да ови вул га ри зми че сто ни су мар-
ки ра ни пре ци зни јим ква ли фи ка то ри ма стил ске при ро де не го се са мо, ако је 
од ред ни ца име ни ца, по ред ква ли фи ка то ра анат. да је ње но зна че ње струч ним 
тер ми ном или но ти ра (не до след но) са пеј, ко је се мо же на ћи и по ред од ред-
ни ца ко ја не спа да ју у оп сце ну лек си ку.

Ова лек си ко граф ска мо но гра фи ја ме ђу сво је ко ри це ус пе ла је да сме сти 
и да нам до ча ра не ка да шњи жи вот, оби ча је и те жње ста рог цр но гор ског пле-
ме на Ку чи. Вред ни су ет но ло шки по да ци ко је на ла зи мо уз не ке од ред ни це 
(пре ка да (...) ‘По ста ром оби ча ју мо ра ла је по ро ди ца умр ло га да ва ти оби ла-
ту част, да ћу, на дан уко па а та ко исто и о пре ка да ма, тј. сед мо днев ном, че-
тр де се то днев ном, по лу го ди шњем и го ди шњем по ме ну’; или при ти ско ви на 
(...) ‘зе мља ко ја је у ко му ни ци за у зе та и про гла ше на при ват ном сво ји ном’).

Оста је нам да за кљу чи мо да смо до би ли вр ло вре дан ди ја ле кат ски реч-
ник као и де та љан опис нај мар кант ни јих осо бе но сти ар ха ич ног го во ра Ку ча. 
Уз ду го го ди шњи пре га лач ки рад пр вог ау то ра на са ку пља њу лек си ке свог 
род ног го во ра, тре ба ис та ћи и до бар из бор гра ђе из пи са них из во ра као и 
ра зно ли кост и бо гат сво при ка за не лек си ке, ње но зна лач ко пред ста вља ње и 
ту ма че ње. По ред то га, ва жно је ис та ћи и чи ње ни цу да је Реч ник Ку ча тех нич-
ки бес пре кор но при ре ђен и пред ста вља не за о би ла зан пу то каз бу ду ћим лек-
си ко гра фи ма на род них го во ра. Без об зи ра на не ке сит не про пу сте ко ји су не-
ми нов ни ка да се ра ди ова ко де таљ но, Реч ник до но си гра ђу ко ја мо же би ти 
од ве ли ке ва жно сти и за не ке дру ге, не са мо лин гви стич ке сту ди је. Фо но-
ло ги ја, де ри ва то ли ги ја и ети мо ло ги ја, ре ци мо, овим реч ни ком до би ја ју из-
у зет ну гра ђу за да љу ана ли зу, а ет но гра фи ја дра го цен из вор. 
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Со фи ја Ми ло ра до вић (прир.). Об ред на прак са – „ре чи ма о хра ни”. 
На ма те ри ја лу из срп ских го во ра Вој во ди не. Но ви Сад:  

Ма ти ца срп ска, 2014, 161 стр.*

У пе ри о ду од 2009. до 2012. го ди не Ма ти ца срп ска би ла је но си лац ин-
тер ди сци пли нар ног про јек та Об ред на прак са – „ре чи ма о хра ни”. На ма те-
ри ја лу из срп ских го во ра Вој во ди не ко ји је фи нан си ра ло Ми ни стар ство за 
на у ку и тех но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је. Збо р ник ра до ва ко ји при ка-
зу је мо пред ста вља ре зул тат ра да на ње му. Прет хо дио му је 2011. го ди не при-
руч ник (ИвА НО вИћ-БА РИ шИћ и др. 2011) ко јим су јав но сти пред ста вље не 
ва жни је те о риј ске по став ке про јек та, де фи ни сан обје кат и ци ље ви ра да. 
Пре ма ре чи ма при ре ђи ва ча овог збор ни ка, „циљ пред ло же ног про јек та био 
је да се ус по ста ви ба зич ни тер ми но ло шки си стем (тер мин и ет но кул тур ни 

* При лог је на стао као ре зул тат ра да на про јек ту Ди ја лек то ло шка ис тра жи ва ња срп-
ског је зич ког про сто ра (бр. 178020), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но-
ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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кон текст у ко ме да ти тер мин функ ци о ни ше) ве зан за кул ту ру ис хра не код 
срп ског ста ри нач ког ста нов ни штва у Вој во ди ни, као и утвр ђи ва ње ет но ло-
шких про ме на на ста лих у овој обла сти тра ди циј ске кул ту ре то ком дру ге 
по ло ви не 20. и пр ве де це ни је 21. ве ка, да би се доц ни је ис тра жи ва ња мо гла 
про ши ри ти та ко да об у хва те це ло куп но ве ћин ско, срп ско ста нов ни штво на 
овом про сто ру – и ста рин це и до се ље ни ке, као и да се у свр ху ком па ра тив-
ног по гле да укљу че и срп ски са го вор ни ци у Ру му ни ји и Ма ђар ској”. При ло жен 
је и Упит ник ко ји је про јект ни тим са чи нио „као при мар но прак тич но сред-
ство за те рен ска ис тра жи ва ња кул ту ре ис хра не у Вој во ди ни кроз об ред ну 
прак су, а ко ји је устро јен у пет те мат ских це ли на”. За ми сао про јект ног ти ма 
би ла је да се овим Упит ни ком „оби ча ји, об ре ди и ве ро ва ња јед не сре ди не, 
ка да је у пи та њу кул ту ра ис хра не, као и ре чи и из ра зи ко ји ма се све то ис ка-
зу је, са чу ва ју од за бо ра ва ко ји пре ти да у ско рој бу дућ но сти пре кри је на шу 
кул ту ру и наш на род ни је зик, за хва ће не све ви ше ко ви тла цем са вре ме них 
ци ви ли за циј ских то ко ва”. 

На про јек ту је би ло ан га жо ва но шест ис тра жи ва ча из че ти ри на уч не / 
на став но-на уч не уста но ве: Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, Фи ло зоф ски 
фа кул тет Уни вер зи те та у Но вом Са ду, Ет но граф ски ин сти тут СА НУ и Бал-
ка но ло шки ин сти тут СА НУ. Ру ко во ди лац про јек та је Со фи ја Ми ло ра до вић, 
а са рад ни ци на про јек ту би ли су: Љи ља на Не дељ ков, Дра га на Ра до ји чић, 
Би ља на Си ки мић, Ми ли на Ива но вић-Ба ри шић и Дра га на Ра до ва но вић. 

Пре ма ре чи ма при ре ђи ва ча збор ни ка С. Ми ло ра до вић, ова књи га „пред-
ста вља тек про ле го ме ну; да је реч ник или атлас, она би сва ка ко би ла на зва на 
проб ном или увод ном све ском, тј. то мом јер је њен обим обр ну то про пор-
ци о на лан гра ђи ко ја је са ку пље на на те ре ну и ко ја ће, у над ле жне др жав не 
ин сти ту ци је се на да мо, би ти у бли ској бу дућ но сти и до пу ња ва на, и на од-
го ва ра ју ћи на чин об ра ђи ва на, и на увид струч ној јав но сти пре да та”.

Ра до ви у збор ни ку Об ред на прак са – ре чи ма о хра ни по де ље ни су у две 
гру пе. Пр ви део збор ни ка чи ни шест ау тор ских ра до ва чла но ва про јект ног 
ти ма: Љи ља на Не дељ ков, Ис пи ти ва ње ри ту ал не ку ли на р ске лек си ке Вој во-
ди не – до при нос упо зна ва њу ду хов не кул ту ре, Со фи ја Ми ло ра до вић, Ет но-
ди ја лек то ло шки при ступ кул ту ри ис хра не кроз об ред ну прак су, Ми ли на 
Ива но вић-Ба ри шић, Хлеб у тра ди ци о нал ној кул ту ри Ср ба у Вој во ди ни, Дра-
га на Ра до ва но вић, Хлеб и об ред на прак са у Вој во ди ни – ет но лин гви стич ки 
оглед, Дра га на Ра до ји чић, Ау тен тич ни го вор хра не, и Би ља на Си ки мић, 
Ис тра жи вач је при су тан: хра на као те ма и по вод за раз го вор и раз ми шља-
ње. Дру ги део збор ни ка чи не ра до ви ко ле га ко ји ни су би ли фор мал но укљу-
че ни на про је кат, али по зна ва ње кул ту ре ис хра не и об ред не прак се на те ре ну 
Вој во ди не оправ да ло је њи хо во уче шће у овој књи зи: Ма ја Сто кин, При лог 
про у ча ва њу се ман тич ког по ља „ри ту ал на хра на у бо жић ним оби ча ји ма” 
ста ро се де ла ца Но вог Са да, Са ња Ву ји но вић, Ет но лин гви стич ка ана ли за 
се ман тич ког по ља „ри ту ал на пи ћа у бо жић ним оби ча ји ма”, и Људ ми ла 
Шај ти нац, Сви њо кољ – ме сни ва тро мет, зо ром ра но.

У ра ду Љи ља не Не дељ ков, Ис пи ти ва ње ри ту ал не ку ли на р ске лек си ке 
Вој во ди не – до при нос упо зна ва њу ду хов не кул ту ре, на при ме ри ма из јед ног 
де ла Вој во ди не, тј. Шај ка шке, ука за но је на не до вољ ну ис тра же ност и спе-
ци фич ност ду хов не кул ту ре па нон ског ти па. У сту ди ји је пред ста вљен и 
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мо гу ћи при ступ при лек си ко граф ској и лек си ко ло шкој об ра ди ове гра ђе. На 
при ме ру од де се так од ред ни ца дат је и проб ни лин гво кул ту ро ло шки реч ник 
ри ту ал не ку ли на р ске лек си ке. Ау тор ис ти че да „за са да не ма мо лин гво кул-
ту ро ло шки реч ник ни јед ног ти па кул ту ре на про сто ру срп ског је зи ка, а ов де 
се на при ме ру не ко ли ко од ред ни ца да је је дан мо гу ћи мо дел та квог реч ни ка”. 

Со фи ја Ми ло ра до вић је у ра ду Ет но ди ја лек то ло шки при ступ кул ту ри 
ис хра не кроз об ред ну прак су на осно ву те рен ских по да та ка из два на се ља 
(Ер де вик у Сре му и Па ра ге у Бач кој) пред ста ви ла је дан мо гу ћи мо дел ет но-
ди ја ле кат ског рек циј ског реч ни ка гла гол ских лек се ма ва жних за кул ту ру 
об ред не хра не. Нај ве ћи број при ме ра из ет но ди ја ле кат ског лек си ко на мо гао 
би се пред ста ви ти по мо ћу тро чла ног мо де ла (Шта + Ка да + Где (+ Ко)). Со-
фи ја Ми ло ра до вић сма тра да би то био нај фре квент ни ји мо дел и у гра ђи из 
дру гих пунк то ва са те ре на Вој во ди не: нпр. уно си ти – сла му + на Бад њи дан 
уве че + у ку ћу (+ до ма ћин).

Хлеб у тра ди ци о нал ној кул ту ри Ср ба у Вој во ди ни пред ста вља рад Ми-
ли не Ива но вић-Ба ри шић. У при ло гу се из два ја ју оби чај не при ли ке – ка лен-
дар ски пра зни ци (Све та Вар ва ра, Ма те ри це и Оци, Све ти Иг ња ти је Бо го но сац, 
Ту цин дан, Бад њи дан, Бо жић, Ма ли Бо жић, Кр стов дан, За ду шни це, Те о до-
ро ва су бо та, Мла ден ци, Ве ли ки че твр так, Ве ли ка су бо та, Ус крс, Ђур ђев дан, 
Усе ко ва ње, Кр стов дан, цр кве не сла ве), жи вот ни ци клус (ро ђе ње, свад ба 
и смрт) и дру штве ни жи вот (мо бе) – у ко ји ма је хлеб не из о став ни чи ни-
лац. Ау тор, та ко ђе, ука зу је и на нај ва жни је чи ње ни це ко је су до при не ле 
то ме да се хлеб у на род ној све сти до жи вља ва као на мир ни ца са по себ ним 
ста ту сом.

У ра ду Дра га не Ра до ва но вић Хлеб и об ред на прак са у Вој во ди ни – ет-
но лин гви стич ки оглед при ка зан је ин вен тар лек се ма, од но сно на зи ва ко ји ма 
се име ну ју по је ди не вр сте хле ба. За бе ле же но је три де се так вр ста об ред них 
хле бо ва ко ји се при пре ма ју у од ре ђе ним при ли ка ма у ве зи са пра знич ним и 
жи вот ним ци клу сом, од ко јих го то во по ло ви на при па да бо жић ном ри ту а лу.

Рад Дра га не Ра до ји чић, Ау тен тич ни го вор хра не, за сно ван је на „те о-
риј ским раз ма тра њи ма про бле ма ти ке ко ју об у хва та кул ту ра ис хра не, усло-
вље на број ним дру штве ним, исто риј ским, кли мат ским и дру гим фак то ри ма”. 

Би ља на Си ки мић у свом ра ду Ис тра жи вач је при су тан: хра на као те ма 
и по вод за раз го вор и раз ми шља ње на во ди да је хра на на те ре ну те ма ко ја 
ла ко на ла зи са го вор ни ка. Гра ђа за овај рад до би је на је од „от па да ка” те рен-
ских ин тер вјуа во ђе них у се о ским сре ди на ма у срп ским и бу ње вач ким за-
јед ни ца ма на про сто ру Вој во ди не и Ма ђар ске. Ау тор на гла ша ва да де ло ви 
ин тер вјуа ко ји су овом при ли ком по слу жи ли као гра ђа је су они ко ји би у 
кла сич ној (ру ској) ет но лин гви сти ци или сло вен ској ди ја лек то ло ги ји би ли 
из о ста вље ни. Ис тра жи ва ње је по ка за ло да ком пли мен ти за по ну ђе ну хра ну 
мо гу до при не ти бо љем и успе шни јем на став ку раз го во ра. У ра ду је об ра ђен 
и ри ту ал ни ста тус кроф ни као оба ве зног је ла при ли ком кла ња сви ња у по-
је ди ним вој во ђан ским ло кал ним за јед ни ца ма. 

Ма ја Сто кин је у ра ду При лог про у ча ва њу се ман тич ког по ља „ри ту ал на 
хра на у бо жић ним оби ча ји ма” ста ро се де ла ца Но вог Са да за бе ле жи ла око 
170 лек сич ких је ди ни ца ис та кав ши да је „ове лек се ме мо гу ће све о бу хват но 
са гле да ти са мо кроз ин тер ди сци пли нар ни при ступ”. 



277

Са ња Ву ји но вић је у свом при ло гу Ет но лин гви стич ка ана ли за се ман-
тич ког по ља „ри ту ал на пи ћа у бо жић ним оби ча ји ма” из вр ши ла лек сич ко-
се ман тич ку ана ли зу на зи ва три ју ри ту ал них пи ћа (во да, ра ки ја, цр но ви но) 
у бо жић ним оби ча ји ма на про сто ру се ве ро за па дог Сре ма. Ана ли зи ра ла је, 
та ко ђе, и лек се ме ко је се ве зу ју за од ре ђе не оби чај не рад ње у бо жић ним ри-
ту а ли ма. 

Људ ми ла Шај ти нац у свом ра ду Сви њо кољ – ме сни ва тро мет, зо ром 
ра но пред ста вља оби чај сви њо ко ља као зна ча јан сег мент кул ту ре ис хра не 
у Вој во ди ни, ко ји са др жи и еле мен те дру штве ног оби ча ја. Љ. Шај ти нац је 
пред ста ви ла рад ње ко је се прак ти ку ју пре кла ња сви ња, за вре ме кла ња и 
по сле ње га, као и тра ди ци о нал ну по де лу по сло ва на му шке и жен ске. 

Збор ник ра до ва Об ред на прак са – „ре чи ма о хра ни”. На ма те ри ја лу из 
срп ских го во ра Вој во ди не све до чан ство је о вре ме ну, оби ча ји ма и го во ру 
ко ји, за јед но са сво јим но си о ци ма, по ла ко али си гур но не ста ју. Ве ру је мо да 
су ау тор ски при ло зи као ре зул тат те рен ског ис тра жи ва ња оправ да ли оче ки-
ва ња ин сти ту ци ја ко је су по др жа ле про је кат Кул ту ра ис хра не у Вој во ди ни 
кроз об ред ну прак су. Лин гви стич ки и ет но ло шки аспект. Збо р ник ко ји смо 
овом при ли ком пред ста ви ли зна ча јан је и због то га што мо же по слу жи ти као 
мо дел за ова ква и слич на ис тра жи ва ња и на дру гим те ре ни ма срп ског је зич-
ког про сто ра, а не са мо на про сто ру Вој во ди не. 
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У аспек то ло ги ји је јед но од нај ак ту ел ни јих пи та ња, још од В. Ма те зи у са 
(MaT He si us 1938), тип вид ских од но са, од но сно ка да је мо гу ћа ме ђу соб на 
за ме на свр ше ног (у да љем тек сту СВ) и не свр ше ног (у да љем тек сту НСВ) 

* При каз je ура ђен у окви ру на уч ног про јек та Је зи ци и кул ту ре у вре ме ну и про сто ру (бр. 
178002), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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гла гол ског ви да, а да се при том не ме ња основ ни сми сао ис ка за већ да се до-
би ја ју са мо ње го ве праг ма тич ко-стил ске ва ри јан те. Та кав тип од но са на зи-
ва се вид ска кон ку рен ци ја. У мо но гра фи ји по зна тог ита ли јан ског лин гви сте 
и сла ви сте, ау то ра мно го број них сту ди ја, по себ но из обла сти аспек то ло ги је, 
ре дов ног про фе со ра Уни вер зи те та у Па до ви др Ро за не Бе на кјо, Вид и ка ֳ е-
ֱо рия ве жли во сֳи в славянском им ֲ е ра ֳ и ве („Вид и категориja уч ти во сти 
у сло вен ском им пе ра ти ву”), об ја вље ној код еми нент ног и у фи ло ло шким 
кру го ви ма свет ски при зна тог не мач ког из да ва ча, ко ју ће мо ов де при ка за ти, 
ана ли зи ра ју се упра во праг ма тич ка зна че ња по тврд них им пе ра тив них об ли-
ка гла го ла СВ и НСВ у сло вен ским је зи ци ма, од но сно вид ска кон ку рен ци ја 
да тих об ли ка у свим сло вен ским је зи ци ма, као и по ре ђе ње са њи хо вим им-
пе ра тив ним екви ва лен ти ма у јед ном не сло вен ском је зи ку – грч ком. Ау тор ка 
по ку ша ва да утвр ди на ко ји на чин и у ко јој ме ри из бор из ме ђу ова два ви да 
у од ре ђе ним си ту а ци ја ма ути че на ка те го ри ју уч ти во сти у им пе ра тив ним 
ис ка зи ма у раз ли чи тим сло вен ским је зи ци ма, што мо же да ти зна ча јан до-
при нос раз во ју укуп них аспек то ло шких ис пи ти ва ња, ко ја у са вре ме ним 
лин гви стич ким стру ја њи ма пред ста вља ју не за о би ла зну и увек ак ту ел ну 
те му ин те ре со ва ња нај ши рег кру га струч ња ка. Она, у сва кој од це ли на, да је 
де та љан пре глед ре ле вант не лин гви стич ке ли те ра ту ре о про бле му вид ске 
кон ку рен ци је им пе ра тив них об ли ка за сва ки ана ли зом об у хва ћен је зик (уко-
ли ко та ква ли те ра ту ра по сто ји) и рас пра вља о, у кон крет ном ра ду, при ме-
ње ним те о риј ским ре ше њи ма, чи ме нам ну ди ве о ма вред ну би бли о граф ску 
и уоп ште на уч ну осно ву за упо зна ва ње са по ме ну том про бле ма ти ком. 

 Књи га има три це ли не, од ко јих се сва ка де ли на по гла вља и пот по гла-
вља. У пр вој це ли ни Вид и ка ֳ е ֱ о рия ве жли во сֳи в рус ском им ֲ е ра ֳ и ве 
(стр. 13–64), ко ја је по све ће на ана ли зи им пе ра тив них ис ка за у ру ском је зи ку, 
из ло же не су и те о риј ске осно ве укуп ног ис тра жи ва ња. У дру гој це ли ни 
Срав не ние рус скоֱо с дру ֱ и ми славянски ми языка ми (стр. 65–155) из вр ше но 
је по ре ђе ње ме ђу сло вен ским је зи ци ма, уз на во ђе ње свих нај зна чај них ра до ва 
(об ја вље них до то га тре нут ка) ко ји об ра ђу ју исто вет ну те му у сло вен ским 
је зи ци ма. Тре ћу це ли ну књи ге Со ֲ о сֳа вле ние с ֱре че ским языком (стр. 
157–176) пред ста вља ис тра жи ва ње и по ре ђе ње са но во грч ким, као не сло вен-
ским је зи ком ко ји има гра ма тич ки из ра же ну ка те го ри ју гла гол ског ви да. 
На кон те о риј ско-ме то до ло шких и ана ли тич ко-ин тер пре та тив них де ло ва 
ис тра жи ва ња сле де за кљу чак, гра фич ки при ка зи, скра ће ни це, обим ни ја би-
бли о гра фи ја те раз дво је ни ин дек си име на, тер ми на и је зикâ.

У увод ном де лу пр ве це ли не из ло же не су те о риј ске осно ве це ло куп ног 
ис тра жи ва ња. У им пе ра тив ним об ли ци ма, ко ји огра ни че но ука зу ју на ка-
те го ри ју тем по рал но сти, гла гол ски вид до би ја се кун дар на зна че ња праг ма-
тич ко га ти па. Сло же ност опи са и ана ли зе да тог про бле ма ау тор ка пот кре-
пљу је раз ли чи тим ста во ви ма и за кључ ци ма ве ли ког бро ја ау то ра као што 
су E. Ко шми дер, A. Ма зон, Х. Гал тон, С. Кар цев ски, В. В. Ви но гра дов, А. Д. 
Шме љов, В. С. Хра ков ски, А. П. Во ло дин итд. По себ но се пред ста вља ис-
тра жи ва ње Ј. В. Па ду че ве (ПА ду че вА 1996), ко ја је из дво ји ла и ана ли зи ра ла 
се ман тич ке ком по нен те, ко је од го ва ра ју са мо им пе ра ти ву НСВ у раз ли чи тим 
го вор ним чи но ви ма, а то су: ‘усме ре ност на по чет ну фа зу рад ње’, ‘не по сред-
ност’, ‘усло вље ност рад ње си ту а ци јом‘. Им пе ра тив НСВ мо же да пре скрип-
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тив ном ис ка зу (нпр. Са ди ֳ есь!) при да је ви ше или ма ње уч ти во сти у за ви-
сно сти од си ту а ци је и ин то на ци је. Та ко ђе, обра ћа ње им пе ра ти вом СВ (нпр. 
Сядьֳе!) мо же да зву чи као гру ба и не у трал на на ред ба. Упо тре ба СВ ука зу-
је на то да пре скрп ци ја ни је усло вље на си ту а ци јом, већ пред ста вља лич ну 
во љу го вор ни ка. У ве зи с да тим аспек том ау тор ка се по зи ва на ис тра жи ва ње 
В. Ле ма на (leH Mann 1989), где се из два ја јунк тив на функ ци ја им пе ра ти ва 
НСВ. Дру гим ре чи ма, прет по ста вља се да се им пе ра тив НСВ ко ри сти уко-
ли ко по сто ји пре су по зи ци ја да из вр ши лац рад ње има же љу и на ме ру да 
из вр ши пре скри бо ва ну рад њу. Ау тор ка сма тра и ве о ма ва жним ми шље ње 
А. М. Пе шков ског (Пе шКОв сКИй 1928), ко ји да ту про бле ма ти ку по ве зу је и са 
ин то на ци јом. На и ме, Пе шков ски твр ди да ис каз без за по вед ног на чи на мо же 
да се из го во ри и са за по вед ном ин то на ци јом, као и да се ис каз са за по вед ним 
на чи ном мо же из го во ри ти и са ,,не за по вед ном“ ин то на ци јом (уп. та ко ђе: 
leH Mann 1989; БИРюлИН 1994). Ау тор ка сма тра да је ма ли број ра до ва ко ји је 
по све ћен ин то на ци ји пре скрип тив них ис ка за, али не из о ста вља за кључ ке 
Ј. А. Бри згу но ве (БРыЗГу НО вА 1980), ко ја сма тра да се у им пе ра тив ним ис ка-
зи ма нај че шће ко ри сти ИК-2, али и дру ге ин то на ци о не кон струк ци је (нпр. 
ИК-3, ко ја се по ве зу је са го вор ним чи ном мол бе). 

У овој (увод ној) гла ви из не се ни су и кри те ри ју ми и ме то ди ис тра жи-
ва ња. Ау тор ка на по ми ње да ће се у ана ли зи ко ри сти ти гла го ли ко ји мо гу да 
обра зу ју вид ски пар, пре све га они са се ман тич ким обе леж јем тер ми на тив-
но сти, тј. гла го ли чи ја рад ња мо же да до стиг не сво ју уну тра шњу гра ни цу 
пре ла ском у но во ста ње, од но сно гла го ли ти па ac com plis hments (ре зул та-
тив ни) и ac hi e ve ments (се мел фак тив ни), код ко јих ило ку тив на сна га има 
фо кус на по чет ној фа зи рад ње, за ко ји се ис по ста ви ло да је ве о ма зна ча јан 
при ли ком ства ра ња опо зи ци је праг ма тич ких зна че ња им пе ра ти ва НСВ и 
СВ. У кор пус ра да ула зе при ме ри са обра ћа њем ‘на Ви’. При ме ри су до би је-
ни ан ке ти ра њем ин фор ма на та са ви шим обра зо ва њем, нај че шће фи ло ло га, 
про фе со ра и сту де на та МГУ.

У пр вој гла ви (стр. 23–32) пр ве це ли не књи ге проф. Бе на кјо ана ли зи ра 
при мар на вид ска зна че ња им пе ра ти ва СВ и НСВ у ру ском је зи ку. Код им пе-
ра ти ва СВ ило ку тив на сна га усме ре на је на крај њу фа зу из вр ша ва ња рад ње, 
тј. на по че так но вог, ре зул та тив ног ста ња, та ко да го вор ник из ра жа ва же љу 
да се рад ња из вр ши, без обра ћа ња па жње на прет ход не фа зе да те рад ње. Пре-
скрип ци ја мо же би ти из вр ше на и од мах, али и по сле нео д ре ђе ног вре мен ског 
пе ри о да. НСВ ка рак те ри ше сла бо цен три ра на струк ту ра и ве о ма раз у ђе на 
се ман ти ка. НСВ по кри ва зна че ње ви ше крат но сти и узу ел но сти. Он се ко ри-
сти ка да је фо кус ило ку тив не сна ге на сред њој фа зи рад ње, тј. на про це су 
(ко ји под ра зу ме ва на ста вак /об на вља ње/ за по че те рад ње ко ја је би ла пре ки-
ну та, као и на чин оства ри ва ња рад ње) и ка да је фо кус ило ку тив не сна ге на 
по чет ној фа зи рад ње. Уко ли ко је фо кус на по чет ној фа зи рад ње, ова кве пре-
скрип ци је у се би има ју обе леж је не по сред но сти из вр ша ва ња пре скрип ци је 
и под сти чу са го вор ни ка на ау то мат ско из вр ша ва ње пре скри бо ва не рад ње. 
Пре скрип тив на рад ња из ра же на гла го лом СВ се пр ви пут име ну је тек у ак ту-
ел ној ко му ни ка тив ној си ту а ци ји, док се за пре скрип тив ну рад њу из ра же ну 
гла го лом НСВ прет по ста вља да је већ ра ни је би ло ре чи о на ме ри да се она 
из вр ши, или пак да по сто ји на ви ка да се она вр ши, што, дру гим ре чи ма, 
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зна чи да је да та рад ња при сут на у ко му ни ка тив ној си ту а ци ји, иа ко то ни је 
екс пли цит но из ра же но, а им пе ра тив ни об лик НСВ да је са мо сиг нал да је 
на ста ло вре ме да се она из вр ши. Ау тор ка за кљу чу је да из бор гла гол ског 
ви да за ви си од усме ре но сти ило ку тив не сна ге на од ре ђе ну фа зу рад ње, те 
да са мо СВ мо же у пот пу но сти да бу де ин фор ма ти ван и не ре фе рен ци ја лан, 
док је НСВ ре фе рен ци ја лан, по ве зан са си ту а ци јом и иш че ки ва њем пре-
скрип ци је од стра не из вр ши о ца. НСВ не мо же да но си пот пу ну ин фор ма ци ју 
о рад њи, тј. не ука зу је на за вр шну фа зу рад ње и пре ла зак у но во ста ње.

У дру гој гла ви (стр. 33–64) пр ве це ли не ау тор ка ана ли зи ра се кун дар на 
вид ска зна че ња при ли ком упо тре бе им пе ра ти ва у ру ском је зи ку. Она нај пре 
обра ћа па жњу на ка те го ри ју уч ти во сти, по себ но из угла те о ри је го вор них 
чи но ва, да ју ћи у ве зи с ти ме пре глед ра до ва и те о ри ја Џ. Л. Ости на, Х. П. 
Грај са, Г. Н. Ли ча, Р. Бра у на, С. Ле вин со на, Б. Фреј зе ра, Р. Леј ко фа и др., чи ме 
чи та о цу ука зу је на раз вој ни пут лин гви стич ке ми сли о ка те го ри ји уч ти во-
сти. Та ко, на при мер, Г. Н. Лич (le ecH 1983) из два ја два под ти па уч ти во сти: 
‘не га тив ну уч ти вост’ (ка да со ци јал ни циљ не од го ва ра ило ку тив ном ци љу 
го вор ни ка и он се тру ди да са чу ва дис тан ци ра ност у од но су на са го вор ни ка 
из бе га ва ју ћи при то ме кон такт) и ‘по зи тив ну уч ти вост’ (ка да се со ци јал ни 
циљ по кла па са ило ку тив ним ци љем и го вор ник по ку ша ва да сма њи дис тан-
ци ра ност, тј. же ли да бу де бли зак). Ва жно је ре ћи да је у кор пус ана ли зи ра-
них при ме ра ушла са мо ин тер пер со нал на хо ри зон тал на дис тан ци ра ност, а 
да со ци јал ни фак то ри ко ји се од но се на вер ти кал ну (аси ме трич ну) дис тан-
ци ра ност (ин тер пе р со нал ни од но си са обе леж јем ‘вла сти’) не ула зе у кор пус 
ис тра жи ва ња Р. Бе на кјо. 

Фак тор дис тан ци ра но сти, ко ји је де таљ но по ја шњен, по ве зан је са гла-
гол ским ви дом. Им пе ра тив СВ се од но си ди рект но на по чет ну и за вр шну фа зу 
рад ње, док се им пе ра тив НСВ од но си на све оно што се на ла зи ,,ле во“ од за-
вр шне фа зе рад ње. Та ко ђе, НСВ ука зу је на рад њу ко ја је већ за сту пље на у 
ко му ни ка тив ној си ту а ци ји и по зна та је уче сни ци ма ко му ни ка ци је, та ко да 
по сто ји прет по став ка о не ди стан ци ра но сти адре сан та и адре са та. Упо тре бом 
им пе ра ти ва НСВ упу ћу је се и на не по сред но из вр ша ва ње пре скри бо ва не рад ње. 
Из свих ових раз ло га упо тре ба им пе ра ти ва НСВ ука зу је на по ти ра ње дис тан-
ци ра но сти, па се за ова кве фор ме мо же ре ћи да су не по сред не, ди рект не.

