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Zuzanna Topolińska

DISTRIBUTION OF GRAMMATICALIZED INFORMATION 
BETWEEN SENTENCE AND NOUN PHRASE

On the basis of J. Kuryłowicz’s view on fundamental structures of language: phrase and 
sentence, the paper proposes a new interpretation of this dichotomy within the theory “from 
meaning to form”. 

Key words: grammatical category, proposition, predicate, argument, shifter.

У раду се, на темељу гледишта Ј. Куриловича о фундаменталним структурама 
језика: групи и реченици, предлаже нова интерпретација ове дихотомије у оквиру те-
орије: од значења до форме.

Кључне речи: граматичка категорија, пропозиција, предикат, аргумент, шифтер. 

In 1948 Jerzy Kuryłowicz published the paper entitled “Les structures fonda-
mentales de la langue: groupe et proposition” in Philosophical Studies. He based 
his conclusions on the structuralistic oriented syntactic analysis of sentences as 
opposed to noun phrases. The key segments of these conclusions are:

“Le membre fondamental ou constitutif du groupe est son membre déterminé. Le 
membre fondamental ou constitutif de la proposition est le membre déterminant, 
c.-á-d. le prédicat.”

And further on:
“Le représentant formel du groupe est son membre déterminé, le représentant formel 
de la proposition est le membre déterminant, c.-á-d. le prédicat. Un groupe a la même 
valeur syntaxique que son membre déterminé. La proposition a donc la même valeur 
syntaxique que son prédicat (verbe personnel).”

In this paper I attempt to reinterpret Kuryłowicz’s conclusions in the frame of 
one of the Polish variants of the theory “from meaning to form” as represented in 
the text of St. Karolak (cf. KarolaK 1984) in the Gramatyka współczesnego języka 
polskiego. In order to do that I will first present my working definitions of key 
terms:
– our vocabulary contains three, and only three, types of semantic units; these 
are: predicates, shifters1 and proper names. Predicates are generic notions, the 
result of our conceptualisation of the world; shifters are exponents of reference 

1 I use the term of R. Jakobson (cf. JaKobson 1957); as a matter of fact Kuryłowicz’s dychotomy 
is, mutatis mutandis, very similar to that presented in the Jakobsonian analysis of (the categories of) 
the Russian verb.
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“binding” concrete denotates of corresponding predicates as mentioned in the text 
and they correspond to the class of pronouns, articles included; predicates bound 
with shifters function as arguments implied by predicates – constitutive members 
of corresponding propositions, i.e. minimal messages. Proper names, when used 
in their primary referential function, ex definitione function as arguments.

In regard to grammaticalized information, as stipulated in the title of this 
paper, I have in mind the so-called grammatical categories. I understand them as 
grammaticalized segments of larger semantic fields, selected as particularly im-
portant for successful acts of linguistic communication. Every category has its 
semantic paradigm of values ordered after a common denominator, as for instance 
‘semantic role’ for the category of case, ‘number’ for the category of number, 
‘person’ as referring to personal and/or personified participants of the speech event 
for the category of person..., ‘time1’ as a location on the time axis synchronized with, 
or earlier than the speech event for the category of time, and ‘time2’ as an internal 
temporal organization of the event for the category of aspect, ‘diathesis / voice’ 
as the hierarchy of arguments in the sentence in question, etc. All the respective 
paradigms have their formal exponents presented in traditional grammar as inflec-
tional paradigms. In the process of communication the corresponding categorical 
values are introduced into the semantic structure of the respective proposition 
taken as a whole, or into the semantic structures of the arguments of the constitu-
tive member of the proposition in question, i.e. on the surface of the text they are 
represented by sentences and/or by noun phrases.

Every predicate can serve as a constitutive member (CM) of a proposition. 
Categorical characteristics of the proposition are, by definition, identical with 
those of its CM. Mutatis mutandis every referentially bound predicate can serve 
as a CM of an argument of the CM of the respective proposition and, once more, 
categorical characteristics of the argument are identical with those of its CM.

All the above introductory remarks relate to sentences whose CMs are verbs 
or include (auxiliary) verbs. Categorical characteristics of sentences whose CMs 
are conjunctions are identical with those of their (propositional) arguments.

I would like to classify grammaticalized categorical information, i.e. semantic 
information that has regular predictable transparent categorical markers in the 
text, into (1) categories of the proposition (i.e. categories that on the surface of the 
text are marked as characteristic of sentences), and (2) categories of the argument 
(i.e. categories that on the surface of the text are marked as characteristic of noun 
phrases). Into this second group I have included, among others, the so-called com-
plementary sentences, i.e. propositional arguments of mental predicates, such as in 
constructions of the type I think that... or I believe that... and the like. This decision 
is motivated by the fact that operators introducing these arguments (as English that, 
French que, Slavic čto / što / co...) are all of the class of shifters. It seems that we 
have here a syntactic (as opposed to morphological) procedure of nominalization, 
also parallel to the syntactic adjectivization in the relative clauses.2

2 Cf. more in Topolińska,Rocznik Slawistyczny (in press).
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I. Categories – components of the propositional semantic structure, on the 
surface of the text primarily marked on the sentential level
I.1. ModaliTy/FacTiviTy.The dominant position of this category is due to 

its direct connection to the truth value of the event3, i.e. to its belonging to the real 
or to the virtual world. Negatively marked for modality (i.e. /- modal/) are propo-
sitions referring to “real” facts. Traditionally we distinguish between epistemic 
and deontic modality. Epistemic modality deals directly (and only) with virtual 
(non-confirmed, presupposed, inferred...) facts, projected into the future and / or 
not realized in the past. Deontic modality relates to the facts that we want or do 
not want to be realized in the future and so we appeal to our interlocutor asking 
him / requesting of him the aid in the realization of the desired situation. ‘Wish’, 
‘desire’, ‘request’, ‘concession’, ‘command’, ‘prohibition’... are elements of the 
semantic paradigm of deontic modality; I believe that here also belong appeal 
(with its formal exponent: vocative) and question (which also is a type of request 
for information).

I.2. aspecT.The category of aspect transfers information about the internal 
temporal organization of the event – referent of the proposition in question. To its 
semantic paradigm, besides the participants of the basic opposition: momentary 
vs durative aspect, belong the subordinated distinctions such as: inchoative, ter-
minative, limitative... aspect.

I.3. TiMe.The category of time defines the time of the event in relation to the 
speech event, i.e. as synchronic and/or prior to the speech event. As mentioned before, 
the future as a temporal zone is, by definition, positively marked for modality. A 
category subordinated to ‘time’ is ‘taxis’, i.e. information about the location (suc-
cession) on the time axis of events characterized as earlier or later in relation to 
some other past events evaluated as prior to the speech event.

I.4. case.The category of case provides information about the semantic roles 
of the arguments implied by the CM of the proposition in question.4 The correla-
tion of the semantic and formal paradigms is as follows: Agent ~ Nominative, 
Addressee / Goal ~ Dative, Object of the action / Patient ~ Accusative, Accompany-
ing factor ~ Instrumental, Spatial location of the event in question ~ Locative; case 
constructions governed by prepositions are all variants of the Locative case.

The case characterizes adverbial arguments only; since the basic function 
of the Genitive (i.e. ‘possessor’) is bound with the adnominal position, I do not 
include it within the paradigm of the category of case.5

I.5. voice/diaThesis.The category of voice provides information about the 
hierarchy in the set of arguments implied by the CM of a proposition. The “classic” 

3 I use the term “event” as a common denominator for all the referents of a proposition, such 
as ‘state’, ‘process’, ‘action’, ‘activity’, ‘relation’ etc.

4 I accept the well-known theory of Charles Fillmore (1968) and believe that the multitude of 
specific semantic roles can be reduced to the five basic sets as presented above; cf. Topolińska, 
Južnoslovenski filolog (in press).

5 In this connection a historical commentary imposes itself: it seems that the evolution of 
language leads from a localistic to an anthropocentric theory of case.
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values of its semantic paradigm are active, passive and reflexive (medium) voice. 
Each component of a sentence can be advanced to the top position, cf. following 
propositional (and sentential) variants: Jack broke the window with a stone. ~ The 
window was broken by Jack with a stone. ~ A stone thrown by Jack broke the 
window., or English I am cold. vs. Polish Zimno mi, etc.

II. Categories – components of the argumental semantic structure, on the 
surface of the text primarily marked on the level of a noun phrase
II.1. person.The category of person provides the information concerning the 

roles of the participants of the speech event and of the event referred to in the 
respective proposition. Its exponents are personal, possessive and demonstrative 
pronouns, as well as personal endings of the finite verbal forms. The above system 
of exponents permits expressive, contrastive underlining of the roles of particular 
persons in both relevant events, cf. English I think... as opposed to ME, I think..., 
or Polish Myślę ... as opposed to JA Myślę ... The first person – the author of the 
text, and the second person – the addressee, are active participants of the speech 
event and can be also active participants of the referred to event; the third person 
can participate in both events, but can have an active role in the referred to event 
only.

II.2. deFiniTeness.The main bearers of the category of definiteness are shifters. 
They transform individuals or sets of denotates of the generic concept functioning 
as CM of the respective argument into (in)definite participants of the event referred 
to in the proposition in question. The choice of the elements of the relevant seman-
tic paradigms of shifters informs us whether the author and / or the addressee of 
the text identifies participants of the referred to event. At the top of the shifter 
hierarchy as its multifunctional representants stand the articles. In articleless 
languages the information from the field of the category of definiteness is often 
signalized through the linearization of the text. 

II.3. nuMber.The category of number defines the number of denotates of 
the concept named by the CM of the respective argument and participating in the 
event referred to in the proposition in question. The most frequent elements of its 
semantic paradigm are ‘one’, ‘more than one’, ‘two’, ‘two and only two’.... The set 
can be also understood as a (more or less strictly organized and hierarchized) 
collective.

II.4. Gender.The category of gender originated as information about the ani-
macy and (masculine or feminine) sex of the participants of the event referred to 
in the respective proposition, denotates of the concept named by the CM of the 
argument in question. In the course of time it lost its semantic motivation trans-
formed into a pure convention controlling the formal congruency between the CM 
of the respective noun phrase and its adjectival modifiers. Its primary function is 
now fulfilled mainly by selected specified suffixes.

III. Outside the above classification stands the category of coMparison/
gradation, which provides information about the degree of intensity of the 
selected features of the CMs both of the propositions and of the arguments 
they imply.

ZUZANNA TOPOLIŃSKA
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In conclusion I would like to insist:
– that the fundamental semantic structures of language are propositions and 

their implied arguments, while their equivalents on the surface of the text 
are sentences and noun phrases;

– consequently, the so-called grammatical categories, de facto grammaticalized 
semantic categories divide into (1) propositional and (2) argumental (and not 
verbal and nominal) categories; attributes: verbal and nominal refer to the 
CM of sentences and noun phrases respectively;

– it should be emphasized that the semantic approach not only leads to the 
exchange of the: verbal ~ nominal to the propositional ~ argumental opposition, 
but also changes the repartition of members of the two categorical classes.
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ПОДЕЛА ГРАМАТИКАЛИЗОВАНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
ИЗМЕЂУ РЕЧЕНИЦЕ И ИМЕНИЧКЕ СИНТАГМЕ

S u m m a r y

Полазећи од чланка Ј. Куриловича о фундаменталним структурама језика: групи и ре-
ченици, објављеног 1948. године, ауторка предлаже нову интерпретацију ове дихотомије у 
оквиру теорије: од значења до форме. Као репрезентанте фундаменталних структура на семан-
тичком нивоу прихвата пропозицију и аргумент као компоненту пропозиције импликовану 
од стране њеног конститутивног предиката. Семантички приступ распореду граматикализира-
не информације (= информације коју носе тзв. граматичке категорије) између пропозиције и 
аргумента драстично се разликује од поделе граматичких категорија на вербалне и номиналне, 
прихваћене у традиционалној граматици.

Macedonian Academy of Sciences and Arts (Примљено: 23. марта 2017)
Bul. Krste Misirkov, 2, 1000 Skopje, Makedonija прихваћено: 15. маја 2017)
ical.manu@gmail.com
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Ор сат Ли го рио

СХ. БЛА ВОР* 
(ИЗ БАЛ КАН СКОГ ЛА ТИ НИ ТЕ ТА XI)

Ту ма чи се по ри је кло, од нос и раз ви так сх. blȁvōr ‘Pse u do pus apo dus’, рум. băláur 
‘змај, чу до ви ште’ и алб. bullár ‘Pse u do pus apo dus; змај’ ‒ тих пре жи та ка бал кан ског суп-
стра та ‒ ко ји су у ове је зи ке до спје ли та јан стве ним и про бле ма тич ним по сред ством бал-
кан ског ла ти ни те та.

Кључ не ри је чи: ети мо ло ги ја, бал кан ски сусп трат, бал кан ски ла ти ни тет, Pse u do pus 
apo dus.

The pa per exa mi nes the ori gin, de ve lop ment and mu tual re la ti on ship of the terms for 
Pse u do pus apo dus in the Bal kans, na mely SC blȁvōr ‘Pse u do pus apo dus’, Romn. băláur 
‘dra gon; mon ster’, and Alb. bullár ‘Pse u do pus apo dus; dra gon’ which are de scen ded, as it se ems, 
form the Pa la eo-Bal kan Sub stra tum thro ugh the in ter ces sion ‒ if an une asy and a rat her clan-
de sti ne in ter ces sion ‒ of Bal kan La tin. 

Key Words: Etymo logy, Pa la eo-Bal kan Sub stra tum, Bal kan La tin, Pse u do pus apo dus.

1. УвОд.Бла вор је гу штер из по ро ди це без но гих гу ште ра ко ји жи ви на 
про сто ру ис точ не Евро пе, при је све га Бал ка на,1 и Ази је, гдје се пак на ла зи 
од Ана до ли је до Ин ди је.

Струч но се зо ве Pse u do pus apo dus (а ово је, у би нар ној но мен кла ту ри, 
исто што и Pse u do pus apus, Op hi sa u rus apo dus, Op hi sa u rus apus, Pse u do pus 
Pal la sii, Bi pes Pal la sii, итд.).

Хра ни се ска кав ци ма, пу же ви ма и ми ше ви ма. Рје ђе је де пти це и ма ње 
зми је ‒ али на род вје ру је да упра во „ко ље зми је”,2 па га из овог раз ло га не-
ра до та ма ни. У ду жи ну на ра сте око 1 m, а ве ћи при мјер ци мо гу на ра сти и 
до 1,4 m. Раз мно жа ва се ја ји ма.

(V. нпр. OE I 563 или СЕ I 206.)
Пр ви на уч ни опис ове жи ви не дао је pallas1775.3
Код нас, бла вор је на уч но иден ти фи ко ван нај при је год. 1880. у члан ку 

Ime na puč ka raz ni jeh la ze ći jeh i pla ze ći jeh živinâ, ko je ili se na ho de u Du bro vač-
ko mu okruž ju ili odi nud po zna te su na ši jem se lja ni ma, гдје га Ма то Во до пић, 
ау тор члан ка, иден ти фи ку је као Bi pes Pa la sii.4

(V. vodopić 1880: 130, од но сно од. 2.5. ис под.)

* Овај чла нак ре зул тат је 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 фи нан си ра Ми ни стар ство про-
свје те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.

1 У Ср би ји не жи ви, али се обич но на ла зи у Цр ној Го ри, Хр ват ској (у Хр ват ском при мор ју, 
Дал ма ци ји и Ду бров ни ку) и Бо сни и Хер це го ви ни (у Хер це го ви ни).

2 V. вУК 1852 s.num., vodopić 1880: 130 и hirTz 1928: 9, 11, 34 у од. 2.5. ис под.
3 Pal las, или Pal la si us.
4 То јест, Pal la sii; v. фсн 3 го ре. (Одав де је иста гре шка и у RJA I 427, гдје се ци ти ра овај 

Во до пи ћев чла нак.)
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Са дру ге стра не, Pse u do pus apodus је нај пр во зо о ло шки опи сан год. 1908. 
у члан ку Na ra vo slov ne cr ti ce sa sje ve ro-is toč ne oba le Ja dran skog mo ra, у ко јем 
Шпи ро Бру си на ‒ тај чу ве ни зо о лог са кон ца 19. ви је ка ‒ по ми ње што шта не 
са мо о овој жи ви ни не го и о ње ном име ну, па је овај Бру си нин чла нак ври-
је дан при лог, ка ко зо о ло шки та ко и лин гви стич ки. 

(V. brusina 1908: 10–12, од но сно од. 2.5. ис под.)
Пре глед са вре ме не зо о ло шке ли те ра ту ре на ла зи се у Jelić 2014: 33.
У на ро ду, Pse u do pus apodus зове се 1. бла вор, 2. бла бор, 3. бла ор, 4. бла вур, 

5. бла ур, 6. бла хор, 7. блор, 8. бра вор, 9. бра бор, 10. ба бор, 11. ба вор, 12. гла вор, 
13. га вор, 14. ма ња ур, 15. ма њур, 16. ма јур, 17. зма јур, 18. ма ур, 19. мра вор, 
20. мра мор, 21. мрав, 22. му ла вар, 23. глу шач, 24. глу ва ја, 25. скор, 26. шкор, 
27. ошкрап; v. hirTz 1928 s.vv.

Од ових на зи ва, пре ма оп штем ми шље њу, истог су по ри је кла они под 
бр. 1–22.5

На и ме, ти су на зи ви, ка ко се ми сли, пре жи ци тзв. бал кан ског или па лео-
бал кан ског суп стра та ко ји су у наш је зик до спје ли, вје ро ват но, по сред ством 
бал кан ског ла ти ни те та и / или тзв. дал ма то ро ман ског је зи ка; v. ERHSJ 169sq. 
и sKoK 1930: 512–517.