При ли ком од ре ђи ва ња не га тив не и по зи тив не уч ти во сти, као и не уч-
ти во сти, зна чај ну уло гу има и фак тор бе не фак тив но сти/ма ле фак тив но сти 
рад ње за адре са та. Уко ли ко је пре скрип ци ја из ра же на им пе ра ти вом НСВ 
бе не фак тив на за адре са та, по тен ци јал ни ефе кат не уч ти во сти се ану ли ра и 
ства ра се ефе кат по зи тив не уч ти во сти. Уко ли ко је пре скрип ци ја ма ле фак-
тив на за адре са та, она се при хва та као гру ба. СВ слу жи за очу ва ње дис тан-
ци ра но сти и не у трал но сти (нпр. Взвесьֳе, ֲо жа луйсֳ а...!). Уко ли ко адре-
сант у ис тој си ту а ци ји иза бе ре НСВ (нпр. *Взве ֵ и вайֳе, ֲо жа луйсֳ а...!), 
до би ја се ефе кат гру бо сти и та кве фор ме се не ко ри сте. У овом слу ча ју 
ства ра њу ефек та гру бо сти не до при но си фак тор бе не фак тив но сти/ма ле фак-
тив но сти, већ се ман тич ко обе леж је не по сред ног из вр ша ва ња рад ње, ко је 
им пе ра тив НСВ са др жи у свом зна че њу.

Кон ку рен ци ја ви да у пре скрип тив ним го вор ним чи но ви ма у ру ском 
је зи ку је ис пи та на у раз ли чи тим си ту а ци ја ма у ко ји ма су ва ри ра ни фак то ри 
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бе не фак тив но сти/ма ле фак тив но сти из ра же не рад ње, дис тан ци ра ност ко му-
ни ка на та, од но си са обе леж јем вла сти (у при ме ри ма са обра ћа њем ми ли цио-
не ра гра ђа ни ну). Уко ли ко је бе не фак тив на за адре са та рад ња из ра же на им пе-
ра ти вом НСВ, без об зи ра на оче ки ва ну не по сред ност из вр ша ва ња пре скрп ци је 
и упо р ност адре сан та, пре скрип ци ја има ефе кат по зи тив не уч ти во сти. Уко-
ли ко је рад ња ма ле фак тив на или не же ље на, или су од но си дис тан ци ра но сти 
ве ћи или пак по сто ји со ци јал на аси ме три ја, ко ри сти се им пе ра тив СВ, а 
пре скрип ци ја се до жи вља ва као не у трал на, тј. има озна ку не га тив не уч ти во-
сти. Уко ли ко би се у да тим си ту а ци ја ма упо тре био им пе ра тив су прот но га 
ви да, ова кве пре скрип ци је би има ле ефе кат не уч ти во сти (уп., по ред оста лог: 
ПА ду че вА 1996; ХРА КОв сКИй ‒ вО лО дИН 2002). По себ но су ана ли зи ра ни слу-
ча је ви кон ку рен ци је ви да у го вор ном чи ну до зво ле и фор му ла ма ети ке ци је 
(по зи ви ма, по здра ви ма при ли ком од ла ска, из ра жа ва ње же ља), где им пе ра тив 
НСВ има ефе кат по зи тив не уч ти во сти.

У дру гој це ли ни књи ге ау тор ка ана ли зи ра гла гол ски вид и ка те го ри ју 
уч ти во сти у им пе ра тив ним об ли ци ма оста лих сло вен ских је зи ка у по ре ђе њу 
са ру ским. У уво ду у дру гу це ли ну књи ге ау тор ка да је ши рок пре глед лин гви-
стич ке ли те ра ту ре ко ја се ба ви про бле мом из у ча ва ња упо тре бе им пе ра ти ва 
СВ и НСВ у сло вен ским је зи ци ма. Ау тор ка на по чет ку на по ми ње да је ова 
про бле ма ти ка сла бо про у че на у оста лим сло вен ским је зи ци ма у од но су на 
ру ски је зик. За нас по себ ну уло гу има на во ђе ње ли те ра ту ре ко ја се од но си на 
срп ски (и хр ват ски)1 је зик. По себ на (мо но граф ска) аспек то ло шка ис тра жи-
ва ња на ма те ри ја лу ова два је зи ка не по сто је, али се на во де ста во ви из ма њих 
на уч них ра до ва и чла на ка. Та ко, на при мер, ау то ри П. Л. То ма и С. Ан ђел ко-
вић (тHoMas ‒ АН ђел КО вИћ 1998) из два ја ју спо соб ност СВ да фо ку си ра ило-
ку тив ну сна гу на ре зул тат и тен ден ци ју упо тре бе НСВ при ли ком из ра жа ва ња 
ис трај не/упо р не пре скрип ци је. Д. Вој во дић (2003а; 2003б) ис ти че да им пе ра-
тив НСВ, по себ но у срп ском је зи ку, из ра жа ва не га тив не емо ци је (нпр. не тр пе-
љи вост) пре ма адре са ту, док им пе ра тив СВ та кве емо ци је из ра жа ва у сла би јој 
ме ри. То ма и Ан ђел ко вић до ла зе до за кључ ка да за из ра жа ва ње под сти ца ња 
рад ње у не у трал ном сти лу срп ски је зик, по пра ви лу, ко ри сти СВ, а ру ски НСВ, 
док за из ра жа ва ње ин си сти ра ња (упо р ног ис тра ја ва ња) у фа ми ли ја р ном сти-
лу и срп ски и ру ски ко ри сте НСВ. Та кво ми шље ње де ле и И. Гриц кат, Д. Вој-
во дић, Х. Гал тон, В. Стан ков и др. Из не се не ста во ве по твр ђу је и у сво јој ши рој 
ана ли зи – с вре ме на на вре ме кон струк тив но по ле ми шу ћи са по је ди ним ау то-
ри ма – до дат но и на убе дљив на чин ар гу мен ту је и Р. Бе на кјо.

На кон увод ног ана ли тич ко-син те тич ког освр та на до са да шња ис тра жи-
ва ња и пре зен то ва ња соп стве них по ла зних ста во во ва о вид ској кон ку рен-
ци ји у им пе ра тив ним ис ка зи ма у сло вен ским је зи ци ма сле ди увод на на по-
ме на ау тор ке о упо ред ној ана ли зи кор пу са, где ис ти че да је она спро ве ла 
ана ли зу ре зул та та ан ке та ко је су ра ди ли из вор ни го вор ни ци сло вен ских 
је зи ка, с тим да је број ин фор ма на та ва ри рао у од ре ђе ним је зи ци ма. Та ко ђе, 
у функ ци ји пот кор пу са ко ри шће ни су и лин гви стич ки на ци о нал ни кор пу си 

1 Ау тор ка за у зи ма став да ова два је зи ка у то ку ана ли зе тре ба по сма тра ти за јед но. То 
оправ да ва чи ње ни цом да са тач ке гле ди шта ана ли зи ра ног про бле ма не по сто је ни ка кве раз-
ли ке ме ђу њи ма.
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ру ског, че шког, сло вач ког, пољ ског, сло ве нач ког, хр ват ског и гор њо лу жич ког 
је зи ка. При ли ком ти по ло шке ана ли зе ко ри шћен је ге о граф ски кри те ри јум: 
си ту а ци ја у ру ском је зи ку се нај пре по ре ди са дру гим ис точ но сло вен ским 
је зи ци ма – бе ло ру ским и укра јин ским, за тим са ју жно сло вен ским ко ји ула-
зе у бал кан ски је зич ки са вез (бу гар ским, ма ке дон ским, срп ским), као и са 
хр ват ским и сло ве нач ким, и на кра ју са за пад но сло вен ским – сло вач ким, 
че шким, гор њо лу жич ким, до њо лу жич ким и пољ ским.

У пр вој гла ви дру ге це ли не Р. Бе на кјо ана ли зи ра при мар на зна че ња 
им пе ра ти ва СВ и НСВ у на ве де ним сло вен ским је зи ци ма, пре све га у по ре-
ђе њу са ру ским је зи ком. По сле ана ли зе сва ког при мар ног зна че ња СВ или 
НСВ дат је пре гле дан схе мат ски при каз ста ња у свим сло вен ским је зи ци ма 
за да то зна че ње. 

У дру гој гла ви дру ге це ли не ана ли зи ра ју се се кун дар на вид ска зна че ња 
упо тре бе им пе ра ти ва у дру гим сло вен ским је зи ци ма у исто вет ним си ту а-
ци ја ма, као што је то учи ње но и у прет ход ној це ли ни, где је по дроб но би ла 
раз мо тре на упо тре ба да тог об ли ка у ру ском је зи ку. Ау тор ка од мах при ме-
ћу је да у ју жним и за пад ним сло вен ским је зи ци ма по сто ји сла ба вид ска 
кон ку рен ци ја у пре скрип тив ним го вор ним чи но ви ма. Бе ло ру ски и укра јин-
ски се по на ша ју као и ру ски је зик, док се код оста лих сло вен ских је зи ка 
си ту а ци ја дра стич но ме ња: НСВ из ла зи из упо тре бе. Си ту а ци ја се не ме ња 
ни при ли ком обра ћа ња ‘на ти’. У од ре ђе ним си ту а ци ја ма, ка да је пре скри-
бо ва на рад ња ма ле фак тив на за адре са та, кон ку рен ци ја ви да је мо гу ћа ка ко 
у ис точ но сло вен ским је зи ци ма та ко и у бу гар ском, ко ји пред ста вља сво је-
вр стан пре лаз од ис точ но сло вен ских ка ју жно сло вен ским је зи ци ма. У ма-
ке дон ском вид ска кон ку рен ци ја сла би, у срп ском и хр ват ском се вид ска 
кон ку рен ци ја сма тра мо гу ћом код ма ње од три че твр ти не ис пи та ни ка, док 
је у сло ве нач ком је зи ку мо гућ са мо СВ. Сла ба кон ку рен ци ја ви да се по ја вљу-
је у сло вач ком и че шком, у лу жич ким је зи ци ма кон ку рен ци ја је не мо гу ћа, 
док је у пољ ском је зи ку, ко ји чи ни пре лаз из ме ђу за пад но сло вен ских и ис точ-
но сло вен ских је зи ка, ипак мо гу ћа вид ска кон ку рен ци ја. Си ту а ци ја ко ја од го-
ва ра ру ским при ме ри ма Ухо ди ֳ е (оֳсюда)! / Уйди ֳ е (оֳсюда)! иден тич на 
је у бе ло ру ском и укра јин ском, али и у бу гар ском, ма ке дон ском, срп ском и 
хр ват ском. У сло ве нач ком НСВ из ла зи из упо тре бе, а та ко је и у че шком, 
сло вач ком, гор њо лу жич ком и до њо лу жич ком, док пољ ски је зик опет пред-
ста вља пре лаз од за пад но сло вен ских ка ис точ но сло вен ским је зи ци ма, где 
је кон ку рен ци ја ви да мо гу ћа. У го вор ном чи ну до зво ле ви де ли смо да у ру-
ском је зи ку мо гу да се упо тре бе и СВ и НСВ. Уко ли ко се им пе ра тив ни об лик 
ду пли ра, ма ња је ве ро ват но ћа да ће се ис ко ри сти ти им пе ра тив СВ. Иден-
тич на је си ту а ци ја у бе ло ру ском и укра јин ском је зи ку. При ли ком из во ђе ња 
го вор ног чи на до зво ле у оста лим сло вен ским је зи ци ма не по сто ји вид ска 
кон ку рен ци ја и ко ри сти се са мо им пе ра тив СВ. Да ље сле ди ана ли за гла гол-
ског ви да у фор му ла ма ети ке ци је у сло вен ским је зи ци ма. Нај пре се об ра ђу ју 
по зи ви, код ко јих се опет из два ја ју ис точ но сло вен ски је зи ци, у ко ји ма се ко-
ри сти им пе ра тив НСВ, док се у оста лим сло вен ским је зи ци ма ко ри сти СВ. 
Тре ба на по ме ну ти да се НСВ у да том слу ча ју мо же ко ри сти ти и у бу гар ском, 
што је ка рак те ри стич но за емо ци о нал но мар ки ра но обра ћа ње, ко јим се од-
ли ку је, пре све га, го вор же на, али и у ма ке дон ском, срп ском и хр ват ском – са 
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се ман тич ком ком по нен том по о штра ва ња пре скрип ци је, о че му све до чи и 
реч ца па. По здра вља ње при ли ком од ла ска (чин опра шта ња) y ис точ но сло-
вен ским је зи ци ма се, као и у че шком и сло вач ком, из во ди уз по моћ НСВ, док 
оста ли је зи ци ко ри сте им пе ра тив СВ. Фор му ла ети ке ци је из ра жа ва ња же ља 
се у бу гар ском и ис точ но сло вен ским је зи ци ма обра зу је са им пе ра ти вом НСВ, 
док се у оста лим је зи ци ма ко ри сти им пе ра тив СВ, уз на по ме ну да је у пољ-
ском је зи ку че шћа упо тре ба им пе ра ти ва НСВ у од но су на исти об лик СВ. 
Тре ба, ме ђу тим, до да ти да се у са вре ме ном пољ ском је зи ку им пе ра тив не 
кон струк ци је у фор му ла ма ети ке ци је не ко ри сте та ко че сто.

Ис тра жи ва ње спро ве де но у дру гој це ли ни пред ста вље но је и та бе лар но 
и гра фич ки (стр. 186). У ис точ но сло вен ским је зи ци ма ис ка зи са им пе ра ти вом 
СВ, ко ји ма је фо кус усме рен на за вр шну фа зу рад ње, има ју обе леж је дис-
тан ци ра но сти, а обе леж је бе не фак тив но сти/ма ле фак тив но си иза зи ва ефе кат 
не га тив не уч ти во сти, док ис ка зи са им пе ра ти вом НСВ не ма ју фо кус на за-
вр шној фа зи рад ње и њи хо вим из во ђе њем се дис тан ци ра ност по ти ре, па ако 
је рад ња бе не фак тив на за адре са та, иза зи ва ју ефе кат по зи тив не уч ти во сти, 
а уко ли ко је она ма ле фак тив на, иза зи ва се ефе кат гру бо сти. 

У оста лим сло вен ским је зи ци ма ис ка зи са им пе ра ти вом СВ, чи ји је 
фо кус усме рен на за вр шну фа зу рад ње, има ју обе леж је дис тан ци ра но сти, и 
њи хо вим из во ђе њем иза зи ва се ефе кат не га тив не уч ти во сти, док ис ка зи са 
им пе ра ти вом НСВ, ко ји не ма ју фо кус на за вр шној фа зи рад ње, има ју обе-
леж је не ди стан ци ра но сти, и њи хо вим из во ђе њем до би ја се ефе кат фа ми ли-
јар но сти или не уч ти во сти. 

У тре ћој це ли ни спро ве де но је – на исто ве тан на чин као и у прет ход ној 
ана ли зи – упо ред но ис тра жи ва ње сло вен ских је зи ка и грч ког је зи ка, ко ји 
ка те го ри ју гла гол ско га ви да из ра жа ва гра ма тич ки. Ова кво по ре ђе ње пред-
ста вља сво је вр сну до пу ну те зи да гла гол ски вид има по ред при мар них и 
се кун дар не праг ма тич ке функ ци је, ко је се из ра жа ва ју на пла ну уч ти во сти. 
Нај пре се ана ли зи ра ју при мар на вид ска зна че ња при ли ком упо тре бе им пе-
ра ти ва СВ и НСВ. Ту се грч ки не раз ли ку је мно го од сло вен ских је зи ка. 
Тач ни је ре че но, при бли жа ва се ју жно сло вен ским и за пад но сло вен ским је-
зи ци ма у по гле ду на чи на до жи вља ја рад ње. При ли ком ана ли зе се кун дар них 
вид ских зна че ња им пе ра ти ва у грч ком је зи ку при ме ћу је се, као и у ју жно-
сло вен ским и за пад но сло вен ским је зи ци ма, сла ба вид ска кон ку рен ци ја и 
че шће ко ри шће ње СВ. У го вор ним чи но ви ма до зво ле и фор му ла ма ети ке-
ци је од су ству је вид ска кон ку рен ци ја и ко ри сти се са мо им пе ра тив СВ.2 

Тре ћа це ли на се за вр ша ва ди ја хро ниј ским по гле дом на про бле ма ти ку 
у грч ком је зи ку. Упра во због ду ге пи са не тра ди ци је грч ког је зи ка би ло је 
мо гу ће ис тра жи ти упо тре бу им пе ра ти ва НСВ и СВ и у ста ро грч ком је зи ку. 
У ста ро грч ком је зи ку се пре те жно ко ри стио НСВ, док је у но во грч ком у 

2 На ста вак сво јих кон тра стив них ис тра жи ва ња но во грч ког и сло вен ских је зи ка с об зи ром 
на по ве за ност гла гол ско га ви да и ка те го ри је уч ти во сти у им пе ра тив ним об ли ци ма ау тор ка је 
не дав но об ја ви ла у по себ ном те мат ском збор ни ку РАН (Бе НАК КИО 2011) и у Ју жно сло вен ском 
фи ло ло гу (Be nac cHio 2013), где је по је ди не аспек те да те те ме ши ре раз ра ди ла и до пу ни ла но-
вим ма те ри ја лом, чи ме су хи по те зе, ана ли тич ко-син те тич ке ин тер пре та ци је и за кључ ци 
из не се ни у мо но гра фи ји до би ли не са мо још јед ну до дат ну по твр ду већ и чвр шћу ем пи риј ску 
ве ри фи ка ци ју и ком пе тент ну те о риј ско-ме то до ло шку уте ме ље ност. 



284

истим си ту а ци ја ма је ди на мо гу ћа фор ма им пе ра тив СВ. Та ко, на при мер, В. 
Ф. Беј кер (Bak ker 1966), на ко је га се ау тор ка по себ но по зи ва у овом сег мен ту 
ис тра жи ва ња, из но си хи по те зу да је са вре ме на си ту а ци ја упо тре бе им пе ра-
ти ва СВ ре зул тат пре ла ска од кри те ри ју ма из бо ра су бјек тив ног ти па ка кри-
те ри ју му објек тив но га ти па. На и ме, СВ се мо гао упо тре бља ва ти у слу ча је-
ви ма ка да је адре сант ми слио да пре скри бо ва на рад ња мо ра да се из вр ши 
нео д ло жно, док се у но во грч ком је зи ку НСВ мо же упо тре би ти са мо у слу ча ју 
ако са ма си ту а ци ја зах те ва нео д ло жно из вр ша ва ње пре скри бо ва не рад ње. 
Уко ли ко се у ту хи по те зу укљу чи и праг ма тич ки при ступ чу ва ња/по ти ра ња 
дис тан ци ра но сти, до би ја се но ва хи по те за, ко ју ау тор ка ове мо но гра фи је 
раз ви ја и пот кре пљу је ем пи риј ским ма те ри ја лом. На и ме, за упо тре бу НСВ 
у ста ро грч ком је зи ку би ло је ка рак те ри стич но од су ство по тре бе да се чу ва 
ин тер пер со нал на дис тан ци ра ност, док се у ка сни јим епо ха ма, ка да се по ја-
вљу је објек тив ни кри те ри јум, ја вља и но ва по тре ба за очу ва њем ин тер пер-
со нал не дис тан ци ра но сти, што се ин ди рект но мо же по ве за ти и са оп ште-
по зна том чи ње ни цом да је ра ни ја кул ту ра би ла не фор мал на и кон такт но га 
ти па. Дoдајмо ус пут да је по себ но за ни мљи во Беј ке ро во (Bak ker 1966) по-
ре ђе ње им пе ра тив них об ли ка на ди ја хр о ном пла ну у жан ру мо ли тве, ко је 
та ко ђе иде упра во у при лог го ре на ве де ној (но вој) хи по те зи Р. Бе на кјо. 

Ре зул та те спро ве де ног ис тра жи ва ња из све три це ли не ау тор ка да је 
у по себ ном, син те тич ком пре гле ду за вр шног де ла књи ге (стр. 177–185), 
чи ме се још јед ном пре зен ту ју, под вла че и уоп шта вју нај ва жни ји из во ди и 
за кључ ци.

Ова књи га је ви ше стру ко зна чај на за са вре ме ну сла ви сти ку. До бро фор-
му ли сан ter ti um com pa ra ti o nis, ко ји под ра зу ме ва при мар на и се кун дар на 
зна че ња гла гол ског ви да и об у хва та го вор не чи но ве и фор му ле ети ке ци је (ко ји 
су под је дан ко ка рак те ри стич ни за све по ре ђе не је зи ке), омо гу ћу је дво смер ну 
ана ли зу ре зул та та до би је них на ре ле вант ном је зич ком кор пу су. Нај ве ћи део 
кор пу са чи ни је зич ки ма те ри јал до би јен при ли ком ан ке ти ра ња из вор них го-
вор ни ка ана ли зи ра них је зи ка. Исте ко му ни ка тив не си ту а ци је су упо тре бље не 
за све по ре ђе не је зи ке, што ову ана ли зу чи ни ег закт ном и објек тив ном. До-
би је ни ре зул та ти су пре глед но пред ста вље ни и де таљ но пр о ко мен та ри са ни 
и пот кре пље ни од го ва ра ју ћом на уч ном ли те ра ту ром за сва ки од по ре ђе них 
је зи ка. Иа ко је ис тра жи ва ње спро ве де но на син хро ном пла ну, ау тор ка ни је 
пре за ла да за ђе и у ди ја хро ни ју при ли ком ана ли зе да тог про бле ма. 

При во де ћи кра ју наш при каз, оце њу је мо да ова кво ис тра жи ва ње, ко је 
се од ли ку је ја сном, чвр сто за сно ва ном те о риј ском ар гу мен та ци јом и ши ро-
ком ем пи риј ском уте ме ље но шћу базираноj на ис црп ној ана ли зи кон крет ног 
је зич ког ма те ри ја ла и кон се квент ној ин тер пре та ци и ји ње них ре зул та та, пред-
ста вља зна ча јан до при нос ка ко сла ви стич кој аспек то ло ги ји та ко и аспек то-
ло ги ји уоп ште. Као што и са ма ау тор ка при жељ ку је у за вр шном де лу књи ге, 
а што и ов де ва ља на по ме ну ти, при ме ње ни ме то до ло шки по сту пак мо же да 
се ис ко ри сти при ли ком из у ча ва ња да те про бле ма ти ке у сва ком од сло вен ских 
је зи ка за себ но, али на ве ћем је зич ком кор пу су, тј. са ве ћим бро јем ис пи та ни-
ка, што би сла ви сти ци (ср би сти ци, кро а ти сти ци, ру си сти ци, по ло ни сти ци, 
бо хе ми сти ци итд.) да ло по се бан до при нос. Прак тич на вред ност мо но гра фи је 
огле да се и у ње ном из ван ред ном екс пла на тор ном по тен ци ја лу, на ро чи то 
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ка да је реч о мо гућ но сти при ме не ре зул та та ис тра жи ва ња у пре во ђе њу и 
на ста ви сло вен ских је зи ка. Не ће би ти ни ма ло не скром но ако прет ход ним 
оце на ма до да мо да се при ка за но де ло мо же сма тра ти јед ним од нај зна чај них 
при ло га у обла сти упо тре бе гла гол ског ви да у сло вен ском им пе ра ти ву и 
праг ма тич ке ка те го ри је уч ти во сти. 
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Li dia Fe de ri ca Maz zi tel li. The Ex pres si on of Pre di ca ti ve Pos ses sion. 
A Com pa ra ti ve Study of Be la ru sian and Lit hu a nian. (Stu dia Typo lo gi ca 18). 

Ber lin – Mu nich – Bo ston: Mo u ton de Gruyter, 2015, xi ii + 239 стр.∗

У по след њих пет на е стак го ди на об ја вље но је ви ше књи га ко је за јед-
нич ку те му по се си је осве тља ва ју са раз ли чи тих аспе ка та1, а ове го ди не им 
се при кљу чи ла и мо но гра фи ја ко ју пред ста вља мо. По сре ди је ти по ло шки 
за сно ва на сту ди ја по све ће на ком па ра тив ној ана ли зи кон струк ци ја ко ји ма се 
из ра жа ва пре ди кат ска по се си ја у јед ном сло вен ском и јед ном балт ском 
је зи ку.

По ред увод ног де ла ко ји об у хва та из ја ве за хвал но сти, спи сак скра ће-
ни ца и увод, књи га са др жи три ве ће це ли не с ви ше сте пе ном уну тра шњом 
раш чла ње но шћу: Part I: Pos ses sion: An in tro duc tion, Part II: Be la ru sian and 
Lit hu a nian in con text, Part III: En co ding pre di ca ti ve pos ses sion in Be la ru sian 
and Lit hu a nian, за ко ји ма сле де из во ри и ли те ра ту ра, до да так ко ји са др жи 
бе ло ру ски и ли тав ски упит ник и три ре ги стра: ре ги стар ау то ра, ре ги стар 
је зи ка и пред мет ни ре ги стар.

Увод се са сто ји из че ти ри одељ ка у ко ји ма се из ла же те ма и циљ ра да, 
ње гов те о риј ски оквир, де фи ни шу гра ни це ис тра жи ва ња и украт ко се опи-
су је струк ту ра и са др жај сту ди је. Пред мет пред ста вље не сту ди је је су син-
так сич ке кон струк ци је ко ји ма се у бе ло ру ском и ли тав ском ко ди ра по јам 
по се си је на ре че нич ном ни воу, што се озна ча ва тер ми ном пре ди кат ска по-
се си ја. Иа ко се по ме ну ти је зи ци на ла зе у зо ни до ди ра европ ских тзв. ‘има ти’ 
и ‘би ти’ је зи ка, пре ди кат ска по се си ја, ка ко ис ти че ау тор ка, ни је до са да 
би ла си сте мат ски ана ли зи ра на у њи ма. По де ла европ ских је зи ка пре ма гла-
го лу ко јим се пр вен стве но ис ка зу је по се сив ни од нос пре у зе та је од А. В. 

* При каз је на стао у окви ру про јек та Ети мо ло шка ис тра жи ва ња срп ског је зи ка и из-
ра да Ети мо ло шког реч ни ка срп ског је зи ка (бр. 178007), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про-
све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.

1 Уп. нпр. Do ris L. Payne, Im ma nuel Bar shi (eds.). Ex ter nal Pos ses sion. Am ster dam – Phi la-
delp hia: John Be nja mins Pu blis hing Com pany, 1999; Irè ne Ba ron, Mic hael Her slund, Finn Sørensen 
(eds.). Di men si ons of Pos ses sion. Am ster dam – Phi la delp hia: John Be nja mins Pu blis hing Com pany, 
2001; Tho mas Stolz, So nja Ket tler, Cor ne lia Stroh, Ai na Urd ze. Split Pos ses sion. An Areal Lin gu i stic 
Study of the Ali e na bi lity Cor re la tion and Re la ted Phe no me na in the Lan gu a ges of Eu ro pe. Am ster dam 
– Phi la delp hia: John Be nja mins Pu blis hing Com pany, 2008; Leon Stas sen. Pre di ca ti ve Pos ses sion. 
Ox ford: Ox ford Uni ver sity Press, 2009; Wil li am B. McGre gor (ed.). The Ex pres si on of Pos ses sion. 
Ber lin – New York: Mo u ton de Gruyter, 2009; Ste ven J. Clancy. The Chain of Be ing and Ha ving in 
Sla vic. Am ster dam – Phi la delp hia: John Be nja mins Pu blis hing Com pany, 2010; Mo to ki No mac hi (ed.). 
The Gram mar of Pos ses si vity in So uth Sla vic Lan gu a ges: Synchro nic and Di ac hro nic Per spec ti ves. 
Sla vic Eu ra sian Stu di es 24. Sap po ro: Sla vic Re se arch Cen ter, Hok ka i do Uni ver sity, 2011; Ker sti 
Börjars, Da vid De ni son, Alan Scott (eds.). Morp hosyntac tic Ca te go ri es and the Ex pres si on of Pos-
ses sion. Am ster dam – Phi la delp hia: John Be nja mins Pu blis hing Com pany, 2013; Ale xan dra Y. 
Aik hen vald, R. M. W. Di xon (eds). Pos ses sion and Ow ner ship. A Cross-Lin gu i stic Typo logy. Ox ford: 
Ox ford Uni ver sity Press, 2013; Phi lip pe Roc hat. Ori gins of Pos ses sion. Ow ning and Sha ring in De ve-
lop ment. Cam brid ge: Cam brid ge Uni ver sity Press, 2014. 
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Иса чен ка (isa čen ko 1974) ко ји је бе ло ру ском до де лио пре ла зни ста тус, док 
је ли тав ски убро јао у нео спор но ‘има ти’ је зи ке. Је дан од ци ље ва ра да је сте 
и да се на фо ну ре зул та та спро ве де ног ис тра жи ва ња пре и спи та ме сто ана-
ли зи ра них је зи ка у тој по де ли. Ау тор ка је та ко ђе се би по ста ви ла у за да так 
да раз мо три ка ко су на уста но вље не син так сич ке и се ман тич ке слич но сти 
и раз ли ке блр. и лит. по се сив них пре ди кат ских кон струк ци ја ути ца ли фак-
тор ге нет ске бли ско сти та два је зи ка и чи ни лац ути ца ја су сед них је зи ка. Ана-
ли за је огра ни че на на кон струк ци је у ко ји ма је пре ди кат гла гол ‘би ти’ или 
‘има ти’, те су овом при ли ком ван ис тра жи ва ња оста ли лек сич ки гла го ли из 
до ме на по се си је ти па с.-х. при па да ти, по се до ва ти, а до брим де лом и кон-
струк ци је са зна че њем ‘при па да ти’. Те о риј ско упо ри ште сту ди ја на ла зи у 
ти по ло шком при сту пу, осла ња ју ћи се, пре све га, на ре зул та те ис тра жи ва ња 
кон цеп та по се сив но сти Б. Хај неа (He i ne 1997). Хај не је уста но вио из вор не 
ше ме (so u r ce sche mas) ко је пред ста вља ју син так сич ке мо де ле и ког ни тив не 
обра сце пре ма ко ји ма се из во де по се сив не кон струк ци је у ра зним је зи ци ма 
све та. Ау тор ка је има ла циљ да, у скла ду с иза бра ним при сту пом, утвр ди ко је 
су из вор не ше ме за сту пље не у бе ло ру ском и ли тав ском. У слу ча ју ка да је-
зи ци рас по ла жу с ви ше кон струк ци ја на ста лих на осно ву раз ли чи тих ше ма, 
оне обич но из ра жа ва ју раз ли чи та по се сив на зна че ња. Оту да је Ма ци те ли 
по себ ну па жњу по све ти ла се ман тич ком ре пер то а ру раз ма тра них кон струк-
ци ја ис пи ту ју ћи ко ја спе ци фич на зна че ња оне мо гу или не мо гу да из ра зе.