(Не по сто ји ни ка ква на ро чи та раз ли ка из ме ђу тер минâ бал кан ски ла ти-
ни тет и дал ма то ро ман ски по што је дал мат ски је зик дио бал кан ског ла ти-
ни те та ко јем, као што је по зна то, осим то га при па да ју још ру мун ски је зи ци 
и ла тин ски пре жи ци у не ро ман ским је зи ци ма Бал ка на, нпр. у ал бан ском или 
грч ком је зи ку. У срп ско хр ват ском без дру ге по сто је та кви ла ти ни зми ко ји 
ни су дал ма ти зми ‒ јер па да ју ван аре а ла овог је зи ка ‒ али, су де ћи по са мом 
аре а лу, сх. бла вор не ће би ти та кав слу чај, јер се про сти ра ње те ри је чи са вр-
ше но по кла па са ти пич ним аре а лом далм.-ром. ре ли ка та.6 Дру го је опет пи-
та ње по кла па ли се аре ал ри је чи бла вор са аре а лом са ме жи во ти ње, бла во ра 
‒ али ово тре ба да нам ка жу на ши зо о ло зи.)

Ја ћу у овом члан ку по ку ша ти, ко ли ко већ бу дем мо гао, да раз ја сним 
пу та њу сх. блȁвōр и тач ну на рав ње го вог од но са са рум. băláur ‘змај, чу до ви-
ште’ и алб. bullár ‘бла вор; змај’ ‒ са ко јим об ли ци ма се по оп штем ми шље-
њу на ша ри јеч по ре ди ‒ али ко ји јој и не од го ва ра ју баш по пра ви лу, у че му 
и је сте про блем ове сх. ети мо ло ги је.

2. ГРАђА
2.1. дИјАлЕКАТсКЕвАРИјАНТЕ.1. Об лик блавор: 1а. блȁвōр m. (вУК 1852: 29;7 

RJA I 427; РСА I 597; ERHSJ I 169; ERHJ 64; ПЕшИКАН 1965: 222; ЋУПИЋ– ЋУПИЋ

5 Дру ги на зи ви су раз ли чи тог по ри је кла, и то или сло вен ског или, ка ко ми слим, ал бан-
ског, тј. глу ва ја, глу ва ја од сх. глув, псл. *glu xŭ (за пра во, бла во ри, за раз ли ку од зми ја а као 
дру ги гу ште ри, има ју уши); скор, шкор од сх. ко ра / ско ра, псл. *ko ra; и, ошкрап, у Цр ној Го ри, 
од алб. shkrap ‘шкор пи ја’ × алб. (h)agrep ‘id.’ < тур. akrep ‘id.’.

6 V. кар ту на кра ју члан ка и уп. PLSA §8–11. Је ди но, мо жда, у Цр ној Го ри стр ше не ке по-
твр де ма ло ви ше у уну тра шњост не го што то ина че са дал ма ти зми ма би ва. И, у овом сми слу, 
мо же се ре ћи, ако тре ба, да је сх. бла вор на по се и бал кан ски ла ти ни зам и дал ма то ро ман ски 
ре ли кат, али то је, док се год на фор мал ном ни воу не ус по ста ви не ка јо та раз ли ке, a dis tin ction 
wit ho ut a dif fe ren ce.

7 Об лик блȁвōр (и об ли ци блав òру ша, блȁвур, блор, главор ис под) не на ла зи се у вУК 1818. 
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1997: 25; ГАГОвИЋ 2004: 20; БАшАНОвИЋ-ЧЕЧОвИЋ 2010: 65; РИсТИЋ 2010: 48; 
oTašević 2012: 32), 1б. блȁвор m. (skok1930: 512; šiMunić 2013: 148), 1в. блȃвор m. 
(Jokić 202: 27), 1г. блав οр m. (brusina 1874: 147; vodopić 1880: 130; hirTz 1928: 
9; šolJan 1948: 189; РАјКОвИЋ 1981: 133; vinJa 1986: II 228; ђОКОвИЋ 2005: 26; 
MikalJa1649: 19; sTulli1806: I 42), 1д. де ри ва ти ва ри јан те бла вор, тј. dem. 
блȁво рић / блав òрић m. (РСА ibid.), блȁво ри на f. (РСА ibid.), augm. бла во ри на 
f. (ERHSJ ibid.; hirTzibid.; brusinaibid.; skok1930: 513), augm. блaворчȕна f. 
(ЋУПИЋ– ЋУПИЋibid.), hyp. бла вó рак, -рка m. (Ве тра нић RJA ibid.; ERHSJ 
ibid.), блав òру ша f. (вУК 1852 ibid.; skok1930 ibid.; ERHSJ ibid.), бла во руша 
f. (ЋУПИЋ– ЋУПИЋibid.), бла во ру ша f. (hirTz 1928: 10), adj. блȁвoрaн m., блȁ-
вōр на f. (Ве тра нић RJA ibid.); 2. блабор: 2а. блȁбōр m. (РСА I 597), 2б. бла бор 
m. (ERHSJ I 169; hirTz 1928: 8; skok1930: 513), 2в. де ри ва ти ва ри јан те бла бор, 
тј. бла бо ри на (ERHSJ ibid.; hirTzibid.); 3. блаор: 3a. блȁōр m. (РСА I 631; rešeTar 
1900: 73; ПОПОвИЋ– ПЕТРОвИЋ 2009: 94), 3б. блȁор m. (RJA I 424; sKoK 1930: 
513; сТАНИЋ 1990: 43; БОРИЧИЋТИвАРсКИ 2002: 37), 3в. бла ор m. (ERHSJ I 169; 
hirTz 1928: 9), 3г. де ри ва ти ва ри јан те бла ор, тј. augm. бла о ри на f. (ERHSJ ibid.; 
brusina 1874: 147; hirTzibid.; skok1930 ibid.), блаори на / бла òри на f. (РСА 
ibid.), dem. бла òрић m. (РСА ibid.), блаорūште / бла òрūште  n. (РСА I 632); 
4. блавур: 4а. блȁвур m. (вУК 1852: 29; ERHSJ I 169), блaвур [sic] m. (skok1930: 
513),8 4в. бла вур m. (RJA I 427; hirTz 1928: 10); 5. блаур: блȁур m. (сТАНИЋ 1990: 
43), бла ур m. (skok1930: 513); 6. блахор: 6а. блȁхōр m. (РСА I 636), 6б. бла хор 
m. (ERHSJ I 169; hirTz 1928: 8; skok1930: 513); 7. блор: 7а. блор m. (вУК 1852: 
31; RJA I 448; РСА I 657; ERHSJ I 169; skok1930: 513; шОЋ 2002: 58), 7б. блȏр 
m. (РСА ibid.), 7в. блoр m. (hirTz 1928: 10), 7г. де ри ва ти ва ри јан те блор, тј. 
блòру ша f. (вУКibid.; РСА ibid.), блȍру ша f. (skok1930ibid.), бло ру ша f. (ERHSJ 
ibid.), бло ру ши на f. (РСА ibid.); 8. бравор: брȁвoр m. (šiMunić 2013: 148); 9. бра
бор: 9а. брȁбōр m. (РСА II 88; MašTrović 1957: 426), 9б. брȁбор m. (Tičić 2004: 
45), 9в. бра бор m. (ERHSJ I 169; hirTz 1928: 11), 9г. де ри ва ти ва ри јан те бра бор, 
тј. бра бо ри на f. (ERHSJ ibid.; hirTzibid.); 10. бабор: 10а. бȁбōр m. (РСА I 224), 
10б. бȁбор m. (Jurišić 1973: 19; ošTarić 2005: 33; MarTinović 2005: 12; JuraGa 
2010: 46), 10в. бaбор m. (RJA I 135; hirTz 1928: 2; skok1930: 513), 10г. де ри ва ти 
ва ри јан те ба бор, тј. dem. ба бо рић m. (hirTzibid.; skok1930: ibid.), пре зи ме 
Бабо рац, -орца (РСА I 224); 11. бавор: 11a. бȁвōр m. (RJA I 212; РСА I 226; 
ERHSJ I 169); 12. главор: 12a. главор m. (вУК 1852 s.num.;9 RJA III 183; РСА 
III 298; ERHSJ I 170; skok1930: 513; sTulli 1806: I 17510), 12б. главор m. (БОјА
НИЋ– ТРИвУНАц 2002: 73; kapović–liGorio2011:334),11 12в. гла вор (brusina 
1874: 147; hirTz 1928: 35; vinJa 1986: II 228; MikalJa1649:108); 13. гавор: 13а. 
гȁвōр m. (РСА III 141), 13б. га вор m. (ERHSJ I 170; hirTz 1928: 34); 14. мањаур: 

8 = блȁвур. (Код Ско ка из Ву ка.)
9 У не ну ме ри са ној гла ви На но во до да те ри је чи ко ја се на ла зи иза Пред го во ра, на по чет-

ку књи ге.
10 Ори ги нал има gla vor. (Сту лић ри јет ко пи ше ‶ ис пред ду жи не, као и Де ла Бе ла; v. liGorio 

2016: 29sq.)
11 Ова ко (= Главор) знам да се у Ду бр ов ни ку пре зи ва ју да нас не ки Пе ље ша ни; уп. и RJA 

III 182, гдје П. Буд ма ни, уред ник од ред ни це гла вор, под тач ком d, на по ми ње у на ше ври је ме 
(sc. у Ду бров ни ку, што v. ци ти ра ну ли те ра ту ру). (У истом овом об ли ку на во ди се ово пре зи ме 
за Пе ље шац и у kapović–liGorio2011:334.)
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ма ња ур m. (РСА XII 110; ERHSJ I 170; skok1930: 514); 15. мањур: 15а. мȁњур 
m. (РСА XII 114), 15б. ма њур m. (RJA VI 452; ERHSJ I 170; hirTz 1928: 86; 
skok1930: 514; šolJan 1948: 189); 16. мајур: 16а. мајур m. (РСА XI 791), 16б. 
ма ју̃р m. (Geić2015:202), 16в. ма јур m. (ERHSJ I 170; hirTz 1928: 86; skok1930: 
514); 17. змајур: 17а. змȁјур m. (РСА VII 108), 17б. зма јур m. (RJA XXI II 16; 
ERHSJ I 170; hirTz 181); 18. маур: 18а. мȁур m. (РСА XII 212), 18б. ма ур m. 
(RJA VI 536; ERHSJ I 170; hirTz 1928: 87); 19. мравор: 19а. мрȁвōр m. (РСА 
XI II 123), 19б. мра вор m. (RJA VII 44; ERHSJ I 170; hirTz 1928: 90; skok1930: 
513); 20. мрамор: 20а. мрȁмōр m. (РСА XI II 132), 20б. мра мор m. (ERHSJ I 
170; skok1930: 513); 21. мрав: 21а. мрȃв m. (РСА XI II 118), 21б. мрав m. (RJA 
VII 41; ERHSJ I 170; brusina 1874: 171; hirTz 1928: 90; skok1930: 513), 21в. де-
ри ва ти ва ри јан те мрав, тј. hyp. мрá вак m. (РСА XI II 119), мра вак m. (RJA VII 
42; ERHSJ I 170; hirTz 1928: 90; skok1930 ibid.); 22. мулавар: 22а. му ла вар, 
-áра m. (РСА XI II 268),12 22б. му лавȃр m. (ERHSJ I 170), 22в. му ла вар m. (RJA 
VII 147; ERHSJ ibid.; hirTz 1928: 91; skok1930: 513), 22г. де ри ва ти ва ри јан те 
му ла вар, тј. му ла ври на f. (skok1930 ibid.; ERHSJ ibid.).

V. и об лик балавор у од. 3.3., мањавур у од. 4.2., мањавар у од. 4.5. ис под.
2.2. ПРвАПОТвРдА.Сх. бла вор, пре ма RJA I 427, пр ви пут по ми ње се код 

Ма вра Ве тра ни ћа, ду бр о вач ког пи сца 15. и 16. ви је ка, у дје ли ма Пје сни раз-
ли ке и Пе ле грин, и то у овим сти хо ви ма: […] и ку се смо још блаворе/ с ба си-
ли сци ми гле да ли / при ко ње ке вр ле го ре / куд смо је два при га зи ли, vv. 187–180 
у пје сми Тр гов ци Ар ме ни и Ин ди ја ни на стр. SPH I 235; Ја вај мех рек ши тој 
у пу стој тој го ри /од фи јер ле штап се мој блавором са тво ри, / ве лик труд 
и му ке тер при јах на сви јет сај, / гдје ми жив из ру ке уте че блавор тај, vv. 
2299–2302 у пје сми Пе ле грин на стр. SPH IΙ 142; и Kад вај мех ја за чух, што 
блавор тај пра ви, / ту та ко мој се дух с дре се љем ра ста ви, v. 2441sq. у ис тој 
пје сми на стр. SPH II 146.

Код Ве тра ни ћа се још на ла зе де ри ва ти блво рак m. и adj. бла вор ни, ко је 
на ла зи мо у по ме ну тој пје сми Пе ле грин, и то у сти хо ви ма: […] гди ја сам под 
бор ком у сјен ци ги зда ви / по чи вах с блаворком, при је зе ру на тра ви, v. 2471sq. 
у пје сми Пе ле грин на стр. SPH II 146; Блаворак тој рек ши на тра ви туј 
сто је, / Мер ку рио при тек ши тад мол бе те сво је / тер јед ном гра ни цом, ку 
ва зе од бо ра, / бла же ном во ди цом окро пи бла во ра […], vv. 2541–2544 у ис тој 
пје сми на стр. SPH IΙ 148; и Тру ди ме сви му че ти јем ви лу ја дов ну, / зач ме 
чес об у че у одје ћу блаворну, / тр бу хом ни чи це тер ла зим и хо дим / и ов дје 
ту жи це пље жу ћи про во дим, vv. 2523–2526 у ис тој пје сми на стр. SPH IΙ 148.

Оста ле ва ри јан те, пре ма RJA, ско ри јег су да ту ма.
Од 17. ви је ка је по твр ђен об лик гла вор, од Ј. Ми ка ље и Ј. Ка ва њи на; а 

од 19. ви је ка об лик ба бор, од Г. Мар ти ћа, блор, од Ст. Љу би ше, ма њур, ма ур, 
мра вор, зма јур, све од J. Ко лом ба то ви ћа, мрав, од Ш. Бру си не, и му ла вар, од 
Д. Хир ца. 

(Мје ста ових по твр да v. у RJA на ци ти ра ним мје сти ма у од. 2.1. го ре.)
Као из вор за об лик ба вор на во ди се на род на пје сма.

12 Gensg је му ла вра, не му ла ва ра. Уп. gensg му ла вра у sKoK1930: 513 и ERHSJ I 170 и де-
ри ват му ла ври на, од осно ве му ла вр-. (Та ко ђе, accsg му ла вра у hirTz 1928: 2 у при мје ру из Жма на, 
ко ји се на ла зи и у од. 2.5. ис под.)
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Оста ле ва ри ја на те ‒ то јест, бла бор, бла вур, бла ор, бла ур, бла хор, бра бор, 
бра вор, га вор, ма јур, ма ња ур, мра мор ‒ у RЈА не на ла зе се.

2.3. ГЕОГРАфсКИАРЕАл. Об лик 1а. блавор: Цр на Го ра (вУК, ERHSJ, sKoK, 
ПЕшИКАН), За га рач (ЋУПИЋ– ЋУПИЋ), Зе та (БАшАНОвИЋ-ЧЕЧОвИЋ), Ве ли ка 
(Jokić), Мој ко вац (РИсТИЋ), Ник шић (ђОКОвИЋ), Пи ва (ГАГОвИЋ), Ва со је ви ћи 
(РАјКОвИЋ), Ње гу ши (oTašević), Ле пе та не (vinJa), Пр чањ (ERHSJ), Ду бров ник 
(? MikalJa, sTulli, vodopić, РСА),13 Ду бро вач ко при мор је (vodopić), Мет ко вић 
(ERHSJ, skok,hirTz), Хер це го ви на (ERHSJ, РСА), Имот ски (ERHJ), Ши бе-
ник (ERHSJ, hirTz), Би би ње (šiMunić), Ер ве ник (brusina); 1б. блавор-: Цр на 
Го ра (sKoK), За га рач (ЋУПИЋ– ЋУПИЋ), Ду бров ник (veTranić), Дал ма ци ја (РСА), 
Ко прив но (ERHSJ, hirTz,skok), Сињ (ERHSJ), Ер ве ник (ERHSJ, brusina); 
2а. блабор: Тре би ње (ERHSJ),14 Дал ма ци ја (РСА, ERHSJ), Три бањ (hirTz,
сКОК), 2б. блабор-: Имот ски (ERHSJ, hirTz); 3а. блаор: Цр на Го ра (вУК, РСА), 
Уско ци (сТАНИЋ), Ва со је ви ћи (БОРИЧИЋТИвАРсКИ), Озри ни ћи (rešeTar), Спич 
(ПОПОвИЋ– ПЕТРОвИЋ), Пр чањ (rešeTar), Имот ски (ERHSJ, hirTz,skok), Дал-
ма ци ја (sKoK), Цр ни ца код Ши бе ни ка (ERHSJ, hirTz), Ши бе ник (sKoK), Ја год-
ња код Бен ков ца (ERHSJ, hirTz,skok), Под луг код Бен ков ца (ERHSJ, hirTz,
sKoK),15 Бен ко вац (sKoK), 3б. блаор-: Ко прив но (ERHSJ), Сињ (ERHSJ), Ер ве ник 
(ERHSJ, brusina, hirTz); 4. блавур: Ду бр ов ник (вУК, RJA, sKoK), Дал ма ци ја 
(ERHSJ, hirTz);16 5. блаур: Уско ци (сТАНИЋ), Дал ма ци ја (sKoK); 6. блахор: Не-
ве си ње (РСА, ERHSJ, hirTz,skok); 7а. блор: Ска дар ско је зе ро (вУК, ERHSJ, 
hirTz,сКОК), Цр на Го ра (вУК, RJA, РСА, ERHSJ, hirTz, шОЋ), Дал ма ци ја (ERHSJ, 
hirTz), Ја год ња код Бен ков ца (ERHSJ, hirTz), 7б. блор: Цр на Го ра (вУК, РСА, 
ERHSJ, sKoK); 8. бравoр: Би би ње (šiMunić); 9а. брабор: Хер це го ви на (РСА), 
Дал ма ци ја (ERHSJ), Па ко шта не (Jurišić), Фи ли пја ков (са ак цен том брȁвoр, 
усм. са оп. Н. Ву ле тић 27. мар та 2016.), Нин (MašTrović, ERHSJ), Три бањ 
(ERHSJ), По вља на (Tičić), 9б. брабор: Хр ват ско при мор је (ERHSJ), Лу ко во 
Шу гар је у Хр ват ском при мор ју (hirTz), Ле де ник у Хр ват ском при мор ју 
(hirTz); 10. бабор: Смо кви ца на Кор чу ли (ERHSJ, sKoK), Брач (ERHSJ, sKoK), 
Имот ски, (ERHSJ, hirTz,skok), По љи ца (ERHSJ, sKoK),17 Мур тер (JuraGa), 
Вр га да (Jurišić), Жман (ERHSJ, hirTz,skok), Иж (MarTinović), Ра ва (ERHSJ, 
hirTz,skok), Паг (ERHSJ, hirTz,skok), Ко лан (ošTarić), Ка штел [?] на Ра бу 
(ERHSJ, sKoK); 11. бȁвōр: v. ис под; 12. главор: Зе та (РСА), Ри сан (вУК, RJA, 
РСА, ERHSJ, sKoK), Ду бров ник (? MikalJa, sTulli, РСА, БОјАНИЋ– ТРИвУНАц,

13 Та ко ђе, вУК 1852: 22, под од ред ни цом бȇмбељ, са на по ме ном „у Дубр[овнику]”, гдје 
се ка же: „Из ла зио је [sc. бе мбељ] 1. Ма и ја (као Ту ри ца на сре те ни је); имао је ха љи ну сву ис ки-
ће ну зе ле ни јем ли шћем и сва ко ја ки јем цви је ћем; око ње га су се ви ли блавори, и јед но га је у 
ру ци но сио и с њи ме се играо.”. 

14 Вје ро ват но гре шка, мје сто Три бањ (у Дал ма ци ји), ка ко сто ји код Хир ца, ода кле је ин-
фор ма ци ја у ERHSJ пре у зе та; уп. и „bla bor (Tri banj, Dalm.)” у sKoK1930: 513.

15 У sKoK1930: 513 гре шком „Pod lug bei Cat ta ro”. (Код Ско ка овај по да так је из Хир ца 
гдје пак сто ји „Pod lug u Kot.”, тј. у Ко та ри ма (у Дал ма ци ји), не у Ко то ру; v. спи сак скра ће ни ца 
у hirTz1928:xv.)

16 Хирц пре но си ин фор ма ци ју ко ја се на ла зи у brusina 1907: 254 (v. од. 2.5. ис под), а Бру-
си на пак под Дал ма ци јом вје ро ват но под ра зу ми је ва Ду бр ов ник, што та ко сто ји под овом 
ри је чи у вУК 1852 (па он да и у RJA, тј. у из во ру гра ђе Бру си но ног члан ка). 

17 Ни је ја сно о ко јим се По љи ци ма ра ди.
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kapović–liGorio), Ко ло чеп (vinJa), Пе ље шац (ERHSJ, hirTz), Би ли ша не 
(ERHSJ, brusina); 13. гавор: Бо ка (РСА, ERHSJ, hirTz); 14. мањаур: v. ис под; 
15. мањур: Сплит (РСА, ERHSJ, hirTz,skok); 16. мајур: Тро гир (РСА, ERHSJ, 
hirTz, skok,Geić); 17. змајур: Ка штел [sic] код Спли та (hirTz); 18. маур: Сплит 
(ERHSJ, hirTz); 19. мравор: v. ис под; 20. мрамор: Ду бр ов ник (РСА); 21а. мрав: 
За дар (ERHSJ, brusina, hirTz,skok), Бо ка њац (ERHSJ, hirTz), 21б. мрав-: 
Ду бров ник (РСА, sKoK), око Ду бров ни ка (ERHSJ, hirTz); 22а. мулавар: Жман 
(ERHSJ, hirTz,skok), Са ли (ERHSJ, hirTz), Ду ги (РСА, hirTz), Но ви (ERHSJ, 
hirTz,skok), Хр ват ско при мор је (ERHSJ, hirTz), Крк (sKoK), Ма лин ска (ERHSJ), 
22б. мулавр: Са ли (ERHSJ, hirTz,skok).

(Тач на мје ста у ци ти ра ној ли те ра ту ри v. у од. 2.1. го ре.)
Пре ма то ме, сли је ди да се сх. бла вор про сти ре уз дуж чи та ве оба ле Ја дран-

ског мо ра, од Хр ват ског при мор ја на сје ве ру до Цр не Го ре на ју гу. 
Тач ни је, ва ри јан те бла вор, бла бор, бла ор, бла вур, бла ур, бла хор, блор, 

бра вор, бра бор, ба бор, ба вор на ла зе се у Цр ној Го ри, Бо ки, Ду бр ов ни ку, Xер-
цеговини, Дал ма ци ји и Хр ват ском при мор ју; ва ри јан те гла вор, га вор у Цр ној 
Го ри, Бо ки и Ду бров ни ку (и, са мо из ним но, у Дал ма ци ји); ва ри јан те ма ња ур, 
ма њур, ма јур, ма ур, зма јур у Дал ма ци ји, и то са мо око Спли та; ва ри јан те 
мра вор, мрав, мра мор у Ду бров ни ку и За дру; ва ри јан та му ла вар у Хр ват ском 
при мор ју и сје вер ној Дал ма ци ји. 

На дру гим ди је ло ви ма на ше је зич ке те ри то ри је ‒ у Ср би ји, Вој во ди ни, 
Сла во ни ји и Бо сни ‒ сх. бла вор не на ла зи се. 

V. кар ту на кра ју члан ка.
Гдје се тач но го во ри ба вор, мањaур, мра вор, не по зна то је.18

(Као из вор за об лик ба вор на во ди се на род на пје сма; за об лик ма ња ур 
спис Ru ko vod nik o go spo dar stvu za puč ke uči te lje i pri ja te lje po ljo djel stva, За дар, 
1884; а за об лик мра вор дје ло Ј. Ко лом ба то ви ћа Ime nik Kra lješ nja ka Dal ma ci je, 
Сплит, 1886 ‒ све без тач ни јег ге о граф ског од ре ђе ња.)

2.4. ЗНАЧЕњЕ. Сх. бла вор осим зна че ња ‘бла вор, Pse u do pus apo dus’, ко је је 
из вор но и основ но зна че ње, мо же има ти још не ки број дру гих, се кун дар них 
зна че ња, ко ја се од но се или на дру ге гу ште ре (‘сље пић, An gu is fra gi lis’) или 
на зми је (‛смук, Za me nis lon gis si mus; ша ре на по ља ри ца, Hi e rop his ge mo nen-
sis; цр ни гад, Hi e rop his vi ri di fla vus car bo na ri us; зма јур, Mal po lon in sig ni tus / 
mon spes su la nus’), или се пак, пу тем ме то ни ми је, од но се на ри бе (‘гу штер, 
Syno dus sa u rus’) и на тра ве (‘бо кви ца, Plan ta go lan ce o la ta; чи чак, Ec hi nops sp.’), 
или се, опет, пу тем ме та фо ре, од но се на глу пе, мли та ве и под му кле љу де и 
на чу до ви шта.

(До ду ше, зна че ње ‘чу до ви ште’ на ла зи се и у рум. и алб. па ра ле ла ма; v. од. 
3.3. ис под.)

Пре глед зна че њâ:
1. ‛бла вор, Pse u do pus apo dus’, вр ста гу ште ра из по ро ди це An gu i dae, са 

екс пли цит ном иден ти фи ка ци јом:19 1a. под об ли ком блавор, ‘зми јо ли ки гу штер 
без но гу, сро дан сле пи ћу, дуг око 1 м, Op hi sa u rus apo dus, и у ф. An gu i dae, 

18 Об лик ма ња ур на ла зи се на Хва ру; v. од. 4.2.
19 Pse u do pus apo dus Klem ba ra = Op hi sa u rus apo dus Mer tens & Müller = Bi pes Pal la sii Op pel 

= Pse u do pus apus.
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ко ји се хра ни зми ја ма, ми ше ви ма и пу же ви ма, а у на ро ду се по гре шно сма-
тра као зми ја’ (РСА),20 ‘Op hi sa u rus apus, Pse u do pus apus’ (ERHSJ),21 ‘Pse u do pus’ 
(brusina),22 ‛Bi pes Pa la sii [sic]’ (vodopić), ‘Art große Schlan ge, Op hi sa rus apus 
Pall.’ (skok),‛вр ста гу ште ра, жу то ка фе не бо је, зми јо ли ког ти је ла (Op hi sa u rus 
apus)’ (ЋУПИЋ– ЋУПИЋ),‘ve li ki guš ter na lik zmi ji, Op hi sa u rus apo dus’ (šiMunić);
1б. под об ли ком блабор, ‛Op hi sa u rus apus Pall., Pan zerschle ic he’ (hirTz);231в. 
под об ли ком блаор, ‛бла вор, ве ли ка зу ба та зми ја за ко ју ка жу да не на па да 
љу де, не го зми је ко је ује да ју љу де’ (БОРИЧИЋТИвАРсКИ); 1г. под об ли ком брабор, 
‛Op hi sa u ru s a pus Pall., Pan zerschle ic he, Pan ze rec hse’ (hirTz),‛bla vor, Op hi sa ri us 
[sic] apo dus’ (Tičić), ‛bla vor, zmi jo li ki guš ter iz po ro di ce slje pi ća, Op hi sa ri us [sic] 
apo dus’ (JuraGa);24 1д. под об ли ком главор, ‛bla vor, Pse u do pus apus Pall.’ (RJA), 
‛бла вор, вр ста зми је’ (БОјАНИЋ– ТРИвУНАц),‛bra bor’ (brusina),‛Op hi sa u rus 
apus Pall., Pan ze rec hse’ (hirTz); 1ђ. под об ли ком гавор, ‛Op hi sa u rus apus Pall., 
Pan ze rec hse’ (hirTz); 1е. под об ли ком мајур, ‛Op hi sa u rus apus Pall., Pan ze rec hse’ 
(hirTz,skok);25 1ж. под об ли ком змајур, ‛Op hi sa u rus apus Pall., Pan ze rec hse’ 
(hirTz); 1з. под об ли ком мравор, ‛guš ter, ko ji se zo ve i bla vor, Pse u do pus apus’ 
(RJA); 1и. под об ли ком мравор, ‛Op hi sa u rus apus Pall., Pan ze rec hse’ (hirTz),
‘Pse u do pus apus’ (sKoK);26 1ј. под об ли ком мулавар, ‛Op hi sa u rus apus Pall., 
Pan ze rec hse’ (hirTz),‘Schel to pu sick’ (skok).27

(Pse u do pu s a po dus зо ве се на Ра бу и глу шач; у Дал ма ци ји и глу ва ја; у 
Цр ној Го ри и ошкрап, скор, шкор.)28

2.‛сље пић, An gu is fra gi lis’, вр ста гу ште ра из по ро ди це An gu i dae, са екс-
пли цит ном иден ти фи ка ци јом: 2a. под об ли ком блавор, ‛сле пић’ (РАјКОвИЋ);
2б. под об ли ком бабор, ‛vr sta neo trov ne zmi je, An gu is fra gi lis’ (ošTarić).29

3.‛бла вор, Op hi sa u rus apo dus’ и ‛сље пић, An gu is fra gi lis’ или ‛смук, 
Za me nis lon gis si mus’, вр ста зми је из по ро ди це Co lu bri dae, са екс пли цит ном 
иден ти фи ка ци јом: 3а. под об ли ком блор, ‛сли чан зми ји, ду га чак (до 1,50 m), 
не отро ван гми за вац из под ре да Op hi dia (Op hi sa u rus apo dus); смук’ (шОЋ); 
3б. под об ли ком мајур, ‛bla vor; slje pić’ (Geić).

4. ‛не ка зми ја’, или слич но, тј. при бли жна де фи ни ци ја без екс пли цит не 
иден ти фи ка ци је (али нај ве ро ват ни је бла вор): 4а. под об ли ком блавор, ‛ве ли ка 
зми ја зу ба та, за ко ју ка жу да не ко ље љу ди, не го зми је ко је љу де ко љу, Art 

20 Ова мо у РСА упу ћу ју још од ред ни це бȁбōр, бȁвōр, бла бор, блȁōр, блаори на / бла òри-
на, бла òрић, блȁхōр, блор / блȏр, брȁбōр, гȁвōр, главор, мајур, ма ња ур, мȁњур, мрȃв, мрá вак, 
мрȁвōр, мрȁмōр, му лавар.

21 Ово зна че ње у ERHSJ од но си се још на об ли ке bȁvōr, bla bor, bla hor, bla or, blȁvur, blоr, 
bra bor.

22 Ово зна че ње у brusina од но си се још на об лик bla o ri na.
23 Ова мо у hirTzупу ћу је још од ред ни ца bla bo ri na.
24 Ова мо у hirTzупу ћу ју још од ред ни це bla hor, bla or, bla o ri na, bla vor, bla vo ru ša, blor, 

bra bor, bra bo ri na.
25 Ова мо у hirTzупу ћу је још од ред ни це ma njur и ma ur.
26 Ова мо у hirTzупу ћу је још од ред ни ца mra vor.
27 Та ко ђе, ова мо иде блaворчȕна ‛ве ли ки бла вор (гми за вац Op hi sa u rus apus)’ (ЋУПИЋ– 

ЋУПИЋ).
28 Сх. скор ња ча, шквор ња ча, шко р ња ча ни је бла вор, ка ко на во ди ERHSJ I 170, не го кор-

ња ча; v. hirTz 1928: 136, 153sq. А сх. ско рав ‘бла вор’, што ERHSJ loc. cit. при пи су је Ву ку, ја у 
Ву ка не ви дим.

29 Та ко ђе, ова мо иде ба бо рић ‘An gu is fra gi lis L., Blindschle ic he’ (hirTz), ‘Аnguis fra gi lis’ (sKoK).
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Schlan ge, ser pen tis ge nus’ (вУК),30‛zmia (ser pe sen za ve le no); ser pens, tis, an gu is, s’ 
(MikalJa),‛ńeka zmi ja’ (RJA),31 ‛гу штер ко ји се кре ће као зми ја (нео тров ни ца)’ 
(ђОКОвИЋ), ‛гу штер зми јо ли ког из гле да без но гу, дуг око 1 m, хра ни се зми-
ја ма, ми ше ви ма и пу же ви ма; у на ро ду по сто ји увје ре ње да је бла вор ја чи од 
зми је’ (БАшАНОвИЋ-ЧЕЧОвИЋ), ‛вр ста гу ште ра зми јо ли ког из гле да’ (РИсТИЋ), 
‛vr sta zmi jo li kog guš te ra’ (oTašević), ‛vr sta gmi zav ca’ (Jokić); 4б. под об ли ком 
блаор, ‛вр ста гми зав ца, бра он бо је, ко ја та ма ни зми је’ (ПОПОвИЋ– ПЕТРОвИЋ), 
‛ве ли ка зми ја ко ја, кре ћу ћи се, зве ра де сно-ле во’ (сТАНИЋ);32 4в. под об ли ком 
блор, ‛ве ли ка ша ре на зми ја пло сне гла ве, за ко ју се при по ви је да да мо же до 
15 сто па би ти ду гач ка и го ве че уда ви ти’ (вУК);33 4д. под об ли ком брабор, ‛de-
be la ove ća zmi ja neo trov ni ca’ (MašTrović); 4ђ. под об ли ком бабор, ‛vr sta zmi je’ 
(Jurišić),‛vr sta zmi je’ (MarTinović);34 4е. под об ли ком главор, ‛zmia; ser pe sen za 
ve le no; ser pens, -tis’ (MikalJa), ‛ser pen te sen za ve le no, ser pens ab sque ve ne no’ 
(sTulli);354ж. под об ли ком мрав, ‘Schlan ge’ (skok).

5. ‛ша ре на по ља ри ца, Hi e rop his ge mo nen sis’, вр ста зми је из по ро ди це 
Co lu bri dae, са екс пли цит ном иден ти фи ка ци јом:365a. под об ли ком мрав, ‛zmi ja 
Za men sis ge mo nen sis’ [= Hi e rop his ge mo nen sis] (RJA), ‛вр ста зми је, Za men sis 
ge mo nen sis’ [= id.] (РСА).

6. ‛цр ни гад, Hi e rop his vi ri di fla vus car bo na ri us’, вр ста зми је из по ро ди-
це Co lu bri dae, са екс пли цит ном иден ти фи ка ци јом:37 6a. под об ли ком мрав, 
де рив. мра вак, ‛зми ја Za me nis vi ri di fla vus’ [= Hi e rop his vi ri di fla vus] (RJA).

7. ‛зма јур, Mal po lon in sig ni tus’, вр ста зми је из по ро ди це Co lu bri dae, са 
екс пли цит ном иден ти фи ка ци јом:38 7a. под об ли ком мрав, ‛вр ста зми је, Co
e lo pel tis in sig ni tus’ [= Mal po lon in sig ni tus] (РСА).