Пр ва два де ла сту ди је та ко ђе има ју увод ни ка рак тер, док је је згро ра да 
са др жа но у по след њем, тре ћем де лу. У пр вом де лу се бли же раз ма тра по јам 
по се си је ко ји се, иа ко уни вер за лан и из у зет но ва жан у сва ко днев ном жи во-
ту, по ка зао као вр ло те жак за де фи ни са ње и опи су ју се основ ни на чи ни 
ње го вог је зич ког ко ди ра ња. Пр во по гла вље је по све ће но по ку ша ју де фи ни-
са ња по се си је. Ау тор ка нај пре кри тич ки из ла же, ука зу ју ћи на њи хо ве мањ ка-
во сти, не ко ли ко нај у ти цај них лин гви стич ких по гле да на по се си ју на ста лих 
у окви ру раз ли чи тих при сту па и пра ва ца, да би се са ма опре де ли ла за од 
стра не ког ни тив них лин гви ста пред ло жен про то тип ски за сно ва ни мо дел 
ор га ни за ци је ове ка те го ри је ко ја је, пре ма ње ном схва та њу, мо но цен трич на 
с по се до ва њем, вла сни штвом као про то ти пич ном по се сив ном ре ла ци јом. 
Ука зу је за тим на раз ли чи те ти по ло ги је по се сив них од но са и из два ја, сле де-
ћи раз ма тра ња Л. Ста се на (sTas sen 2009), три основ на па ра ме тра ко ји де фи-
ни шу при ро ду по се си је: вре ме (као ду жи ну по се сив не ре ла ци је), ло ка ци ју 
(про стор ни од нос из ме ђу по се со ра и по се су ма ко ји мо же би ти кон кре тан, 
фи зич ки или ап страк тан, ме та фо рич ки схва ћен) и кон тро лу (до пу стљи вост 
или мо гућ ност да по се сор ко ри сти по се сум), ана ли зи ра ју ћи де таљ но ка ко се 
они ре а ли зу ју у раз ли чи тим ти по ви ма по се сив них од но са. Ау тор ка на кра ју 
пред ста вља сво ју кла си фи ка ци ју по се сив них зна че ња, за сно ва ну на би нар-
ним ка рак те ри сти ка ма по се со ра, по се су ма и по се сив не ре ла ци је (+/- људ ски 
као свој ство оба чла на ре ла ци је, +/- ап страк тан и +/- оту ђив као свој ства 
по се су ма, +/- ста лан као од ли ка са ме ре ла ци је), у ко ју ула зе: оту ђи ва стал на 
по се си ја (по се до ва ње, вла сни штво), при вре ме на по се си ја, по се си ја ко ја се 
ти че де ло ва те ла, ап стракт на по се си ја, со ци јал на по се си ја, ко ја мо же би ти 
нео ту ђи ва ка да укљу чу је срод нич ке и брач не од но се и оту ђи ва ка да се од-
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но си на не срод нич ке дру штве не од но се, и не жи ва по се си ја, ко ја мо же би ти 
нео ту ђи ва ка да об у хва та од но се ти па део – це ли на и ап стракт на с не жи вим 
ап стракт ним по се со ром. Хај не о ва ка те го ри ја не жи ве оту ђи ве по се си је је 
ис кљу че на из кла си фи ка ци је јер се ин тер пре ти ра као део до ме на ло ка ци је, 
а не по се си је. Фи зич ка по се си ја је, по ми шље њу ау тор ке, пре ла зног ти па, 
ма да пре спа да у ка те го ри ју ло ка ци је не го по се си је. Ка те го ри је не жи ве и со-
ци јал не по се си је фор ми ра не су на осно ву то га што од сту па ју од про то ти па 
по се до ва ња ко ји под ра зу ме ва чо ве ка у уло зи по се со ра и по се сум ко ји ни је 
чо век.

У окви ру дру гог по гла вља, по све ће ног је зич ком ко ди ра њу по се си је, 
ука зу је се нај пре, у окви ру фор мал них ди стинк ци ја, на две основ не вр сте 
ре а ли за ци је по се сив не ре ла ци је у је зи ци ма све та: атри бут ску и пре ди кат ску 
по се си ју, уну тар ове дру ге на раз ли ку из ме ђу кон струк ци ја са зна че њем 
‘има ти’ и ‘при па да ти’, а та ко ђе и на по јам пре ди кат ске спо ља шње по се си је. 
По том се пре зен ту ју Хај не о ва и Ста се но ва ти по ло ги ја ко ди ра ња пре ди кат-
ске по се си је у је зи ци ма све та са осам од но сно че ти ри обра сца из во ђе ња. 
Хај не о ве из вор не ше ме пред ста вља ју, ка ко је већ ре че но, исто вре ме но кон-
цеп ту ал не обра сце и обра сце гра ма ти ка ли за ци је пре ма ко ји ма су из вор но 
ло ка ци о не, аген тив не, ко ми та тив не и ег зи стен ци јал не кон струк ци је пре тво-
ре не у по се сив не. По сре ди су ше ма ло ка ци је (Lo ca tion Sche ma), ше ма ак ци-
је (Ac tion Sche ma), ше ма прат ње (Com pa nion Sche ma), шемe ег зи стен ци је 
(Exi sten ce Sche ma) у ко је спа да ју ше ма ге ни ти ва (Ge ni ti ve Sche ma), ци ља 
(Goal Sche ma), из во ра (So u r ce Sche ma), те ме (To pic Sche ma) и из јед на ча ва ња 
(Equ a ti on Sche ma). Опре де лив ши се за Хај не ов мо дел због ње го вог ког ни-
тив но-се ман тич ког устрој ства (Ста се но ва ти по ло ги ја по чи ва на фор мал ним 
кри те ри ју ми ма), ау тор ка де таљ ни је опи су је из вор не ше ме на во де ћи њи ма 
свој стве не ти по ве пре ди ка та, син так сич ке уло ге по се со ра и по се су ма и њи-
хо ву аре ал ну ди стри бу ци ју. Ка ко Хај не не об ја шња ва за што су баш ма ло пре 
по ме ну ти до ме ни иза бра ни за из во ре по се сив них кон струк ци ја, ау тор ка 
из но си ми шље ње да на кон цеп ту ал ном ни воу об ја шње ње ле жи у то ме да 
из ра зи ло ка ци је, прат ње, ци ља итд. има ју ту осо бе ност да аде кват но пред-
ста вља ју је дин ство па ра ме та ра кон тро ле и ло ка ци је ко ји фор ми ра ју сáмо 
се ман тич ко је згро по се си је, а он да по ку ша ва да по ка же ка ко се то кон крет-
но оства ру је у сва кој ше ми. На кра ју се до но се не ка ти по ло шки за сно ва на 
уоп шта ва ња о ве зи из ме ђу по се сив них зна че ња и из вор них ше ма.

У дру гом де лу сту ди је бе ло ру ски и ли тав ски је зик се кон тек сту а ли зу ју, 
а под кон тек стом се под ра зу ме ва ју сви чи ни о ци ко ји су до при не ли уоб ли ча-
ва њу ових је зи ка ка кви су да нас: ге нет ска при пад ност, ге о граф ска по зи ци ја 
и кон так ти са су сед ним је зи ци ма, те дру штве но и сто риј ски про це си кроз 
ко је су про шле за јед ни це го вор ни ка по ме ну тих је зи ка. Украт ко, бе ло ру ски 
и ли тав ски има ју мно го то га за јед нич ког, ге нет ски су бли ски, де ле исти аре-
ал ни кон текст, по след њих ве ко ва су под ути ца јем, у раз ли чи том сте пе ну и 
под раз ли чи тим окол но сти ма, два ју су сед них је зи ка, ру ског и пољ ског.

У тре ћем по гла вљу се пре до ча ва ју стра те ги је за из ра жа ва ње пре ди кат-
ске по се си је у је зи ци ма ге нет ски и ге о граф ски по ве за ним с раз ма тра ним 
је зи ци ма (с по себ ним фо ку сом на балт ске и сло вен ске), при че му се опи су-
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ју са вре ме но ста ње, ди ја хро ни раз вој, ути ца ји кон такт них је зи ка и њи хо ва 
уло га. Кла си фи ка ци ја је зи ка из при бал тич ке (Cir cum-Bal tic) обла сти, ко ји 
при па да ју гер ман ским, сло вен ским, балт ским и фин ским је зич ким гру па ма, 
на осно ву глав них стра те ги ја за ис ка зи ва ње пре ди кат ске по се си је, по ка зу је 
да они при мар но ко ри сте три из вор не ше ме: ше му ак ци је, ло ка ци је и ци ља. 

Кључ не осо бе но сти со ци о лин гви стич ког кон тек ста бе ло ру ског и ли-
тав ског у про шло сти и да нас оцр та не су у че твр том по гла вљу ко је са др жи 
основ не по дат ке о исто риј ском раз во ју књи жев них ва ри је те та, про це си ма 
стан дар ди за ци је са вре ме них је зи ка, стра ним је зич ким ути ца ји ма у ра зним 
епо ха ма, пу ри стич ким тен ден ци ја ма, сте пе ну ви ше је зич но сти у да тим је-
зич ким за јед ни ца ма и сл. 

У тре ћем де лу сту ди је пре ла зи се на сам пред мет ра да: ко ди ра ње пре-
ди кат ске по се си је у по ме ну тим је зи ци ма. Исти на, пе то по гла вље, пр во у 
овом де лу, по све ће но је опи су ме то до ло ги је ис тра жи ва ња: оно са др жи по-
дат ке о из во ри ма гра ђе (кор пу си, упит ни ци, ин тер нет). Ана ли зом ни је об у-
хва ћен ма те ри јал из ста ри јих је зич ких епо ха, из ди ја ле ка та и тра сјан ке, 
ме ша ног ру ско-бе ло ру ског ва ри је те та, али, с дру ге стра не, ко ло кви јал ни 
ва ри је те ти ни су са свим оста ли ван окви ра ис тра жи ва ња. 

У ше стом по гла вљу су пред ста вље не раз ли чи те пре ди кат ске кон струк-
ци је ко ји ма се у бе ло ру ском и ли тав ском из ра жа ва по се си ја и се ман тич ке 
функ ци је сва ке од њих. У скла ду са иза бра ним те о риј ским при сту пом ау тор-
ка је ана ли зи ра ла ко је су из вор не ше ме при сут не у ова два је зи ка, ка ко су 
оне фор мал но ре а ли зо ва не и ко ја зна че ња мо гу да из ра зе. Ана ли за је спро ве-
де на та ко што је на чи ње на ли ста мо гу ћих син так сич ких ко ди ра ња по се со ра, 
по се су ма и пре ди ка та у да тим је зи ци ма за сва ку од Хај не о вих ше ма, за тим 
су та ко до би је не кон струк ци је тра же не у кор пу су, да би на кра ју од ре ђен 
број ре зул та та био под врг нут ана ли зи. У из но ше њу ре зул та та се по ла зи од 
из вор них ше ма по ре ђа них по фре квен ци ји и зна ча ју сле де ћим ре дом: ше ма 
ак ци је, ше ма ло ка ци је, ше ма ци ља, ше ма прат ње, ше ма из во ра и ше ма из-
јед на ча ва ња. За сва ку ше му се пре до ча ва ка ко се она ре а ли зу је у бе ло ру ском, 
па за тим у ли тав ском. Ова ко струк ту ри са ни одељ ци са др же ин фор ма ци је о 
струк ту ри кон струк ци ја ко је су за сно ва не на од ре ђе ним ше ма ма, за кон струк-
ци је с ве ћим бро јем по твр да и по се сив них зна че ња та бе лар но се при ка зу ју 
кван ти та тив ни ре зул та ти се ман тич ке ана ли зе, за тим се де таљ но и на при ме-
ри ма опи су ју сва по се сив на зна че ња (од нај фре квент ни јих до мар ги нал них) 
ко ја ана ли зи ра на кон струк ци ја ре а ли зу је уз че сте на по ме не о ал тер на тив ним 
кон струк ци ја ма ко је се ја вља ју са истим зна че њем у том је зи ку и ко мен та ре 
у ко ји ма се пра ве по ре ђе ња с оним дру гим је зи ком. По ре ђе ње ре зул та та ана-
ли зе у оба је зи ка по ка зу је да је ше ма ак ци је за сту пље на у оба је зи ка и да је 
ре пре зен ту ју гла гол turėti, при мар но сред ство у до ме ну пре ди кат ске по се-
си је у ли тав ском, и блр. гла гол мець, ко ји чел но ме сто у овом до ме ну де ли 
с кон струк ци јом из ше ме ло ка ци је. У оба је зи ка, ме ђу тим, за из ра жа ва ње по-
се си је ве за не за де ло ве те ла у де скрип ци ји пред ност има ју на дру гим ше ма-
ма за сно ва не кон струк ци је с гла го лом ‘би ти’. Ло ка ци о на ше ма, чи ји је екс-
по нент кон струк ци ја у + ген., јед но је од два глав на сред ства за ис ка зи ва ње 
про то ти пич не по се си је у бе ло ру ском, док је у ли тав ском за сту пље на са мо 
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у ко ло кви јал ном је зи ку у ви ду кон струк ци је pas + аку за тив. Оба је зи ка де ле 
сле де ће од ли ке: циљ на ше ма има мар ги нал ни зна чај у до ме ну пре ди кат ске 
по се си је, где се ко ри сти за ис ка зи ва ње ап стракт не и со ци јал не по се си је, док 
је из ра зи то про дук тив на за из ра жа ва ње спо ља шње по се си је, ше ма прат ње 
се че шће сре ће у атри бут ској не го у пре ди кат ској по се си ји, ше ма из во ра је 
без зна ча ја као из вор по се сив них пре ди кат ских кон струк ци ја, док је ше ма 
из јед на ча ва ња из ра зи то про дук тив на као ис хо ди ште кон струк ци ја са зна-
че њем при па да ња. По себ но се раз ма тра ју ам би гви тет не кон струк ци је: лит. 
те ма ти зо ва ни ге ни тив ко ји се на ла зи у пре ла зној зо ни из ме ђу атри бут ске и 
пре ди кат ске по се си је и блр. кон струк ци ја с пост но ми нал ним у + ген. ко ја 
се мо же ту ма чи ти као из раз пре ди кат ске или пак спо ља шње по се си је, за тим 
кон ку рент ски од нос, фре квен ци ја и зна чењ ске спе ци фич но сти по се сив них 
струк ту ра (с да ти вом, гла го лом ‘има ти’ и у + ген.) у окви ру БКИ кон струк-
ци ја2. По гла вље за кљу чу је кра так осврт на струк ту ре ко ји ма се ис ка зу је 
пре ди кат ска по се си ја у ста ро ли тав ском и ста ро бе ло ру ском. 

Да ља ана ли за блр. мець и лит. turėti пред мет је сед мог по гла вља. Ау тор-
ка се нај пре усред сре ђу је на кон тек сте у ко ји ма је њи хо ва упо тре ба не гра-
ма тич на или у ко ји ма су дру ге по се сив не кон струк ци је уо би ча је ни је и за-
кљу чу је да се ре стрик ци је у упо тре би ових гла го ла ја вља ју у при ме ри ма у 
ко ји ма се по се сор мо же опи са ти као екс пе ри јен сер или је па си ван у ре фе-
ри са ној по се сив ној ре ла ци ји. За тим пре ла зи на раз ма тра ње њи хо вих не по-
се сив них функ ци ја: они су гра ма ти ка ли зо ва ни као по моћ ни гла го ли у од-
ре ђе ним мо дал ним и, што ва жи са мо за мець, у тем по рал ним (фу тур ским) 
кон струк ци ја ма, а сре ћу се вр ло рет ко и у ре зул та тив ним струк ту ра ма. По-
ре ђе ње ана ли зи ра них гла го ла с њи хо вим екви ва лен ти ма у су сед ним је зи-
ци ма во ди за кључ ку да се лит. и блр. гла гол ‘има ти’ на ла зи на по ла пу та 
из ме ђу ‘ја ких’ (у сми слу мо гућ но сти из ра жа ва ња по се сив них зна че ња и 
не по се сив них функ ци ја) гла го ла ‘има ти’ њи хо вих за пад них су се да (че шког, 
сло вач ког и пољ ског) и ‘сла бог’ рус. иметь, као и да су кон так ти с ‘има ти’ 
и ‘би ти’ је зи ци ма у окру же њу има ли зна ча јан ути цај на уоб ли че ње пре ла зне 
при ро де блр. мець и лит. turėti и уоп ште це лог ре пер то а ра сред ста ва из до-
ме на пре ди кат ске по се си је. 

У осмом, за кључ ном по гла вљу ау тор ка се по слу жи ла ма па ма и та бе ла-
ма да су ми ра ре зул та те ис тра жи ва ња из не те у прет ход на два по гла вља. 
Две ма се ман тич ким ма па ма по ка за но је ка ко је ка те го ри ја по се си је, пред-
ста вље на ску пом по се сив них зна че ња (рас по ре ђе них од цен тра ка пе ри фе-
ри ји ма пе по сте пе ну про то ти пич но сти), је зич ки ко ди ра на пре ди кат ским 
кон струк ци ја ма у бе ло ру ском и ли тав ском. При ка зи ва чу сту ди је је пре глед ни-
ја ко мен та ри ма про пра ће на упо ред на та бе ла глав них и спо ред них стра те ги ја 
за из ра жа ва ње раз ли чи тих по се сив них зна че ња у бе ло ру ском и ли тав ском. 
Ана ли за је по ка за ла да је кла си фи ка ци ју по се сив них пој мо ва из не ту у пр вом 
по гла вљу по треб но про ши ри ти до дат ним пот ка те го ри ја ма у окви ру ка те го-

2 По сре ди су кон струк ци је „whe re a ma trix ‘be’-cla u se go verns a wh-sub or di na te (in Rus sian, 
the k- stays for the En glish wh-; Rap pa port 1986)” (Maz zi Tel li 2015: 156). Фи нал но И озна ча ва 
ин фи ни тив.
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ри ја по се си је ве за не за де ло ве те ла (је зич ки је ре ле вант но да ли по се си ја 
укљу чу је и де скрип ци ју или не и да ли је по се сив ма ли фи зич ки де таљ) и 
ап стракт не по се си је (уо че не су ди стинк ци је у за ви сно сти од то га да ли су у 
уло зи по се су ма ду хов не осо би не, го ди не ста ро сти или бо ле сти). С дру ге 
стра не, ди стинк ци ја уну тар со ци јал не по се си је ни је се по ка за ла ре ле вант ном 
у ис пи ти ва ним је зи ци ма. У оба је зи ка фи зич ка по се си ја има по себ но ко ди-
ра ње ко је зах те ва спаци јал ну до пу ну, што го во ри у при лог то ме да се овај 
тип по се си вог од но са на ла зи на гра ни ци из ме ђу до ме на по се си је и ло ка ци-
је. У за вр шним одељ ци ма се још јед ном са же то из но се основ не слич но сти 
и раз ли ке у на чи ну на ко ји раз ма тра на два је зи ка ис ка зу ју пре ди кат ску по-
се си ју, утвр ђу је за јед нич ко на сле ђе и ре зи ми ра ју ре зул та ти ути ца ја је зич ких 
кон та ка та. Ау тор ка на кра ју из но си за вр шну оце ну о то ме да оба је зи ка 
спа да ју у пре ла зни тип из ме ђу ‘има ти’ и ‘би ти’ је зи ка, не сла жу ћи се, да кле, 
са Иса чен ком ко ји је ли тав ски увр стио ме ђу ‘има ти’ је зи ке.

На кра ју тре ба ис та ћи да се ау тор ка, по пра ви лу, ни је за до во ља ва ла 
пла ном де скрип ци је, већ је на сто ја ла да по ну ди об ја шње ње за уо че не фо р-
мал не, се ман тич ке или ди стри бу тив не осо бе но сти у упо тре би ис пи ти ва них 
струк ту ра, као и да ни је за зи ра ла од раз ма тра ња при ме ра ко ји се мо гу раз ли-
чи то ин тер пре ти ра ти и од ана ли зе гра нич них слу ча је ва ко ји не при па да ју 
ис кљу чи во до ме ну по се си је. Пред ста вље на сту ди ја мо же по слу жи ти као 
узор по то ме ка ко се осве тља ва ју раз ли чи ти аспек ти пред ме та ис тра жи ва ња 
укр ште њем раз ли чи тих при сту па, ме то да и ди сци пли на. Ње на те ма из до-
ме на син так сич ке се ман ти ке раз ма тра на је на ма те ри ја лу два ју срод них 
је зи ка, што је из и ски ва ло при ме ну контрастив не анализе. Као из во ри гра ђе 
ко ри шће ни су кор пу си, упит ни ци и, из у зет но, ин тер нет. Ком би но ва на је 
кван ти та тив на и ква ли та тив на ана ли за ма те ри ја ла, као и оно ма си о ло шки и 
се ма си о ло шки при ступ. До ми нант но син хро на пер спек ти ва упот пу ње на је 
нео п ход ним чи ње ни ца ма из до ме на ди ја хро ни је. У те о риј ском по гле ду рад 
се за сни ва на ре зул та ти ма ког ни ти ви стич ки усме ре них ти по ло шких ис тра-
жи ва ња, а по себ на па жња је по кло ње на и со ци о лин гви стич ком кон тек сту и 
ути ца ју је зич ких кон та ка та.
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UDC 811.163.41’36:811.162.1’36 

Ve ra Mi Tri no Vić. Połud nie – Północ. Serb sko-pol skie pa ra le le języko we. 
Poznań: Wydaw nic two Na u ko we Uni wersyte tu im. Ada ma Mic ki e wic za 

(= Se ria Fi lo lo gia Słowi ań ska nr 27), 2012. – 360 ss.*

0. Др Ве ра Ми три но вић, ду го го ди шњи про фе сор на Ка те дри за сла ви-
сти ку (на сту диј ској гру пи за пољ ски је зик и књи жев ност) Фи ло ло шког 
фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду и по том на Ин сти ту ту за сла ви сти ку 
Уни вер зи те та „Адам Миц ки еј вич” у По зна њу у Пољ ској, би ла је и оста ла 
до дан-да нас – ка ко се то у сво јој увод ној ри је чи књи ге (ко ју ов дје же ли мо да 
пред ста ви мо ши рој фи ло ло шкој пу бли ци) ове ис так ну те и ве о ма ком пе тент-
не пред став ни це кон тра стив них и ти по ло шких сла ви стич ких ис тра жи ва ња 
сли ко ви то из ра зио по зна ти пољ ски лин гви ста и сла ви ста Анд жеј Бо гу слав-
ски – „фи ло ло шки ам ба са дор Ср ба у Пољ ској и По ља ка у Ср би ји” (с. 9). 

Књи га Połud nie – Północ: serb sko-pol skie pa ra le le języko we („Југ – Сје вер: 
срп ско-пољ ске је зич ке па ра ле ле”) Ве ре Ми три но вић има сље де ћу гло бал ну 
струк ту ру: (1) пред го вор „из дру ге ру ке” (с. 9), гдје А. Бо гу слав ски у свом 
„Сло ву о књи зи” (Słowo o książce) ука зу је на зна чај из да ња, као и на по се бан 
до при нос ње го вог ау то ра сла ви сти ци, лин гви сти ци и уоп ште фи ло ло ло шким 
на у ка ма; (2) кра ћи про прат ни увод (Wpro wad zi e nie) (с. 11–13), гдје ау тор ка у 
оп штим цр та ма ин фор ми ше чи та о ца о сво јим срп ско-пољ ским, као и укуп-
ним кон тра стив ним сла ви стич ким ис пи ти ва њи ма у обла сти је зи ка и кул ту ре, 
ко ји су до брим ди је лом пре зен то ва ни и у да тој пу бли ка ци ји; (3) че ти ри те-
мат ске цје ли не-гла ве (с. 15–356), у ко ји ма је ау тор ка на се лек ти ван и ве о ма 
пре гле дан на чин пред ста ви ла сво ја ви ше де це ниј ска сла ви стич ка ис тра жи-
ва ња, ка ко она ко ја су об ја вље на (17 сту ди ја) та ко и она ко ја се у књи зи пр ви 
пут пу бли ку ју (3 сту ди је); (4) из во ри да ти на кра ју књи ге (с. 357–359), ко ји 
са др же пре глед ни би бли о граф ски опис сва ког од об ја вље них и нео бја вље-
них ра до ва укљу че них у ово из да ње. Ра до ви те мат ски об је ди ње ни у по себ-
ну пу бли ка ци ју пи са ни су на шест је зи ка (на срп ском, пољ ском, ру ском, 
сло ве нач ком, ен гле ском и фран цу ском), а они ко ји су ра ни је би ли до ступ ни 
лин гви стич кој јав но сти об ја вље ни су у ре но ми ра ним ча со пи си ма и ме ђу-
на род ним збор ни ци ма у раз ли чи тим зе мља ма (у Ср би ји, Пољ ској, Ру си ји, 
Сло ве ни ји, Ма ке до ни ји, Че шкој и Фран цу ској). Па жљи вом се лек ци јом и 
оку пља њем на јед ном мје сту ре пре зен та тив них ра до ва (пре те жно оних са 
на гла ше ном гла гол ском те ма ти ком) ра су тих по пе ри о дич ним фи ло ло шким 
из да њи ма чи та вог сло вен ско-европ ског кул тур ног кру га ау тор ка је до дат но 
ак ту е ли зо ва ла кон тра стив на ис тра жи ва ња сло вен ских је зи ка, књи жев но сти 
и кул ту ра да ју ћи ти ме ва жан до при нос са вре ме ним стру ја њи ма у на ци о нал-
ним сло вен ским фи ло ло ги ја ма, гдје зна чај но мје сто при па да упра во кон тра-

* Овај при лог на стао је у окви ру на уч них про је ка та Је зи ци и кул ту ре у вре ме ну и про-
сто ру (бр. 178002) и Опис и стан дар ди за ци ја са вре ме ног срп ског је зи ка (бр. 178021), ко је 
фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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стив ним и ти по ло шким про у ча ва њи ма чи ји су аспек ти по нај ви ше за сту пље ни 
и у овој књи зи.

 
1. Пр ва те мат ска цје ли на z pro Ble MaTyki przyiM ko wo-pr ze drosT ko wej („Из 

пред ло жно-пре фик сал не про бле ма ти ке”) (с. 15–129) са др жи пет те мат ских 
је ди ни ца (по гла вља) у ко ји ма ау тор ка раз ма тра раз ли чи те функ ци је и зна-
че ња (по себ но кван ти та тив но-гра ду ел на, као и про стор на и из њих из ве де-
на, ме та фо рич ка) пре фик са и пред ло га у сло вен ским је зи ци ма. 

У пр вом по гла вљу ове цје ли не на сло вље ном On an ap pa rent correspond
ence: adjec ti ves of the type przepiękny, pr zesław ny in Po lish and the ir counter
parts in Ser bo-Cro a tian („O при вид ној по ду дар но сти при де ва ти па przepiękny, 
pr zesław ny у пољ ском је зи ку и њи хо вих екви ва ле на та у срп ско-хр ват ском”) 
(с. 17–26) ау тор ка на осно ву кон фрон та тив не ана ли зе срп ских при дје ва са 
пре фик сом пре- и њи хо вих пољ ских екви ва ле на та – при дје ва са пре фик сом 
pr ze-, као и из ра за „za + од го ва ра ју ћи при дјев (или при лог)” те син так сич ке 
кон струк ци је „zbyt + основ ни при дјев (или при лог)”, до ла зи до за кључ ка да 
срп ским при дје ви ма са ела тив ним зна че њем (ти па пре кра сан) мо же да од го-
ва ра пољ ски при дјев са пре фик сом pr ze- (przepiękny), док при дје ви ма (и при-
ло зи ма) са енор ма тив ним (екс це сив ним) зна че њем (ти па пре слан, пре ду га чак, 
пре гла сно) због не раз ви је не енор ма тив не функ ци је код пре фик са pr ze- као 
екви ва лен ти од го ва ра ју на ве де не кон струк ци је (уп. Ру ка ви су би ли пре ду-
гач ки – Rę kawy były za długie, Го сти су го во ри ли пре гла сно – Goście ro zma wiałi 
zbyt głośno). 

По гла вље Pol ski pre fiks cza sow ni kowy pr ze- a serb skie/chor wac kie pre- i 
pro- : próba kon fron ta cji („Пољ ски гла гол ски пре фикс pr ze- и срп ски/хр ват-
ски пре- и про- : кон фрон та тив ни оглед”) (с. 27–40) од ра жа ва пре глед основ-
них ре зул та та до ко јих је ау тор ка до шла у сво јој док тор ској те зи об ја вље ној 
под слич ним на сло вом (Mi Tri no Vić 1990). По ла зе ћи од кра ће ди ја хро не ана-
ли зе раз во ја пра сло вен ских пре фик са (и пред ло га) *per(-) *pro(-) она на по-
ми ње да њи хов пољ ски кон ти ну ант (пре фикс pr ze-) и срп ски/хр ват ски кон-
ти ну ан ти (пре фик си пре- и про-) ни су про шли исте пу те ве раз во ја, што се 
ма ни фе сту је и у ди фе рен ци ја ци ји са вре ме ног пољ ског и срп ског је зи ка на 
да том пла ну. Про ве де на кон фрон та тив на ана ли за ових пре фик са по ка за ла 
је по сто ја ње зна чај них раз ли ка (ди вер ген ци ја) у окви ру спа ци јал них (уп. 
przejść ulicą – про ћи ули цом, przejść z do mu do ogro du – пре ћи из ку ће у ба шту) 
и пе не трант них зна че ња (уп. pr ze-gr yźć  nitkę – пре-гри сти ко нац, <ro ba ki> 
pr ze-gr yzły korę dr ze wa – <цр ви су> про-гри зли ко ру др ве та). По ред то га, 
пољ ски гла гол ски пре фикс, за раз ли ку од срп ских/хр ват ских пре фик са, 
твор бе но је огра ни чен и у сфе ри ин хо а тив но сти (уп. <ин хо акт.> про-цве та ти 
vs. <фи нит.> пре-цве та ти), де ми ну тив но сти (уп. <дем.> про-су ши ти vs. 
<аугм.> пре-су ши ти) и ре пе ти тив но сти (уп. <ре пет.> пре-чи сти ти vs. <дем.> 
про-чи сти ти) јер мо же да ре а ли зу је хо мо ним не од но се (уп. <дем./аугм.> 
pr ze-suszyć, <спац./аугм.> pr ze-la ć), али је за то мно го про дук тив ни ји од срп-
ских/хр ват ских ка да је ри јеч о тво р би пер ду ра ти ва (уп. pr ze pra so wała dwie 
god ziny vs. *pro pe gla la je dva sa ta). Ау тор ка та ко ђе за па жа да гла го ли стра ног 
по ри је кла у срп ском је зи ку ри јет ко под ли је жу пре фик са ци ји чу ва ју ћи на тај 
на чин го то во пот пу ну аспе кат ску не у трал ност (дво вид ност), док је у пољ-
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ском уо би ча је на по ја ва да се пре фик са ци јом обра зу је свр ше ни вид, а ти ме 
и вид ски пар од дво вид ског гла го ла (уп. pr ze-tran sfor mo wać – тран сфор ми-
ра ти/-фор ми са ти). 

Те мат ска је ди ни ца ове гла ве Функ ци о ни ро ва ние гла го лов дви же ния с 
при став ка ми до- и ֲри- в рус ском языке в со по ста вле нии с экви ва лентными 
при ста вочными гла го ла ми в польском и сер бо-хор ват ском языках („Функ-
ци о ни са ње гла го ла кре та ња с пре фик си ма до- и при- у ру ском је зи ку у по ре-
ђе њу са екви ва лент ним пре фик сал ним гла го ли ма у пољ ском и срп ско-хр ват-
ском је зи ку”) (с. 41–54) пред ста вља зна ча јан при лог схва та њу гла го ла кре та ња 
у ру ском је зи ку ко ји, за раз ли ку од оста лих сло вен ских је зи ка, укљу чу ју ћи 
и ов дје кон тра стив но ана ли зи ра не пољ ски и срп ски, има „функ ци о нал но 
уре ђен” си стем да те гла гол ске гру пе са про стор ном се ман ти ком. Ау тор ка 
гла го ле са на ве де ним про стор но де тер ми ни са ним пре фик си ма ана ли зи ра у 
свје тлу те о ри је се ман тич ких ло ка ли за ци ја акад. Пре дра га Пи пе ра (в., по ред 
оста лог, pi per 1997), ис ти чу ћи да се – с об зи ром на ки не тич ки аспе кат про-
стор них од но са ко јим се од ли ку ју гла го ли кре та ња – раз ма тра ни пре фик си 
до- (do) и при- (przy-) мо гу свр ста ти у адла тив ни тип, уз на по ме ну да је у 
сје вер но сло вен ским (ов дје у ру ском и пољ ском) је зи ци ма до шло до пред ло-
жне ре ду пли ка ци је пре фик са до- (do), усљед че га је по ја ча на ње го ва ли ми-
та тив на функ ци ја у кон струк ци ји „до- (do) + ге ни тив”, док је у срп ском, као 
и дру гим ју жно сло вен ским је зи ци ма ис точ не зо не, пре фикс до- пре у зи ма њем 
оп ште адла тив но-ди рек тив не функ ци је сло вен ског пре фик са при- зна чај но 
осла био сво ју ли ми та тив ну функ ци ју (уп. Упи тао сам га за што ни је до шао 
у те ки ју – Я спро сил, по че му он не ֲри шел в те кию – Zapytałem, dlac ze go nie 
przyszedł do tek kie). На сли чан на чин функ ци о ни ше и срп ски пре фикс при- у 
од но су на ње го ве ру ске и пољ ске екви ва лен те под-/pod- (уп. При шао сам 
про зо ру – Я ֲод/о/шел к ок ну – Pods zedłem do ok na) ко ји ма се, по ред адла-
тив не функ ци је, ре а ли зу је и прок си ма тив на.