8. ‛зма јур, Mal po lon mon spes su la nus’, вр ста зми је из по ро ди це Co lu bri dae, 
са екс пли цит ном иден ти фи ка ци јом:39 8а. под об ли ком змајур, ‛vr sta guš te ra 
[!], Co e lo pel tis la cer ti na’ [= Mal po lon mon spes su la nus] (RJA); 1б. под об ли ком 
маур, ‛ne ka ri ba [sic!], Co e lo pel tis la cer ti na’ [= id.] (RJA),‛вр ста мор ске ри бе 
[sic!], Co e lo pel tis la cer ti na’ [= id.] (РСА).40

9. (ме то ни ми ја) ‛гу штер, Syno dus sa u rus’, вр ста ри бе из по ро ди це Syno-
don ti dae, са екс пли цит ном иден ти фи ка ци јом:41 9а. под об ли ком блавор, ‘guš ter, 

30 Ова мо у Вук упу ћу ју још од ред ни це блȁвур.
31 Ова мо у RJA упу ћу ју још од ред ни це ba bor, bȁvōr, blȁōr, blȁvūr, blоr.
32 Ова мо у сТАНИЋ упу ћу је још од ред ни ца блȁур.
33 Ова мо у вУК упу ћу је још од ред ни ца главор.
34 Не ће би ти бла вор. („Go vo ru da je kra tak, de be i da ima žu te ma će i cr ve nu ro zi cu,” Mar

Tinović 2005: 12.)
35 Ова мо иде и де рив. блòру ша ‛не ка ка зми ја; Art Schlan ge, ser pen tis ge nus; она је ду ља 

и та ња од бла о ра’ (вУК). (Не ја сно. Сље пић, са око 0,5 m, од бла во ра је кра ћи; смук, са око 2m, 
ду жи је ‒ али је, у пра ви лу, и де бљи.) Та ко ће, ова мо иду и блaворчȕна ‛ка ква ве ли ка зми ја, 
зми ју ри на’ и бла во руша ‛ве ли ка зми ја (ма ње отров на)’ (ЋУПИЋ– ЋУПИЋ).

36 Hi e rop his ge mo nen sis Shätti = Za men sis ge mo nen sis Bo u len ger.
37 Hi e rop his vi ri di fla vus Lacépède = Za me nis vi ri di fla vus Duméril.
38 Mal po lon in sig ni tus Ge of froy Sa int-Hi la i re = Co e lo pel tis in sig ni tus Duméril & Bi bron.
39 Mal po lon mon spes su la nus Her mann = Co e lo pel tis la cer ti na Eic hwald.
40 Не ма ри бе ко ја се зо ве ма ур. (V. vinJa 1986: II 439.) Пре ма то ме, ‛ри ба’ из RJA и РСА 

по гре шка је (а ово се ви ди и по то ме што је то ‛ри ба’ у кон тра дик ци ји са ‛Co e lo pel tis la cer ti na’ 
а то је ‒ зми ја).

41 Syno dus sa u rus Lin na e us = Sa u rus gri se us Lo we.
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Sa u rus gri se us’ [= Syno dus sa u rus] (šolJan); 9б. под об ли ком мањур, ‛guš ter, 
Sa u rus la cer ta’ [= id.] (RJA), ‘Sa u rus la cer ta’ [= id.] (skok),42‘guš ter, Sa u rus 
gri se us’ [= id.] (šolJan), ‘bla vor, Sa u rus gri se us’ [= id.] (vinJa).

10. (ме то ни ми ја) ‘бо кви ца, Plan ta go lan ce o la ta’, вр ста биљ ке из по ро ди-
це Plan ta gi na ce ae, са екс пли цит ном иден ти фи ка ци јом: 10а. под об ли ком 
главор, ‛Plan ta go lan ce o la ta L.’ (RJA), ‛бо кви ца’ (РСА).

11. (ме то ни ми ја) ‘чи чак, Ec hi nops sp.’, род биљ ке из по ро ди це Aste ra ce ae, 
са екс пли цит ном иден ти фи ка ци јом: 11а. под об ли ком главор, ‛gla voč, Ec hi-
nops L.’ (RJA). 

12. не ка биљ ка, не по зна та: 12а. под об ли ком блор, ‛блу ра’ (РСА).43

13. раз ли чи те ме та фо ре: 13а. под об ли ком блавор, ‛онај ко ји је под му као, 
не ис крен, лу кав’ (ГАГОвИЋ),‛mli tav čo vjek’ (Jokić),‛не па мет на осо ба’ (РИсТИЋ),
‛осо ба ко ја бле не’ (ђОКОвИЋ);13б. под об ли ком блаор, ‛онај ко ји мно го не раз-
ми шља, ко ји иде и ра ди на сум це, ве тре њаст чо век, ве тро пир’ (сТАНИЋ), ‛глу-
пан; аве ти ња’ (БОРИЧИЋТИвАРсКИ); 13в. под об ли ком главор, ‘ве ли ка зми ја, 
змај’ (RJA); 13г. под об ли ком мулавар, ‛ne ka kav straš ni zmaj o ko jem pri ča na rod 
u No vom (u Vi no do lu)’ (RJA), ‛selt sa mes Schlan ge nun getüm (nur in der Tra di tion), 
ser pen tis mon strum im ma ni cor po re (non ni si in tra di ti o ne)’ (hirTz,skok).

(Тач на мје ста у ци ти ра ној ли те ра ту ри v. у од. 2.1. го ре.)
Де фи ни ци је не до ста ју код об ликâ ба бор (sKoK), бла бор (sKoK), бла бо-

ри на, (ERHSJ), бла вор (ERHJ, ПЕшИКАН), бла во рак (RJA, ERHSJ), бла во ри на 
(РСА, hirTz,skok), бла во рић (РСА), бла во ру ша (вУК, ERHSJ, sKoK), бла вур 
(sKoK), бла ор (sKoK), бла о ри на (ERHSJ, sKoK), бла хор (sKoK), блор (sKoK), бло-
ру ша (ERHSJ, sKoK), бло ру ши на (РСА), гла вор (ERHSJ, sKoK), га вор (ERHSJ), 
мањaур (ERHSJ), ма њур (ERHSJ), ма јур (ERHSJ), зма јур (ERHSJ), ма ур 
(ERHSJ), ма ур (ERHSJ), мра вор (ERHSJ), мрав (ERHSJ, brusina), мра вак 
(ERHSJ, sKoK), мра мор (ERHSJ, sKoK), му лавȃр (ERHSJ), му ла вар (ERHSJ), 
му ла ври на (ERHSJ, sKoK).

2.5. дРУГАвРИјЕдНАсвјЕдОЧАНсТвА
„Ова кви јех блорова[sc. од 15 стопа] ка жу да је би ло до ско ра у је зе ру 

ска дар ско ме, а сад се сла бо ко ји на ла зи, и то ма ли, као и дру ге зми је по на-
ши јем зе мља ма. Ка жу, кад ве ли ки блор опа зи чо вје ка на чам цу, он диг нув ши 
гла ву из над во де са зви здом иде упра во нањ. Цр но гор ци при по ви је да ју да се 
за вре ме на Мах мут-па ше Бу ша тли је (ко ји је по ги нуо 1796 г.) из ме ђу Хот ског 
ху ма и је зе ра Ска дар ско га по ја вио та ко ве ли ки блор, да је дру мом, ко ји је ону да 
ишао, ка ра ван пре ки нут док се ни је не ка кав Тур чин за ре као и оти шао те га 
убио; али ни он ка жу да га на ату ни је смио шче ка ти, не го кад му се у по при-
ку чи, опа ли нањ дви је пу шке ма ле, у ко ји ма су би ле син џир ли је, па окре не ата 
и по бјег не без об зи ра не зна ју ћи је ли га по го дио или ни је; по том опет ни ко 
ни је смио она мо оти ћи док ни је су чо ба ни из пла ни на по смра ду по зна ли да 
је уби јен.” ‒ вУК 1852: 31.

42 И ‛бла вор, Pse u do pus apo dus’; v. sKoK 1930: 514. 
43 Пре ма RJA I 455, је ди не по твр де су из Ст. Љу би ше из ко јих се не ви ди о ко јој тра ви је 

ри јеч. (На и ме, „Лу жи на и мо чва ра, гдје блу ра и сту ра ра сту пре ко чо вје ка ви си не” и „На ђу 
мр твач ка ко ла опле те на пру ћем а про ши ве на блу ром и ли ком”.) (РСА исто.) 
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„Πри по ви је да се да сва ки главор за ко ље 12 зми ја, а три на е ста ње га, за то 
ве ле да га не ва ља уби ти, а ко га уби је осам му је да на на зат ка.” ‒ вУК 1852 s.num.44

„Blavor (P[ri mor je,] D[u brov nik]) ‒ Bi pes Pa la sii. Na re ste dug do tri sto pe, i 
puk ka že da je pri ja telj čo vje ka, da ga bra ni od ini jeh zmi ja s ko ji jem ra do po bi je se, 
i osvo ji jih.” ‒ vodopić 1880: 130.

„Blavor, ko ji je za sve na še lek si ko gra fe do uklju či vo Da ni či ća zmi ja, do bro 
je po znat guš ter, pri lič no ri je dak u Hr vat skom Pri mor ju, dok je u Dal ma ci ji obi čan, 
ali na rod do bro raz li ku je, ne dr ži ga zmi jom. Mar tić to do bro zna, kad pje va Piš ka 
zmi ja, kad ih ba bor vi ja, i za i sta u Dal ma ci ji i Her ce go vi ni ne tu ku bla vo re, jer ve le, 
da ta ma ne zmi je i hra ne se nji ma, pa če tvr de, da vo le otrov ne lju ti ce. […] 

Vr lo se la ko da du pri pi to mi ti, mo gu re ći, da su ne sa mo mir ne, ne go upra vo 
pri jat ne ži vo ti nje. Ni ka da da bi ko ja otvo ri la usta i ku ša la ja kim če lju sti ma čo vje ka 
ugri sti. Kon cem svib nja po slao mi je moj lo vac pok. P. Mr kić dva bla vo ra. Hra nio 
sam ih pu že vi ma Ce pa ea vin do bo nen sis, C. ne mo ra lis i Xe rop hi la can di cans; ne 
mo gu re ći, da sam ih sjaj no po go stio, ali su mi sve jed na ko bi li za hval ni, a kad god 
bih ih pri mio u ru ke, po ka za li bi mi je zi kom svo ju pri vr že nost. О da nu ni je su ni ka da 
di ra li hra nu, istom bi se dru gi dan u ju tro naš li tvr gji osta ci ku ći ce. […] 

U srp nju i. g. opa zio sam, da se je dan bla vor sve vi še na di mao, a u no ći od 24. 
do 25. sni je la je žen ka 5 ja ja, 25. srp nja pak po da nu 9, me gju ko ji ma jed no ma nje 
i zgr če no. U no ći od 25. do 26. sni je la je 2 pra vil na ja ja, u no ći od 26. do 27. opet 2, 
ali oba zgr če na, u no ći od 28. do 29. sa mo 1, u no ći od 29. do 30. opet 1, na po kon u 
no ći od 30. do 31. još 1, sva ta tri ma nja i zgr če na; ukup no da kle 21 ja je, od ko jih 6 
ma njih, zgr če nih. Ja ja su oval no-ja ja sta, bjel ka sta, tu i ta mo vi dje ti je hr pe po neš to 
bi je lih ta ča ka, ali dru ge bi je le bo je, kao da su pro zir ne. Pot pu no su raz vi ta ja ja 36 mm. 
du gač ka i 18 mm. ši ro ka; zgr če na ni je sam mje rio. […]

Do bio sam i tri mla da bla vo ra, ko ji se po ob li ku i bo ji znat no od li ku ju od od-
ra slih.

Ne ki mi je Gluš če vić iz Ne re tve ka zao, da ta moš nji guš te ri: blavorrepatiili 
blavorkusacko lju sva ku zmi ju.45

Na rod na su ime na u Dal ma ci ji: babor, blaor, blaorina, blavor, blaur, blavur, 
blor, u He ce go vi ni i glavor. Ku ku lje vić li je po pi še: [A me đu ru še vi na ma na ga ziš če-
sto na] bra bor [a] ili glu va ju, glu hu cr nu zmi ju, što se u Ni nu mje sto lju di[h] u sta re 
zi di ne na mje sti la. (Ku ku lje vić I. Put ne uspo me ne, 41.) U Hr vat skom Pri mor ju i u 
Is tri zo vu ga gad ili cr ni gad.

Po ka zi va nju P. Mr ki ća bla vo ri ma su naj mi li ja hra na bum bo ri, t. j. gun de va lji, 
gnoj na ri, zun za ci i ba le ga ši, ali re kao bih, da je Mr kić pod ovim ime nom ra zu mi je-
vao u op će kor nja še sva ke vr ste.” ‒ brusina 1908: 10sqq.

Те рен ски по да ци М. Хир ца: „Blavorku sa ti je opa san, mo že ugrist.” Мет ко-
вић, hirTz 1928: 9. ‒ „Blavor se ne bo ji ni naj lju ćeg zlo po sko ka [= Vi pe ra am mo-
dytes].” Ши бе ник, loc.cit. ‒ „Blavora mi zo ve mo u Cr noj Go ri škor.” Ја год ња у 
Дал ма ци ји, loc.cit. ‒ „Blavorina je je dra i kao po lu ga, što se va de sti ne.” Ко прив но 
код Си ња, loc.cit. ‒ „Blavorina se na sa di na gla vu ili na rep pa ska če za čo vje kom.” 
Ibid., loc.cit. ‒ „Blavorini mo žeš da ute češ sa mo, ako bi žiš kon tra sun cu.” Ibid., 
loc.cit. ‒ „Blavorina žde re guš te ri ce a naj vi še ti će.” Ibid., loc.cit. ‒ „Blaor žde re 
dru ge zmi je.” Око Имот ског, loc.cit. ‒ „Blaor mo ta po dra či (= Pa li u rus acu le a tus) 
ko ku čak, kad tra ži ze ca, dok pro na đe zmi ju.” Под луг у Ко та ри ма, loc.cit. ‒ „Bla
ora ima dvi je vr sti, jed na s re pom, dru ga ku sa ta.” Бен ко вац у Дал ма ци ји, loc.cit. 

44 V. фсн. 9.
45 Уп. ку си бла вор у М. Ве тра ни ћа у од. 2.2.
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‒ „Blaora ćeš na ći po re di na ma (pri rod ne ži vi ce od ka me nja i dra če).” Ја год ња у 
Дал ма ци ји, loc.cit. ‒ „Blaori, go vo ri se od po ru ge ži te lji ma Cr ni ce kraj Ši be ni ka.” 
Ши бе ник, loc.cit. ‒ „Blor je naj de blja zmi ja, de be la kô steg no u čo vje ka.” Ја год ња 
у Дал ма ци ји, op.cit. 10. ‒ „Brabor ko lje sva ku zmi ju, i naj po ga ni ju lju ti cu.” Три бањ 
у Дал ма ци ји, op.cit. 11. ‒ „Braborina, pla vuš ka, pe pe lju ga i ri đov ka.” Лу ко во Шу-
гар је у Хр ват ском при мор ју, loc.cit. ‒ „Braborina je krat ka, a de be la kao ru ka.” 
Ле де ник у Хр ват ском при мор ју, loc.cit. ‒ „Žman ci zo vu sve zmi je gad, a mu la vra 
babor.” Жман на Ду гом ото ку, op.cit. 2. ‒ „Babor, pra ći ca i sli vi či na.” Ра ва на 
остр ву Ра ви, loc.cit. ‒ „Babor laš ti se kô ulje. Ne va lja babora na lju ti ti, jer on tr či 
za lju di ma i go ni ih, dok ih stig ne.” Смо кви ца на Кор чу ли, loc.cit. ‒ „Babori ra do 
lo ve mi ši.” Ка штел на Ра бу, loc.cit. ‒ „Glu ša či ili babori.” Ibid., loc.cit. ‒ „Sa svim 
je be za zle na smi ča li na [= Za me nis lon gis si mus] i glavor.” Пе ље шац, op.cit. 35. ‒ 
„Gavor ko lje dru ge že sto ke zmi je.” Бо ка, op.cit. 34. ‒ „U zmajura je ta ko de be la 
ko ra, da mu dru ge zmi je ne mo gu niš ta.” Ка штел [sic] код Спли та, op.cit. 181.

„Na rod naš ne pri ča sa mo o zmi ja ma ori ja ši ca ma, već on po zna i dru ge zmij-
ske stra ho te i na ka ze. Ta kav mu je mulavar, o ko jem mi pri po vi je da hu u No vom u 
Vi no do lu.

Bi lo je go di ne 1877., kad se ne ki se ljak s dvo cjev kom za pu tio od No vo ga u pla-
ni nu. Idu ći, za gle da dru gog se lja ka, ko ji je za so pljen iz go re bje žao, do vik nuv mu, da 
se mu la var za nji me va lja. U isti nu se do va lja, ovaj ski ne puš ku, is pa li je i svu gla vu 
mu la va ru ras ka ši.

Mu la var da ima gla vu kao bu ću, uši kao ma čak, a oči bi mu pr sti mo gli, pu še 
kao mi jeh, de beo je kao steg no, a do 30 fun ti te žak.” ‒ hirc1896:21.

3. ЕТИмОлОГИјА.Гра ђа из од. 2.1. мо же се, пре ма ети мо ло ги ји, по ди је ли-
ти на 2 гру пе: 1. бла вор, бла бор, бла ор, бла вур, бла ур, бла хор, блор, бра вор, 
бра бор, ба бор, тј. на ва ри јан те ко је су пу тем бал кан ског ла ти ни те та по те кле 
из суп стра та и ко је су, ка ко се чи ни, ли ше не упли ва па ре ти мо ло ги је; и 2а. 
гла вор, га вор, 2б. ма ња ур, ма њур, ма јур, ма ур, 2в. зма јур, 2г. мра вор, мрав, 
мра мор, тј. на ва ри јан те ко је су, слич но, пу тем бал кан ског ла ти ни те та по-
те кле из суп стра та, али ко је су, за раз ли ку од то га, под ле гле на кнад ном 
упли ву па ре ти мо ло ги је, би ло ро ман ске или сло вен ске. (Исто ERHSJ I 170.) 
Осим то га, по сто ји и ва ри јан та му ла вар.

По гле дај мо нај пр во ва ри јан те без па ре ти мо ло ги је.
3.1. АКцЕНТУАцИјА. Сх. блȁвōр и ва ри јан те ко је у nomsg има ју ду жи ну 

иза ак цен та, тј. блȁбōр, блȁōр, блȁвур, блȁур, блȁхōр, брȁбōр, бȁбōр, бȁвōр, у 
gensg ову ду жи ну или за др жа ва ју, као у ти пу нећaк, нећaка (дАНИЧИЋ 1925: 
36), или је гу бе, као у ти пу дјевēр, дјеве ра (op.cit. 38).

Као нећaк, нећaка ак цен ту ју се блȁвōр (ЋУПИЋ– ЋУПИЋ, БАшАНОвИЋ-ЧЕ
ЧОвИЋ, РИсТИЋ, oTašević), блȁōр (РСА, rešeTar), блȁхōр (РСА), бȁвōр (RJA, РСА).

Као дјевēр, дјеве ра пак блȁвōр (вУК, RJA, РСА), блȁбōр (РСА), бȁбōр 
(РСА). (Та ко ђе, блȁвōр у дАНИЧИЋ1925: 38.)

Мје шо ви ту ак цен ту а ци ју, тј. са gensg блȁвōра / блȁво ра, има блȁвōр (ПЕ
шИКАН).

Ге ни тивâ не ма у об ли ци ма блȁвōр (ERHSJ, ERHJ, ГАГОвИЋ), блȁōр (ПОПО
вИЋ– ПЕТРОвИЋ), блȁвур (вУК, ERHSJ), блȁур (сТАНИЋ), брȁбōр (РСА, MašTro
vić), бȁвōр (ERHSJ), па се у овим об ли ци ма ни ак це нат ски тип, нећaк или 
дјевēр, не по зна је.
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Акценaт не до ста је у об ли ци ма блав οр (brusina, vodopić, hirTz, šolJan,
vinJa,РАјКОвИЋ, ђОКОвИЋ, MikalJa, sTulli), бла бор (ERHSJ, hirTz), бла ор 
(ERHSJ, hirTz), бла вур (RJA, hirTz), бла хор (ERHSJ, hirTz), ба бор (RJA, ERHSJ, 
hirTz), бaбор (RJA, hirTz).

(Тач на мје ста у ци ти ра ној ли те ра ту ри v. у од. 2.1. го ре.)
Ду жи на у nomsg блȁвōр и сл. по ста ла је ду же њем о ис пред р на кра ју 

ри је чи̂ ко је су има ле два сло га а од ко јих је пр ви био кра так и ак цен то ван, 
као нпр. у сх. говор пре ма чак. говор, од псл. *gоvo rŭ; v. holzer 2012: 81.

(Та ко ђе, v. MareTić 1884: 151.)
Из овог је раз ло га nomsg блȁвōр али gensg блȁвoрa, тј. без ду жи не, као у 

при мје ри ма ти па дјевēр, дјеве ра го ре, а при мје ри ти па нећaк, нећaка, ко ји у 
gensg има ју ду жи ну, ову ду жи ну (ко ја у nomsg по ста је пра вил но) пре ни је ли 
су из но ми на ти ва у дру ге па де же, као ана ло ги јом, па има ју gensg блȁвōра, 
datsg блȁвōру, итд.

Об ли ци блȁвор, блȁор, брȁвoр, брȁбор, бȁбор, ко ји у nomsg не ма ју ду жи-
ну, или овом ду же њу ни су ни кад под ле гли или су на кнад но скра ће ни (што је, 
ја ми слим, ма ње вје ро ват но). 

Пре ма то ме, ва ри јан те блȁвōр, блȁвор мо гу се све сти на об лик блȁвор; 
блȁōр, блȁор на блȁор; бȁбōр, бȁбор на бȁбор; итд.

3.2. фОНЕТИКА. Све ва ри јан те сх. бла вор мо гу се све сти на два об ли ка, 
бла вор и бла бор, од ко јих се дру ги об ли ци мо гу из ве сти пу тем до ма ћих, ау то-
глот ских фо нет ских про мје на.

Упо ре ди: 1а. бра вор < бла вор, пу тем аси ми ла ци је л‒р > р‒р, ода кле је 
пак бра вор > ба вор, по мо ћу ди си ми ла ци је ø‒р < р‒р; 1б. бла вор > бла вур, са 
-ур < -ор, ода кле је пак бла вур > бла ур, по мо ћу -у- < -ву-; 1в. бла ор < бла вор, 
пу тем -во- > -o-, ода кле је он да бла ор > блор, по мо ћу сте за ња -о- < -ао-, и 
бла ор > бла хор, пу тем ре сти ту ци је кон со нан та у хи ја ту; и 2а. бра бор < бла бор, 
пу тем аси ми ла ци је л‒р > р‒р, ода кле је пак бра бор > ба бор, по мо ћу ди си-
ми ла ци је ø‒р <р‒р.

V. схе му 1 на кра ју члан ка.
По ре ди се, у дру гим ре лик ти ма бал кан ског ла ти ни те та (укљу чу ју ћи 

тзв. дал ма ти зме), ре гре сив на аси ми ла ци ја ли квидâ, тј. л‒р > р‒р, у нпр. чак. 
ба ра ту ра по ред ба ла ту ра од лат. bellaToriu; ре гре сив на ди си ми ла ци ја ли-
кви дâ, тј. ø‒р < р‒р, у нпр. чак. па су ра по ред пар су ра од лат. *Frixoria;сте-
за ње -ао- > -о-, у нпр. сх. лор-ика по ред ла ор од лат. lauru;-ор > -ур, у нпр. 
сх. ла ур по ред ла ор; -ву- < -у-, у нпр. сх. ла ур по ред ла вор (пу тем *ла вур).

V. ERHSJ s.vv. bȁla ti, la or, prsura и JE s.v. ba la dũr.
Нео бич ни ја је по ја ва је ди но х у хер це го вач ком об ли ку бла хор, по ред 

бла ор, ко је је, ка ко се чи ни, ис кр сло да у овој ри је чи за тво ри хи јат. Ако је 
та ко, по ре ди ће се то х са х у грух, по ред груј, од лат.*GronGu< conGru, тј. под 
усло вом да је и ово х ис кр сло да за тво ри хи јат (ко ји, да ка ко, на ста је у ко сим 
па де жи ма о бли ка груј, као нпр. у gensg гру ја > груа, са ј > ø као у ма ур < ма јур 
ис под, ода кле je он да gensg гру ха па nomsg грух) ‒ али, v. и PLSA s.v.

(sKoK 1930: 513 по ре ди бла вор > бла хор са му ва < му ха.)
Обр ну то, ва ри јан те бла вор и бла бор, од ко јих се пра вил но из во де сви 

оста ли об ли ци, као што смо ви дје ли го ре, не мо гу се ме ђу соб но по ми ри ти 
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до ма ћим фо нет ским про мје на ма не го се, бу ду ћи упра во ало глот ске ва ри јан те, 
ми ре по мо ћу фо нет ских за ко на дру гих је зи ка, и то оних бал кан ског ла ти ни-
те та, у чи јим је ре лик ти ма в : б по зна та ал тер на ци ја (ко ја на ста је усли јед пре-
ла ска лат. v u ром. *β ко је се пак он да за и ма час као сх. в час као сх. б.).

Уп. лат. v> ром. *β > сх. в / б у чак. кун сер ба, кун шер ва од лат. conserva, 
од но сно ром. ‘konserβa’; v. ERHSJ s.v. kusȇrba и ЈЕ s.v. kusȇrba (и holzer 2012: 
19, 34).

3.3. ПОРИјЕКлО. Пре ма оп штем ми шље њу, сх. бла вор по ре ди се са алб. 
bullár и рум. băláur.

V. нпр. ERHSJ I 169.
Алб. bullár / bollár, det. -i, зна чи ‘бла вор, Pse u do pus apo dus’ и ‘сље пић, 

An gu is fra gi lis’. Ме та фо рич ки зна чи и ‘зде паст, на би јен’ и ‘не спре тан чо вјек’; 
v. FGJSSH s.v.У Ул ци њу, пре ма Ско ку, алб. bullár зна чи и ‘сли је пац’; v. ERHSJ 
I 170.46 (Уп. ‘сље пић’ го ре.) Али, осим то га, на ју гу Ал ба ни је, ова ри јеч, као 
пу тем ме та фо ре, мо же да зна чи и ‘змај’, ко ји то бо же има но ге и кри ла и ко ји, 
пре ма мит ској пред ста ви, ци је лу го ди ну спа ва а бу ди се о Ђур ђев да ну, не би 
ли овом при ли ком ко јег чо вје ка за клао, и, ако та да не по стра да, он да се пре-
тво ри у чу до ви ште ко је се пак зо ве kuçedra и ко је, слич но, ки ди ше на љу де 
(и узро ку је су шу). Ово вје ро ва ње, ко је је дио ђур ђев дан ског фол кло ра, би ће 
јед ним ди је лом без сум ње усло вље но хри шћан ским вје ро ва њем о св. Ђор ђу 
и ажда ји.

(Од алб. bullár је арум. buľеár m. ‘зми ју ри на’; v. DAR 228.)
За хва љу ју ћи г. Ву ку Уско ко ви ћу из Под го ри це, са зна јем да се ‘бла вор’ 

код цр но гор ских Ма ли со ра (ко ји су ге гов ци) та ко ђе ка же bullár; усм. са оп. 
31. ја ну а ра 2017. (По да так је из Ту зи̂; ис пи та ник је Е. Ј., ка то лич ке вје ро и спо-
ви је сти, ро ђен ’90-их.)

Осим то га, што се ал бан ско га ти че, по сто ји у ар ва ни ти ци об лик bu lar 
‘во де на зми ја’ а у ар ба на шком bullâr ‘бла вор; сље пић’; v. reinhold1855:45и
krsTić1987:31.да ли пак ту ри јеч има ју и Ар бе ре ши у Ита ли ји ‒ гдје бла вор 
ина че не жи ви ‒ ни сам успио да са знам.

(Не го, у ар ба на шком по сто ји и по зајм ље ни ца из срп ско хр ват ско га, арб. 
blavúr; по да так са те рен ског ис пи тва ња, усм. са оп. Н. Ву ле тић 28. ја ну а ра 
2017.)47

Сх. бла вор, ка ко се ви ди, ни је од алб. bul lar.
(Ова ко нпр. EWA 41 и, пре ма Ме је ру, SEW 58.)48

Рум. băláur / baláur m., pl. -i, де ри ва ти: băláură / baláură f., bălăuróică / 
balauróică f., dem. bălăurél / balaurél m. (Осим то га, по сто ји и об лик băláure, 
ко ји је за ста рио.) У ру мун ском је зи ку, ри јеч băláur до ла зи од сре ди не 17. ви је-
ка, и то у об ли ку balаur код ми тро по ли та До си те ја и Д. Кан те ми ра а у об ли ку 
bălаur код Н. Ко сти на, и зна чи ‘змај, ажда ја, ала’. Ту не ман Ру му ни за ми шља ју 
као зе ле ну или злат ну зми ју, са но га ма и кри ли ма, ко ја, у мит ској пред ста ви, 

46 Ово мо же би ти по да так Ско ко вих „ри ба ра Ар ба на са”. (У ERHSЈ-у че сто се по ми њу 
као ин фор ман ти за Ул цињ; v. нпр. I 268, 459, 630, II 78, 80, 219, итд.)

47 Ву ле тић ме до дат но оба вје шта ва да арб. blavúr зву чи упра во као ‘bla vũr’, гдје је ˜ чак. 
акут; а арб. blavúri као ‘blavȗri’, гдје је ̑ сх. ду ги си ла зни ак це нат.

48 То јест, од алб. bollë; v. од. 4.6.
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мо же да има се дам, де вет или два на ест гла ва и на сва кој гла ви по јед ну кре сту. 
За то рум. baláur зна чи и ‘не ман, чу до ви ште’, а до дат но, као пу тем ме та фо ре, 
мо же да зна чи и ‘окру тан чо вјек’ и ‘Ци га нин’.

V. EMR III 2944–2973 (и DEX s.v.).
Осим то га, у вла шком по сто ји об лик baláur m. ‛смук, Za me nis lon gis si-

mus’; v. Golubović– liGorio MS s.v. Од овог об ли ка би ће пак наш об лик из 
До њег Ми ла нов ца, сх. ба ла вур, и увре да у Ср би ји, сх. ба лаура; v. РСА I 268 
и RJA I 168.49 50 (Та ко и ERHSJ I 170.) Али, не знам хо ће ли од влаш. ba la ur 
би ти и ха пакс из parčić 1874: 10, сх. ба ла вор, ко ји из гле да као да је по стао 
уна кр ште њем оног ба ла вур го ре и сх. бла вор. 

У ару мун ском, ме гле но ру мун ском, и ис тро ру мун ском ове ри је чи не ма 
(тo јест, из у зев арум. buľеár < алб. bullár го ре).

Сх. бла вор ни је од рум. bălаur.
Ова ко нпр. MaTzenauer1870:113, ко ји је пр ви из вео сх. блȁвор од рум. 

băláur.
Од Ма це на у е ра ову ети мо ло ги ју пре у зео је JaGić1876:431, кри ти ку ју ћи 

мје сто у Miklosich1875:92на ко јем се бла вор ка рак те ри ше као ри јеч там ног 
по ста ња. За тим, да ли од Ма це на у е ра или од Ја ги ћа, би ће ову ети мо ло ги ју 
пре узе о Да ни чић, у rJai427,а он да, при хва тив ши Ја ги ће ву кри ти ку, и 
Miklosich 1886: 13. Ко нач но, на шла се та ети мо ло ги ја, опет без на по ме не, и 
у РСА I 597, гдје мо же да бу де или из rJaили из Ми кло ши ћа.

(Та ко ђе, на ла зи мо је у DER 634, ILR I 387 и, са огра дом, у GăMulescu
1983:38sq.)

Али, ни ти је сх. бла вор од рум. bălаur ни ти мо же, обр ну то, bălаur да 
бу де од бла вор.

(Та ко пак cihac 1879: 7 и densusianu1901: 365sqq.)
За раз ли ку од то га, sKoK 1930: 512–517 сма тра да су сх. бла вор и рум. 

bălаur не за ви сне по зајм ље ни це из бал кан ског суп стра та ко је су до срп ско-
хр ват ског и ру мун ског је зи ка до спје ле пу тем бал кан ског ла ти ни те та; исто 
erhsJi170.

Ова ко ми слим и ја, и, што се то га ти че, од ба цу јем оне пред ло ге од о зго 
ко ји из во де срп ско хр ват ску ри јеч из ру мун ске и, обр ну то, ру мун ску из срп-
ско хр ват ске, јер су ти пред ло зи, ка ко ми слим, одво је ни од ствар но сти фо нет-
ских по ја ва ко је вла да ју сх. по зајм ље ни ца ма у ру мун ском и рум. по зајм ље-
ни ца ма у срп ско хр ват ском.

(Не ма по зна тог пра ви ла по ко је му мо же од рум. -аur да бу де сх. -вор 
или од сх. бла- рум. băl- и од сх. -вор рум. -аur.)

Пре ма то ме, и ја ми слим да су сх. бла вор и рум. bălаur не за ви сни об ли ци, 
али, опет, не ми слим, као Скок, да се ти об ли ци да ју све сти на за јед нич ки пра-
о блик у бал кан ском ла ти ни те ту ‒ не го са мо у суп стра ту ‒ или, ако и ми слим 

49 РСА има ак це нат бȁлаур и зна че ње ‘бла вор’, али ја не знам да ли је ово по у зда но. (Пре-
ма РСА, по да так је из Зби р ке ри је чи из ис точ не Ср би је М. Ри зи ни ћа, из год. 1900, ко ју ни сам 
ви дио. Ре као бих да се, пре ма ру мун ском, оче ку је ак це нат балȁур / балаур и зна че ње ‘смук’, 
а не ‘бла вор’, за што уп. зна че ње вла шке ри је чи.)

50 При мјер: „Пра ви си ба ла у ра” или „Од ла зи, ба ла у ра је дан!”. (Пре ма RJA, из Љ. Ко ва-
че ви ћа, са на по ме ном „Ri ječ ko ja se go vo ri uko ra ra di u Sr bi ji”.)
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да се да ју све сти на исти об лик, а оно не ми слим да је ово је ди но рје ше ње 
ко је је, са фор мал не тач ке гле ди шта, мо гу ће.

Али, по гле дај мо нај пр во слу чај рум. băláur.
На те ме љу ове ри је чи мо же се ре кон стру и са ти балк.-лат. *balláuru.51
Од ово га рум. băláur по ста је пра вил но,и то, ce te ris pa ri bus, путем a _ ´> ă 

и u> -ø, као нпр. у рум. bărbát од лат. barbāTu, и ll> l, као у рум. cal од лат. 
caballu,и сл.

(V. ders.vv. bărbát, cal.)
(Диф тонг пра вил но оста је, као у рум. aur < лат. auru,и сл.)
Ва ри јан та baláur, са a, ар ха ич ни ја је и не по ка зу је про мје ну a _´ > ă; уп. 