У по гла вљу под на сло вом K slo ven sko-se ver no slo van skim je zi kov nim vzpo-
red ni cam, sti kom in zve zam : raz vr sti tev pred pon do- in pri- ob gla go lih pre mi-
ka nja („О сло ве нач ко-сје ве но сло вен ским је зич ким па ра ле ла ма, кон так ти ма 
и ве за ма: ди стри бу ци ја пре фик са do- и pri- са гла го ли ма кре та ња”) (с. 55–80) 
раз ма тра ју се исти ти по ви гла го ла кре та ња и пре фик са као и у прет ход ном 
по гла вљу, са мо што је са да кон фрон та тив ном ана ли зом об у хва ћен сло ве нач-
ки је зик у по ре ђе њу са сје вер но сло вен ским (пољ ским и ру ским) је зи ци ма. 
По ред сло ве нач ког је зи ка ана ли зом су об у хва ће на и ње му ге о граф ски два 
бли ска ди ја ле кат ска аре а ла ко ји има ју бо га ту до ку мен то ва ну је зич ку гра ђу 
– кај кав ски и ча кав ски. Утвр ђе но је, ме ђу тим, да је на сло вен ском ју гу са мо 
сло ве нач ки књи жев ни је зик са чу вао оп ште адла тив но зна че ње пре фик са 
pri-, ко јим се од ли ку ју и сје вер но сло вен ски је зи ци, што до дат но ука зу је на 
пре ла зни ста тус сло ве нач ког је зи ка из ме ђу сло вен ског сје ве ра и ју га, без 
об зи ра на очу ва не ар ха и зме са да тим зна че њем то га пре фик са ко ји се мо гу 
сре сти на руб ним ју жно сло вен ским го вор ним под руч ји ма (пре ма што кав-
ским обла сти ма) са ко ји ма је сло ве нач ки је зик у ду жем вре мен ском раз до бљу 
био ја че по ве зан (с. 75). 

Пе то по гла вље да те те мат ске цје ли не O po li se mii przyimków w świ e tle 
kon fron ta cji pol sko-serb ski ej: pol ski przyimek pr zez i serb skie пре ко i кроз („О 
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по ли се ми ји пред ло га у свје тлу пољ ско-срп ске кон фрон та ци је: пољ ски пред-
лог pr zez и срп ски пре ко и кроз”) (с. 81–129), ко је је ау тор ка по све ти ла по-
зна том пољ ском лин гви сти Жђи сла ви Крон жињ ској, пред ста вља оби ман 
текст (ко ји се пр ви пут пу бли ку је) са де таљ ном кон фрон та тив ном ана ли зом 
гру пе сло вен ских пред ло га са из вор ном про стор ним се ман ти ком, од но сно 
са ста тич ким и ди на мич ким аспек ти ма ло ка ли за ци је, али и не про стор ним 
(ме та фо рич ким) зна че њи ма ко ја се ре а ли зу ју у кон тек сту за хва љу ју ћи по-
ли сем ној при ро ди да тих је зич ких је ди ни ца. Да би до шла до што пот пу ни јих 
по да та ка ре ле вант них за се ман тич ку ин тер пре та ци ју ана ли зи ра них пред-
ло га ау тор ка при сту па про бле му и са ди ја хро ног и са син хро ног ста но ви шта, 
по дроб но се за у ста вља ју ћи на ко ре ла ци ји пољ ског ви ше знач ног пред ло га 
pr zez и ње го вих срп ских екви ва ле на та са еле мен ти ма ме ђу соб не си но ни ми-
је пре ко и кроз ко ји мо гу да пред ста вља ју сво је вр стан мо дел за са гле да ва ње 
про стор них од но са (и њи хо вих ме та фо ра) у сло вен ским је зи ци ма на ре ла-
ци ји Сје вер – Југ. У ту свр ху у ис тра жи ва њу се при мје њу је кон цеп ту ал ни 
апа рат те о ри је се ман тич ких ло ка ли за ци ја ко ји се са сто ји од три еле мен та: 
објек та ло ка ли за ци је (тра јек то ра), ло ка ли за то ра (ланд мар ка) и ори јен ти ра 
(в., при је све га, pi per 1997). Раз ли чи ти аспек ти кре та ња (адла тив ни, абла тив-
ни, пер ла тив ни) про сто ром од јед ног до дру гог објек та ко ји ма се од ли ку је 
се ман ти ка ана ли зи ра них пред ло га пред ста вље ни су гра фич ки у ви ду оп ште 
кон цеп ту ал не схе ме Из вор – Пут – Циљ (пољ. Źródło – Ścieżka – Cel). Ког-
ни тив не осно ве кон фрон та тив не ана ли зе, као и укљу чи ва ње у ис тра жи ва ње 
ди ја хро ног аспек та, до пу сти ли су ау то ру да уо чи ди вер гент не и кон вер гент не 
тен ден ци је у раз во ју ана ли зи ра них пред ло га. 

2. Дру га гла ва под на зи вом wokół serB sko-pol skicH ro zBieżności w re a-
li za cji sTruk Tur Gra MaTyczn ycH („О срп ско-пољ ским не по ду дар но сти ма у 
ре а ли за ци ји гра ма тич ких струк ту ра”) (с. 131–217) има шест те мат ских је ди-
ни ца у ко ји ма је раз мо тре но функ ци о ни са ње по је ди них вр ста ри је чи (гла-
го ла, за мје ни ца, при дје ва), као и њи хо вих гра ма тич ких ка те го ри ја (ви да, 
вре ме на, ли ца, по се сив но сти, сте пе на по ре ђе ња) у сло вен ским је зи ци ма у 
кон тра стив ном свје тлу. 

У пр вој те мат ској је ди ни ци ове гла ве Fon cti on ne ment de l’a spect dans 
les ver bes d’em prunt en po lo na is et en ser bo-cro a te („Функ ци о ни са ње ви да у 
по зајм ље ним гла го ли ма у пољ ском и срп ско-хр ват ском је зи ку”) (с. 133–145), 
ко ја, до дај мо ус пут, пред ста вља сво је вр стан на ста вак раз ра де про бле ма ти ке 
на зна че не у јед ном ди је лу дру ге те мат ске је ди ни це у прет ход ној гла ви књи-
ге, об ра ђе ни су сло вен ски дво вид ски гла го ли, тј. гла го ли ко ји не ма ју фор-
мал не (пре фик сал не и/или су фик сал не) вид ске по ка за те ље и чи је лек сич ко 
зна че ње об је ди њу је функ ци је свр ше но га и не свр ше но га ви да. Ау тор ка се у 
сво јој ана ли зи огра ни чи ла на гла го ле да те вр сте по зајм ље не из за пад но е вроп-
ских је зи ка и њи хо ву адап та ци ју основ ној, дво ком по нет ној сли ци сло вен ског 
вид ског си сте ма у два ге о граф ски уда ље на сло вен ска је зи ка – пољ ском и 
срп ско-хр ват ском. Она за па жа да у оба по ре ђе на је зи ка по сто је дво вид ски 
гла го ли ко ји ни су об у хва ће ни пре фик сал ном пер фек ти ви за ци јом (нпр. 
egzysto wać – ег зи сти ра ти, ma new ro wać – ма не ври ра ти/ма не ври са ти, asysto wać 
– аси сти ра ти и др.). Ме ђу тим, раз ли ке у функ ци о ни са њу дво вид ског гла гол-
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ског под си сте ма из ме ђу два по ре ђе на је зи ка су зна чај не јер је у срп ском је зи ку 
(као и дру гим ју жно сло вен ским је зи ци ма), за раз ли ку од пољ ског (и дру гих 
сје ве ро сло вен ских је зи ка), дво вид ност за сту пље ни ја у обла сти из вор них 
(сло вен ских) гла го ла, док у пољ ском пре фик си у по зајм ље ним гла го ли ма 
има ју да ле ко ва жни ју чи сто аспек ту ал ну уло гу не го у срп ском, по што за хва-
љу ју ћи њи ма мо же да се у ве ли ком бро ју слу ча је ва обра зу је свр ше ни вид, а 
ти ме и вид ски пар; уп. по ред мо гућ но сти пре фик сал не пер фек ти ви за ци је у 
оба је зи ка (ис-кри ста ли зи ра ти/ис-кри ста ли ста ти – s-krysta li zo wać) и не-
мо гућ ност пре фик са ци је у срп ском у од но су на пољ ски: ас фал ти ра ти (сврш. 
и не сврш. вид) – wy-as fal to wać/za -аsfal to wać (сврш. вид). Уз на ве де не раз ли-
ке ау тор ка уо ча ва још не ке, као, на при мјер, ре ла тив но сла би ју по ве за ност 
ка те го ри ја ви да и вре ме на у срп ском и дру гим ју жно сло вен ским је зи ци ма, 
за раз ли ку од пољ ског и дру гих сје вер но сло вен ских је зи ка, гдје је та вид-
ско-вре мен ска ве за ве о ма ја ка. До дај мо ово ме да пре фик сал на (као и су фик-
сал на) тво р ба пар них по ви ду гла го ла од дво вид ских гла го ла не по ни шта ва 
њи ма има нент ну дво вид ност, што зна чи да гла гол и да ље функ ци о ни ше као 
дво вид ски, а пре фик сал ни (или су фик сал ни) пар се ко ри сти па ра лел но.

Дру го по гла вље ове цје ли не The Plu per fect : Ser bo-Cro a tian and the North 
Sla vo nic pa ral lels („Плу сквам пер фе кат: срп ско-хр ват ски је зик и сје вер но сло-
вен ске па ра ле ле”) (с. 147–165) по све ће но је раз во ју и са вре ме ном ста ту су 
јед не спе ци фич не и прак тич ки из гу бље не гла гол ске ка те го ри је у ве ћи ни 
са вре ме них сло вен ских је зи ка – плу сквам пер фек ту – у срп ском (као јед ном 
од ју жно сло вен ских је зи ка) те у пољ ском и ру ском (као нај сје вер ни јим сло-
вен ским књи жев ним је зи ци ма). Про цес по вла че ња из упо тре бе овог дав но-
про шлог вре ме на, ко је је број ним ге нет ским, мор фо ло шким и се ман тич ким 
од но си ма по ве за но с пер фек том, ни је те као на исти на чин и истом бр зи ном 
у свим ди је ло ви ма сло вен ског аре а ла, што, ис ти че ау тор ка, ути че на ра зно-
вр сност зна че ња да тог об ли ка. Та ко, ре ци мо, дав но про шло ври је ме у ру ском 
је зи ку је ве о ма ра но из и шло из упо тре бе, а ње гов „сук це сор” је мо дал на 
кон струк ци ја са адвер за тив ним зна че њем ко ја се са сто ји од основ ног гла го ла 
у про шлом вре ме ну и не на гла ше ног и не про мјењ љи вог из ра за (пар ти ку ле) 
было и ко ја пред ста вља пр ви члан (су прот не не за ви сно сло же не) ре че ни це, 
гдје дру ги дио ре че ни це ко ји по чи ње ве зни ци ма но, да и сл. озна ча ва си туа-
ци ју су прот ну рад њи (или ста њу) из ра же ној кон струк ци јом с было (нпр. На-
ча ло было мо ро зить, но потом по све тле ло; Он ֲо ֵ ел было, да его вер ну ли). 
Пољ ски плу сквам пер фе кат, ко ји се са сто ји од ре струк ту ра ли зо ван ног фи-
нит ног пре те ри тал ног об ли ка основ ног гла го ла (за пра во па р ти ци па на -ł) и 
ре лик та ко пу ле (пост по зи тив ног, не на гла ше ног не фи нит ног па р ти цип ског 
об ли ка по моћ ног гла го ла być), по чео се на гло гу би ти у XIX и на ро чи то у 
XX ви је ку, та ко да га са вре ме не гра ма ти ке да нас не ре ги стру ју као жи ву гла-
гол ску ка те го ри ју, без об зи ра на то што по је ди ни лин гви сти ис ти чу да ње го-
ва упо тре ба има ка рак тер мар ки ра ног стил ског сред ства (уп. Ba je ro wa 1992: 
179 и д.). Као илу стра ци ја та кве упо тре бе мо же да по слу жи сље де ћи при мјер 
из са вре ме не књи жев но сти: Mówił, że... na pi sał był kiedyś po wi eść, którą je go 
pamięci za dedyko wał (dąBrow ska 1988: 121–122). За раз ли ку од ру ског плу-
сквам пер фе кат ског ре лик та и сла бо очу ва не (ар ха ич не) пољ ске фор ме да тог 
об ли ка, срп ско-хр ват ски плу сквам пер фе кат, ко ји се са сто ји од ко пу ле (ау то-
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ном ног фи нит ног пре те ри тал ног об ли ка гла го ла би ти) и пар ти ци па на -л 
(не фи нит ног об ли ка основ ног гла го ла), има ста тус ре гу лар ног чла на гла гол-
ског си сте ма и ак тив не гра ма тич ке ка те го ри је (о че му свје до че и при мје ри 
стил ски не мар ки ра не упо тре бе на ве де ни у ра ду, ко ји су екс цер пи ра ни из 
пу бли ци стич ких тек сто ва, као и из књи жев них тек сто ва нај по зна ти јих пи-
са ца), иа ко је ње го ва упо тре ба у по ре ђе њу са пе р фек том огра ни че на. По ред 
то га, до да је ау тор ка, срп ско-хр ват ски плу сквам пер фе кат је очу вао и сво ју 
основ ну осо би ну дис тант но сти, од но сно ан те ри ор но сти (у од но су на про шлу 
рад њу о ко јој се ре фе ри ше у го вор ном тре нут ку) по ве за ну са ка те го ри јим 
так си са (уп. Они су би ли оти шли, кад је он до шао). Исто та ко, ре зул тат рад-
ње ис ка за не да тим об ли ком се де зак ту е ли зу је за хва љу ју ћи упра во дру гој 
про шлој рад њи ко ја је усли је ди ла на кон те (плу сквам пер фе кат ске) рад ње, а 
о че му се та ко ђе ре фе ри ше у го вор ном тре нут ку (tem pus di cen di). 

У по гла вљу Uwa gi o serb skich/chor wac kich i pol skich re la to rach po sesywn ych  
či ji/cz yj i ko ji/który („За па жа ња о срп ским/хр ват ским и пољ ским по се сив ним 
ре ла то ри ма чи ји/cz yj и ко ји/który”) (с. 167–176) ана ли зи ра се по се сив на функ-
ци ја од но сно-упит не за мје ни це чи ји (czyj) и ге ни тив ског об ли ка за ме ни це 
ко ји (który) у срп ском/хр ват ском и пољ ском је зи ку, при че му се по себ на па жња 
усмје ра ва на раз ли ке у тек сту ал ној ди стри бу ци ји, фре квен ци ји и оп се гу 
њи хо ве упо тре бе. Док се у пољ ском је зи ку, ис ти че ау тор ка, ап со лут на пред-
ност да је ге ни тив ском (флек сив ном па де жном) об ли ку за ме ни це który у 
ње ној по се сив ној функ ци ји, до тле у срп ском/хр ват ском (на ро чи то у срп ском, 
као и у оста лом ју жно сло вен ском аре а лу) као основ ни ве зник у по се сив ној 
ре ла тив ној кон струк ци ји пре вла да ва ре ла тор ти па чи ји. Уо че на гра ма тич ка 
не јед но род ност да тих по се сив них ре ла то ра ути че на њи хо ву син так сич ку 
ако мо да ци ју у окви ру ре ла тив них ре че нич них кон струк ци ја. Њи хо ва пак 
не јед на ка за сту пље ност у два по ре ђе на је зи ка, до да је она, од ре ђу је од но се 
пре вод не екви ва лен ци је при дво смјер ном пре во ђе њу тек сто ва. 

 По гла вље под на сло вом Za im ki 3. osoby w fun kcji ana forycznej w serb skim, 
pol skim i rosyjskim tekście nar racyjnym („За ме ни це 3. ли ца у функ ци ји ана-
фо ре у срп ским, пољ ским и ру ским на ра тив ним тек сто ви ма”) (с. 177–183) 
пред ста вља ана ли тич ки осврт на пр о но ми на ли за ци ју као ана фо ри за ци о ни 
по сту пак и њен од нос пре ма дру гим сред стви ма ко ди ра ња те мат ског кон-
ти ну и те та у дис кур су у три сло вен ска је зи ка – срп ском, пољ ском и ру ском. 
Ау тор ка до ла зи до за кључ ка да нај ви ши сте пен те мат ске по ве за но сти са 
прет ход ним кон тек стом ко ди ра нул та ана фо ра (од но сно – у је зи ци ма са раз-
ви је ном флек си јом, као што су сло вен ски – лич ни гла гол ски на ста вак у 
усло ви ма оба ве зне ко ор ди на ци је су бјек та са гла го лом; уп. у срп. и пољ.: 
ивануниколајевичу све је по зна то, он све зна и све раз у ме. Он зна да је у 
мла до сти /Ø/ по стао жр тва зло чи на ца хип но ти зе ра; IwannIkołajewIcz wie 
wszystko i wszystko ro zu mie. /Ø/ Wie, że za młodu /Ø/ padł ofi arą występnych 
hip notyzerów), за тим (на гла ше не и не на гла ше не) за мје ни це (уп. у рус. и срп.: 
МарьядМитриевна сла бо улыбну лась и протяну ла ГедеоновскоМу свою пу хлую 
руку. Он при бли зился к ней гу ба ми, а она по до дви ну ла к не му свое кре сло; 
МаријадМитријевна се ма ло осмех ну и пру жи ГедеоновскоМ сво ји пу нач ку 
руку. Он је при не се усна ма, и она по ма че к ње му сво ју фо те љу) и пу на име-
нич ка фра за (уп. пољ. пре вод прет ход ног при мје ра: MarIaDMItrIjewna 
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uśmiechnęła się bla do i wyciągnęła do Ge de o now ski e Go pulchną rękę. Ge de o now ski 
przylgnął do tej ręki us ta mi, a MarIaDMItrIjewna przysunęła do ni e go swój fo tel). 
Пре во ди књи жев ног тек ста са ру ског је зи ка на пољ ски и срп ски по ка за ли 
су да је тек сту ал на ди стри бу ци ја за мје ни ца у три по ре ђе на је зи ка раз ли чи-
та. Нај ве ћи кон траст на да том пла ну ис по љен је из ме ђу ру ског тек ста у ко јем 
се за мје нич ка ана фо ра у прин ци пу упо тре бља ва и пољ ског гдје се она у 
прин ци пу из о ста вља, док срп ски је зик за у зи ма сред њу по зи ци ју са упо тре-
бом за мје ни ца ко ја је огра ни че ни ја не го у ру ском је зи ку, али сва ка ко не до 
те мје ре као у пољ ском гдје је њи хо ва ели ми на ци ја уо би ча је на. 

По гла вље О не ким осо бе но сти ма срп ског ком па ра ти ва (у све тлу си-
ту а ци је у дру гим сло вен ским је зи ци ма) (с. 185–206) по све ће но је тзв. „ап со-
лут ном ком па ра ти ву” као је зич кој је ди ни ци са по себ ним се ман тич ким и 
праг ма тич ким по тен ци ја лом у срп ском је зи ку у по ре ђе њу са дру гим сло вен-
ским је зи ци ма у ко ји ма да та по ја ва не на ла зи свој пу ни од раз. Та кав ком па ра тив 
од ли ку је се ти ме што се упо тре бља ва сло бод но, у ап со лут ној ре а лиза ци ји, 
тј. без из ра зи тог ана фо рич ки усло вље ног тек сту ал ног фо на (без кон тек стуа-
ли за ци је), што, дру гим ри је чи ма, зна чи да се ње го вом упо тре бом не екс пли-
ци ра дру ги члан по ре ђе ња (se cun dum co ma ra ti o nis), ни ти је тај члан мо гу ће 
ре кон стру и са ти на осно ву ши рег кон тек ста, као, нпр., у ре че ни ца ма или 
из ра зи ма ти па „Па ле су ја че ки ше”, „ха љи на за де бљи стас”, чи ја упо тре ба 
има са свим узу е лан ка рак тер у срп ском је зи ку. Аре ал на ди стри бу ци ја ап со-
лут ног ком па ра ти ва у сло вен ском је зич ком сви је ту је ве о ма не у јед на че на, 
ис ти че ау тор ка, до да ју ћи да је она ка рак те ри стич на за за пад но- и ју жно сло-
вен ске је зи ке те да се у том по гле ду мо гу из дво ји ти дви је зо не: зо на жи ве 
упо тре бе (сло вач ки, че шки, лу жич ко срп ски, сло ве нач ки и по себ но срп ски 
је зик) да тог ти па ко ма ра ти ва и зо на гдје је та упо тре ба огра ни че на (пољ ски 
је зик) или ма р ги нал на (ру ски је зик), или чак из о ста је (бу гар ски и ма ке дон-
ски је зик, у ко ји ма је усљед „бал ка ни за ци је” до шло до спе ци фич них из мје-
на у обла сти мор фо ло ги је и син так се). По ре ђе ње при мје ра са упо тре бом 
срп ског ап со лут ног ком па ра ти ва екс цер пи ра них из књи жев них дје ла и пу-
бли ци стич ког ма те ри ја ла пре у зе тог са Ин тер не та и њи хо вих пре во да на 
пољ ски је зик по ка зу је да срп ском ап со лут ном ком па ра ти ву као екви ва лен ти 
у пољ ском мо гу да од го ва ра ју (по ред вр ло огра ни че не упо тре бе ап со лут ног 
ком пар ти ва) при дјев ски по зи тив и при дјев ски не ги ра ни ан то ним, као и 
кон струк ци ја co + ком па ра тив од го ва ра ју ћег при дје ва. Ана ли за је та ко ђе 
по ка за ла да срп ска је зич ка нор ма у по ре ђе њу са пољ ском, по себ но ка да је 
ри јеч о пу бли ци стич ком сти лу, че стом упо тре бом ап со лут ног ком па ра ти ва 
по сти же (и до пу шта) убла же ну сти ли за ци ју ис ка за, што, за раз ли ку од пољ-
ских екви ва ле на та (при је све га по зи ти ва од го ва ра ју ћег при дје ва) у окви ру 
да тог сти ла, упу ћу је на фор му ли са ње су до ва са ма њом мје ром ка те го рич-
но сти (с. 201).

По сљед ња те мат ска је ди ни ца ове гла ве Naj now sze ten den cje w za kre sie 
ako mo da cji aspek to wej in ter na cjo na lizmów cza sow ni kowych w języku serb skim 
i pol skim („Нај но ви је тен ден ци је у обла сти аспе кат ске ако мо да ци је ин тер-
на ци о нал них гла го ла у срп ском и пољ ском је зи ку”) (с. 207–217) пред ста вља, 
ре кли би смо, сво је вр стан на ста вак да ље раз ра де про бле ма ти ке крат ко на-
зна че не у јед ном ди је лу дру ге те мат ске је ди ни це у пр вој гла ви књи ге (с. 
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27–40), као и на ста вак ши ре ана ли зе пре фик сал не пер фек ти ви за ци је (адап-
та ци је) по зајм ље них дво вид ских гла го ла (ти па (срп.) ре а го ва ти – од-ре а го-
ва ти, (пољ.) re a go wać – zare a go wać) пре зен то ва не у пр вој те мат ској је ди-
ни ци (на фран цу ском је зи ку) да те (дру ге) гла ве (с. 133–145). Уз за па жа ња и 
кон ста та ци је на ве де не у два прет ход на тек ста са слич ном про бле ма ти ком 
ау тор ка за хва љу ју ћи кон тра стив ној ана ли зи срп ских и пољ ских гла го ла 
стра но га по ри је кла екс цер пи ра них из но вог ма те ри ја ла до ла зи до до дат них 
за кљу ча ка у по гле ду оп се га и ди на ми ке про це са аспе кат ске адап та ци је тих 
(по пра ви лу дво вид ских) гла го ла ко ји при па да ју ин тер на ци о нал ној лек си ци 
(по зајм ље ној пр вен стве но из за пад но е вроп ских је зи ка). На и ме, у пољ ском 
је зи ку ме ха ни зам мор фо ло шке (пре фик сал не) пер фек ти ви за ци је дво вид ских 
гла гол ских по су ђе ни ца ве о ма је ак ти ван и си стем ски уко ри је њен, док у срп-
ском је зи ку про це си (пре фик сал не) адап та ци је те ку спо ри је, усљед че га је 
број мор фо ло шки не а дап ти ра них дво а спе кат ских гла го ла знат но ве ћи. Ме-
ђу тим, ис ти че ау тор ка, у по сљед њем пе ри о ду мар ки ра ње пер фек тив но сти 
гла гол ских по зајм ље ни ца пу тем пре фик са ци је по ја ча но је и у срп ском је зи-
ку, што она илу стру је број ним при мје ри ма ин тер на ци о нал них гла го ла под-
врг ну тих про це су пре фик сал не адап та ци је, чи ји убр за ни тем по, као и на-
гла ше ну фре квент ност да тих гла го ла, по твр ђу ју и ис тра жи ва ња дру гих 
сла ви ста. Да ти ино ва тив ни про цес, ко ји је при су тан у свим са вре ме ним 
сло вен ским је зи ци ма, ау тор ка обра зла же праг ма тич ким раз ло зи ма, од но сно 
по тре ба ма пре ци зи ра ња гла гол ских зна че ња (свр ше но сти/не свр ше но сти 
гла гол ске рад ње) у усло ви ма све раз ви је ни је, до огром них раз мје ра гло ба-
ли зо ва не (по себ но у сфе ри по ли ти ке, еко но ми је и кул ту ре) ко му ни ка ци је. 

 
3. Тре ћа гла ва z praG MaTyki ForM wer BalnycH ja ko środka Bu dowy Tek sTu 

nar racyjne Go („Из праг ма ти ке гла гол ских об ли ка као сред ства за гра ђе ње 
на ра тив ног тек ста”) (с. 219–310), ко ја је, као и прет ход на, по ди је ље на на шест 
по гла вља, по све ће на је праг ма тич ко-сти ли стич кој ана ли зи упо тре бе гла-
гол ских об ли ка (при је све га у на ра тив ној уло зи) у срп ским, пољ ским и ру-
ским књи жев ним тек сто ви ма и њи хо вим ме ђу соб ним пре во ди ма, а ди је лом 
и у пре во ди ма на ен гле ски и фран цу ски је зик. 

У пр вој те мат ској је ди ни ци ове гла ве под на зи вом О ите ра тив ном кон-
ди ци о на лу у де ли ма Иве Ан дри ћа – у ори ги на лу и пољ ским, ру ским и ен гле-
ским пре во ди ма (с. 221–234) ана ли зи ра се је дан срп ски ана ли тич ки мо дал ни 
об лик – кон ди ци о нал – као ти пич но сред ство за ис ка зи ва ње син так сич ке 
(пре те ри тал не) ите ра тив но сти у на ра тив ним (при је све га књи жев ним) текс-
то ви ма (нпр. Раз го вор би по чео ра но, у то плој сен ци јед не над стре шни це) 
у по ре ђе њу са ње го вим екви ва лен ти ма у пољ ском, ру ском и ен гле ском. Пољ-
ски и ру ски, као и дру ги сје вер но сло вен ски је зи ци, мо гу да, за раз ли ку од 
срп ског (и дру гих ју жно сло вен ских је зи ка), ите ра тив ност из ра жа ва ју и на 
мор фо ло шком ни воу (син те тич ки) – по мо ћу гла го ла ти па (пољ.) siadywać, 
czytywać и (рус.) си жи вать, читывать. На сли чан на чин ко ри сте се и гла-
го ли не-јед но смјер ног кре та ња (пољ.) chod zić и (рус.) хо дить, ко ји мо гу да 
ис ка зу ју по на вља ње рад ње, до да је ау тор ка. Ис тра жи ва ње је по ка за ло (до-
дат но по твр ди ло) да ен гле ска ана ли тич ка мо дал на кон струк ци ја „wo uld + 
ин фи ни тив” мо же да слу жи као пан дан срп ском ите ра тив ном кон ди ци о на лу 
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(без об зи ра на то што она, на по ре до са дру гим кон струк ци ја ма, мо же да из ра-
жа ва и ха би ту ал ност). По ре ђе њем ори ги на ла (не ко ли ко ода бра них Ан дри-
ће вих дје ла) и њи хо вих пре во да на три на ве де на је зи ка ау тор ка је кон ста то-
ва ла да се за ис ка зи ва ње ите ра тив но сти ко ри сте (као пре вод ни екви ва лен ти 
срп ског кон ди ци о на ла) раз ли чи та је зич ка сред ства: (1) лек сич ка – при ло шке 
од ред бе (нпр. пољ. zazwyczaj; (рус.) обычно), гла го ли са ха би ту ал ним зна че-
њем (уп. срп. Та да би поп Ни ко ла че сто по ка зао чи бу ком на ка са бу / (пољ.) 
Wtedy pop Ni ko la często zwykł wskazywać cybuc hem na kasabę.), мо дал ни гла-
го ли у ите ра тив ној упо тре би (уп. срп. Ха им не би из др жао ду го и при ла зио 
би опет фра-Пе тру / пољ. Cha im nie po tra fił długo utrzymać się w ryzach...), 
гла го ли са зна че њем ире гу лар ног по на вља ња (нпр. пољ. zda r zać się/zda rzyć 
się, рус. слу ча ется/слу чи лось); (2) гра ма тич ка – ви ше крат ни гла го ли (уп. 
пољ. mi e wać – Traw nic za nie mi e wa li ta kie dni, gdy.../ рус. бывать – быва ли 
дни, ког да...), ко ре ла тив но-крат не кон струк ци је са ве зни ци ма ко ји сиг на ли-
зу ју по на вља ње рад ње (уп. срп. Кад год би чуо пи сак ло ко мо ти ве, Али хо џа 
би на мр штио че ло / пољ. Ile kroć do latywa ł go gwizd lo ko motywy, Ali ho dža 
marszczył czoło / рус. Едва заслыֵав гу док па ро во за, Али-ход жа хму рился); 
(3) кон тек сту ал на – мар ке ри ите ра тив но сти (по ка за те љи плу рал но сти си-
ту а ци ја) у по чет ној се квен ци тек ста (нпр. пољ. często zdar za się / рус. ча сто 
быва ет / енг. of ten (is) the ca se <у слу ча је ви ма ка да ни је упо тре бље на кон-
струк ци ја „wo uld + инф.”>). 

Дру го по гла вље ове те мат ске цје ли не Не ко ли ко за па жа ња о плу сквам-
пер фек ту као сред ству сти ли за ци је тек ста у „Се о ба ма” Ми ло ша Цр њан-
ског (у ори ги на лу и пољ ском пре во ду де ла) (с. 235–245) по све ће но је ана ли зи 
упо тре бе и стил ских мо гућ но сти срп ског плу сквам пер фек та у књи жев ном 
дје лу у по ре ђе њу са ње го вим пољ ским (пре вод ним) екви ва лен том. Уо че но 
је, по ред оста лог, да, на при мјер, М. Цр њан ски нео бич но че сто ко ри сти ову 
фор му, што по себ но до ла зи до из ра жа ја ако се упо ре ди фре квен ци ја да тог 
об ли ка у I књи зи ро ма на Се о бе (гдје је на 206 стр. тек ста ре ги стро ва но чак 415 
при мје ра) са ње го вом фре квен ци јом у по зна тим дје ли ма дру гих пи са ца (гдје је 
на 2805 стр. „об је ди ње ног” тек ста пе то ри це пи са ца – И. Ан дри ћа, М. Ла ли-
ћа, М. Па ви ћа, М. Се ли мо ви ћа и Д. Ћо си ћа – про на ђе но све га 208 при мје ра). 
По ред фре квен ци је, стил ском ефек ту код М. Цр њан ског до при но си и на чин 
(мо дел) на ко ји се плу сквам пер фе кат ко ри сти: ва ри ра ње имер фе кат ске и 
пер фе кат ске спо не (био је / бе ше (би ја ше) + л-пар ти цип), као и ин вер зи ја те 
спо не (нпр. до шла је би ла). Иа ко се у пољ ском је зи ку плу сквам пер фе кат не 
упо тре бља ва као жи ва ка те го ри ја, он ипак, ис ти че ау тор ка, мо же да се ак ти-
ви зи ра (за хва љу ју ћи то ме што је још уви јек при су тан у па сив ној ком пе тен-
ци ји По ља ка) у од ре ђе ној вр сти тек сто ва, при је све га као ја ко екс пре сив но 
стил ско сред ство, што по себ но до ла зи до из ра жа ја у два слу ча ја (по свје до че на 
у да том ис тра жи ва њу при мје ри ма из ана ли зи ра ног ро ма на М. Цр њан ског и 
ње го вог пре во да на пољ ски је зик): (1) при ли ком отва ра ња на ра тив ног тек ста 
(у екс по зи ци ји ве ће тек сту ал не цје ли не) и (2) при ли ком при мје не по ступ ка 
сти ли стич ке „ин кру ста ци је” тек ста (уме та ња тек стов ног сег мен та /изо ло-
ва них ре че ни ца/ из дру гог, су по ни ра ног, нај ши ре схва ће ног при по вје дач ког 
пла на), ко ји у на ра ци ју уно си сти ли стич ки „пре дах” и „освје же ње” до при-
но се ћи ти ме пре по зна тљи вој ље по ти пи шче вог сти ла. 
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У тре ћем по гла вљу ове те мат ске цје ли не на сло вље ном Не ка за па жа ња 
о срп ско хр ват ском ао ри сту као пре вод ном екви ва лен ту пољ ског оп штег 
пре те ри та у на ра тив ном тек сту (с. 247–264) раз ма тра се про блем ко ре ла-
ци је из ме ђу нор ме при по ви је да ња и лин гви стич ке нор ме кроз при зму кон-
фрон та ци је на ра тив не нор ме у до ме ну упо тре бе пре те ри тал них вре ме на у 
два сло вен ска је зи ка – пољ ском и срп ско-хр ват ском – ко ји при па да ју раз ли-
чи тим ком плек си ма сло вен ског је зич ког аре а ла – сје вер ном и ју жном. На-
су прот уста ље ној си ту а ци ји стан дард ног на ра ти ва у пољ ском је зи ку, ко ји 
на кон ра ног гу бит ка ао ри ста и им пер фек та у фа зу свог књи жев ног оформ-
ља ва ња ула зи са јед ним оп штим пре те ри том (сло же ним про шлим вре ме ном), 
у срп ско-хр ват ском је у то ку „жи ви” про цес ре струк ту ра ли за ци је тем по рал-
ног си сте ма, на ро чи то у сфе ри пре те ри та, с об зи ром на то да је на ра тив на 
нор ма флек си бил на, под ло жна ва ри ја ци ја ма. Ипак, као основ на опо зи ци ја 
(у на ра тив ном дис кур су) у обла сти пре те ри та из два ја се (пер фек тив на) опо-
зи ци ја пер фе кат (свр ше но га ви да) као не мар ки ра на vs. ао рист (у са вре ме-
ном је зи ку нај че шће ве зан за пер фек тив ност) као мар ки ра на ка те го ри ја. 
Ау тор ка на осно ву ана ли зе пољ ског пре те ри та и ње го вих срп ско-хр ват ских 
екви ва ле на та (при је све га ао ри ста) на тек сто ви ма при по ви јет ки на пољ ском 
је зи ку и њи хо вих пре во да на срп ско-хр ват ски – Го спо до, из во ли те у плин ску 
ко мо ру Т. Бо ров ског и Мно го пе ска и ма ло Ј. Анд же јев ског – уо ча ва да се пољ-
ски ау то ри за ор га ни зо ва ње на ра тив ног тек ста слу же кон тра сти ра њем им пер-
фек тив ног пре зен та (Т. Бо ров ски) или им пер фек тив ног пре те ри та (Ј. Анд же-
јев ски) као по ка за тељâ ха би ту ал них, уо би ча је них рад њи, с јед не стра не, и 
„ао ри стич ки” упо тре бље них ни зо ва пре те ри та свр ше но га ви да као по ка за-
те ља сце на са кул ми на тив ним на бо јем драм ске на пе то сти, с дру ге стра не, 
те да је у срп ским пре во ди ма са чу ван спо ме ну ти кон траст, с об зи ром на то 
да се ха би ту ал на ди мен зи ја из ра жа ва пре зент ским об ли ци ма, а ди на мич ност 
и дра ма ти за ци ја на ра тив ног то ка – улан ча ним об ли ци ма ао ри ста. Ана ли за 
је та ко ђе по ка за ла да мо ти ва ци ју за из бор ао ри ста у на ра тив ном тек сту пре-
во да (а не ње му кон ку рент ног об ли ка – пер фек та свр ше ног ви да) ва ља тра-
жи ти при је све га на праг ма тич ком пла ну – у окви ру опо зи ци је дис тан ци-
ра но сти/не ди стан ци ра но сти, ка да је ре ле вант но да ли се мо ме нат нај ши ре 
схва ће ног уче шћа ау то ра по ру ке у до га ђа ји ма о ко ји ма са оп шта ва ак ти ви ра 
или не. Про ве де на ана ли за има ка ко те о риј ску та ко и прак тич ну вред ност, 
јер, до да је у свом за кључ ку ау тор ка, од ре ђи ва ње тек сту ал них усло ва ко ји 
по го ду ју упо тре би – на мје сту јед но о бра зног оп штег пре те ри та у пољ ском 
је зи ку – јед ног од са чу ва них у срп ско-хр ват ском је зи ку пре те ри тал них об ли-
ка (ов дје ао ри ста) пред ста вља ва жан не са мо гло то ди дак тич ки већ и пре во-
ди лач ки про блем, с об зи ром на то да упо тре ба у пре во ду, по ред сло же ног 
про шлог вре ме на, и дру гих пре те ри тал них об ли ка, при је све га ао ри ста, 
до при но си пла стич ни јем пре до ча ва њу чи та о цу ли те рар не фак ту ре из во ри-
шног дје ла (с. 260).

Че твр та те мат ска је ди ни ца да те гла ве Екви ва лен ти оп штег пре те ри та 
пољ ског и ру ског је зи ка у са вре ме ном срп ском на ра тив ном тек сту (ста тус 
и функ ци је про стих пре те ри та као пан да на пољ ских и рус ских об ли ка про-
шлог вре ме на у нај но ви јим срп ским пре во ди ма) (с. 265–281) пред ста вља на 
не ки на чин да љу раз ра ду про бле ма ти ке на зна че не у прет ход ном по гла вљу 
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– са да на тек сто ви ма но ви јих пре во да са пољ ског и ру ског на срп ски је зик, 
као и на ма те ри ја лу ви ше дје ла нај но ви је срп ске про зе. Кон ста ту ју ћи да се 
на су прот ре ла тив но уста ље ној на ра тив ној нор ми на пла ну про шлог вре ме-
на у ода бра ним сје вер но сло вен ским је зи ци ма, пољ ском и ру ском, у ко ји ма 
се у функ ци ји основ ног но си о ца на ра ци је ја вља јед но о бра зни, вид ски из ди-
фе рен ци ран, оп шти пре те рит, у срп ском је зи ку чу ва ви ше пре те ри тал них 
об ли ка (по ред пер фек та, та ко ђе и ао рист и плу сквам пер фе кат те, у са свим 
огра ни че ној мје ри, им пер фе кат), ау тор ка до да је да је срп ска на ра тив на нор ма 
у пре ви ра њу, тј. да има сва оби љеж ја јед не ти по ло шки пре ла зне струк ту ре, 
што се про ји ци ра и на пољ ско/ру ско-срп ске од но се пре вод не екви ва лен ци-
је, због че га је ва жно да се утвр ди ста тус про стих пре те ри та у са вре ме ном 
срп ском на ра тив ном тек сту гдје све ви ше пре вла да ва пер фе кат. У ана ли зи 
се скре ће па жња на не рав но пра ван по ло жај про стих пре те ри та у срп ским 
на ра тив ним тек сто ви ма, ка ко у пре вод ним та ко и у ори ги нал ним. На и ме, 
док је им пер фе кат, ко ји се од дав ни на гра ди са мо од им пер фек тив них осно-
ва, оди ста за стар је ли вре мен ски об лик и у фа зи је не ста ја ња, што по твр ђу је 
и ана ли зи ра ни кор пус, ао рист је – као пер фек тив на фор ма – још уви јек жи-
ва на ра тив на вер бал на ка те го ри ја, што је по ве за но са ње го вим праг ма тич ним 
функ ци ја ма кре и ра ња на ра тив ног тек ста. Укљу чи ва ње у фор ми ра ње на ра-
тив ног то ка не са мо аспе кат ских раз ли ка већ и опо зи ци је вре мен ских об ли-
ка основ ни је фак тор раз ли чи тог об ли ко ва ња на ра тив не нор ме у срп ском 
је зи ку у по ре ђе њу са пољ ским и ру ским, оцје њу је ау тор ка. За кљу чу ју ћи 
сво је ис тра жи ва ње о раз ли ка ма у екс пре сив ном по тен ци ја лу ана ли зи ра них 
сло вен ских је зи ка, она ис ти че да „бо га ти ји ре пер то ар гла гол ских об ли ка у 
срп ском је зи ку омо гу ћа ва, пре све га, по дроб ни ју, све стра ни ју и са ви ше 
угло ва осве тље ну ка рак те ри за ци ју до га ђа ја. Жи ва упо тре ба, у кон ку рен ци ји 
са пер фек том, об ли ка ао ри ста ко ји, осим стрикт но од ре ђе них објек тив них 
ко ор ди на та до га ђа ја, уно си у ње го ву ка рак те ри сти ку и мо ме нат су бјек тив-
не оце не (за хва љу ју ћи де ло ва њу ‘бал ка ни стич ке’ ка те го ри је ‘еви ден ци јал-
но сти’) – ства ра зна чај ни је не го у раз ма тра ним се вер но сло вен ским је зи ци ма 
мо гућ но сти ва ри ра ња ‘пер спек ти ве’ у из ла га њу на ра тив ног ма те ри ја ла” (с. 
276–277). 

У пе том по гла вљу овог те мат ског ди је ла Ana li za tek stu nar racyjne go ja ko 
za bi eg glot todydaktyczny (na ma te ri a le in ci pitów serb skich i pol skich ut worów 
li te rac kich) („Ана ли за на ра тив ног тек ста као гло то ди дак тич ки по сту пак (на 
ма те ри ја лу ин ци пи та срп ских и пољ ских књи жев них дје ла”) (с. 283–293) 
пред ста вље на је кон тра стив на ана ли за функ ци ја гла гол ских об ли ка у кон-
сти ту и са њу по чет них фраг ме на та (ин ци пи та) на ра тив них тек сто ва у срп ском 
и пољ ском је зи ку. Раз ли ке у мо де ли ра њу ин ци пи та у срп ским и пољ ским 
тек сто ви ма од ра жа ва ју ди вер ген ци је у вре мен ско-вид ским гла гол ским си-
сте ми ма да тих је зи ка, што се ис по ља ва у гла го ли ма ко ји функ ци о ни шу као 
пре ди ка ти у раз ма тра ним тек сто ви ма. У пољ ском је зи ку у ко јем је до шло до 
ра ди кал не ре дук ци је гла гол ских об ли ка, на ро чи то про шлог вре ме на (ао ри ста, 
им пер фек та, и, у ве ли кој мје ри, плу сквам пер фек та), основ но на ра тив но ври-
је ме је оп шти пре те рит (сло же но про шло ври је ме), док је срп ски је зик очу вао 
бо га ти ји спек тар гла гол ских об ли ка, за хва љу ју ћи че му има на рас по ла га њу 
низ оп ци ја за њи хо ву стил ску спе ци ја ли за ци ју. Због аси ме три је у ин вен та ри-
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ма гла гол ских об ли ка у два по ре ђе на је зи ка мно ги об ли ци ко ји се ја вља ју у 
срп ским тек сто ви ма не ма ју пре ци зне екви ва лен те у пољ ским пре во ди ма. 
Са те тач ке гле ди шта ана ли зи ра ни су сље де ћи мо де ли инципитa: (1) ре тро-
спек тив но, дис тант но отва ра ње на ра тив ног то ка (упо тре ба плу сквам пер-
фек та у оба је зи ка, нпр.: Аран ђел Иса ко вић био је по чео да се да ви у хлад ној 
во ди; Aran djel Isa ko vić zaczął się był to pić w zim nej wod zie); (2) отва ра ње на-
ра ци је in me di as res, ко је мо же да се на зо ве „отва ра ње Хемингвeјског ти па” 
(упо тре ба ао ри ста у срп ском, нпр.: Вра та Хен ри је вог ре сто ра на отво ри ше 
се и два чо ве ка уђо ше. Они се до ше за те згу. „Шта же ли те?”, упи та их 
Џорџ. „Не знам”, ре че је дан од њих); (3) смје шта ње кон тек сту ал но не по ве-
за них ис ка за у по чет ним сег мен ти ма тек ста, че сто у об ли ку фор му ли са них 
из ра за, са S + P ин вер зи јом, од но сно са ре мат ско-те мат ским (су бјек тив ним) 
ре дом ри је чи, та ко да они ин фор ма ци јом о но вој на ра тив ној си ту а ци ји за-
да ју по се бан тон не са мо да том из ра зу већ чи та вом ди је лу тек ста у ко јем се 
упо тре бља ва ју (упо тре ба тзв. „кр њег” /без ко пу ле/ пер фек та у срп ском, нпр.: 
„Уби ли га”, ре као је све ча но), чи ме они, као стил ски мар ки ра ни ика зи, ре-
пре зен ту ју „уну тра шњи став” на ра то ра.

По сљед ње по гла вље тре ће те мат ске цје ли не Wa ri antywn e użyci e form 
tem po ralnych cza sow ni ka ja ko chwyt stylistyczny w opo wi a da niu Iva An dri ća 
„Wa ka cje na połud niu”. Por ówna nie orygi nału i pr zekładów pol ski e go i fran cu-
ski e go („Ва ри јант на упо тре ба тем по рал них гла гол ских фор ми као стил ски 
по сту пак у при чи Ива Ан ри ћа Ле то ва ње на ју гу. По ре ђе ње ори ги на ла и 
пољ ског и фран цу ског пре во да”) (с. 295–310), ко је је ау тор ка по све ти ла успо-
ме ни на ис так ну тог срп ског се ми о ти ча ра, књи жев ног те о ре ти ча ра и кри ти-
ча ра, уни вер зи тет ског про фе со ра акад. Но ви це Пет ко ви ћа, пред ста вља лин-
гво сти ли стич ку ана ли зу гла гол ских вре ме на у кра ћем про зном тек сту И. 
Ан дри ћа. Дру гим ри је чи ма, ов дје се раз ма тра ју ва ри ја ци је вре мен ских гла-
гол ских об ли ка као стил ска стра те ги ја пи сца ко ја има за свр ху об ли ко ва ње 
крат ке при че, од но сно по сти за ње на ра тив ног ефек та, при че му се – ра ди 
се ман тич ко-стил ске ускла ђе но сти – по ре ди ори ги нал са пољ ским и фран-
цу ским пре во дом. Пи сац ко ри сти ал тер на тив не вид ско-вре мен ске гла гол ске 
фор ме као по сту пак кон стру и са ња сво је вр сног „кон тра пунк та” (дво гла са) 
из ме ђу дви је кон цеп ту ал не и ком по зи ци о не сфе ре на ра ци је: „до га ђај не сфе ре” 
са еп ском ори јен та ци јом (ко ја се од ли ку је упо тре бом свр ше них пре те ри тал них 
об ли ка) и „ре флек сив не сфе ре” са лир ским то на ли те том (ко ја се од ли ку је 
упо тре бом им пер фек тив не пре зент ске фор ме). И у пољ ском и у фран цу ском 
пре во ду ау то ри су успје ли да – у скла ду са по тен ци ја лом да тих је зич ких 
си сте ма (у пољ ском је зи ку – опо зи ци јом пер фек тив не и им пер фек тив не 
фор ме оп штег пре те ри та /pre te ri tum ogólny/, а у фран цу ском – опо зи ци јом 
фор ми passé sim ple и im par fa it, ко је су та ко ђе вид ски су прот ста вље не) – очу-
ва ју кон цеп ту ал ни и је зич ки (гра ма тич ки) дво глас, ко јим се од ли ку је раз ма-
тра ни Ан дри ћев текст, као и да из бјег ну је зич ку ни ве ла ци ју тек ста, чи ме је 
за др жан стил ски кон траст, као основ на умјет нич ка ври јед ност Ан дри ће вих 
ра до ва, за кљу чу је ау тор ка (с. 305).

4. По сљед ња, че твр та гла ва z pro Ble MaTyki na uc za nia języków słowi ań skicH 
(„Из про бле ма ти ке на ста ве сло вен ских је зи ка”) (с. 311–356), ко ја са др жи три 
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те мат ске је ди ни це из обла сти ме то ди ке на ста ве и усва ја ња сло вен ских је зи ка 
у дру гој сло вен ској сре ди ни, про бле ма ти зу је раз ли чи те на чи не и при сту пе 
из у ча ва њу пољ ског и срп ског је зи ка, као и по те шко ће с ко ји ма се сту ден ти-ре-
ци пи јен ти том при ли ком су сре ћу. 

Пр ва те мат ска је ди ни ца ове гла ве O trudnościach stu dentów bel grad zkich 
w przyswa ja niu wymowy pol ski ej („О те шко ћа ма бе о град ских сту де на та у са-
вла ђи ва њу из го во ра пољ ског је зи ка”) (с. 313–324) по све ће на је ана ли зи гре-
ша ка у из го во ру пољ ског је зи ка код го вор ни ка (сту де на та-сла ви ста) чи ји је 
ма тер њи је зик срп ско-хр ват ски. Уо че не гре шке ау тор ка је си сте ма ти зо ва ла 
пред ста вив ши их у свје тлу раз ли ка у фо нет ском и фо но ло шком си сте му 
пољ ског и срп ско-хр ват ског је зи ка скре ћу ћи при том па жњу на раз ли ке у 
ин вен та ру и функ ци о нал ној оп те ре ће но сти фо но ло шких опо зи ци ја, као и 
на на чи не њи хо ве не у тра ли за ци је: (а) у ко рист оног чла на опо зи ци је ко ји 
по сто ји у ма тер њем је зи ку; (б) у ко рист чла на ко јег не ма у ма тер њем је зи ку, 
али је при су тан у си сте му је зи ка ко ји се усва ја; (в) пу тем за мје не не по сто је-
ћег чла на опо зи ци је (мо но- или би фо не мат ском) фо нет ском ре а ли за ци јом, 
чи ји је аку стич ки ефе кат нај бли жи фо нет ској ре а ли за ци ји фо не ме ко ја не-
до ста је. По ред на ве де ног, ау тор ка је ис тра жи ла и не јед на кост ме ха ни за ма 
аси ми ла ци је су гла сни ка у два је зи ка по ве за ној, при је све га, са из ра же ни јим 
уче шћем со на на та у укуп ном фо нем ском ин вен та ру у срп ско-хр ват ском у 
од но су на пољ ски. 

Дру го по гла вље ове те мат ске цје ли не Кон фрон та тив ни при ступ из у-
ча ва њу пољ ског је зи ка на бе о град ској по ло ни сти ци – тра ди ци је и пер спек-
ти ве (с. 325–337) са сто ји се из два ди је ла. У пр вом ди је лу ука зу је се на ду ге 
тра ди ци је кон фрон та тив ног при сту па из у ча ва њу пољ ског је зи ка на бе о град-
ској по ло ни сти ци, гдје се Гра ма ти ка пољ ског је зи ка про фе со ра Ра до ва на 
Ко шу ти ћа из 1898. год. из два ја као пр ва кон фрон та тив на гра ма ти ка. Ау тор ка 
да је при мје ре кон фрон та тив не ег зем пли фи ка ци је пољ ског гра ма тич ког ма-
те ри ја ла у спо ме ну том при руч ни ку упо ре ђу ју ћи ње го ве ре ле вант не ди је ло-
ве са тек стом Гра ма ти ке пољ ског је зи ка А. А. Крињ ског из 1897. год., ко ја 
је Ко шу ти ћу по слу жи ла као про то тип. Ме ђу те о риј ским и прак тич ним кон-
цеп ци ја ма ко ји ма се од ли ко ва ла по ло ни стич ка дје лат ност пр вог пре да ва ча 
пољ ског је зи ка на Уни вер зи те ту у Бе о гра ду, про фе со ра Ра до ва на Ко шу ти ћа, 
а по том и ње го вог ис так ну тог уче ни ка – сљед бе ни ка ње го вог дје ла – про-
фе со ра Ђор ђа Жи ва но ви ћа из дво је не су: а) увје ре ње да из у ча ва ње дру гог 
сло вен ског је зи ка (у овом слу ча ју пољ ског) у сло вен ској је зич кој сре ди ни 
има сво ју спе ци фи ку, те да оно зах ти је ва по се бан при ступ, c об зи ром на ве-
ли ки сте пен срод но сти је зи ка сло вен ске гру пе; б) прет по став ка да се стра ни 
је зик не мо же из у ча ва ти и пре да ва ти као ма тер њи, ни ти се при том мо гу cа 
успје хом ко ри сти ти уџ бе ни ци на ми је ње ни из вор ним го вор ни ци ма стра ног 
је зи ка у њи хо вој ма тич ној сре ди ни те да из ла га ње стра ног је зич ког ма те ри-
ја ла зах ти је ва од го ва ра ју ће мо ди фи ка ци о не про це ду ре (с. 326–327). У дру гом 
ди је лу тек ста – о пер спек ти ва ма срп ско-пољ ске кон фрон та ци је – ау тор ка 
ука зу је на не ке раз ли ке у уоб ли чав њу ис ка за у оба је зи ка по сма тра не са се-
ман тич ког и праг ма ти чког аспек та. У ве зи са ода бра ним раз ли ка ма у обла-
сти гра ма ти ка ли за ци је од ре ђе них се ман тич ких ка те го ри ја она скре ће па жњу 
на: а) ве ћу спре гу ка те го ри је ро да и ка те го ри је вре ме на у пољ ском је зи ку у 



305

по ре ђе њу са срп ским; б) ве ћу спре гу ка те го ри је аспек та и ка те го ри је вре ме-
на, као и ве ћу до сљед ност у ко ри шће њу ме ха ни зма пер фек ти ви за ци је и 
се кун дар не им пер фек ти ви за ци је у пољ ском је зи ку у по ре ђе њу са срп ским; 
в) из ра зи ту не скло ност срп ског је зи ка, у по ре ђе њу са пољ ским, ка од стра-
њи ва њу аген са са по вр ши не тек ста. Из праг ма тич но усло вље них пољ ско-срп-
ских је зич ких раз ли ка ау тор ка је из дво ји ла пи та ње раз ли ка у адре са тив ном 
си сте му (у ис ка зи ва њу Ти/Ви од но са) два ју по ре ђе них је зи ка, с об зи ром на 
то да је пољ ски је зик, за раз ли ку од срп ског, раз вио из ван ред но ди фе рен ци ран 
и ком пли ко ван си стем осло вља ва ња (спе ци јал не лек сич ке је ди ни це pan/pa ni 
– са гла го лом у 3. л. јд. и pa no wie, pa nie, pań stwo – са гла го лом у 3. л. мн., за-
тим „во ка тив ска фор ма” pan + ти ту ла, ко ја се ја вља не са мо при не по сред-
ном осло вља ва њу већ по ста је јед на „ва лен циј ско-ве за на фор ма”, ко ја пра ти 
син так сич ке кон струк ци је тек ста као цје ли не), као и из ра же ни је на гла ша-
ва ње дис тан ци ра но сти ме ђу уче сни ци ма ко му ни ка тив ног ак та.

По сљед ње по гла вље књи ге Serb sko-macedońskie in ter fe ren cje języko we 
– wid zi a ne oczyma po lo nisty („Срп ско-ма ке дон ске је зич ке ин тер фе рен ци је – 
ви ђе не очи ма по ло ни сте”) (с. 339–356) по све ће но по зна том лин гви сти и сла-
ви сти акад. Зу за ни То по лињ ској пред ста вља про ши ре ну вер зи ју нео бја вље-
ног ре фе ра та ко ји је ау тор ка из ло жи ла на ју би лар ном ску пу по во дом пе де сет 
го ди на по ло ни сти ке у Ма ке до ни ји одр жа ног у Ско пљу у ок то бру 2009. го-
ди не. По ла зе ћи од еко лин гви стич ког по сту ла та да у про це су на ста ве је зикâ, 
укљу чу ју ћи и сло вен ске, не тре ба иг но ри са ти њи хо во „при род но је зич ко 
окру же ње”, ау тор ка у свом члан ку раз ма тра је дан тип срп ско-ма ке дон ске 
ин тер фе рен ци је ко ја се ја вља на сло вен ско-бал кан ској „ти по ло шкој гра ни-
ци”, што мо же да бу де од ви тал ног зна ча ја за пред ста вља ње срп ског је зи ка 
у пољ ском је зич ком окру же њу. По је ди ни аспек ти струк тур не дис тан це из-
ме ђу пољ ског као сје вер но сло вен ског и срп ског као ју жно сло вен ског је зи ка 
пред ста вље ни су на фо ну ши рег пољ ско-ју жно сло вен ског кон тра ста, са 
по себ ним на гла ском на чи ње ни це ве за не за ма ке дон ски је зик. Ка да је ри јеч 
о вре мен ско-вид ском си сте му, он да ва ља до да ти да је бо гат ство гла гол ских 
об ли ка на гла ше но – у по себ ним пре те ри тал ним фор ма ма – на сло вен ском 
ју гу, ко ји отва ра ши ро ке мо гућ но сти за њи хо ву стил ску спе ци ја ли за ци ју, за 
раз ли ку од по јед но ста вље ног да тог си сте ма на сје ве ру, ко јем при па да и пољ-
ски је зик. Пред мет ин те ре со ва ња су – ати пич не за пољ ски је зик – срп ске и 
ма ке дон ске гла гол ске кон струк ци је са екс пре сив ним зна че њем, ко је су на-
ста ле као ре зул тат раз во ја бив шег es se-пер фек та: срп ски тзв. „скра ће ни” (без 
ко пу ле) свр ше ни вид („кр њи пер фе кат”) и ма ке дон ски ад ми ра тив, ко ји се 
ре а ли зу је у не кон фир ма тив ном зна че њу. На осно ву тро је зич ног тек ста (срп-
ског, ма ке дон ског и пољ ског) И. Ан дри ћа уо че ни су спе ци фич ни се ман тич ки 
па ра ле ли зми дви ју на ве де них кон струк ци ја и раз ли ке с об зи ром на стил ску 
ра зно вр сност њи хо ве упо тре бе у срп ским и ма ке дон ским тек сто ви ма, као и 
у стил ски не у трал ном пољ ском тек сту. На не фак тич ком пла ну гла го ла на гла-
ше на је ка рак те ри стич на за срп ски је зик упо тре ба кон ди ци о на ла за из ра жа-
ва ње ха би ту ал но-ите ра тив них рад њи – тзв. ите ра тив на би кон ди ци о нал на 
кон струк ци ја („ите ра тив ни кон ди ци о нал”). Ка ко би се омо гу ћи ло бо ље ту-
ма че ње ове по ја ве, стра не пољ ском је зи ку, она се по ре ди са ши ро ком мре жом 
мо да ли зо ва них ма ке дон ских кон струк ци ја са ќе, ко је та ко ђе мо гу да има ју 
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дво стру ку функ ци ју – кон ди ци о нал ну и / или ите ра ти ва ну. У обла сти но ми-
на тив ног си сте ма у срп ском (не са мо у ди ја лек ти ма већ у стан дард ном је зи ку) 
се, за раз ли ку од си ту а ци је у пољ ском, за па жа све че шћа по ја ва ре ду пли ка-
ци је пред ло га, што пред ста вља од раз ана ли тич ких тен ден ци ја пре у зе тих 
из бал кан ског аре а ла (укљу чу ју ћи и ма ке дон ски је зик).

5. С об зи ром на ши ро ку ле пе зу сту ди о зно про ве де них и ем пи риј ски 
ве о ма до бро уте ме ље них и ре дов но бо га том кри тич ком би бли о гра фи јом снаб-
дје ве них ис тра жи ва ња ко је је ау тор ка вје што и са њој свој стве ној си сте ма-
тич но шћу и акри бич но шћу те мат ски об је ди ни ла у ов дје пред ста вље ном 
из да њу, мо же мо са си гур но шћу прет по ста ви ти да ће оно при вла чи ти по ја-
ча ну па жњу раз ли чи тих по сле ни ка лин гви стич ке сла ви сти ке – од уни вер-
зи тет ских на став ни ка и сту де на та до пре во ди ла ца и кул ту ро ло га, на ро чи то 
по ло ни ста и ср би ста, као и сла ви ста ком па ра ти ста у нај ши рем сми слу те ри-
је чи, те да ће књи га за у зе ти до стој но мје сто у би бли о те ка ма не са мо срп ских 
и пољ ских сла ви стич ких цен та ра већ и дру гих сло вен ских и не сло вен ских 
уни вер зи тет ских стје ци шта на уч них и кул тур них прег ну ћа. 

На кра ју би смо проф. др Ве ри Ми три но вић по же ље ли да сва ње на ви ше-
де це ниј ска пу то ва ња фи ло ло шким и кул тур ним про сто ри ма фор мал но ме-
ђу соб но су про ста вље них и ре ла тив но уда ље них сло вен ског Ју га и сло вен ског 
Сје ве ра, по себ но она од Ср би је до Пољ ске (и на траг), бу ду угра ђе на – као 
тра јан за лог и чврст осло нац – у те мељ сло вен ског мо ста је зич ког, кул тур ног, 
исто риј ског и сва ког дру гог на ци о нал ног бла га, укљу чу ју ћи на по ре до с ти ме 
и при ја тељ ство и ра зу ми је ва ње ко је она у сво јој про фе си ји и уоп ште у жи-
во ту уви јек и до сљед но уми је да на суп ти лан на чин и у пу ној мје ри га ји, по-
ка же и одр жи. 
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UDC 811.163.41’42:811.111’42 
UDC 81’42

Мар ко Ја ни ћи је вић. Дис курс за кон ских ака та на срп ском и ен гле ском  
је зи ку: раз вој но-упо ред ни при ступ. Бе о град: Ја сен, 2015, 237 стр.*

У на шој се лин гви сти ци по след њих го ди на по ја ви ло ви ше на уч ни ка 
ко ји у сво јим ра до ви ма ис пи ту ју фе но ме не до ско ра скрај ну те, за не ма ре не 
или (пр)оце ње не не до стат но лин гви стич ки атрак тив ним или не до вољ но у 
лин гви сти ци уте ме ље ним. Је дан од тих ис тра жи ва ча је и Мар ко Ја ни ћи је вић 
ко ји, при ме њу ју ћи са вре ме не те о риј ске при сту пе (и од го ва ра ју ћу ме то до ло-
ги ју), про у ча ва у до са да шњим ана ли за ма ми ни мал но ис тра жен жа нр, одн. 
дис курс за кон ских ака та.