влаш. baláur, гдје та ко ђе сто ји a (ко је се по ре ди са а у влаш. bаrbát пре ма рум. 
bărbát го ре).

На да ље, од рум. baláur је, ка ко ми слим, по зајм ље ни ца алб. bollár.
Алб. bollár од рум. baláur по ста је пра вил но, и то, ce te ris pa ri bus, пу тем 

а > о, у до ди ру са ла би ја лом, као нпр. у А> о у алб. mókër / mókën од лат. 
Machĭna;l > ll, као нпр. l> ll у алб. éngjëll од лат. anGĕlu;и au > a, као. нпр. 
au> a у алб. ár од лат. auru,и сл.

(V. landi 1898: 27, 72, 111.)
(И r је по пра ви лу; уп. r у ár < auruго ре.)
Ва ри јан та bullár, са u, до дат но по ка зу је про мје ну o_´> u, као нпр. o_´> u 

у алб. dulúr од лат. dolōre/ит. dolóre,или o_´> u у алб. adhurój од лат. ado
rāre / ит. adoráre, и сл.

Обр ну то orel 1998: 41, ко ји, pri ma fa cie, узи ма да је рум. băláur по зајм-
ље ни ца од алб. bollár, али ово ‒ то јест, рум. ă од алб. u и рум. au од алб. a 
‒ не би ва ни по ко јем по зна том за ко ну ру мун ске исто риј ске фо не ти ке.

skok1930: 512 сма тра да је алб. bollár не за ви сна по зајм ље ни ца из бал-
кан ског суп стра та; исто ERHSJ I 170. Αли, по сред ством балк.-лат. *balláuru,
пра ви лан од раз био би алб. bolár, не bollár; уп. -ll- > l у алб. gjél од лат. Gallu. 
(V. landi 1898: 128.) Пре ма то ме, сли је ди да на те ме љу алб. bollár тре ба прет-
по ста ви ти балк.-лат. *baláuru.Али, по што је мо гу ће да се ал бан ска ри јеч 
из ве де из ру мун ске, ка ко смо ви дје ли го ре, ни је по треб но да се на ра чун алб. 
bollár прет по ста вља но ва ва ри јан та у бал кан ском ла ти ни те ту (не го мо же, 
ка ко ми слим, и ова ри јеч да бу де од балк.-лат. *balláuru,по сред ством рум. 
bălаur). 

(Jош о од но су рум. băláur и алб. bollár v. у од. 4.7. ис под.)
Не го, по гле дај мо и слу чај сх. блȁвор.
Nа те ме љу сх. блȁвор мо же се ре кон стру и са ти балк.-лат. *bálvăruили 

*balláuru.
Пр во, сх. блȁвор од об ли ка *balláuruпо ста ло би по пра ви лу, и то, ce te ris 

pa ri bus, пу тем o _́ >ø и u>ø, као нпр. у сх. жмуо од лат. Modiōlu, и -auru> 
-авор, као у сх. ла вор од лат. lauru; исто ERHSJ I 170.

(V. ERHSJ s.vv. la or, mun čje la.)
Исто и sKoK 1930: 512–517 и skok1952: 242 (ко ји на овим мје сти ма ре кон-

стру и ше балк-лат. *boláuru).

51 Нео п ход но је да се ре кон стру и ше *balláuru,а не*baláuru, јер би об лик *baláuruпо 
пра ви лу дао рум. băráur; уп. рум. ger од лат. Gelu или рум. so a re од лат. sole.
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То об ја шње ње мо гу ће је, али об лик *boláuru, ко ји Скок ре кон стру и ше 
(и ко ји об ја шња ва сх. блȁвор и алб. bullár), не об ја шња ва и рум bălаur, јер 
би пра ви лан од раз тогa об ли ка био рум. burаur. (Уп. фсн. 51.) Пре ма то ме, 
ово не мо же би ти ис пра ван пра о блик.

Ва ри ја ци ја сх. бла вор, у слу ча ју овог об ја шње ња, по ре ди се са оном сх. 
ло вор.

Кључ на ва ри јан та, сх. бла бор, са б (ода кле су он да бра бор и ба бор), по-
ре ди ла би се са ло бор- од лат. lauru у сх. ло бо ри ка ‒ али ово је, пре ма RJA 
VI 138, ха пакс (ко ји се на ла зи у Ст. Мар ги ти ћа). За раз ли ку од то га, бла бор, 
бра бор и ба бор, ра ши ре не су ва ри јан те.

(До ду ше, по сто ји слов. La bor; v. sKoK 1952: 242. Али, опет, сх. -абор не 
би ва од -auru у ре лик ти ма лат. Mauru; v. ERHSJ s.v. Ma var.)

Оста ле ва ри јан те по ре ди ле би се пак ова ко: бла вор, ба вор, бра вор са ла вор; 
бла ор са ла ор; бла ур са ла ур; блор са лор- у ло ри ка. За ва ри јан те бла вур и бла-
хор не ма па ра ле ла.

(V. ERHSJ s.v. la or.)
Дру го, сх. блȁвор од об ли ка *bálvăruпо ста ло би та ко ђе по пра ви лу,и 

то, ce te ris pa ri bus, пу тем alC > laC, или тзв. ли квид не ме та те зе, као сх. Ла бин 
од лат. albōna, и ´ _ă>o иu>ø,као нпр. у сх. кан тор од лат. canThăru,и сл.

(V. ERHSJ s.vv. kan tar1, Labin.)
Кључ на ва ри јан та сх. бла бор, са б (ода кле су он да бра бор и ба бор), по ста-

ла би као б у сх. Му калб- у nomsg Му ка бал, gensg Му ка бла / Му кал ба, од ром. 
‘mon te kalβο’ < лат. MonTecalvu; v. JE s.v. Mu grašȅl. То јест, би ло би *balvăru
>‘balβаро’,гдје од лат. vпра вил но по ста је ром. *β а овај се глас он да за и ма 
или као сх. в или као сх. б.

Оста ле ва ри јан те ‒ то јест ба вор, бла вур, бла ор, бла ур, бла хор, блор, бра-
бор, бра вор ‒ по ста ле би од об ли ка бла вор она ко ка ко је ре че но у од. 3.2.

Ово је мо је об ја шње ње, а слич но об ја шње ње пред ло жио је и JoKl 1921: 
230 ко ји пак сх. блȁвор из во ди од лат. bólvŏru(али та ко ђе пу тем ли квид не 
ме та те зе).

И ово об ја шње ње мо гу ће је, али об лик bólvŏru, у по ре ђе њу са *bálvăru, 
да љи је од *balláuru, ко ји смо ус по ста ви ли на те ме љу рум. bălаur, и то, ка ко 
ми слим, да љи без оправ да ња, јер не ма у об ли ку *bólvŏru, ни шта што је бли-
же сх. блȁвор (ни ти има, што се то га ти че, иче га што би у об ли ку *balláuru
би ло бли же сх. блȁвор не го рум. bălаur). 

Пре ма то ме, по ста вља се пи та ње: ко је је рје ше ње ис прав но?
Оба рје ше ња под јед на ко су мо гу ћа, ка ко ми слим, али са том раз ли ком 

‒ а ово је за и ста ма ле на раз ли ка ‒ што се у Ско ко вом рје ше њу не што те же 
ту ма чи б у ва ри јан та ма бла бор, бра бор, ба бор (али се опет не ка ко ту ма чи).

(Од нос балк.-лат. об ли кâ *balláuruи *bálvăru об ја шња ва се у од. 5. ис под.)
(V. и об лик *Malláuruу од. 4.5. ис под.)

4. дРУГО.По гле дај мо са да и ва ри јан те са па ре ти мо ло ги јом, чак. му ла-
вар, алб. bollë, и ра зно.

4.1. Сх. гла вор, га вор. 
Об лик гла вор по ста је од сх. бла вор, уна кр ште њем са сх. гла ва; исто Буд-

ма ни у RJA III 183, skok1930:513и ERHSJ I 170.
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Ва ри јан та га вор по ста је од гла вор као ба вор од бла вор го ре.
Ова па ре ти мо ло ги ја огра ни че на је на југ аре а ла и за хва та по тез од Пе-

ље шца до Зе те, укљу чу ју ћи Хер це го ви ну, а на сје ве ру аре а ла не до ла зи осим 
мје сти мич но, гдје је осамљенa (Би ли ша не, Кар ло баг).

4.2. Сх. ма ња ур, ма њур, ма јур, ма ур. 
Об лик ма њур, ма ња ур по ста је од сх. бла вор > бла ур, уна кр ште њем са 

ит. mangiáre ‘је сти’; исто skok1930:514и ERHSJ I 170.
(То јест, од млет. magnár; v. boerio1867:383. У Дал ма ци ји је ово та ко ђе 

magnár, или magnà; те рен ски по да так, усм. са оп. Н. Ву ле тић 30. ја ну а ра 2017.)
На кнад но са зна јем за об ли ке ма ња вур ‘гу штер, Syno dus sa u rus’ у Ти сном 

на Мур те ру и ма ња ур ‘id.’ на Хва ру, ко ји та ко ђе иду ова мо; v. Županović1990:17.
У по ре ђе њу са млет. magnár, об ли ци ма ња вур, ма ња ур по ка зу ју, ка ко 

се чи ни, ана ли зу ти па бл-авур, бл-аур, а об лик ма њур ону ти па бла-ур. 
Од об ли ка ма њур по ста је за тим об лик ма јур, а од ма јур об лик ма ур, али 

што упо ре ди ти, ка ко би Скок хтио, са про мје ном њ > ј у ма јур < ма њур?
Пре ма то ме, у овим ва ри јан та ма мо гућ је и ути цај не ког дру гог па ре ти мо на.
Уп. нпр. млет. mazór ‘ве ћи, нај ве ћи’; v. boerio1867:406.(У Дал ма ци ји 

je то упра во maiór; те рен ски по да так, усм. са оп. Н. Ву ле тић 28. ја ну а ра 2017.)
(Ма да, ма њур > ма јур мо же ла ко би ти ако се прет по ста ви ди си ми ла-

ци ја м‒њ > м‒љ, као у ма љур < ма њур, ода кле је он да ма јур пу тем љ > ј, као 
ина че у ча кав ском.)

Би ло ка ко би ло, magnár или maiór, и је дан и дру ги па ре ти мон би ће огра-
ни чен на про стор око Спли та. (Али, v. и од. 4.5. ис под.)

4.3. Сх. зма јур. 
Об лик зма јур по ста је од сх. ма јур, уна кр ште њем са сх. змȁј; исто ERHSJ 

I 170.
Као ма јур, и сх. зма јур је огра ни чен на про стор око Спли та.
4.4. Сх. мра вор, мрав, мра мор. 
Об лик мра вор по ста је од сх. бла вор > бра вор, уна кр ште њем са сх. мрȃв; 

исто skok1930:513и ERHSJ I 170.
(До ду ше, об лик мра вор мо же по ста ти од бра вор и чи сто фо нет ски, тј. 

без уна кр ште ња, јер при мор ски го во ри по зна ју про мје ну и бр > мр и мр > бр, 
као нпр. у чак. мра ви нац и бра ви нац пре ма сх. мрав.)

Ва ри јан та мрав по ста је од мра вор де ри ва ци јом, и то, ваљ да, као тзв. Rück-
bil dung под ути ца јем свог соп стве ног па ре ти мо на, тј. сх. мрав.

Ова па ре ти мо ло ги ја ја вља се са мо мје сти ми це, у За дру и Ду бров ни ку.
Ко нач но, ва ри јан та мра мор ‒ ко ја слу чај но ко ин ци ди ра са сх. мра мор 

‘мер мер’, али са овом ри је чи не сто ји ни у ка квој кон цеп ту ал ној ве зи ‒ мо же 
би ти у ве зи са об ли ком мра вор, ка ко се чи ни, али про мје на в > м, ко ју зах ти-
је ва, не пра вил на је. Упит но.

4.5. Чак. му лавȃр, -вра.
Ни је од бла вор. Мје сто то га, би ће не за ви сна по зајм ље ни ца из бал кан ског 

ла ти ни те та на те ме љу ко је се мо же ре кон стру и са ти балк.-лат. *malláuru; исто 
ERHSJ I 170.

(То јест, *maláuru; *llсто ји пре ма *balláuruго ре.)
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Чак. му лавȃр од балк.-лат. *malláuru по ста је пра вил но, и то, ce te ris pa-
ri bus, пу тем a _́ >o > у, као у чак. ку не штра по ред ко не стра од лат. canisTru, 
и -auru> -авар, као у сх. Ма вар од лат. Mauru, и сл.

(V. ERHSJ s.vv. konjȅštar, Ma var.)
(Акцeнат по пра ви лу сто ји у gensg мулȃврa. У nomsg оче ку је се мулȃвaр; 

уп. слов. molȃvar ис под. Али, мје сто то га, на ла зи мо му лавȃр, са -ȃр, што мо же 
би ти се кун дар но, под ути ца јем ве о ма че стог -ȃр / -ãр < -ariu; уп. нпр. чак. 
пе трȃр /претрãр од лат. peTrariu.)

Са чак. му лавȃр по ре ди се слов. molȃvar; исто ERHSJ I 170.
Пре ма pleTeršnik 1894: 599, ова ри јеч на ла зи се и у обла сти Крас, код 

Ко пра, гдје пак гла си moláver, а и је дан и дру ги об лик зна че ‘der Drac he, tu di: 
kra tek in de bel mo dras, ka kor bi mač ku no ge od se kal (mo re bi ti ka ka bre ja sa mi ca)’.

šTrekelJ 1896:155 из во ди слов. molȃvar из срп ско хр ват ског.
Об лик *Malláuruје, по ред *balláuruи *bálvăru,тре ћа ва ри јан та ко ја 

се, на те ме љу чак. му лавȃр и слов. molȃvar, да де ре кон стру и са ти у бал кан ском 
ла ти ни те ту.

(Од нос ових об ли ка об ја шња ва се у од. 5. ис под.)
Об лик *Mallauruогра ни чен је на сје вер аре а ла и про те же се од Сло ве-

ни је до Ду гог ото ка у Дал ма ци ји. (Али, v. и од. 4.2. горе.)
На кнад но са зна јем за овај об лик, чак. ма њав âр, са Жирјâ у зна че њу 

‘гу штер, Syno dus sa u rus’; v. Županović1990:17.
По ста је, ка ко се чи ни, од му ла вар, и то, као и ма ња вур, ма ња ур, ма њур 

у од. 4.2. го ре, тј. уна кр ште њем са млет. magnár ‘је сти’.
Ако је та ко, Жир је ће би ти нај ју жни ји пункт ва ри јан те му ла вар.
4.6. Алб. bóllë.
Пре ма оп штем ми шље њу, алб. bullár у ве зи је са алб. bóllë, det. -a, f. у 

зна че њу ‘бла вор, Pse u do pus apo dus; смук, Za me nis lon gis si mus; зми ја’; v. 
FGJSSH s.v.

V. TaGliavini 1937: 90; ÇabeJii284–285;orel1998:41,итд. 
Шта ви ше, пре ма том ми шље њу об лик bullár био би из ве ден из алб. bóllë, 

а bóllë би пак би ло од лат. bolea‘sa la man dra’; v. JoKl 1921. Али, bolea ‘sa la-
man dra’ је тек гло са, а не и ети мон, а, су де ћи по об ли ци ма сх. блȁвор и рум. 
bollár (ко ји не по зна ју кра ће ва ри јан те), алб. bóllë би ће при је ино ва ци ја не го 
ар ха и зам.

(А, и да ни је та ко, са мо би опет ис кр снуо про блем са алб. ll ≠ рум. l од о зго.)
Ја за то ми слим да ни је bullár из ве де но из bóllë не го, пу тем Rückbil dung-а, 

bóllë из bullár, а ово је пак, ка ко сам по ка зао у од. 3.3. го ре, по зајм ље ни ца од 
рум. băláur. 

На и ме, на ста вак алб. -ar пре по зна тљив је су фикс52 ко ји се и у дру гим 
слу ча је ви ма од ба цу је или пак ми је ња дру гим, до ма ћим су фик си ма, као нпр. 
лат. binariu> алб. binjár ‘бли за нац’, гдје је -ar < -ariuпо пра ви лу, а он да је, 
пу тем за мје не ово га -ar до ма ћим су фик сом -ak, одав де и алб. binják ‘бли за-
нац’; v. EWA 37.

Пре ма то ме, ни шта се не пре чи да исти слу ча ју бу де и са алб. bóllë.

52 Уп. алб. qi lár < лат. cellariu,алб. kundershtár < лат. *conTrasTariu,алб. tinár < лат. 
*Tinariu, итд. (V. landi 1989: 157)
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(На по ме на: у алб. -ar сто пље ни су, из син хро ниј ске пер спек ти ве, лат. 
су фик си -ariu и -āre, као у алб. kulár од лат. collāre.И је дан и дру ги су фикс 
у ла тин ском има ју адјек ти ви зи ра ју ће зна че ње, а то зна чи да се bullár по ред 
bóllë мо гло схва ти ти, услов но ре че но, као collāreпо ред collu или binariu
по ред binu, и сл.)

4.7. На по ме на о алб. l и ll у суп страт ској лек си ци.
У суп страт ској лек си ци обич но се по ду да ри рум. l и алб. l; уп. нпр. рум. 

copíl и алб. kopíl или рум. mál и алб. mál. Ова по ду дар ност мо же се, ако тре ба, 
све сти на *ll, од че га је по пра ви лу рум. l и алб. l; уп. нпр. рум. cal и алб. kalë 
од лат. caballu.