Оту да овим при ка зом же ли мо скре ну ти па жњу на ау то ров док тор ски 
рад,1 са да об ја вљен под на сло вом Дис курс за кон ских ака та на срп ском и 
ен гле ском је зи ку: раз вој но-упо ред ни при ступ, као зна ча јан до при нос и у 
ем пи риј ским про у ча ва њи ма раз ли чи тих жа нр о ва али и у упо зна ва њу с ак-
ту ел ним ди сци пли нар ним и ин тер ди сци пли нар ним про се де и ма.

Мар ко Ја ни ћи је вић по ка зу је да вла да апа ра том кри тич ке ана ли зе дис-
кур са, и то не са мо по зи ва њем на ре ле вант ну ли те ра ту ру и ци ти ра њем од-
го ва ра ју ћих сег ме на та не го и при ме ном (и да љом раз ра дом) тих те о риј ских 
по сту ла та на свом кор пу су. А кор пус са чи ња ва ју не са мо (из вор ни) за кон ски 
ак ти на срп ском је зи ку не го и за кон ски ак ти на ен гле ском је зи ку, што овај 
рад чи ни зна чај ним ка ко за жан ров ска ис тра жи ва ња срп ског је зи ка та ко и за 
кон тра стив на жан ров ска ис тра жи ва ња. Да пре ци зи ра мо, кор пус чи не, по-
гла ви то, устав ни тек сто ви (шест уста ва Ср би је и Ју го сла ви је, Устав Европ ске 
уни је и Устав САД), али и Европ ска кон вен ци ја за за шти ту људ ских пра ва 
и сло бо да, у чи јим се те ме љи ма [мисли се на све ове за кон ске тек стове] оче-
ку је да ће се ре флек то ва ти „дру штве но-еко ном ски и по ли тич ки ин те рес и 
иде о ло ги ја вла да ју ће кла сеˮ (стр. 11).

У увод ном де лу Ја ни ћи је вић од ре ђу је три те мељ на пој ма релевантна у 
овој анализи: дис курс, текст, кон текст, ло ци ра ју ћи сво је ис тра жи ва ње у, 
ис ко ри сти мо Де Со си ро ву ди хо то ми ју, сфе ри го во ра (pa ro le), тј. је зи ка у упо-
тре би (lan gu a ge in use), од но сно ак ту а ли зо ва ном и кон тек сту а ли зо ва ном је-
зи ку, за шта се ана ли за дис кур са по ка зу је као оп ти ма лан ди сци пли нар но-ана-
ли тич ки оквир. 

У дру гом по гла вљу ау тор да је пре глед и об ја шња ва при ро ду оп штих 
за кон ских ака та у син хро ни ји и ди ја хро ни ји. Ово је по гла вље из ра зи то ин-
тер ди сци пли нар но и тран сди ци пли нар но, бу ду ћи да се ау тор по ду хва тио 
про ми шља ња јед не ком плек сне прав не обла сти, о ко јој и у са мој ју ри спру-

* Овај при лог на стао је у окви ру про јек та Стан дард ни срп ски је зик: син так сич ка, се ман-
тич ка и праг ма тич ка ис тра жи ва ња (бр. 178004), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, 
на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.

1 Док то рат је од бра њен 2010. го ди не на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду, пред 
Ко ми си јом ко ју су са чи ња ва ли: Ве ра Ва сић (мен тор ка), Свен ка Са вић, Тврт ко Пр ћић и Алек-
сан дар Ми ла но вић.
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ден ци ји има раз ли чи тих при сту па уз пра те ћу не ма лу ли те ра ту ру. Мар ко 
Ја ни ћи је вић се отуд ко ри сти уви ди ма еми нент них прав них струч ња ка (пре 
свих Р. Лу кић, али и Н. Ви ско вић, В. Јо ви чић и др.), по себ но у раз ма тра њу 
при ро де за кон ских ака та, да ју ћи и је дан кра ћи осврт на нај ви ше прав не ак те 
– уста ве – и на ла зе ћи ко ре не устав но сти још у Ур-На му у о вом и Ха му ра би-
је вом ко дек су, за тим у зна ме ни тој Ве ли кој по ве љи (Mag na Car ta) Јо ва на без 
Зе мље, као и у чу ве ном Корм ве ло вом Ин стру мен ту вла да ви не (In stru ment 
of Go vern ment).

Тре ће по гла вље де таљ ни је упо зна је чи та о ца с дру штве но-прав ном ди-
ја хро ни јом ана ли зи ра ног кор пу са. Ау тор из два ја ре ле вант не до ку мен те и 
об ја шња ва њи хо ву при ро ду, тј. на во ди њи хо ва нај бит ни ја обе леж ја. Осла ња-
ју ћи се у пре гле ду срп ске устав но сти нај ви ше на Ни цо ви ће ву сту ди ју, чи ни 
се да ау тор по кат кад (пре о ба зри во) про пу шта да про ко мен та ри ше не ке Ни-
цо ви ће ве по гле де и за кључ ке, по себ но оне из на ше ре цент ни је про шло сти, 
док у дру гом де лу овог по гла вља Ја ни ћи је вић пра ви кро ки пре сек ста ња у 
по гле ду дру штве но-прав не ди ја хро ни је кор пу сног ма те ри ја ла на ен гле ском 
је зи ку. 

У че твр том по гла вљу ау тор нам пре до ча ва ис цр пан те о риј ско-ме то до-
ло шки оквир ис тра жи ва ња. Осла ња ју ћи се на спо зна је и те зе Н. Фер кла фа, 
Т. ван Деј ка, Р. Во дак, као и дру гих на уч ни ка ко ји за сту па ју кри тич ко а на ли-
тич ке дис курс не прин ци пе у сво јим ра до ви ма, ау тор из два ја пој мо ве и пи-
та ња од вр хун ског зна ча ја за сво ју сту ди ју; нпр. шта је дру штве на моћ, шта 
је иде о ло ги ја, шта се под ра зу ме ва под до ми на ци јом и хе ге мо ни јом и ка ко се 
она ре а ли зу је, ка ко се мо же де кон стру и са ти иде о ло шки дис курс итд. По ла-
зи ште за сво ју ана ли зу Ја ни ћи је вић на ла зи у Фер кла фо вом мо де лу ана ли зе 
дис кур са, а то је тзв. тр о ди мен зи о нал на дис курс на кон цеп ци ја: (а) дис курс 
као текст (што под ра зу ме ва опис лек сич ке и син так сич ко-се ман тич ке ра зи не 
је зи ка у упо тре би), (б) дис курс као дис кур зив на прак са (ин тер пре та тив ни 
сег мент ко ји су-по ста вља текст и кон текст) и (в) дис курс као дру штве на 
прак са (ин тер пре та тив но-екс пла на тор на ди мен зи ја од ко је се оче ку је да 
кри тич ки при сту па кор пу сном ма те ри ја лу). Овај је Фер кла фов мо дел до пу-
њен Ха ли де је вом си стем ско-функ ци о нал ном гра ма ти ком, чи ме се до ла зи 
до ко нач ног те о риј ског окви ра у (кри тич кој) ана ли зи дис кур са, од но сно до 
два на ест та ча ка ко је би тре ба ло да бу ду ис тра же не ка ко би про ве де на ана-
ли за пре тен до ва ла на об у хват ност и кри тич ност: (а) дру штве ни до га ђај, (б) 
жа нр, (в) раз ли чи тост, (г) ин тер тек сту ал ност, (д) прет по став ке, (ђ) се ман-
тич ки/гра ма тич ки од но си из ме ђу ре че ни ца, (е) раз ме не, функ ци је го во ра, и 
гра ма тич ки на чин, (ж) дис кур си, (з) ре пре зен та ци ја дру штве них до га ђа ја, 
(и) сти ло ви, (ј) мо дал ност и (к) вред но ва ње. У окви ру ше сте тач ке – се ман-
тич ких и гра ма тич ких ре че нич них од но са – Ја ни ћи је вић им пле мен ти ра 
Хо и је во (и Вин те ро во) раз ли ко ва ње се квен ци јал них (вре мен ских, про стор-
них, ло гич ких) и ко ре спон ден циј ских (кон траст них, ана ло шких, ег зем пли-
фи ка тив них) ре ла ци ја (о че му ће би ти ви ше ре чи да ље у тек сту). Ослањајући 
се на ова кву по став ку, Ја ни ћи је вић ће у на ред ном по гла вљу по ве за ти Ости-
но ву пер фор ма тив ну те о ри ју и Хар то ву кон цеп ци ју пра ва, те да ље експлици-
рати шта за пра во под ра зу ме ва је зик пра ва, од но сно прав ни дис курс. Ту се 
по ка зу је А. де Бо гранд као зна ча јан ау то ри тет и Ја ни ћи је вић се че сто по зи ва 
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на ње га, али исто та ко и на Тирс му (ка да го во ри о де ми то ло ги за ци ји прав ног 
је зи ка), те Шки ља на и Ви ско ви ћа (да по ме не мо са мо не ке од ау то ра с на ших 
про сто ра на ко је са ау тор освр ће). Ипак – ра ди тек сту ал не и жан ров ске спе-
ци фи ка ци је ко р пу сног ма те ри ја ла – Мар ко Ја ни ћи је вић ће се нај ви ше слу жи ти 
Хо и је вом кла си фи ка ци јом и опи сом. Хои, на и ме, свр ста ва тек сту ал ни тип 
за ко на у спе ци фич ну „ре ла тив но хо мо ге ну кла суˮ тек сто ва, ко је ка рак те ри-
ше функ ци о нал на ау то ном ност са став них де ло ва (тзв. дис курс не ко ло ни је), 
што под ра зу ме ва (а) да се зна че ње не из во ди из се квен це, (б) да су сед не је ди-
ни це не ма ју тен ден ци ју обра зо ва ња кон ти ну ал не про зе, (в) да по сто ји оквир-
ни кон текст ко ји је кљу чан за ин тер пре та ци ју, (г) да је из ра же на ано ним ност 
или збир ност ау то ра, (д) да се ком по нен та дис курс не ко ло ни је мо же упо тре-
би ти без ре фе ри ра ња на дру ге ком по нен те итд. Због то га и до ми ни ра ју ко-
ре спон ден циј ске ре ла ци је ме ђу ре че ни ца ма тек ста, а не се квен ци јал не (ка кве 
су обич но пре ва лент не у на ра тив ним тек сто ви ма). 

У ше стом по гла вљу ау тор при ка зу је ка ко из гле да основ на ди ја лек ти ка 
у про у ча ва ном ко р пу сном (жан ров ском) ма те ри ја лу: по сма тра се ар ти ку ла-
ци ја гла со ва у тек сту, ре ак ци је на од ре ђе ну ар ти ку ла ци ју и, по том, кре и ра ње 
но вих гла со ва што до во ди до њи хо вог тек сту ал ног (дис курс ног) уоб ли че ња 
у на ред ну ар ти ку ла ци ју, од но сно у сле де ћи устав. Ов де ће чи та лац мо ћи да 
про на ђе и ре ле вант не кван ти та тив не по дат ке ко ји се ти чу ди стри бу ци је 
ма р ки ра них лек сич ких је ди ни ца у ана ли зи ра ним ак ти ма (нпр. ко ли ко се 
че сто ја вља лек се ма сло бо да, др жа ва, по кра ји на, са мо у пра ва/са мо у пра вља ње, 
пра во, де мо кра ти ја, јав ност, ор ган, за шти та и др. у уста ви ма ФНРЈ, СФРЈ 
[из 1963. год. и 1974. год.], СРЈ, РС [из 1990. год. и 2006. год.] или од го ва ра-
ју ћи ен гле ски тер ми ни de moc racy, Sta te, po wer, of fi ce, co urt, pu blic и др. у 
Уста ву САД, Уста ву ЕУ и Кон вен ци ји). Иа ко не сле ди „фи зич киˮ за ше стим, 
осмо се по гла вље за пра во са др жај но на до ве зу је на ње га – у ње му се М. Ја ни-
ћи је вић ба ви ин тер тек сту ал но шћу за кон ских ака та, од но сно тзв. ин тер тек-
сту ал ном ре фе рен ци јал но шћу и по ка зу је ка ко се у по сма тра ним до ку мен-
ти ма екс пли цит но упу ћу је на дру ге (прет хо де ће) за кон ске тек сто ве. 

У сед мом по гла вљу ау тор се окре ће ког ни тив но лин гви стич ком обра сцу 
– ме та фо ри и ме то ни ми ји – на во де ћи пр во (Леј ко фо ве и Џон со но ве) те о риј-
ско-ме то до ло шке по став ке, да би по том пре ма да том ког ни ти ви стич ком 
обра сцу ана ли зи рао тек сту ал не пред ло шке. Уо че не су струк тур не (АП тРАКт НА 
ОР ГА НИ ЗА ЦИ јА КАО фИ ЗИч КА стРуК ту РА, КО му НИ КА ЦИ јА КАО РАЗ ме НА, дО ГА ђА ње 
КАО КРе тА ње итд.), ори јен та ци о не (мОћ је ГО Ре, слИч НОст је БлИ ЗИ НА и др.) и 
он то ло шке ме та фо ре (ПРА вО КАО ОсО БА, ОР ГА НИ ЗА ЦИ јА КАО ОсО БА итд.), као и, 
до бро по зна ти и при ме ри ма пот кре пље ни, ме то ни миј ски ме ха ни зми про-
ме не зна че ња (ИН стИ ту ЦИ јА ЗА Од ГО вОР Не љу де те ИН стИ ту ЦИ је, де лАт НОст ЗА 
ПРО ИЗ вОд де лАт НО стИ, де лАт НОст ЗА вР шИ О ЦА де лАт НО стИ и др.).

На кон ме та фор ске и ме то ни миј ске ана ли зе, ау тор пре ла зи на ис пи ти-
ва ње тек сту ал не ор га ни за ци је за кон ских ака та. По дроб но се ис пи ту је ма кро 
и ми кр о тек сту ал на ор га ни за ци ја и из два ја ју ло гич ко-се ман тич ки од но си 
ме ђу ре че ни ца ма: ади тив ни, ела бо ра тив ни, адвер за тив ни. На кон то га сле ди 
ана ли за мо дал но сти и вре ме на у овим до ку мен ти ма: раз ли ку ју се сла би мо-
да ли (гл.: мо ћи, сме ти; имен.: мо гућ ност, пра во; прид.: сло бо дан / гл.: can, 
may; имен.: right, fre e dom; прид.: pos si ble, free), уме ре ни мо да ли (гл.: тре ба ти; 
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имен. по тре ба / гл.: scho uld, need; прид.: ne ed ful) и ја ки мо да ли (гл. мо ра ти, 
мо ћи; имен.: ду жност, оба ве за; прид.: ду жан, оба ве зан / гл.: must, may; 
имен.: obli ga tion; прид.: obli ged, re qu i red, ne ces sary). Уз то, обра ћа се по зор-
ност на на чи не ре пре зен та ци је дру штве них ак те ра у за кон ским ак ти ма (рад ни 
на род, рад ник, Со ци ја ли стич ки са вез рад ног на ро да, рад на за јед ни ца, рад на 
ор га ни за ци ја, са мо у прав на ор га ни за ци ја, ор га ни за ци ја удру же ног ра да, са-
мо у прав на ин те ре сна за јед ни ца итд.), као и на про це се за ко је се ве зу ју, 
од но сно у ко ји ма пар ти ци пи ра ју ови ак те ри (ег зо цен трич ни, ен до цен трич ни, 
ре пре зен та тив ни, екс пре сив ни). Про це си су пред ста вље ни вр ло де таљ но, 
уз ура ђе ну кван ти та тив ну (ста ти стич ку) ана ли зу екс це пи ра них при ме ра. 

У за кључ ном по гла вљу сво је мо но гра фи је Мар ко Ја ни ћи је вић да је пре-
глед но (и та бе лар но) основ не дис курс не осо бе но сти ана ли зи ра ног кор пу са, 
а по том опи су је ка ко би мо гла из гле да ти пер спек ти ва у ова ко усме ре ним 
ис тра жи ва њи ма. Он ка же: „спро ве де на ви ше ди мен зи о нал на ана ли за дис кур-
са мо же се ин те гри са ти са ра зно ли ким дру штве но на уч ним сту ди ја ма пра ва 
и срод них фе но ме на ,ˮ чи ме се, да кле, по зи ва ју на уч ни ци да да ље ис тра жу ју 
(ме ђу)ути ца је слич них и по ве за них дру штве них фор ма ци ја и обла сти.

С на ше стра не, ово ме мо же мо до да ти још и да нам је драго што се у 
ср би сти ци по ја ви ла књи га ко ја кроз уви де о то ме ка ко функ ци о ни ше је дан 
ин сти ту ци о нал ни дис курс (за ко но дав ни, устав ни), тј. пре ко ана ли зе је зич ке 
прак се, пру жа и сли ку о дру штву, о од ре ђе ним и је зич ким и дру штве ним 
кон стан та ма али и не у мит ним про ме на ма.

Стра хи ња Сте па нов

Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Фи ло зоф ски фа кул тет

Од сек за срп ски је зик и лин гви сти ку
Др Зо ра на Ђин ђи ћа 2, 21000 Но ви Сад, Ср би ја

strax ste pa nov@yahoo.com

UDC 811.163.3’36 

Ol ga Mi še ska To mić. A Gram mar of Ma ce do nian. 
Blo o ming ton, In di a na: Sla vi ca, 2012, 485 стр.

Ол га Ми ше ска То мић је 2012. го ди не на ен гле ском об ја ви ла Гра ма ти ку 
ма ке дон ског је зи ка (A Gram mar of Ma ce do nian). Књи га је из да та у Блу минг-
то ну/Ин ди ја ни, а из да вач је Sla vi ca са Уни вер зи те та Ин ди ја на. Као ва жну 
ка рак те ри сти ку из два ја мо да је пи са на у ге не ра тив но гра ма тич ком кљу чу, 
што је чи ни пр вом та квом гра ма ти ком ма ке дон ског је зи ка и ве о ма ко ри сном 
за раз ли чи та оп ште лин гви стич ка ис тра жи ва ња. Ра ди лак шег раз у ме ва ња 
при сту па и по да та ка, ау тор ка се по бри ну ла за то да по ве же ге не ра тив но гра-
ма тич ки са тзв. тра ди ци о нал ним при сту пом. Сто га је огра ни чи ла упо тре бу 
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тех нич ких тер ми на, че сто се по зи ва ла на ра ни ја ис тра жи ва ња и упу ћи ва ла на 
дру ге гра ма ти ке ма ке дон ског је зи ка, по пут оних чи ји је ау тор Бла же Ко не ски 
(1967) или Зу за на То по лињ ска (1974).

Књи га има 485 стра на, при че му је на са мом по чет ку ау тор кин пред го-
вор и спи сак ко ри шће них скра ће ни ца. Три ве ће це ли не чи не Гра ма ти ку: 
Pre li mi na ri es (4 по гла вља, стр. 1–70), The No mi nal Phra se (4 по гла вља, стр. 
71–213) и The Cla u se (6 по гла вља, стр. 215–449). Де таљ ни јим пред ста вља њем 
иза бра них те мат ских це ли на и ак ту ел ним пи та њи ма у ма ке до ни сти ци и 
сла ви сти ци са ста но ви шта ге не ра тив не гра ма ти ке ба ви ће мо се у на став ку 
овог при ка за. На по ми ње мо да је пред ност књи ге то што са др жи мно го број-
не при ме ре на ма ке дон ском (увек са гло са ма на ен гле ском и пре во дом на 
ен гле ски), та бе ле, фор му ла тив но при ка за не син так сич ке струк ту ре и схе-
мат ске при ка зе ду бин ске струк ту ре, ко ји увек иду уз ра ни је из ло же ни те о-
риј ски део.

Ма ке дон ски је зик при па да тзв. бал кан ском је зич ком са ве зу (уз грч ки, 
ал бан ски, ру мун ски, бу гар ски и тзв. срп ске тор лач ке го во ре). Бу ду ћи да 
су по је ди не ка рак те ри сти ке ма ке дон ског гла гол ског и имен ског си сте ма, 
у ства ри, за јед нич ке за је зи ке бал кан ског је зич ког са ве за, упра во ће мо на 
тај на чин у при ка зу при сту пи ти пред ста вља њу ма ке дон ског и ју жно сло вен-
ског ди ја ле кат ског кон ти ну у ма. Нај ви ше па жње по све ти ће мо су бјунк ти ву 
и од ре ђе ном пост по зи тив ном чла ну у ма ке дон ском и по ја ва ма по ве за ним 
са њи ма. 

Скуп осо бе но сти бал кан ског ти па у ма ке дон ском гла гол ском си сте му 
об у хва та: гу би так ин фи ни ти ва и ње го ву за ме ну струк тур но упо ре ди вом 
су бјунк тив ном кон струк ци јом, фу тур и фу тур у про шло сти са кли ти ком ќе 
и гла го лом у пре зен ту или ао ри сту, та ко ђе у ве зи са су бјунк ти вом, као и 
по ја ву еви ден ци ја ла.

По пут бу гар ског, су бјунк тив је и у ма ке дон ском син так сич ки мар ки ран 
ве зни ком да (1). Са дру ге стра не, Ми ше ска То мић на во ди ма ке дон ско де ка 
и оти, ко ји уво де ин ди ка тив не кла у зе (2), при че му је мо гу ће да у оба слу-
ча ја сто је уз исти гла гол (3, 4):
(1) Са ка да дој де. (стр. 32)1

Же ли да до ђе.
(2) Ре че де ка/от и до шла Ја на. (стр. 32)

Ре као/-ла  је да је Ја на до шла.
(3) Знам де ка обич но доаѓа доц на. (стр. 357)

Знам да обич но до ла зи ка сно.
(4) Знае да дој де доц на. (стр. 357)

Уме да до ђе ка сно. / Ни је нео бич но да до ђе ка сно.

У при ме ру (4) гла гол зна ти по сма тра се као мо дал ни у зна че њу ʻуме тиʼ 
и пот пу но je за мен љив њи ме, што у књи зи ви ди мо у пре во ду на ен гле ски: 
(S)he can co me ho me la te. Оту да су за опо зи ци ју су бјунк тив ног ве зни ка да и 
ин ди ка тив них де ка/от и бо љи па ро ви са гла го лом по пут ре ћи/ка за ти, јер у 

1 Сви при ме ри на ма ке дон ском пре у зе ти су из књи ге A Gram mar of Ma ce do nian Ол ге Ми-
ше ске То мић. Пре вод да је мо на срп ском, а не на ен гле ском, ка ко је да то у књи зи.
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ком би на ци ји са су бјунк тив ним ве зни ком ре че ни ца има зна че ње ин ди рект-
не на ред бе, а са пре о ста лим два ма ин ди ка тив ним ве зни ци ма мо гу ће је са мо 
де кла ра тив но зна че ње.

По зи ва ју ћи се на рад Или ја не Кра по ве о бу гар ском и мо дер ном грч ком 
(kra po Va 2001), не и на рад о нул тим ка те го ри ја ма у бу гар ском (kra po Va 1998), 
Ол га Ми ше ска То мић у сво јој гра ма ти ци по ми ње по де лу Или ја не Кра по ве 
на два ти па су бјунк тив них да-до пу на с об зи ром на нео п ход ност ко ре фе рен-
ци јал но сти су бје ка та управ не и су бјунк тив не кла у зе, али их у при ме ри ма 
ипак не обе ле жа ва. Од лу чи ла се да у ве ћи ни слу ча је ва код кон трол них гла-
го ла не ко ре фе рен ци јал ност су бје ка та по ка же ин ди рект но, до да ју ћи у су бјунк-
тив ну до пу ну гла гол у ли цу и(ли) бро ју раз ли чи тим од ли ца и(ли) бро ја 
управ ног гла го ла као не гра ма тич ну мо гућ ност (зна ком *). Ми ће мо у на став ку 
у пре во ду на срп ски обе ле жа ва ти пра зне ка те го ри је PRO, pro и pro ex, с об зи ром 
на слич но сти и раз ли ке ко је они до но се, а де таљ ни је су ди ску то ва не у ли те-
ра ту ри (в. и јА НИћ 2013).

У Гра ма ти ци су ис так ну ти су бјунк тив ни кон тек сти са да-кон струк-
ци ја ма, би ло да су до пун ске или сло бод не. Та ко се у ма ке дон ском, по пут 
бу гар ског и срп ског, су бјунк тив ја вља као до пу на мо дал ним гла го ли ма (5, 
6), ин тен ци о нал ним и кон трол ним по пут оби ду ва ʻпо ку ша тиʼ (7), ка у за тив-
ним по пут за по ве ду ва ʻна ре ди тиʼ (8), во лун та тив ним по пут са ка ʻже ле тиʼ 
(9) и фа зним гла го ли ма (10), а као сло бод на су бјунк тив на кон струк ци ја ја вља 
се код из ра жа ва ња на ред би, же ља и сл. (11, 12).
(5) Тре ба / мо ра да дој деш. (стр. 33)

pro ex Тре ба да pro до ђеш. / proi Мо раш да PROi/*j до ђеш. 
(6) Тре ба да дој дам/дој деш. (стр. 361)
(7)  Се оби ду ва да ја за бо ра ви (*за бо ра ви те). (стр. 365)

 proi По ку ша ва да PROi/*j је за бо ра ви.
(8) За по ве ду вам Ма ри ја да дој де вед наш. (стр. 365)

 proi На ре ђу јем Маријиj да proj/k од мах до ђе.
(9) Пе тар са ка де ца та да му да дат по да ро кот. (стр. 368)

Пе тар же ли да му де ца да ју по клон.
(10) Зе де/фа ти/трг на/ста на/скок на да тр ча. (стр. 358)

proi По чео/-ла  је да PROi/*j тр чи.
(11) Да одиш! (стр. 33)

pro ex Тре ба ло би да pro одеш.
(12) Да не си мрд нал од до ма! (стр. 375)

Да ни си оти шао од ку ће! / Да се ни си усу дио да одеш од ку ће!

При ме ре (6) и (8) по себ но ће мо пр о ко мен та ри са ти. Ше сти при мер го-
то во да је по но вље ни при мер (5), а ау тор ка га у цен трал ном де лу књи ге 
из два ја јер у ње му на гла ша ва мо гућ ност ја вља ња гла го ла у су бјунк тив ној 
до пу ни у раз ли чи тим ли ци ма у об ли ку пре зен та. Иа ко на во ди са мо об ли ке 
за 1. и 2. ли це јед ни не, под ра зу ме ва да се уме сто њих мо гу на ћи и оста ли 
об ли ци гла гол ске па ра диг ме у пре зен ту. Овај при мер та ко ђе по ка зу је да је 
обе ле жа ва ње екс пле тив ног pro уз управ ни гла гол и pro уз гла гол у до пу ни 
до вољ но да по ка же мо гућ ност сло бо де из бо ра су бјек та до пун ске ре че ни це 
и од го ва ра ју ћег об ли ка гла го ла уз ње га, с об зи ром на то да је pro сло бод но 
(на по ми ње мо да се мо же за ме ни ти ис ка за ном за ме ни цом или име нич ком 
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син таг мом, за раз ли ку од PRO) и да њи ме не мо же упра вља ти pro ex из глав-
не кла у зе. С дру ге стра не, у пре во ду при ме ра (8) на срп ски хте ли смо да 
по ка же мо да се су бје кат су бјунк тив не кла у зе мо же по ду да ра ти и са објек том 
управ не (ин декс j), али и са не ким ре фе рен том већ уве де ним у дик сурс (ин-
декс k).

Још је дан фре квен тан на чин упо тре бе (син так сич ки мар ки ра ног) су-
бјунк ти ва у ма ке дон ском (као и бу гар ском и срп ском) је сте у на мер ним кла у-
за ма ко је има ју и мо ди фи ка циј ску уло гу у од но су на кон крет ну име нич ку 
фра зу, док је у управ ној кла у зи гла гол по пут тра жи ти (13) и има ти (14).
(13) Ба рам згод на пла ву ша да ми зго тви сар ма за ру чек. (стр. 401)

Тра жим [згодну плавушу]i / да ми PROi на пра ви сар ме за ру чак // којаi би ми 
на пра ви ла сар ме за ру чак. 

(14) Имам браќа да ми по маг нат. (стр. 399)
Имам браћуi / да ми PROi по мог ну // којаi би ми по мо гла.

Гу би так ин фи ни ти ва је и у ма ке дон ском за по сле ди цу имао и дру га чи-
је гра ђе ње фу ту ра. Пр во са су бјунк тив ном до пу ном, а он да без да, од но сно 
са мо са ќе и гла го лом у об ли ку пре зен та (15) за фу тур с јед не стра не, или ќе 
и гла го лом у об ли ку ао ри ста за ма ке дон ски фу тур у про шло сти, ко ји се ко-
ри сти у управ ној ре че ни ци код ис ка зи ва ња ире ал ног усло ва (16). При то ме, 
у ма ке дон ском је еле мент ќе увек уоп штен за сва ли ца, док у срп ским го во-
ри ма при зрен ско-ти моч ке зо не ће те жи уоп шта ва њу за сва ли ца, а у срп ском 
суп стан дар ду се ен кли тич ки об ли ци гла го ла хте ти ком би ну ју или са да-до-
пу ном (што Ра до је Си мић (2009) у срп ском на зи ва фу ту ро и дом), или са до пу-
ном без да (са мо са пу но знач ним гла го лом у пре зен ту).
(15) Ќе ти ја чи там/про чи там кни га ва утре. (стр. 33)

Ја ћу (про)чи та ти / (Про)чи та ћу ову књи гу ују тру. (стан дард ни срп ски је зик)
(16) Да/ако са ка ше, ќе дој де ше. (стр. 33)

Ако/Да си/је же лео/-ла , до шао/-ла  би.

Струк ту ру ма ке дон ског бу ду ћег вре ме на Ол га Ми ше ска То мић на во ди 
у ви ду струк ту ре (17).
(17) [ModP NP/DPi [Mod ModCl [Mo odP t1 [Mood Oper [T/AgrSP t1 [T/AgrS [VP t1 V]2 (стр. 380)

На ве де ни схе мат ски при каз под ра зу ме ва да у струк ту ри ма ке дон ског 
бу ду ћег вре ме на мо дал на кли ти ка про јек ту је мо дал ну фра зу, ја вља ју ћи се 
ле во од Mo odP-а, T/AgrSP-а и VP-а, тим ре дом. Пра зни Mood опе ра тор (онај 
ко ји се од но си на гла гол ски на чин) про ве ра ва обе леж ја лек сич ког гла го ла и 
пра ви пот ка те го ри је за све фор ме за ко је су бјунк тив на до пу на има пот ка те-
го ри је. У на став ку ау тор ка Гра ма ти ке по ми ње да, ди ја хро ниј ски гле да но, 
гра ђа по ка зу је да се по ме ну та струк ту ра раз ви ла из мо но кла у зал них струк-
ту ра са по ди за њем ко је са др же два гла го ла у лич ном гла гол ском об ли ку: по-

2 Ов де да је мо увид у скра ће ни це пре ма ре ги стру у са мој књи зи, и то оне ко је су ко ри шће-
не у струк ту ра ма (17) и (18): Mod(P) = мо дал(на  фра за), Mood(P) = на чин(ск а фра за), Cl = кли ти-
ка, T = вре ме, T/AgrS(P) = сла га ње су бје ка та и сла га ње у гла гол ском вре ме ну, NP = име нич ка 
фра за/син таг ма, DP = де тер ми на тор ска фра за, V(P) = гла гол(ска  фра за), t = траг, Oper = опе-
ра тор, Aux(P) = (фра за са) по моћ ни(м) гла гол(ом).
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моћ ну мо дал ну кли ти ку и лек сич ки гла гол. Упра во та кву струк ту ру (в. 18) 
по ве зу је са са вре ме ним срп ским је зи ком и фу ту ром са су бјунк тив ном до-
пу ном. Ипак, скре ће мо па жњу на то да је у стан дард ном срп ском је зи ку за 
гра ђе ње фу ту ра (пр вог) у гра ма ти ка ма про пи сан са мо на чин са ен кли тич ким 
об ли ком пре зен та по моћ ног гла го ла хте ти у од го ва ра ју ћем ли цу и ин фи-
ни ти вом пу но знач ног гла го ла (нпр. в. ПИ ПеР – КлАјН 2013: 173), док се упо-
тре ба да-до пу не уме сто ин фи ни ти ва сма тра суп стан дард ном, ве зу ју ћи се 
пр вен стве но за раз го вор ни стил и усме ну не зва нич ну ко му ни ка ци ју.
(18) [T/AgrSP NP/DPi [T/AgrS [A uxP t1 ModCl [Mo odP t1 da [VP t1 V] (стр. 380)

Дру га це ли на при ка за ти че се ма ке дон ског имен ског си сте ма. Ис ти че мо 
спе ци фич но сти бал кан ског је зич ког са ве за у ње му: пост по зи тив ни од ре ђе ни 
члан (мак. шап ка та пре ма енгл. the hat), обе ле жа ва ње по се сив но сти кли ти-
ка ма екви ва лент ним да тив ским за ме нич ким кли ти ка ма (мак. ќер ка ти ʻтво ја 
ћер каʼ), удва ја ње кли ти ка (Ја на го ви де де те то.), ана ли тич ка де кли на ци ја 
(и ком па ра ци ја), те спа ја ње ло ка тив ног и ди рек тив ног зна че ња, на при мер 
уз ма ке дон ски пред лог во (срп. у). 

Ол га Ми ше ска То мић је у но ми нал не фра зе ура чу на ла име нич ке фра зе 
(NP) и де тер ми на тор ске фра зе (DP), при че му ће мо у на став ку па жњу по све-
ти ти дру ги ма. Ка да се по ре ди ду бин ска струк ту ра за пад но е вроп ских (ен гле-
ских) и ма ке дон ских но ми нал них фра за, ис ти че се да су у ен гле ском пре но-
ми нал ни по се си ви за мен љи ви де мон стра ти ви ма, док се у ма ке дон ском мо гу 
за јед но ја вља ти (уп. The se/our  ho u ses are cold. и Овие на ши куќи се сту де ни.). 
Са дру ге стра не, ен гле ски од ре ђе ни члан је де тер ми на тор ко ји се ја вља на 
ле вој пе ри фе ри ји но ми нал ног из ра за и за мен љив је де мон стра ти вом, док је 
ма ке дон ски од ре ђе ни члан ен кли ти ка ко ја се чак мо же исто вре ме но ја ви ти 
са де тер ми на то ром. Ста ње у ма ке дон ском ва жно је за по ре ђе ње и за ис тра-
жи ва ње ста ту са DP-a у су сед ним је зи ци ма без чла на, по пут срп ског. О ста-
ту су DP-а у срп ском упу ћу је мо на ра до ве Љи ља не Про го вац (1998), Жељ ка 
Бо шко ви ћа (2008), Ми ло ја Де спи ћа (2011), Бо ба на Ар се ни је ви ћа и Бра ни ми-
ра Стан ко ви ћа (нпр. АР се НИ је вИћ – стАН КО вИћ 2009; стАН КО вИћ 2015) и др.

Ка да се упо ре ђу је ста тус DP-а у је зи ци ма без чла на (по пут срп ског) и 
у је зи ци ма са њим (по пут ма ке дон ског, бу гар ског и ен гле ског), ар гу мен ти за 
(не)по сто ја ње де тер ми на тор ске фра зе у је зи ци ма ко ји не ма ју члан су раз ли-
чи ти те сто ви и ге не ра ли за ци је: са мо је зи ци са чла ном до зво ља ва ју удва ја ње 
кли ти ка, чи та ње ре че ни ца са лек се мом си но ним ном са срп ском ве ћи на у 
зна че њу ʻви ше од по ло ви неʼ и по ди за ње у ве зи са не га ци јом (ne ga ti ve ra i sing), 
док са мо је зи ци без чла на до зво ља ва ју екс трак ци ју ле ве гра не, екс трак ци ју 
пред ло шко-па де жне кон струк ци је (у функ ци ји не кон гру ент ног атри бу та) 
из име нич ке фра зе, не до зво ља ва ју да тран зи тив не име ни це (име нич ки из-
ра зи) има ју до пу ну у ви ду два ге ни ти ва, не по ка зу ју ефек те су пер и ор но сти 
код упит них ре чи ко је су јед на до дру ге (не ма ју стро го утвр ђе ни ре до след) 
и сл. С об зи ром на то да гра ђа из ма ке дон ског да је ва жне по дат ке за по ре ђе-
ње са оста лим је зи ци ма са чла ном, као и са они ма ко ји не ма ју члан, у на-
став ку при ка за ба ви ће мо се удва ја њем кли ти ка и ма ке дон ским од ре ђе ним 
пост по зи тив ним чла ном.
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Ма ке дон ски ди рект ни и ин ди рект ни објек ти мо гу би ти удво је ни са 
за ме нич ким ен кли ти ка ма. Са јед не стра не, код обје ка та у ви ду лич них за-
ме ни ца оба ве зно до ла зи до удва ја ња (19), а са дру ге стра не код лек сич ких 
обје ка та и упит них ре чи до удва ја ња до ла зи са мо под од ре ђе ним усло ви ма. 
По пра ви лу, ди рект ни од ре ђе ни лек сич ки објек ти са осо би ном (не)људ ско, 
(не)жи во, кон крет но или ап стракт но се удва ја ју (20), нео д ре ђе ни ди рект ни 
објек ти се нај че шће не удва ја ју (21), ни са специфичном (21а), ни са не спе-
ци фич ном ин те р пре та ци јом (21б), док се спе ци фич ни нео д ре ђе ни ди рект ни 
објек ти мо гу удво ји ти у сло же ним ре че ни ца ма (22).
(19) Ме ви де ме не. (стр. 168)

Ви део/-ла  ме је.
(20) Ја на го ви де Пет ка/вол кот/пи смо то/об ла кот. (стр. 250)

Ја на је ви де ла Пе тка / тог ву ка / то пи смо / тај облак.
(21) Ја на (*го) ба ра еден сла вен ре жи сер. (стр. 250)
(21а) Ја на тра жи слав ног ре жи се ра (ко га је упо зна ла пре не ко ли ко да на).
(21б) Ја на тра жи слав ног ре жи се ра (ко год би то мо гао би ти).
(22) (Го) на те раа еден чо век да ја из ва ди пло ча та. (стр. 251)

(Ви део сам ка ко) су на те ра ли (од ре ђе ног) чо ве ка да из ва ди ту пло чу.

Што се ти че удва ја ња кли ти ка у ве зи са ма ке дон ским упит ним ре чи ма, 
до удва ја ња до ла зи кад да тив на (ко му) или аку за тив на фор ма (ко го) за ме ни це 
кој ʻкоʼ ре фе ри ше на спе ци фич ну осо бу (23, 24).
(23) Ко му му ги да де цвеќиња та? (стр. 257)

Ко ме (од осо ба ко је зна мо) си/је дао/-ла то цве ће?
(24) Ко го го ви де? (стр. 257)

Ко га (од осо ба ко је по зна је мо) је ви део/-ла ?

Као је зи ке са чла ном, за ни мљи во је упо ре ди ти ма ке дон ски и ен гле ски 
је зик у све тлу упит них ре че ни ца са ви ше упит них ре чи и мо гућ но сти по-
ме ра ња упит них ре чи ка ини ци јал ној по зи ци ји. Са јед не стра не, ен гле ски 
не до зво ља ва по ди за ње упит не ре чи (уп. 26 и 25), док је у ма ке дон ском та кав 
ред ре чи за пра во бо љи из бор (28). Да за кљу чи мо, ре до след ка кав је у ен гле-
ском гра ма ти чан (25), у ма ке дон ском чак ни је пот пу но при хва тљив (27). 
По ре ђе ња ра ди, у бу гар ском је не гра ма ти чан ре до след по пут (29), ко ји да је 
Жељ ко Бо шко вић (2008: 104).
(25) Who got what? (стр. 425)

Ко је до био шта?
(26) *Who what got? (стр. 425)

Ко је шта до био?
(27) ?Кој до би што? (стр. 425)

Ко је до био шта?
(28) Кој што до би? (стр. 425)

Ко је шта до био?
(29) *Ко го кой ви жда?

Ко га ко ви ди?

Још јед на осо бе ност ма ке дон ског ко ја се че сто ис ти че је чла но ва на фор-
ма мо ди фи ка то ра по пут ви стин ски от ʻистин ски ,̓ са ми от с̒а ми ,̓ ис ти от 
ʻистиʼ у ком би на ци ји са лич ним за ме ни ца ма. Ва жно је то да се та кав мо ди-
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фи ка тор мо же на ћи де сно од за ме ни це са мо ка да је она у за ви сном па де жу 
(уп. 30 и 31).
(30) Тоа си ви стин ски от ти. (стр. 167)

То си истин ски ти.
(31) Го ви дов не го ви стин ски от. (стр. 167)

Ви део сам истин ског ње га.

На кра ју на гла ша ва мо зна чај књи ге A Gram mar of Ma ce do nian Ол ге 
Ми ше ске То мић. За хва љу ју ћи ње ном де таљ ном при сту пу, по ве зи ва њем са 
сво јим до са да шњим ис тра жи ва њем бал кан ских је зи ка (нпр. о ма ке дон ским 
кли ти ка ма, су бјунк ти ву, бал кан ским сло вен ским бу ду ћим вре ме ни ма), као 
и уви дом у ли те ра ту ру о по ве за ним и ши рим те ма ма, ова гра ма ти ка је под-
јед на ко ко ри сна сту ден ти ма и сви ма они ма ко ји уче ма ке дон ски је зик, као 
и лин гви сти ма ко је ин те ре су ју спе ци фич но сти ма ке дон ског је зи ка на раз-
ли чи тим гра ма тич ким ни во и ма. 

По себ но је ва жно што ау тор ка кроз ге не ра ти ви стич ки при ступ на при-
ме ру ма ке дон ског об ја шња ва пој мо ве о ко ји ма (де таљ ни је) ни је пи са но у 
оста лим гра ма ти ка ма овог је зи ка. Нај ви ше се за др жа ва на оно ме што при-
па да ак ту ел ним ис тра жи ва њи ма ге не ра тив них лин гви ста – би ло да пи шу 
на ен гле ском, срп ском или на не ком дру гом је зи ку. Ра ди се о син так сич ком 
су бјунк ти ву, де тер ми на тор ској фра зи, про бле ма ти ци ре ла тив них кла у за, те 
гра ма тич ком и лек сич ком аспек ту гла го ла. Да кле, ова гра ма ти ка не са мо да 
по ка зу је и об ја шња ва ста ње у ма ке дон ском је зи ку већ и по кре ће мно штво 
пи та ња отва ра ју ћи пут да љим ис тра жи ва њи ма ма ке дон ског је зи ка и ње го вог 
од но са са дру гим (не)сло вен ским је зи ци ма.
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Ran ko Bu gar ski. Pu to pis po se ća nju.
Be o grad: Bi bli o te ka XX vek, Knji ža ra Krug, 2014, 269 стр.1

По сто је ра зни пу то пи си, по ред оних на ка кве сви пр во по ми сли мо. Овом 
књи жев ном, књи жев но-на уч ном или на уч но-по пу лар ном вр стом се, обич но, 
кроз не из бе жну при зму пут ни ко вог лич ног до жи вља ја, опи су ју до га ђа ји, 
ме ста и љу ди на пу ту, по пут Ди кен со вих сли ка Аме ри ке, или, бли же на шим 
кра је ви ма – Че ле би ји них опи са Ото ман ске им пе ри је, или, пак, на шем вре ме ну 
– Џум ху ро вих лир ски обо је них за пи са и за па жа ња из Ази је. С дру ге стра не, 
Ви да Ог ње но вић је, на при мер, по чет ком овог ве ка у свом де лу пу то ва ла у 
пу то пис, по ку ша ва ју ћи да раз у ме и с чи та о ци ма по де ли за што је Иси до ра 
Се ку лић у Пи сми ма из Нор ве шке, мо жда нај леп шем и нај и скре ни јем пу то-
пи су срп ске књи жев но сти, на свом не сва ки да шњем пу то ва њу пре сто ти ну 
го ди на за пи са ла да је Нор ве шка „зе мља где је од чо ве ка до чо ве ка пу сто и 
да ле ко” и та ко јој, ако не у вре ме ну он да бар у про сто ру, у свом Пу то ва њу у 
пу то пис по ста ла са пут ни ца кроз ову ле пу, да ле ку и на ма сла бо по зна ту зе мљу. 

Ран ко Бу гар ски пак пу ту је по свом се ћа њу као исто риј ском, ге о граф ском, 
али пре све га ин те лек ту ал ном, ду хов ном и емо тив ном ме та про сто ру, фор ми-
ра ном то ком плод ног жи вот ног ве ка ши ром све та по зна тог и при зна тог на уч-
ни ка, пре да ва ча и све стра ног ин те лек ту ал ца. Ова књи га је, на и ме, и ау то би о-
гра фи ја и ме мо ар ска про за и, услов но ре че но, пу то пис, али, исто вре ме но, она 
до кра ја не при па да ни ти јед ном од спо ме ну тих жа нр о ва. Дво зна чан на слов 
Pu to pis po se ća nju кри је две ме ђу соб но ком пле мен тар не пу та ње – ме мо ар ски 
пу то пис као пу то ва ње по вре мен ској оси соп стве ног жи во та на ко јој се, не увек 
ли не ар но, већ ау то ро вом лич ном асо ци ја тив ном ло ги ком, ни жу до га ђа ји, љу ди 
и ме ста ко ји за јед но са чи ња ва ју ау то ро во се ћа ње као „про стор ну” ра ван по 

1 Овај при каз на стао је у окви ру про јек та Је зи ци и кул ту ре у вре ме ну и про сто ру (бр. 
178002), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке 
Ср би је.
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ко јој се фраг мен тар на рад ња од ви ја, али, исто вре ме но, да тих по се ћа њу – да кле, 
она ко ка ко и ко ли ко их се он се ћа и при се ћа са да на шње вре мен ске дис тан це.

Пре не го што кре не на пу то ва ње по ау то ро вом се ћа њу, чи та лац би, би ло 
да је лин гви ста или не, тре ба ло да има у ви ду да де ло ко је на ме ра ва да чи та 
и је сте и ни је лин гви стич ка ли те ра ту ра. Мно го број ни за ни мљи ви до га ђа ји 
ко ји су у књи зи опи са ни, би ли они у кру гу при ја те ља, ко ле га на кон гре си ма 
или на мно го број ним пу то ва њи ма по све ту, мо гли су се до го ди ти и про фе-
со ру атом ске фи зи ке или ме ди ци не. Но, они би у том слу ча ју би ли про жи вље-
ни и, што је ов де још ва жни је, пред ста вље ни на пот пу но дру га чи ји на чин, 
чи ме већ на по чет ку овог освр та на ја вљу је мо глав ни „украс” и нај ве ћу вред-
ност ове књи ге – и ла ич кој пу бли ци ра зу мљи ве је зич ке и лин гви стич ке до-
дат ке, ко мен та ре и до пу не, пра ве ма ле ви ше је зич не дра гу ље, ко ји пра те и 
упот пу њу ју го то во сва ку епи зо ду, а не рет ко су прот ка ни фи ним не на ме тљи-
вим ху мо ром. Без об зи ра на то да ли се ра ди о успо ме на ма из нај ра ни јег са-
ра јев ског де тињ ства у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји, илу стро ва ни ма тек стом ђач ке 
за кле тве на два срп ско хр ват ска пи сма, о је зич кој сли ци мул ти ет нич ке Бо сне 
оли че ној у име ни ма с ду хо ви тим про фе си о нал ним асо ци ја ци ја ма, о ау то ро вом 
не по треб ном по ку ша ју да са вла да ма ђар ски из го вор име на во за за Де бре цин 
или, пак, о ко мич ним асо ци ја ци ја ма на на зив јед не бер лин ске ули це, ове сво-
је вр сне лин гви стич ке ви ње те не из о став но обо га ћу ју текст. Све ово вре ме, 
ау тор, ка ко му и до ли ку је, ни је па сив ни по сма трач и за пи си вач ових је зич-
ких по ја ва, већ њи хов ак тив ни чи ни лац – кре а тор, ко мен та тор или кри ти чар. 

На овом ме сту вре ди ис та ћи још јед ну бит ну од ли ку це лог де ла: Бу гар-
ски, на и ме, тек сту при сту па с ве ли ком до зом искре но сти и на то ме му ва ља 
ода ти при зна ње, по што ни у ком слу ча ју не опи су је са мо до га ђа је у ко ји ма 
је ‘за бли стао’, већ се, по ма ло но стал гич но и са дис тан це, опет обо га ћу ју ћи 
их лин гви стич ким цр ти ца ма, при се ћа и си ту а ци ја у ко ји ма му, сво јом или 
ту ђом за слу гом, ни је би ло ни нај ма ње при јат но. Та кав је, ре ци мо, до га ђај 
ко ји се од и грао чим је пр ви пут сти гао у Њу јорк, на Уни вер зи тет Ко лум би ја, 
али и је дан ка сни ји, у истом гра ду, чи ме му се у се ћа ње вра тио и онај пр ви. 
(Ово је од ли чан при мер, услов но ре че но, хи пер тек сту ал но сти и ин тер тек сту-
ал но сти, ко јих у овој књи зи не мањ ка – на про тив, Бу гар ски нас ве о ма че сто 
‘вра ћа’ на већ опи са не епи зо де, али и на до га ђа је пред ста вље не у књи зи 
Je zik i iden ti tet. Да је Pu to pis po se ća nju, упр кос ау то ро вом ве ро ват ном про ти-
вље њу, ко јим слу ча јем об ја вљен у елек трон ском об ли ку, оби ло вао би хи пер-
лин ко ви ма ко ји ма нас упу ћу је на дру ге де ло ве књи ге, као и на сво ја прет ход на 
де ла – ова ко, пак, од чи та о ца, али и од се бе, ау тор оче ку је ак тив но чи та ње 
и до бро пам ће ње.) Су прот но ста ву да не при јат не епи зо де из про шло сти увек 
пре фар ба ва мо леп шим бо ја ма и, ре ци кли ра ју ћи их, по ку ша ва мо да их при-
ка же мо у бо љем све тлу, Бу гар ски је на мо мен те нео че ки ва но искрен пре ма 
се би и сво јим, услов но ре че но, ма на ма, ко је су га у жи во ту мо жда по не кад 
ко шта ле лак шег пу та до не ког ци ља.

На са мом по чет ку, у пред го во ру, ау тор се чи та о цу обра ћа сле де ћим 
ре чи ма ко је на ја вљу ју ка рак тер тек ста ко ји сле ди: „Је дан ка ле и до скоп ра-
зно вр сних ин те ре сант них до га ђа ја из мог ду гог жи во та и бо га тог ис ку ства, 
ко ји све до че о ра зним вре ме ни ма, оби ча ји ма и љу ди ма ко је сам по зна вао. 
Они су пред ста вље ни се лек тив но и углав ном не си сте мат ски, кроз низ сли-
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ка да тих у ком би на ци ји гру бог хро но ло шког и те мат ског ре до сле да, али са 
до ста од сту па ња и пре кла па ња, ка ко ме ђу соб но, та ко и са де ло ви ма књи га 
из 2010. и 2012. го ди не” (стр. 6), при че му Бу гар ски на уму има сво ја прет-
ход на де ла Je zik i iden ti tet и Por tret jed nog je zi ka. Се ћа ња на до га ђа је, ме ста, 
по зна те и не по зна те љу де, али и спо ме ну те про прат не лин гви стич ке цр ти це, 
за тим се ни жу по пут ка др о ва из ве што мон ти ра ног жи вот ног фил ма, кроз 
по гла вља на сло вље на „Sa ra je vo”, „Po la zak u svet”, „Do la zak u Be o grad”, „Tri 
go di ne u sve tu”, „Is ku stva jed nog put ni ka”, „De ve de se te i na sle đe” и „Put po no vom 
ve ku”. На овом ме сту ће мо на пра ви ти ма лу ди гре си ју, у скла ду с оправ да но 
не ли не ар ном струк ту ром са мог де ла. На и ме, ка ко је пр ви и нај ве ћи део (стр. 
10–206), од но сно, глав ни ток Pu to pi sa po se ća nju од ре ђен ау то ро вим успо ме-
на ма на соп стве на пу то ва ња и сва ко вр сна ис ку ства то ком бо га тог ака дем ског 
жи во та ши ром све та, та ко ће и нај ве ћи део овог при ка за би ти по све ћен упра-
во овом сег мен ту књи ге. Сто га ће упра во ов де пр во би ти при ка зан сâм крај 
књи ге (при че му, иа ко знат но кра ћи, он ни је ни по че му ма ње зна ча јан), да би смо 
се у остат ку тек ста по све ти ли го ре на ве де ним оп шир ни јим по гла вљи ма. 

Нај но ви је де ло Ран ка Бу гар ског има и дру ги део, ко ји се ну ме рич ки 
на до ве зу је на пр ви – по чи ње осмим по гла вљем на сло вље ним „Iz lin gvi stič ke 
me mo a ri sti ke”. Ка ко оно има мно го до дир них та ча ка с прет ход ним тек стом, 
пред ста вља сво је вр сну спо ну из ме ђу пу то пи сних ме мо а ра (или ме мо ар ског 
пу то пи са) и пре о ста ла три сег мен та. У овом де лу књи ге, пре ма ау то ро вим 
ре чи ма, на ста вља се ски ци ра ње пор тре та че тр де сет ин тер на ци о нал но по зна-
тих лин гви ста, она ко ка ко их је он до жи вео у су сре ту с њи ма и њи хо вим де лом. 
На и ме, обим но по гла вље ау то ро ве већ спо ме ну те књи ге Je zik i iden ti tet, под 
на сло вом „Ogled iz lin gvi stič ke me mo a ri sti ke” ов де је у истом кљу чу ‘до пу-
ње но’ се ћа њи ма на по знан ство, са рад њу, а не рет ко и дру же ње, с аме рич ким 
лин гви сти ма Двај том Бо лин џе ром, Де лом Хај мсом и Вик то ром Фрид ма ном, 
не мач ким про фе со ром Ди те ром Ка стов ским и не дав но пре ми ну лим хр ват-
ским ан гли стом Вла ди ми ром Иви ром, при сним при ја те љем и ко ле гом Ран ка 
Бу гар ског још из дав них да на њи хо вог за јед нич ког бо рав ка на Уни вер зи тет-
ском ко ле џу у Лон до ну, на по сле ди плом ским сту ди ја ма код чу ве ног про фе-
со ра Ран дол фа Кве р ка. О спе ци фич ном, за ни мљи вом и при јем чи вом сти лу 
и са др жи ни ових крат ких есе ја о зна чај ним и за слу жним ве ли ким лин гви сти-
ма у ау то ро вом жи во ту ви ше је ре че но у при ка зу Тврт ка Пр ћи ћа (2011: 322–327.)

Де ве то и де се то по гла вље та ко ђе пред ста вља ју ло гич не и од чи та о ца прет-
ход них ау то ро вих де ла си гур но ра до при хва ће не до пу не те ма ко ји ма се дру где 
оп шир ни је ба вио. „No ve sli ve ni ce” је сте на ста вак пр вог де ла књи ге су ге стив-
ног на сло ва Sar ma ge don u Me so po ta ma ni ji. Lek sič ke skri va li ce (Bu Gar ski 2013), 
по све ће не сли ве ни ца ма – но вом и до ско ра готово не по зна том, а од ско ра ве о ма 
про дук тив ном и кре а тив ном по ступ ку твор бе ре чи у срп ском је зи ку, ко ји већ 
низ го ди на за о ку пља ау то ро ву па жњу. На кон увод ног одељ ка и по де ле нај но-
ви јих сли ве ни ца по под руч ји ма, с ни зом ак ту ел них и ду хо ви тих при ме ра и 
њи хо вих об ја шње ња (омла дин ски жар гон – нпр. џи бер менш, деч је уста но ве и 
игре – На у чи о ни ца, хра на – бес тце лер, пи ће – бо кал ни со ли ста, за ни ма ња – 
шло го пед, ме ди ји – ФЕ СТи ши ста, ре кла ме – мле ко но мич но па ко ва ње, по ли-
тич ки дис курс – па три о па та, уста но ве – Бу рек Кинг, итд.), сле ди при ка зи ва-
ње њи хо вих твор бе них мо де ла, ди ску си ја при ка за них ка те го ри ја, ис цр пан 
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реч ник на ве де них но вих ре чи, те, на са мом кра ју, до да так са „слич ним вер-
бал ним екс пе ри мен ти ма”, по пут Sun ce tu đeg we ba. Бу гар ски нас је, да кле, још 
јед ном об ра до вао си сте ма ти зо ва ним кор пу сом из у зет но кре а тив них и за бав-
них нео ло ги за ма као вред ним све до чан ством о је зич ком, али и дру штве ном, 
кул тур ном и по ли тич ком тре нут ку на ше сре ди не по чет ком 21. ве ка.

Сâм крај књи ге – „Se lek tiv na bi bli o gra fi ja so ci o lin gvi sti ke 2012–2014.” – 
на ста вак је би бли о гра фи је за пе ри од 1967–2012. штам па не у де ло ви ма у 
ау то ро вим ра ни јим књи га ма у еди ци ји XX век, а са ста вље на је пре ма истим 
прин ци пи ма се лек ци је и об ра де је ди ни ца. Та ко овај из у зет но зна ча јан про-
је кат си сте ма тич ног и све о бу хват ног бе ле же ња со ци о лин гви стич ких пу бли-
ка ци ја, у по чет ку на под руч ју це ле СФРЈ, за тим СРЈ, од но сно, СЦГ и, ко нач-
но, од 2007. го ди не, у Ср би ји, Ран ко Бу гар ски и да ље на ста вља истим жа ром 
и са све шћу о нео п ход но сти по сто ја ња тра га о дра го це ном до при но су на ше 
на уч не сре ди не јед ној од сва ка ко нај ак ту ел ни јих лин гви стич ких ди сци пли-
на. О прак тич ном зна ча ју и са да шњој и бу ду ћој при ме ни јед не ова ко ис црп не 
би бли о гра фи је су ви шно би би ло да ље пи са ти.

Пр ви и глав ни део Pu to pi sa po se ća nju јед но став но али упе ча тљи во на-
сло вљен је Sa ra je vo. Кроз опи се свог ра ног де тињ ства про ве де ног у Кра ље-
ви ни Ју го сла ви ји, из гле да и ду ха Са ра је ва у то вре ме, ег зи стен ци јал не угро-
же но сти це ле по ро ди це за вре ме НДХ, сво јих нај ра ни јих пре о ку па ци ја и, 
ис по ста ви ће се – пре суд ног, од ра ста ња у дво је зич ном и ин те лек ту ал но под-
сти цај ном по ро дич ном окру же њу, Бу гар ски чи та о ца пре ко основ но школ ских 
и гим на зиј ских да на во ди до сво јих сту дент ских го ди на и пр вих на го ве шта ја 
сво је бу ду ће ка ри је ре успе шног ан гли сте.

Сво ја пр ва пу то ва ња у ино стран ство, та да мно го те же до сти жно и мно-
ги ма не до ступ но, ау тор у по гла вљу „Po la zak u svet” пред ста вља из кул ту ро-
ло шког и лин гви стич ког угла, кроз ко лаж за ни мљи вих до жи вља ја и анег до та 
из не ко ли ко зе ма ља за пад не и се вер не Евро пе, ус пут от кри ва ју ћи, по твр ђу-
ју ћи, али и де ми сти фи ку ју ћи сте ре о ти пе о при пад ни ци ма на ро да с ко ји ма се 
на пу ту су сре тао. Ни жу се ин те ре сант не епи зо де из Кел на, Ха га, Ро тер да ма, 
Бри се ла, Ко пен ха ге на, Сток хол ма, Осла, Лон до на… Тре ће по гла вље, „Do la zak 
u Be o grad”, чи та о ца на крат ко вра ћа на ју го сло вен ско тле – тач ни је, у Бе о-
град, где Ран ко Бу гар ски 1961. го ди не по ста је аси стент за ен гле ски је зик на 
Од се ку за ан гли сти ку Фи ло ло шког фа кул те та. Ау тор се ту при се ћа сво јих 
стам бе них про бле ма и дру штве ног жи во та – скло пље них по знан ста ва и при-
ја тељ ста ва, оми ље них ре сто ра на и ло ка ла, уз под се ћа ње да је ви ше о сво јој 
ака дем ској де лат но сти у овом пе ри о ду на пи сао у сво јим ра ни јим књи га ма.

Из Бе о гра да, Бу гар ски се, у три на вра та (ака дем ске 1962/63, 1966/67. и 
1969/70. го ди не) оти ску је на „Tri go di ne u sve tu”, што је и на слов че твр тог 
по гла вља – пр во на пост ди плом ске сту ди је на Уни вер зи тет ски ко леџ у Лон-
до ну, код про фе со ра Кве р ка, за тим као сти пен ди ста Фор до ве фон да ци је на 
Уни вер зи тет Ко лум би ја у Њу јор ку и, ко нач но, тре ћи пут, као Фул брај тов 
пре да вач за лин гви сти ку – на Уни вер зи тет у Чи ка гу и го сту ју ћи про фе сор 
– на Уни вер зи тет се ве ро и сточ ног Или но ја. Из пе ри о да јед но го ди шњег бо рав-
ка у Лон до ну, ау тор се нај бо ље и нај ра ди је се ћа та мо шњих им пре сив них и 
бо га тих књи жа ра и би бли о те ка, а од, ка ко их на зи ва, ‘ван на став них’ ак тив-
но сти – лон дон ских па бо ва, али и јед ног та да скло пље ног це ло жи вот ног 
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при ја тељ ства, већ спо ме ну тог при ли ком при ка зи ва ња де ве тог по гла вља ове 
књи ге. На пр вом сту диј ском бо рав ку у САД, 1966. го ди не, по чи ње ау то ро ва 
фа сци на ци ја Њу јор ком ко ја ће, на осно ву ње го вих да љих за пи са, по тра ја ти 
до да на да на шњег. Бу гар ски се ба ви ње го вим име ном, ули ца ма, ре сто ра ни ма, 
књи жа ра ма, ни у јед ном тре нут ку не од сту па ју ћи од до бр ог оби ча ја да све 
то про пра ти су ви слим и ду хо ви тим лин гви стич ким опа жа њи ма. За тим по нај-
ве ћем де лу САД пу ту је ави о ном, ау то бу сом (чу ве ним Греjхaундoм) и во зом 
(Ка ли фор ниј ским ла хо ром – та да шњим чу дом тех ни ке и ди зај на). Уз ви ком 
не ка да шњих аме рич ких пи о ни ра – West wa rd ho! – за по чи ње сво је от кри ва ње 
аме рич ког за па да и ју га. На овој ве ли кој тур не ји на ро чи то су га им пре си о ни-
ра ли Сан Фран ци ско и Њу Ор ле анс, а по се тио је и Лос Ан ђе лес, Сан Ди је го, 
Хју стон, Остин, Сан та Фе, Ве ли ки ка њон Ко ло ра да… С дру ге стра не, мор-
мон ска пре сто ни ца Солт Лејк Си ти ау то ра ни је ни нај ма ње оду ше ви ла. Ипак, 
нај ду бљи ути сак на Бу гар ског, као пред мет ње го вог лин гви стич ког и ан тро-
по ло шког ин те ре со ва ња, оста ви ле су по се те ин ди јан ским ре зер ва ти ма у Њу 
Мек си ку и Ари зо ни, на ро чи то оби ла сци ре зер ва та Ин ди ја на ца Хо пи. Овом 
при ли ком пре но си мо и сим па тич ну пи та ли цу ко јом ау тор илу стру је за ин-
те ре со ва ност ан тр о по ло га за оби ча је овог пле ме на: „Ко ли ко чла но ва има 
ти пич на Хо пи по ро ди ца?” – „Че ти ри: та та Хо пи, ма ма Хо пи, де те Хо пи и 
ан тро по лог.” (стр. 81). По вра так у Бе о град на кон вен ча ња у Њу јор ку чи та о цу 
је пред ста вљен и као кра так осврт на ле пе и ве ли ке до га ђа је у та да шњем и 
бу ду ћем ау то ро вом при ват ном жи во ту, пре све га на ро ђе ње си но ва и уну ке.