Нo, у рум. băláur и алб. bullár по ду да ри се, за раз ли ку од то га, рум. l и 
алб. ll. Та по ду дар ност се не мо же све сти ни на *l ни на *ll јер, по пра ви лу, 
као што се ви ди го ре, *ll да је рум. l и алб. l, а *l да је рум. r и алб. ll; уп. рум. 
î́nger и алб. éngjëll од лат. anGĕlu.

За то сам ја во лио да, у скла ду са за ко ни ма исто риј ске фо не ти ке, алб. 
bollár из ве дем као по зајм ље ни цу од рум. bălаur (тј. за то што од рум. *l би ва 
алб. ll по пра ви лу).

5. ЗАКљУЧАК.У овом члан ку ја сам прет по ста вио је дан пра о блик, тј. 
балк.-лат. *balláuru,на те ме љу рум. bălаur и дру ги, тј. балк.-лат. *balláuru
или *bálvăru,на те ме љу сх. блȁвор.

(Алб. bullár из вео сам као по зајм ље ни цу од рум. băláur.)
У слу ча ју сх. блȁвор, ако је ис прав на ре кон струк ци ја *bálvăru,он да 

ми слим да су об ли ци *balláuru и *bálvăruмо гли по ста ти од пра о бли ка 
*bállaur-, ко ји је суп страт ски об лик, и то, што се ти че об ли ка *balláuru,
ce te ris pa ri bus, пу тем ла тин ске про трак ци је ак цен та, као нпр. у лат. scorpáena
од грч. σκόρπαινα или у лат. abýssuод грч. ἄβυσ σος, а, што се пак ти че об ли ка 
*bálvăru(или *bállvăru),ce te ris pa ri bus, пу тем ме та те зе au> va, као нпр. у 
далм. *en cu a sto, тј. ‘en qu a sto’, од лат. encausTu, ода кле је сх. и нгваст.

(V. ERHSJ s.v. ingvast.)
(Ако је та ко, он да је ис кљу че но да је об лик *bálvăruпо стао од *balláuru, 

тј. због ак цен та, не го је мо рао по ста ти од пра о бли ка *bállaur-, jер би ина че тре-
ба ло прет по ста ви ти ре трак ци ју ак цен та у бал кан ском ла ти ни те ту, а то не би ва.)

Тре ћи балк.-лат. пра о блик, *Malláuru,мо же се прет по ста ви ти на те ме љу 
чак. му лавȃр и слов. molȃvar. (У овом об ли ку *llсто ји пре ма *llу *balláuru
го ре.)

Об лик *Malláuruмо гао је по ста ти од пра о бли ка *mállaur-, ко ји је суп-
страт ски об лик, и то, ce te ris pa ri bus, ла тин ском про трак ци јом ак цен та, као 
у об ли ку *balláuruго ре. 

Ко нач но, суп страт ски пра о бли ци *bállaur- и *mállaur-, са ал тер на ци јом 
b : m, мо гу се по ре ди ти са суп страт ским хи дро ни ми ма Μάργος и Βάργος, са 
истом ал тер на ци јом.

(V. skok1930: 514.)
(Ва ри јан та *bállaur- би ла би, услов но ре че но, или р ско-дач ка, а ва ри јан-

та mállaur ли бурн ско-хи стар ска или тзв. сје вер но ја дран ска; v. MaTasović 
1995: 94.)
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Као искон ски об лик мо же се прет по ста ви ти *Bállaur-,53 гдје је B не ки, 
би ло ко ји ла би јал (или, мо жда, ла би јал на гру па).

Што се ти че ети мо ло ги је овог, ко нач ног об ли ка, по зна ти су ми ко је ка-
кви по ку ша ји по ре ђе ња: грч. πέλωρ, Βελ λερο-φῶν, лат. belua, bol(e)a, bolα-
voranTe, итд.,54 али ‒ ма да се ра ду јем ети мо ло шком по тен ци ја лу ов да шњих 
об ли ка ‒ ни сам во лио да се на овом мје сту ба вим и њи хо вом ети мо ло ги јом.

(Сти жем ипак да од ба цим сва ку ве зу са лат. bolea, ко ја се за сни ва ис кљу-
чи во на алб. об ли ку bóllë, а ко ја је не по треб на, јер ова ри јеч, ка ко сам по ка зао 
у од. 4.6. го ре, мо же да се пра вил но из ве де из алб. bullár.)

У овом члан ку, ја сам хтио да по ка жем, ко ли ко сам мо гао, ко ји су ме ђу-
соб ни од но си ‒ у окви ру бал кан ског ла ти ни те та а по мо ћу исто риј ског ме то да 
‒ ко ји, по мом ми шље њу, вла да ју из ме ђу суп страт ских на зи ва за бла во ра или 
зма ја, тј. из ме ђу сх. блȁвōр, рум. băláur и алб. bullár.

Ови од но си при ка за ни су украт ко, у скла ду са тим мо јим ми шље њем, 
и на схе ми 2 ис под.

Схема 1.

Схема 2.

53 То јест, *Bállaur? Уп. илир ски те о ним Me da u rus (= Med-aur-u-s?), CIL VI II 2581.
54 V. и на по ме ну на кра ју би бли о гра фи је.
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СКРА ЋЕ НИ ЦЕ

алб. ал бан ски
арб. ар ба на шки
арум. ару мун ски
балк.-лат. бал кан ско ла тин ски
влаш. вла шки
гег. ге го вач ки
далм. дал мат ски
ит. ита ли јан ски
лат. ла тин ски

млет. мле тач ки
псл. пра сло вен ски
ром. ро ман ски
рум. ру мун ски
слов. сло ве нач ки
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НА ПО МЕ НА
По зна то ми је да је А. Глу хак у Go diš nja ku Cen tra za bal ka na loš ka is pi-

ti va nja 1982. год. штам пао чла нак у ко јем се, ка ко од са мог ау то ра са зна јем, 
по ве зу је бла- у сх. бла вор и ади ги је ско и/или ка ба р дин ско blă ‘зми ја’, али ни сам 
успио да до тог члан ка до ђем. Дне 27. ја ну а ра 2012. пи сао сам г. Глу ха ку и овај 
ми је, су тра дан, од го во рио да је чла нак из гу био и љу ба зно до дао да му се са да 
чи ни да би ово ипак мо гла би ти тек слу чај на по ду дар ност (и да је, слич но, 
слу чај на по ду дар ност, по ње го вом ми шље њу, и пра си но кав ка ски *mHiɫaxGwV ́
‘лар ва; црв’). Ову на по ме ну до да јем у ко рист оних ко ји се ин те ре су ју за да-
ле ко се жну ети мо ло ги ју сх. бла вор.
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(ON BAL KAN LA TIN XI)
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The pa per is de di ca ted to the qu e sti on of the etymo logy of SC blȁvōr ‘Pse u do pus apo dus’ and 
the pro blem of its re la ti on ship with Romn. băláur ‘dra gon; mon ster’ and Alb. bullár ‘Pse u do pus 
apo dus; dra gon’, which ‒ tho ugh tro u bled by exact pho ne tics ‒ has long sin ce been esta blis hed. It is 
pro po sed that SC blȁvōr de ri ves from Bal kan Lat. *balláuruor *bálvăru,that Romn. băláur de ri ves 
from Bal kan Lat. *balláuru,that Alb. bullár de ri ves from Romn. băláur. (Ad di ti o nally, it is pro po sed 
that Čak. му лавȃр ‘Pse u do pus apo dus; dra gon’, a va ri ant com pa ra ble to Slov. molȃvar ‘dra gon’, de ri ves 
from Bal kan Lat. *malláuru.) Bal kan Lat. *balláuruand *Malláuruap pe ar to po int to a sub stra tum 
*Báll-aur-, whe re B is a la bial con so nant or a clu ster of la bi als.
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ПРАГ МА ТИ КА И СЕ МАН ТИ КА  
ИМ ПЕ РА ТИВ НИХ ИС КА ЗА ТИ ПА БУ ДИ КРА ТАК*

У ра ду ће се ана ли зи ра ти лек сич ки спо је ви ти па бу ди кра так / не бу ди де те, са чи-
ње ни од вер бал не и но ми нал не ком по нен те, ко ји су се ман тич ки и праг ма тич ки ели ди-
ра ни, а син так сич ки це ло ви ти. По сма тра ће се њи хо ва мор фо син так сич ка струк ту ра, 
дис курс на усло вље ност као и се ман тич ка обе леж ја кон сти ту е на та. По ла зи се од прет по-
став ке да не кон тек сту а ли зо ва ни ис ка зи ово га ти па мо гу са др жа ти ва ри ја бил не им пли-
ка ту ре ко је ће се раз ли чи то ин тер пре ти ра ти у за ви сно сти од сле де ћих чи ни ла ца: (а) лек-
сич ка се ман ти ка не гла гол ске ком по нен те, (б) сег мент оства ре ног ис ка за у ко му ни ка тив ном 
ак ту, и (в) ши ри је зич ки и не је зич ки кон текст, те ко лек тив не пред ста ве, тј. екс пре сив не 
ком по нен те зна че ња лек се ме у функ ци ји пре ди ка ти ва.

Кључ не ре чи: им пе ра тив, гла гол би ти, при дев, при лог, име ни ца, им пли цит на 
де тер ми на ци ја.

This pa per de als with the type of le xi cal com po unds re pre sen ted by the exam ples be bri ef 
/ stop be ing a child (bu di kra tak / ne bu di de te), which are com po sed of a ver bal and no mi nal 
com po nent. They are se man ti cally and prag ma ti cally el lip ti cal, but syntac ti cally com ple ted. 
Sin ce el lip ti cal sta te ments are com plex, this pa per exa mi nes the ir morp ho-syntac tic struc tu re, 
se man tic cha rac te ri stics of the ir con sti tu ents and aspects of the ir di sco ur se. The as sump tion 
is that de con tex tu a li zed sta te ments of this type may con tain va ri a ble im pli ca tu res that will be 
in ter pre ted dif fe rently de pen ding on the fol lo wing fac tors: (a) le xi cal se man tics of the non-ver bal 
com po nent (b) seg ment of the ef fec tu a ted sta te ment in the com mu ni ca ti ve act and (c) wi der 
lin gu i stic and non-lin gu i stic con text, as well as col lec ti ve ima ges, i.e. ex pres si ve com po nents 
of the le xe me’s me a ning in its pre di ca ti ve fun ction.

Key-words: im pe ra ti ve, verb to be, adjec ti ve, adverb, noun, im pli cit de ter mi na tion.

1.ПОјмОвНОТЕРмИНОлОшКАРАЗГРАНИЧЕњА.Ис ка зи ти па бу ди љу ба зан и 
не бу ди де те мо гу се увр сти ти у ели ди ра не струк ту ре,1 се ман тич ки ин фор ма-
тив не у од ре ђе ном кон тек сту, бу ду ћи да укљу чу ју им пли ци ра ну си ту а ци ју 
ко јом је об у хва ћен не ки го вор ни акт (уп. bach 1994: 129). С об зи ром на сло-
же ност по ру ке ис ка за, струк ту ри ра них пре ма мо де лу Vcop (im pe ra tiv) + Lex 
(Adj / Nom), по сма тра ће се ва ри ја бил на ко му ни ка тив на на ме ра го вор ни ка 
као и се ман тич ка обе леж ја удру же них лек се ма и њи хо ва по вр шин ска фор ма-
ли за ци ја. Исто та ко, бу ду ћи да је реч о ди рек тив ним ис ка зи ма чи ји је ило ку-
тив ни циљ „по ку шај под сти ца ња адре са та на ак ци о ни или вер бал ни по сту-
пак” (ПОПОвИЋ2005: 1021), тј. по ку шај го вор ни ка да при до би је са го вор ни ка 

* Овај рад пред ста вља део ис тра жи ва ња 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 У сва ко днев ној ко му ни ка ци ји по сто ји чи тав спек тар ис ка за ко ји тек у спре зи са ши рим 
си ту а ци о ним кон тек стом, ван је зич ким фак то ри ма до би ја ју сво је зна че ње, тј. од го ва ра ју ћу 
ин тер пре та ци ју (уп.lyons 1977: 589–590). 
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да не што чи ни или не чи ни (searlЕ 1976: 11),2 нео п ход но је са гле да ти про по-
зи ци ју раз ви је ног ди рек ти ва. У том сми слу, по сма тра ће се ин вен тар и се ман-
ти ка им пли ци ра них гла го ла – с јед не стра не, пер фор ма ти ва (са ве то ва ти, 
мо ли ти, упо зо ра ва ти и сл.) и, с дру ге стра не, про по зи ци ја с управ ним пре-
ди ка том ре пре зен то ва ним гла го лом, ма хом, би хеј ви о рал не или ко му ни ка тив-
не се ман ти ке (по на ша ти се, го во ри ти и сл.). Ка ко се у про по зи ци ји ра ди о 
гла го ли ма „ко ји не мо гу да се ре а ли зу ју као пре ди ка ти ми ни мал них ре че нич-
них струк ту ра са мо стал но” (peTrović 1986: 25), без адвер би ја ла, тре ба ис пи-
та ти укљу че ност им пли цит ног де тер ми на то ра3 ко ји је на по вр шин ској струк-
ту ри екс пли ци ран но ми нал ном реч ју (нпр. бу ди кра так ← го во ри крат ко/
са же то). У ве зи с тим, на ме ће се пи та ње мо гу ће ре ла ци је и евен ту ал не 
екви ва лен ци је по сма тра них из ра за с јед но лек сем ским гла гол ским фор ма ма, 
углав ном при ло шки де тер ми ни са ним (уп. нпр. бу ди при сто јан : по на шај се 
при стој но, не бу ди до са дан : не до са ђуј; бу ди сре ћан : *по на шај се срећ но). 
Ис пи ти ва ње ин вен та ра лек се ма у функ ци ји пре ди ка ти ва има за циљ и ра све-
тља ва ње упли ва кул ту ро ло шких ком по нен ти у лек сич ко зна че ње (уп. нпр. 
не бу ди сви ња : *не бу ди мач ка), као и из два ја ње сег ме на та од ре ђе них лек се ма 
као ре пре зен та на та јед не ка те го ри је (бу ди чо век, не бу ди де те : *бу ди же на, 
*не бу ди де чак). 

1.2. Ка да го во ри о кон тек сту, Ла јонс кон ста ту је да је то, и у фи ло зоф-
ском и у лин гви стич ком сми слу, пре праг ма тич ка не го се ман тич ка ка те го-
ри ја, бу ду ћи да под ра зу ме ва ко му ни ка тив ну ком пе тен ци ју ко ја укљу чу је 
сле де ће еле мен те: уло га и ста тус го вор ни ка, тем по рал но-спа ци јал на од ре ђе ност, 
сте пен / ска ла фор мал но сти го вор не си ту а ци је,4 ме ди јум, те ма, до мен (lyons 
1977: 573–584).5 По ла зе ћи од чи ње ни це да је зна че ње ис ка за уве ли ко од ре-
ђе но праг ма тич ким, со цио-кул тур ним кон тек стом (wray2009: 267), ва жно 
је ис та ћи зна чај рaзумевања крат ких, уста ље них из ра за у од ре ђе ном је зи ку, 
на ро чи то због мо гу ћих ме ђу је зич ких и ин тер кул тур них не по ду да ра ња,6 

2 У кла су ди рек ти ва ко је по пи су је Серл мо гу ће је укљу чи ти Ости но ве бе ха би ти ве и не ке 
ег зер ци ти ве (ostin 1994: 174–181).

3 М. Ра до ва но вић у свом ра ду Гра ма ти ка нео ту ђи ве по се си је раз ра ђу је по ја ву им пли-
цит не де тер ми на ци је, „чи је се при су ство от кри ва тек ре кон струк ци јом ду бин ске струк ту ре 
ис ка за” (РАдОвАНОвИЋ 2007: 220). 

4 Ла јонс из но си Џо у со ву ска лу фор мал но сти, на ко јој се ди фе рен ци ра пет си ту а ци ја: 
ʻви со ко фор мал на’, ʻфор мал на’, ʻкон сул та тив на’, ʻопу ште на’ и ʻин тим на’ ко је су у ко ре ла ци ји 
са си стем ским фо но ло шким, гра ма тич ким и лек сич ким ди фе рен ци ја ци ја ма (lyons 1977: 580). 

5 С тим у ве зи, об у хват ни је ви ђе ње кон тек ста, ка ко за па жа Ла јонс, да је Џ. Р. Ферт (J. R. 
Firth), бу ду ћи да раз ли ку је ни жи ни во тек ста и ви ши ни во кон тек ста, тј. ши ре дру штве не и 
кул тур не окви ре у ко ји ма он на ста је. Ферт, не са мо што на гла ша ва зна чај кон тек ста, не го га 
и ди фе рен ци ра: кон текст дру штве ног окви ра (су прот ста вљен иде а ли зо ва ном го вор ни ку), 
кон текст го вор ног и пи са ног дис кур са (у од но су на изо ло ва не ре че ни це) и кон текст ко ји чи не 
удру же не ре чи (ManninG‒schüTze 1999: 142). 