Пе то по гла вље, на сло вље но „Is ku stva jed nog put ni ka” чи та о цу до но си 
те мат ски ви ше не го хро но ло шки гру пи са на за па жа ња са струч них и на уч них 
бо ра ва ка у ино стран ству и пу то ва ња по све ту, или, ка ко га ау тор на зи ва, 
„ака дем ски мо ти ви са ног стран ство ва ња” (стр. 147). У овом ди на мич ном, на-
да све за ни мљи вом и, са свим оправ да но, нај ду жем де лу Pu to pi sa po se ća nju 
Бу гар ски пра ви пре сек свих оних не за о би ла зних ис ку ста ва ко ја пут ни ку 
оста ју као трај не асо ци ја ци ја на не ко пу то ва ње. Та ко се ау тор пр во до ти че 
са мо на из глед три ви јал не те ме па со ша (цр ве ног, пла вог, па опет цр ве ног), 
не ка да шњег ла год ног пре ла ска гра ни це и ка сни јих муч них про це ду ра 
до би ја ња ви за за од ла зак у ино стран ство. За тим пре ла зи на по пис раз ли чи тих 
ти по ва ави о на ко ји ма је ле тео, али и на чи та о цу и ау то ру мно го за ни мљи ви је 
лин гви стич ки мо ти ви са но гру пи са ње ае ро дро ма са ко јих је по ле тао или на 
ко је је сле тао. Ту је и ве о ма ду хо ви то пред ста вље на, ка ко ау тор ка же, „мно-
гим пут ни ци ма до бро по зна та те ма ти ка јур ња ве да се ухва ти лет” (стр. 105), 
уз про прат не не во ље ве за не за „де ху ма ни за ци ју ае ро дром ских слу жби”, 
про бле ме с пр тља гом (ко је ау тор вр ло прак тич но ре ша ва), „ла жне” дју ти фри 
шо по ве и ри го ро зне без бед но сне кон тро ле пут ни ка. По сле, ави о на, Бу гар ски 
пре ла зи на во зо ве и ау то мо би ле (тач ни је, так си је), уз од го ва ра ју ће ко мич не 
про прат не епи зо де. По след њи ве ли ки те мат ски круг об у хва та ау то ро ва ис ку-
ства с хо те ли ма – од „бун кер хо те ла”, „пре ко друм ских ме ха на, сту дент ских 
до мо ва и при ват них ста но ва, до хо те ла ра зних ка те го ри ја” (стр. 121), као и 
с ре сто ра ни ма, од но сно, хра ном и пи ћем. Чи та ју ћи овај део књи ге, ве ро ват но 
ће мно ги по же ле ти да се на ђу у опи са ним ло ка ли ма у Стра збу ру, Те ми шва ру 
или Хел син ки ју, док ће они ко ји, као и сам ау тор, „ни су за кле ти про тив ни-
ци до бре ка пљи це” (стр. 131) про чи та ти где се мо же про ба ти нај бо љи ви ски 
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и по пи ти до бро пи во. При кра ју по гла вља, ути сци се су ми ра ју кроз на бра-
ја ње ау то ру нај леп ших и нај при влач ни јих гра до ва, де ла при ро де, пар ко ва, 
гра ђе ви на, ули ца, тр го ва, му зе ја и га ле ри ја, спо ме ни ка… Са ових да ле ких 
ме ри ди ја на, Бу гар ски чи та о ца вра ћа на про стор бив ше Ју го сла ви је и на гла-
ша ва ка ко ни јед ног тре нут ка ни је за по ста вио свој ака дем ски ан га жман у 
ре ги о ну, те се са из ве сном се том при се ћа сво јих при јат них бо ра ва ка у дру штву 
ко ле га и при ја те ља у За гре бу, Са ра је ву, Ду бров ни ку, Но вом Са ду, Ско пљу, 
Љу бља ни, Под го ри ци, Охри ду, Су бо ти ци…

Као оштра су прот ност прет ход ним по гла вљи ма, „De ve de se te i na sle đe” 
опи су ју мно го ма ње леп пе ри од ау то ро вог жи во та и ра да. И по ред знат них 
сва ко вр сних по те шко ћа ве за них за ове ру жне рат не го ди не, Бу гар ски на ста вља 
да пи ше, пу ту је, др жи пре да ва ња и из ла же сво је ра до ве у зе мљи и ино стран-
ству, али се у ве ли кој ме ри по све ћу је и ан ти рат ном дру штве ном ан га жма ну. 
Сво јим бес ком про ми сним ан ти на ци о на ли стич ким ста во ви ма и јав ним де-
ло ва њем на Бе о град ском уни вер зи те ту и у окви ру Бе о град ског кру га не за-
ви сних ин те лек ту а ла ца, и та да шњим али и по то њим дис тан ци ра њем од 
би ло ка квог по ли тич ког ан га жма на, Бу гар ски је са мо учвр стио свој већ 
из гра ђе ни нео спор ни мо рал ни ин те гри тет у вре ме ну у ко јем је, по ка за ће се, 
не до во љан број ин те лек ту а ла ца по сту пио по пут ње га. Су прот ста вља ју ћи 
се ши ре њу шо ви ни стич ке по ша сти и бу ја њу мр жње, исто вре ме но про жи-
вља ва ју ћи ве о ма те шке лич не тре нут ке, ау тор нам, без са мо са жа ље ња али 
с до ста гор чи не, опи су је ка ко је до жи вео и пре жи вео по ни же ња и не прав де 
ко ји ма је би вао из ло жен (па у јед ном тре нут ку, као не по до бан, и при сил но 
и про тив за ко ни то уда љен са Фи ло ло шког фа кул те та) и ка ко је с те шким 
емо тив ним пр тља гом, али чи стог обра за и не по љу ља ног мо рал ног ин те гри-
те та сво је на уч но и дру штве но де ло ва ње, па са мим тим, и свој пу то пис по 
се ћа њу, на ста вио и у но вом – 21. ве ку, пред ста вље ном у по след њем по гла вљу.

За ко ра чив ши у осму де це ни ју жи во та, Бу гар ски је 2004. го ди не одр жао 
низ пре да ва ња на шест пре сти жних аме рич ких уни вер зи те та, ис ко ри стив-
ши при ли ку да „об но ви гра ди во” о овој ве ли кој зе мљи ко ју је већ од ра ни је 
до бро по зна вао, али и от кри је мно го то га но вог и дру га чи јег. Две го ди не 
ка сни је иза бран је за чла на Ко ми те та екс пе ра та за Европ ску по ве љу о ре гио-
нал ним или ма њин ским је зи ци ма при Са ве ту Евро пе, што је зна чи ло да ће 
у на ред них де се так го ди на го то во три де сет пу та бо ра ви ти у Стра збу ру, гра ду 
ко ји је чи та о цу ов де пред ста вљен кроз не ко ли ко илу стра тив них исто риј ских, 
лин гви стич ких и кул ту ро ло шких ски ца. Ау тор опи су је и спе ци фич ну је зич-
ку си ту а ци ју у Ба ски ји, по што је до ма ћин на уч ног ску па о ви ше је зич но сти 
и уна пре ђе њу је зич ких пра ва био упра во њен глав ни град Бил бао. Осврт на 
ау то ров до жи вљај пр ве де це ни је 21. ве ка при во ди се кра ју ње го вим раз ми шља-
њи ма о ути ца ју но вих тех но ло ги ја на не ке аспек те ака дем ског ства ра ња као 
што су елек трон ско из да ва штво и ди ги та ли за ци ја књи га, те про цес ре цен зи-
ра ња и пу бли ко ва ња на уч них ра до ва. Све стан ути ска ко ји без на ме ре мо же 
оста ви ти на мла ђе чи та о це, Бу гар ски ду хо ви то и са мо кри тич но за кљу чу је: 
„Ипак не же лим да ши рим ову ту жну при чу, тим пре што ве ру јем да сам не ким 
прет ход ним опа ска ма у овој књи зи дао већ до вољ но по во да мла ђим чи та о ци-
ма да за кљу че ка ко се на ње ним стра ни ца ма огла ша ва мр зо вољ ни и џан гри-
за ви ма то рац ко ме сме та све што је но во и друк чи је од оно га ка ко је би ло у 
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срећ на вре ме на, кад је он био млад и леп” (стр. 201). Пу то пис по свом се ћа њу 
ау тор за вр ша ва раз ма тра њем свог од но са пре ма ‘иден ти те ту’ – ком плек сном 
и сло је ви том пој му о чи јим је упо тре ба ма и зло у по тре ба ма ви ше пу та го во рио 
и ко ји сма тра из у зет но зна чај ним, на ро чи то у све тлу стал них и опа сних по-
зи ва ња на груп ни и ет нич ки иден ти тет на про сто ри ма бив ше Ју го сла ви је.

Pu to pis po se ća nju пру жа нам је дин стве ну при ли ку да за ви ри мо иза 
ку ли са и од шкри не мо јед на ма ње при мет на вра та ака дем ског све та, те да од 
са мих по че та ка до да на шњег да на ис пра ти мо оне окол но сти у жи во ту ау то ра 
ко је су, на из глед на мар ги на ма фак то граф ских по да та ка о ње го вом жи во ту 
и ра ду, у ства ри фор ми ра ле Ран ка Бу гар ског она квог ка кав је сте, ка квог га 
по зна ју и због че га га це не ге не ра ци је ње го вих сту де на та, са рад ни ка, ко ле га 
и на уч ни ка ши ром све та. Уме сто пра вог за кључ ка, ког и Бу гар ски у књи зи 
овог ти па с пра вом сма тра не по треб ним и не при ме ре ним, ау тор ки ових ре-
до ва, као и свим бу ду ћим чи та о ци ма, оста је да му се за хва ли што нам је та 
вра та отво рио и обо га тио нас ве ли ким жи вот ним и на уч ним ис ку ством јед ног, 
по ре чи ма са мог ау то ра, „вас пи та њем, обра зо ва њем и ду хом – ин тер на цио-
нал ца и Евро пља ни на”. 

ЦИ ТИ РА НА ЛИ ТЕ РА ТУ РА

ПР ћИћ, Тврт ко. Још три но ве књи ге Ран ка Бу гар ског. Је зик и иден ти тет. Бе о град: Би бли о те ка 
XX век, Књи жа ра Круг, 2010, 278 стр. Ау то би о граф ски део. При каз. Збо р ник Ма ти це 
срп ске за фи ло ло ги ју и лин гви сти ку LIV/1 (2011): 322–327.
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УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ

Ча со пис Збор ник Ма ти це срп ске за фи ло ло ги ју и лин гви сти ку об ја вљу-
је из вор не на уч не ра до ве, на уч ну кри ти ку и при ка зе, хро ни ку и би бли о гра-
фи ју из обла сти фи ло ло шких и лин гви стич ких про у ча ва ња. Ра до ви ко ји су 
већ об ја вље ни или по ну ђе ни за об ја вљи ва ње у не кој дру гој пу бли ка ци ји не 
мо гу би ти при хва ће ни за об ја вљи ва ње у Збор ни ку Ма ти це срп ске за фи ло-
ло ги ју и лин гви сти ку. Ако је рад био из ло жен на на уч ном ску пу у ви ду усме-
ног са оп ште ња, по да так о то ме тре ба да бу де на ве ден у по себ ној на по ме ни 
при дну пр ве стра ни це члан ка. 

Је зи ци ра да су срп ски је зик, оста ли сло вен ски је зи ци, ен гле ски, не мач ки 
и фран цу ски. Ра до ви на срп ском об ја вљу ју се ћи ри ли цом и за њих се при ме-
њу је Пра во пис срп ско га је зи ка Мит ра Пе ши ка на, Јо ва на Јер ко ви ћа и Ма та 
Пи жу ри це (Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, 2010).

Ау тор је оба ве зан да по шту је на уч не и етич ке прин ци пе и пра ви ла 
при ли ком при пре ме ра да, у скла ду са ме ђу на род ним стан дар ди ма. Пре да јом 
ра да ау тор га ран ту је да су сви по да ци у ра ду тач ни, ка ко они ко ји се ти чу 
са мо га ис тра жи ва ња, та ко и по да ци о ли те ра ту ри ко ја је ко ри шће на, те на-
во ди из ли те ра ту ре. 

У Збор ни ку Ма ти це срп ске за фи ло ло ги ју и лин гви сти ку об ја вљу ју се 
ра до ви ко ји има ју јед ног или два ау то ра. 

1. ПРедАјА РуКОПИсА

Елек трон ску вер зи ју ру ко пи са у Word и PDF фор ма ту по сла ти на адре-
су: jdju kic @ma ti ca srp ska.org.rs. У елек трон ској вер зи ји не на во ди ти по дат ке 
о ау то ру, већ их да ти у тек сту елек трон ске по ру ке (на зив и се ди ште уста но ве, 
елек трон ска адре са ау то ра). Ако је ау то ра ви ше, за сва ко га на ве сти тра же не 
по дат ке. Вер зи ја ру ко пи са у PDF фор ма ту мо же би ти за ме ње на штам па ном 
вер зи јом ко ју тре ба по сла ти на адре су: Уред ни штво Збор ни ка Ма ти це срп-
ске за фи ло ло ги ју и лин гви сти ку, Ма ти ца срп ска, Ули ца Ма ти це срп ске 1, 21 000 
Но ви Сад, Ср би ја.

Ро ко ви за пре да ју ра до ва су 1. април (за пр ву све ску) и 1. сеп тем бар (за 
дру гу све ску). 

2. ПРОЦес РеЦеНЗИРАњА

По при је му ра да Уред ни штво, узи ма ју ћи у об зир те му и оп сег ис тра жи-
ва ња, у ро ку од не де љу да на од лу чу је да ли рад од го ва ра про фи лу ча со пи са 
и да ли ће би ти по слат на ре цен зи ра ње. Ра до ве ре цен зи ра ју два ква ли фи ко-
ва на ре цен зен та. По сту пак ре цен зи ра ња је ано ни ман у оба сме ра. На осно ву 
ре цен зи ја уред ни штво до но си од лу ку да ли се рад: 1) од би ја, 2) при хва та за 
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об ја вљи ва ње или 3) при хва та уко ли ко ау тор из вр ши нео п ход не из ме не и 
пре прав ке ра да, у скла ду са при мед ба ма ре цен зе на та. Уко ли ко се две ре цен-
зи је раз ли ку ју, Уред ни штво мо же за тра жи ти и ми шље ње тре ћег ре цен зен та. 
Ре ви ди ра на вер зи ја ра да ша ље се ре цен зе нти ма/ре цен зен ту на по нов ни увид 
и оце ну или је, у слу ча ју ма њих ис прав ки, пре гле да глав ни уред ник (или 
је дан од чла но ва Уред ни штва) и на кон то га Уред ни штво до но си од лу ку о 
об ја вљи ва њу. 

У ро ку од два ме се ца од при је ма ру ко пи са ау тор се оба ве шта ва о то ме 
да ли је рад при хва ћен за об ја вљи ва ње и да је му се рок за евен ту ал ну пре-
ра ду или до пу ну ра да. Рок за об ја вљи ва ње при хва ће них ра до ва је 12 ме се ци 
од пре да је ко нач не вер зи је ру ко пи са. Ау тор је ду жан да у ро ку од 5 да на ура-
ди ко рек ту ру ра да, ка да то бу де од ње га за тра же но. 

3. стРуК ту РА РА дА

Рад са др жи: име и пре зи ме ау то ра, на слов, са же так и кључ не ре чи на 
срп ском, са же так и кључ не ре чи на ен гле ском, основ ни текст, спи сак ци ти-
ра не ли те ра ту ре, ре зи ме, афи ли ја ци ју и елек трон ску адре су ау то ра. Ду жи-
на ра да тре ба да бу де до јед ног ау тор ског та ба ка. У за ви сно сти од те ма ти ке 
рад мо же, у до го во ру са Уред ни штвом, би ти ду жи.

Оба ве зан ре до след еле ме на та ра да:
а) име и пре зи ме ау то ра: у из вор ним и пре глед ним ра до ви ма из над на-

сло ва уз ле ву мар ги ну, у при ка зи ма и хро ни ка ма ис под тек ста уз де сну мар-
ги ну, ита ли ком; на зив и број про јек та/про гра ма у окви ру ко јег је чла нак 
на стао на во ди се у под бе ле шци, ве за ној зве зди цом за на слов ра да;

б) на слов ра да: ве р за лом, цен три ран;
в) са же так, ко ји украт ко пред ста вља про блем, циљ, ме то де и ре зул та те 

ис тра жи ва ња (до 8 ре до ва): а) на је зи ку основ ног тек ста, без озна ке Са же так; 
и б) на ен гле ском је зи ку; ле ва мар ги на уву че на 1,5 cm у од но су на основ ни 
текст; 

г) Кључ не ре чи (до 5): а) на је зи ку основ ног тек ста; и б) на ен гле ском 
је зи ку; ле ва мар ги на уву че на 1,5 cm у од но су на основ ни текст; 

д) основ ни текст;
ђ) ИЗ ВО РИ; ЦИ ТИ РА НА ЛИ ТЕ РА ТУ РА: цен три ра но;
е) ре зи ме (са жет опис са др жи не ра да, тј. про ши ре ни са же так, до 1/10 

оби ма основ ног тек ста): име ау то ра уз ле ву мар ги ну, на слов ра да (вер за лом, 
цен три ра но), ис под на сло ва Р е  з и  м е  (цен три ра но и спа ци о ни ра но), текст 
ре зи меа; уко ли ко је рад на срп ском је зи ку, ре зи ме мо же би ти на ен гле ском, 
не мач ком, ру ском или фран цу ском; уко ли ко је рад на стра ном је зи ку, ре зи ме 
је на срп ском; ако ау тор ни је у мо гућ но сти да обез бе ди ре зи ме на од го ва ра-
ју ћем је зи ку, тре ба да га на пи ше на је зи ку ра да, а Уред ни штво ће обез бе ди ти 
пре вод; 

ж) на зив и адре са уста но ве у ко јој је ау тор за по слен и елек трон ска адре са 
ау то ра, уз ле ву мар ги ну (у при ка зи ма уз де сну); на зи ви сло же них ор га ни за-
ци ја тре ба да од ра жа ва ју хи је ра р хи ју њи хо ве струк ту ре, је дан ис под дру гог.

Струк ту ра из вор ног на уч ног ра да мо ра би ти та ква да се у уво ду ја сно 
пред ста ве: на уч ни кон текст про бле ма, уз осврт на ре ле вант не ре зул та те 
прет ход них ис тра жи ва ња, кор пус, ме то де и ци ље ви ис тра жи ва ња, те да се, 
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на кон ана ли зе ис тра жи ва ног про бле ма, у за кључ ку ја сно пред ста ве ре зул-
та ти. 

Пре глед ни рад, ко ји не са др жи ори ги нал не ре зул та те ис тра жи ва ња, 
тре ба да пру жи це ло вит и кри тич ки при каз од ре ђе ног про бле ма и ре ле вант-
не ли те ра ту ре, но ву син те зу на уч них ин фор ма ци ја, да ука же на слич но сти, 
раз ли ке и не до стат ке у по сто је ћој ли те ра ту ри и др. Пре глед ни рад тре ба да 
са др жи и те о риј ски за сно ван став ау то ра. 

4. фОРмАт

а) стан дард ни: А4; мар ги не 2,5 cm;
б) фонт: Ti mes New Ro man; дру ге фон то ве упо тре бље не у тек сту по-

сла ти као по се бан фајл; за цр кве но сло вен ски текст ко ри сти ти фонт мО НАХ 
(ау то ри га мо гу до би ти обра ћа њем на елек трон ску адре су jdju kic @ma ti ca srp ska.
org.rs); 

в) ве ли чи на сло ва: основ ни текст 12 pt, a са же так, кључ не ре чи, под но жне 
на по ме не, из во ри, ци ти ра на ли те ра ту ра, ре зи ме, на зив и адре са уста но ве и 
елек трон ска адре са ау то ра 10 pt; 

г) раз мак из ме ђу ре до ва: 1,5;
д) на по ме не: у дну стра не (fo ot no tes, а не end no tes), ис кљу чи во ар гу мен-

та тив не; пр ви ред уву чен 1,5 cm у од но су на основ ни текст;
ђ) за на гла ша ва ње се ко ри сти ита лик (не болд); 
е) на сло ви по је ди них сег ме на та ра да да ју се ма лим вер за лом, уву че ни 

за 1,5 cm и ин те гри са ни у по чет не па ра гра фе; по жељ но је да бу ду ну ме ри-
са ни (1., 1.1., 1.2., 1.2.1. итд.); па ра гра фи 1., 2. итд. одва ја ју се од прет ход ног 
па ра гра фа јед ним пра зним ре дом, а па ра гра фи 1.1., 1.2. итд. раз ма ком од 6 pt;

ж) илу стра тив ни при ме ри се да ју из дво је ни из основ ног тек ста; уву че ни 
су за 1,5 cm у од но су на основ ни текст и од ње га одво је ни раз ма ком од 6 pt; 
ве ли чи на фон та 11pt.

5. ЦИтИРАНе фОРме

а) на сло ви по себ них пу бли ка ци ја ко ји се по ми њу у ра ду штам па ју се 
ита ли ком;

б) ци та ти се да ју под дво стру ким зна ци ма на во да (у ра ду на срп ском 
„...”, у ра до ви ма на дру гим је зи ци ма у скла ду с од го ва ра ју ћим пра во пи сом), 
а ци тат уну тар ци та та под јед но стру ким зна ци ма на во да (‘...’); по жељ но је 
ци ти ра ње пре ма из вор ном тек сту (ори ги на лу); уко ли ко се ци ти ра пре ве де ни 
рад, у од го ва ра ју ћој на по ме ни на ве сти би бли о граф ске по дат ке о ори ги на лу; 
до след но се при др жа ва ти јед ног од на ве де них на чи на ци ти ра ња; 

в) кра ћи ци та ти (2–3 ре да) да ју се уну тар тек ста, ду жи ци та ти се из два-
ја ју из основ ног тек ста (уву че ни), са из во ром ци та та да тим на кра ју;

г) при мер се на во ди ита ли ком, а ње гов пре вод под јед но стру ким зна-
ци ма на во да (‘...’).

6. ЦИтИРАње РефеРеНЦИ интегрише се у текст, на следећи начин:
а) упу ћи ва ње на сту ди ју у це ли ни: (ГРИЦ КАт 1975);
б) упу ћи ва ње на од ре ђе ну стра ну сту ди је: (Ve čer ka 1961: 59–60);
в) упу ћи ва ње на од ре ђе но из да ње исте сту ди је: (РА дО вА НО вИћ 19862: 66);
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г) упу ћи ва ње на сту ди је истог ау то ра из исте го ди не: (Бу ГАР сКИ 1986а: 
55), (Бу ГАР сКИ 1986б: 110);

д) упу ћи ва ње на сту ди ју два ау то ра: (ГАм КРе лИд Зе – ИвА НОв 1984: 320–364);
ђ) сту ди је истог ау то ра на во де се хро но ло шким ре дом: (Hal le 1959; 1962);
е) уко ли ко би бли о граф ски из вор има ви ше од два ау то ра, у па рен те зи 

се на во ди пре зи ме пр вог ау то ра, док се пре зи ме на оста лих ау то ра за ме њу ју 
скра ће ни цом и др./et al.;

ж) стра на име на се у тек сту на срп ском је зи ку тран скри бу ју; у па рен те зи 
се на во де у ори ги нал ној гра фи ји;

з) ако је из кон тек ста ја сно ко ји је ау тор ци ти ран, у па рен те зи ни је по-
треб но на во ди ти ње го во пре зи ме, нпр.

Ра ди се, очи глед но, о со ци о лин гви стич ким па ра ме три ма ко му ни ка ци је, ко је де таљ но 
раз ма тра и обра зла же М. Ра до ва но вић (1986: 67–69).

и) ако се упу ћу је на ра до ве два ју или ви ше ау то ра, по дат ке о сва ком сле-
де ћем ра ду одво ји ти тач ком и за пе том, нпр. (Бе лИћ 1958; сте вА НО вИћ 1968);

ј) ру ко пи си се ци ти ра ју пре ма фо ли ја ци ји (нпр. 2а–3б), а не пре ма па-
ги на ци ји, из у зев у слу ча је ви ма кад је ру ко пис па ги ни ран. 

7. ЦИтИРАНА лИтеРАтуРА

У тек сто ви ма пи са ним ћи ри ли цом нај пре се на во де (пре ма азбуч ном 
ре ду пре зи ме на ау то ра) ра до ви об ја вље ни ћи ри ли цом, а за тим (пре ма абе цед-
ном ре ду пре зи ме на ау то ра) ра до ви об ја вље ни ла ти ни цом; у тек сто ви ма пи-
са ним ла ти ни цом ре до след је обр нут; сви ре до ви осим пр вог уву че ни су за 
1,5 cm упо тре бом тзв. „ви се ћег” па ра гра фа; пре зи ме ау то ра да ти ма лим вер-
за лом; у ра до ви ма на ен гле ском, не мач ком и фран цу ском ре фе рен це ћи ри-
ли цом се мо гу тран сли те ро ва ти ла ти ни цом.

Ли те ра ту ра се на во ди на сле де ћи на чин:
а) књи га (је дан ау тор):

ГРИЦ КАт, Ире на. Сту ди је из исто ри је срп ско хр ват ског је зи ка. Бе о град: На род на би бли о те ка 
Ср би је, 1975.
б) књи га (ви ше ау то ра):

rad den, Günter, René dir Ven. Cog ni ti ve En glish Gram mar (Cog ni ti ve Lin gu i stics in Practicе 2). 
Am ster dam – Phi la delp hia: John Be nja mins Pu blis hing Com pany, 2007.
в) рад у ча со пи су:

HaHn, Ade la i de. Ver bal No uns and Adjec ti ves in So me An ci ent Lan gu a ges. Lan gu a ge 42/2 (1966): 
378–398.
г) рад у збор ни ку ра до ва: 

ПИ ПеР, Пре драг. О ког ни тив но лин гви стич ким и срод но усме ре ним про у ча ва њи ма срп ског 
је зи ка. Пре драг Пи пер (ур.). Ког ни тив но лин гви стич ка про у ча ва ња срп ског је зи ка. 
Бе о град: СА НУ, 2006, 9–46.
д) реч ник:

ESJS: Etymo lo gický slovník jazyka staroslověnského (red. Eva Havlová), 1–. Pra ha: Aca de mia, 
1989.
ђ) фо то тип ско из да ње:
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ИвИћ, Мил ка. Зна че ња срп ско хр ват ског ин стру мен та ла и њи хов раз вој (син так сич ко -се-
ман тич ка сту ди ја). Бе о град, 1954. Бе о град: Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти – 
Бе о град ска књи га – Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, 2005.
е) ру ко пи сна гра ђа: 

НИ КО лИћ, Јо ван. Пе сма ри ца. Те ми швар: Ар хив СА НУ у Бе о гра ду, сигн. 8552/264/5, 1780–1783.
ж) пу бли ка ци ја до ступ на on- li ne: 

VelT Man, K. H. Aug men ted Bo oks, Кnow led ge and Cul tu re. <http://www.isoc.org/inet2000/cdpro-
ce e dings/6d/6d.> 02.02.2002.





CONTENTS

ZUZANNA TOPOLIŃSKA. Dual Analytical Approach in Linguistic 
Research. ORSAT LIGORIO. *Kt in Dalmatian Romance (On Balkan Latin X). 
JASMINA GRKOVIĆ-MAJOR. Greek ponērós in Old Church Slavonic Translation 
of the Gospels. GORAN ZELJIĆ. Orthographic Aspect of Singular Dative and 
Locative of Feminine Nouns Ending with ka, -ga and -ha. IVAN TRIFUNJAGIĆ. 
Methodological Syncretism in the Analysis of Polyfunctional Genres. MARIJA 
STEFANOVIĆ. On the Possibilities of Experimental Methods in the Description 
of the Linguistic Image of the World: Associative Field as a Source of Data (Using 
the Material from the Stimulus hleb in Russian and Serbian). EDITA ANDRIĆ. 
Аssociative Field of the Hungarian Lexeme kenyér and the Serbian Lexeme 
hleb. ANICA GLOĐOVIĆ, SANDRA STEFANOVIĆ. Some Issues on the Serbian 
Verbal Prefix na and English Adverbial Particle up. MARINA KATIĆ, 
JELISAVETA ŠAFRANJ. Translating E-business Terms: Translation Techniques 
Through the Prism of Contrastive Analysis. SONJA FILIPOVIĆ-KOVAČEVIĆ. 
Transferred Meanings of Lexical Units Containing the Concept of Blue Colour in 
English and Serbian: A Cognitive Linguistic Analysis. ANŽELA PROHOROVA. 
Iconic Content of the Concept pravda in Russian and its Equivalent istina in 
Serbian. DRAGANA DROBNJAK, KSENIJA ŠULOVIĆ. Soul in Serbian, French 
and Spanish Phraseology. ANETA TRIVIĆ. Serbian and Spanish Idioms with 
Lexemes ruka and mano (‘hand’) as Human Characterizers. BILJANA SIMIĆ 
VELIČKOVIĆ. The Lexeme ‘Eye’ in Chinese and Serbian Idioms Expressing 
Emotions. ELEONORA KOVAČ-RAC. Linguistic Attitudes and Bilingualism of 
Hungarians in Vojvodina in Relation to the Level of Education and Age. 
CHRONICLE. REVIEWS.



Зборник Матице српске за филологију и лингвистику
Издаје Матица српска

Излази двапут годишње
Уредништво и администрација: Нови Сад, Улица Матице српске 1

Телефон: 021/6622-726
e-mail: zmsfl@maticasrpska.org.rs

www.maticasrpska.org.rs

Редакција LVIII/2 књ. Зборника Матице српске за филологију и лингвистику
закључена је 23. октобра 2015.

За издавача: доц. др Ђорђе Ђурић, генерални секретар Матице српске
Стручни сарадник Одељења: Јулкица Ђукић

Технички уредник: Вукица Туцаков
Штампање завршено децембра 2015.

Компјутерски слог: Владимир Ватић, ГРАФИТ, Петроварадин
Штампа: Сајнос, Нови Сад

Штампање ове свеске Зборника омогућило је
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

CIP – Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад
80/81(082)

ЗБОРНИК Матице српске за филологију и лингвистику – 
Archivum philologicum et linguisticum / главни и одговорни уред-
ник др Јасмина Грковић-Мејџор. – 1984/1985, књ. 27/28– . – Нови 
Сад : Матица српска, Одељење за књижевност и језик, 1985– . 
– 24 cm
Наставак публикације: Зборник за филологију и лингвистику
ISSN 0352-5724
COBISS.SR-ID 9630978