6 Ка ко на во ди То по лињ ска (Topolińska 1984: 194), при мер ме ђу је зич ких не по ду да ра ња 
је сте упо тре ба и функ ци ја не ких па ра ме трич ких при де ва у срп ском и пољ ском је зи ку, као 
што су дуг, ви сок, ду бок, те жак. На и ме, иа ко из ла зи из об ра ђи ва не про бле ма ти ке у овом ра ду 
ка да је у пи та њу струк тур ни аспект, до бра илу стра ци ја на ве де не не е кви ва лен ци је је сте нпр. 
при дев ви сок, ко ји се мо же ре а ли зо ва ти са мо у тзв. ре ду ци ра ном мо де лу (Pi o tr jest wyso ki) док 
се мо дел Пе тар је ви сок ме тар и де ве де сет у пољ ском из ра жа ва по мо ћу пе ри фра стич ног пре-
ди ка та ma wysokość. 
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бу ду ћи да они, као и по је ди не лек се ме, има ју и кул тур но спе ци фи чан ка рак-
тер, и од сли ка ва ју не са мо на чин жи вље ња у да том дру штву не го и мо де ле 
ми шље ња (wierzbicka 1997: 5).7 Узи ма ју ћи све у об зир, кон тeкс туализован 
ис каз, тј. се ман тич ко упот пу ње ње ње го вих сег ме на та раз у ме се „као са деј-
ство је зич ког (ре че нич ног) и ван је зич ког (си ту а ци о ног) кон тек ста” (ПРЋИЋ 
2008: 293).8 Осо бе ност ових ис ка за је сте у по се до ва њу ило ку тив ног на по на, 
под ко јим се под ра зу ме ва „ин тен зи тет раз во ја ило ку тив не функ ци је из ме ђу 
уче сни ка го вор не си ту а ци је” (ПОПОвИЋ 2005: 988). 

1.3. Ни ко лас Алот (alloTT 2010: 68–69) ди фе рен ци ра син так сич ку од 
се ман тич ке и праг ма тич ке елип се, при че му се у пр вом слу ча ју ра ди о не пот-
пу ној ре че ни ци на фор мал ном пла ну, док се дру ги тип од но си на не пот пун 
ис каз го вор ни ка из пер спек ти ве са го вор ни ка ка да је у пи та њу ње го ва екс пли-
цит ност, што мо же као по сле ди цу има ти ви ше стру ку се ман тич ку ин тер пре-
та ци ју. Та ко, на при мер, ре че ни ца: Не бу ди лу да! не кон тек сту а ли зо ва но 
пред ста вља се ман тич ки и праг ма тич ки не пот пун ис каз, док је син так сич ки 
це ло ви та. 

(1) А шта ће нам ко ла и ку ћа уме сто те бе?
Не бу ди лу да! ка жем јој, а она ми још не ве ру је. (ЕК, Д. Ми хај ло вић 1984)

[= ве руј ми / разуверавање]
(2) Обе ло да ни ћу сва ку реч ко ју си ре као! (разг.)
Не бу ди лу да! за вр ши ћу у за тво ру пре про ле ћа. 

[= не чи ни то / упозорење]
(3) Не усу ђу јем се да по ђем на тај пут. (разг.)
Не бу ди лу да! Си гур но ћеш ужи ва ти у од мо ру и ле по та ма то га гра да. 

[= учи ни то / подстицање]

1.4. Ва ри ја ци је зна че ња на ве де ног истог ис ка за ре кон стру и са не су у 
угла стим за гра да ма да ва њем пер фор ма тив них гла го ла у ин тер пре та тив ном 
тран сфор му. Ова ква вр ста ту ма че ња се ман тич ки не до вр ше ног ис ка за, на ста-
ла ком пле мен ти за ци јом са го вор ни ко вог ис ка за или до дат ним про ши ре њем 
го вор ни ка, пред ста вља кон вер за ци о ну им пли ци ту ру (bach 1994: 125). Усло ви 
пак ко ји мо ра ју би ти за до во ље ни у ко му ни ка тив ном ак ту ка ко би се ре а ли-
зо вао ис каз ти чу се по ла зног го вор ни ко вог раз у ме ва ња и до жи вља ја ко му-
ни ка тив не си ту а ци је и пред ста вља ју пре су по ни ра на зна ња: 

[Б: ти ни си си гур на, ни си одлучна] ПРЕсУПОЗИцИјА
А: Не усу ђу јем се да по ђем на тај пут. 

7 Ово ме до при но се и праг ма тич ки еле мен ти у лек сич ком зна че њу ко ји се ре а ли зу ју као 
„од нос го вор ни ка пре ма ствар но сти, пре ма са др жа ју ис ка за и пре ма адре са ту” (РИсТИЋ–РАдИЋ
дУГОњИЋ 1999: 17), ко ји ко ре ли ра ју с кул тур ним пред ста ва ма и дру гим не је зич ким фак то ри-
ма, те сво јом спе ци фич но шћу ди фе рен ци ра ју ка ко исто знач не ре чи раз ли чи тих је зи ка та ко и 
зна че ња по је ди них ре чи јед ног је зи ка.

8 Пре ма овом ау то ру „ре чи у кон тек сту ин тер пре ти ра ју се пре ма прин ци пу праг ма тич ке 
пла у за бил но сти, по ко ме зна че ње ре чи пред ста вља ту ма че ње, јед но од свих рас по ло жи вих, с 
нај ви шим сте пе ном ве ро ват но ће у да том уни вер зу му дис кур са [...]”. Да ље се на во ди да се праг-
ма тич ка пла у за бил ност по сти же праг ма тич ким упот пу ње њем, тј. праг ма тич ком спе ци ја ли-
за ци јом – про це сом ин тер пре та ци је у кон тек сту, то ком ко јег се по пу ња ва ју све ин фор ма ци је 
ко је не до ста ју (ПРЋИЋ 2008: 293).



40 ЈА СМИ НА ДРА ЖИЋ, ЈЕ ЛЕ НА АЈ ЏА НО ВИЋ

Б: Не бу ди лу да! 
{Сигурно ћеш ужи ва ти у од мо ру и ле по та ма то га града} ПРОшИРЕњЕ
[Б: = учи ни то / подстицање] ИмПлИцИТУРА

2. КОРПУсИсТАТИсТИЧКИПОдАцИ. Бу ду ћи да су ова кви ис ка зи ка рак те-
ри стич ни за ди рект ну ко му ни ка ци ју и од ли ка су не фор мал ног дис кур са, у 
ра ду ће се по сма тра ти пи са ни ди ја ло зи у гра ђи из елек трон ског кор пу са 
са вре ме ног срп ског је зи ка, упот пу ње ни при ме ри ма из сва ко днев не ко му ни-
ка ци је. Ка ко би се об у хват ни је са гле дао ин вен тар не гла гол ске ком по нен те, из 
ре ги стра при де ва са зна че њем људ ских осо би на (дРАГИЋЕвИЋ 2001)9, и име-
ни ца no mi na at tri bu ti va (шТАсНИ 2013)10 из дво је не су оне лек се ме ко је се мо гу 
ре а ли зо ва ти у овој по зи ци ји, не по твр ђе не у елек трон ском кор пу су. С об зи ром 
на број ност ових лек се ма, фо кус ана ли зе сва ка ко ни је на ис црп ном опи су 
свих из дво је них лек сич ких је ди ни ца, већ на иден ти фи ка ци ји и кла си фи ка-
ци ји лек сич ко-се ман тич ких ску пи на за сно ва ним на зна чењ ским ком по нен-
та ма но ми нал ног члана у ова квим ди рек тив ним ис ка зи ма.

2.1. Бу ду ћи да чо век, ње го во по на ша ње и ак тив но сти мо гу би ти раз ли-
чи то ква ли фи ко ва ни, ва жно је утвр ди ти за сту пље ност и фре квент ност лек-
се ма с од го ва ра ју ћим ква ли фи ка тив ним зна че њем ко је се по ја вљу ју у жа нр ов-
ски нео бе ле же ном ди ги та ли зо ва ном кор пу су срп ског је зи ка11 (да ље ЕК). 
Фре квен циј ски по да ци је дан су од по ка за те ља до ми нант них по зи тив них 
од но сно не га тив них осо би на, тј. ква ли фи ка ци је рад ње ње них ре а ли за то ра. 

9 Р. Дра ги ће вић ана ли зи ра ла је 600 при де ва са зна че њем људ ских фи зич ких и ду хов них 
осо би на (уп. дРАГИЋЕвИЋ 2001: 12), од ко јих, пре ма на шој про це ни, 129 лек се ма мо же за у зе ти 
по зи ци ју пре ди ка ти ва у ис ка зи ма ово га ти па: у не ги ра ном ис ка зу – ба хат, блен тав, бо ја жљив, 
бо ле ћив, бр бљив, бр љив, га дљив, гра бљив, гро зан, дур љив, же сток, жу чан, зао, зах те ван, зло-
бан, зло че стан, је зив, је зи чав, ква ран, кењ кав, ки ван, ки лав, кме зав, ко ле бљив, крут, кр хак, ла-
жљив, ла јав, ла ком, лош, лу кав, луц каст, љи гав, љут, мах нит, ме ти љав, млак, мли тав, мра чан, 
мр го дан, му тав, му тан, на пет, опак, осо ран, оштар, пла шљив, пли так, по хле пан, пр гав, прек, 
пр ко сан, ра њив, сви лен, се тан, си лан, си ров, сит ни чав, ср дит, шо њав; у афир ма тив ном ис ка-
зу – благ, бор бен, брз, бри жан, ве дар, вешт, вре дан, да ре жљив, дру штвен, мар љив, ма што вит, 
мек, не жан, пи том, при ја тан, ра дан, ср да чан, ште дљив.

10 Г. Шта сни из два ја из ре ле вант них реч ни ка и мо но гра фи ја око 950 лек се ма, од ко јих 
се као но ми нал на ком по нен та мо гу ре а ли зо ва ти: у не ги ра ном ис ка зу – аспи да, ба ра ба, без о-
бра зник, би тан га, бу да ла, бун џи ја, ве шти ца, гад, га ду ра, га лам џи ја, глу пак, глу пер да, гњи да, 
гу ска, ди ле ја, ди вљак, ђу бре, жи во ти ња, зло ћа, зми ја, из род, ина џи ја, ка ба да хи ја, кав га џи ја, 
ко би ла, ко за, ко ко шка, кре тен, лар ма џи ја, ли це мер, лу да, лу дак, луј ка, љи га, ма зга, мај мун, ма-
ни јак, мла ко ња, па пак, по ква ре њак, про ту ва, про стак, ра чун џи ја, сва ђа ли ца, сви ња, си во ња, 
си ле џи ја, си ро ви на, смрад, ћур ка, фу ка ра, џу ке ла, шкр ти ца; у афи р ма тив ном ис ка зу – до бри ца, 
ср це (шТАсНИ 2013: 178–186).

11 Кор пус срп ског је зи ка на Ма те ма тич ком фа кул те ту у Бе о гра ду са др жи ве лик број 
те ку ћих ре чи (пре ко 122 ми ли о на) и до бро је по ла зи ште за ис тра жи ва ње фре квен ци је лек се ме 
или од ре ђе не фор ме, али ње го ва не ле ма ти зо ва ност оте жа ва пре тра гу. У овом ис тра жи ва њу 
пре тра га је вр ше на руч но бу ду ћи да је твор бе на осно ва буд- хо мо ним на. Уку пан број по ја вљи-
ва ња с овом осно вом у омо гу ће ној пор ци ји пре тра ге из но си: 4.086, од че га је уоч љи ва зна чај на 
дис про пор ци ја у од но су афир ма ци ја (3.780 при ме ра) : не га ци ја (306). Број до би је них ре зул та та 
у зби ру (с осно вом буд-) кре ће се на сле де ћој ска ли: бу ди (2.206), бу ди те (1.260), бу ди мо (314), 
не бу ди (208), не бу ди мо (17), не бу ди те (81). У пр ва два слу ча ја (бу ди и бу ди те) ре ги стро ва но 
је пр вих 1000 при ме ра ис пи ти ва не струк ту ре. Уку пан број при ме ра с ис ка зи ма ис пи ти ва не 
фор ме из но си 1.140, од че га афир ма тив ну фо р ма ли за ци ју има 987 при ме ра, док је број не ги-
ра них ма њи и из но си 153. 
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При ме ри екс цер пи ра ни из кор пу са, пре до че ни су пре ма опа да ју ћој фре квен-
ци ји (до три по ја вљи ва ња):12

бу ди (193): ми ран (27), си гу ран13 (20), до бар (15), сре ћан (15), љу ба зан (12), уве рен 
(12), спре ман (9), спо ко јан (8), па ме тан (8), опре зан (7), хра бар (5), ве сео (4), 
озби љан (4), стр пљив (3); чо век (3);
бу ди мо (149): ре ал ни (24), ис кре ни (18), по ште ни (11), опре зни (6), отво ре ни (6), 
све сни (5), спрем ни (4), ја сни (4), од го вор ни (3), ра зум ни (3), сме ли (3); љу ди (6), 
при ја те љи (3);
бу ди те (645): уве ре ни (127), си гур ни (78), љу ба зни (54), опре зни (54), до бри (47), 
мир ни (35), спо кој ни (16), па жљи ви (13), спрем ни (13), ис кре ни (11), хра бри (11), 
све сни (9), срећ ни (9), оба зри ви (8), ра зум ни (5), ја сни (4), при стој ни (4), ре ал-
ни (4), ти хи (4), за до вољ ни (3), ми ло сти ви (3), му дри (3), па мет ни (3), пра вед ни 
(3), уч ти ви (3);
не бу ди (81): сме шан (16), глуп (6), луд (6), ту жан (4);
не бу ди мо (17): на ив ни (4);
не бу ди те (57): лу ди (4), глу пи (3), на ив ни (3), не стр пљи ви (3). 

12 Ис под три по ја вљи ва ња за бе ле же ни су сле де ћи при ме ри – бу ди (ф. 2): до сто јан, ја сан, 
искрен, ко ри стан, леп, па жљив, тих, уч тив, здрав; (ф. 1): бо гат, ве ран, га лант ни ји, дру га чи ји, 
ду хо вит, за до во љан, зла тан, ис тра јан, јак, је згро вит, кра так, кро так, ло ги чан, ми ло ср дан, 
му шко, не жни ји, оба зрив, пра ви чан, при ро дан, при сто јан, ра до стан, ра зу ман, све стан, скро-
ман, сло бо дан, уме шан, хи тар, чист, чо ве ко љу бив; бу ди мо (ф. 2): ми ло сти ви, мир ни, пре ци зни, 
си гур ни, срећ ни, стр пљи ви, тре зве ни; (ф. 1): без об зир ни, буд ни, ве ли ко ду шни, ве се ли, до бри, 
до стој ни, гла сни, гор ди, за хвал ни, ис трај ни, ја ки, је дин стве ни, (ма ло) јет ки, (по ли тич ки) ко-
рект ни, му дри, (то ли ко) не се бич ни, (мал чи це) не скром ни, оба зри ви, од луч ни, озбиљ ни, па жљи-
ви, па мет ни, пра вед ни, пра вич ни, праг ма тич ни, пре пре де ни, при сни, про фе си о нал ни, со ли дар-
ни, (са свим) спо кој ни, уве ре ни, уз ви ше ни; (пра ви) ам ба са до ри, (до бри) до ма ћи ни, (нор ма лан) 
на род, (до стој ни) по том ци, ре а ли сти, (до бри) тр гов ци, фу ту ри сти; бу ди те (ф. 2): ве се ли, ду хо-
ви ти, ис трај ни, ја ки, крат ки, не жни, од го вор ни, отво ре ни, по ште ни, пре ци зни, стр пљи ви; (ф. 1): 
агре сив ни, бе сни, бла ги, бла го на кло ни, вер ни, глу пи, ди вљи, ди рект ни, до бро на мер ни, за во дљи-
ви, кон крет ни, кул тур ни, мо дер ни, не при стра сни, осе тљи ви, оштри, по слов ни, пра вич ни, праг-
ма тич ни, ра до сни, са ве сни, сло бод ни, сме ли, стро ги, сум њи ча ви, то ле рант ни, уме ре ни, фи ни, 
флек си бил ни, ште дљи ви; (ф. 2) чо век, ди пло ма та, ју нак, ле ви чар, љу ди, му шка рац, пред сед ник, 
ро ман ти чар; не бу ди (ф. 2): жа ло стан, не ве сео, окру тан, (та ко) ма ло ду шан, не ми ло ср дан; (ф. 1): 
ба на лан, бле сав, до кон, др зак, груб, за је дљив, лењ, луц каст, љу бо мо ран, (та ко) сти дљив, на гао, 
на ду вен, на и ван, не за до во љан, не сре ћан, (тра гич но) озби љан, оп сед нут, па ко стан, сер ви лан, сви-
реп, (то ли ко) скро ман, (та ко) твр до глав, то ле ран тан (из уч ти во сти), уо бра жен, (та ко) фин; бу да ла, 
де те, иди от, ко ме ди јант, ку ка ви ца, ма га ре, нам ћор, (он да не бу ди) пра во сла вац, се љак, це пи дла ка; 
не бу ди мо: (про кле то) за бо рав ни, не се бич ни, не си гур ни, огор че ни, осе тљи ви, по хлеп ни, пре-
стро ги, сен ти мен та ла ни, ра до знали, уско гру ди; иде а ли сти; не бу ди те (ф. 2) ле њи, не ми ло срд ни, 
стро ги; (ф. 1): агре сив ни, (та ко) без оч ни, гру би, де ти ња сти, иро нич ни, ка те го рич ни, (су ви ше) 
крот ки, (та ко) на тму ре ни, (та ко) не ми ло срд ни, не за до вољ ни, не мар ни, (та ко) уве ре ни, (су ви ше) 
од бој ни, од сут ни, си гур ни, оп те ре ће ни (нов цем), охо ли, па те тич ни, по до зри ви, про сти, (су-
ви ше) ра зум ни, (та ко) сви ре пи, скром ни, сла би (пре ма се би), сме шни, спо кој ни, сра ме жљи ви, 
тврдо гла ви, те ле сни, упла ше ни; де те / де ца, иди о ти, лу де, са у че сни ци, ту па ни, це пи дла ке.

13 Струк тур на по сто ја ност (V + Adj / N) ана ли зи ра не фор ме с на ве де ним при ме ри ма умно-
го ме за ви си ка ко од сте пе на се ман тич ке це ло ви то сти лек се ме на по зи ци ји пре ди ка ти ва (уп. нпр.: 
Ура ди ћу то, бу ди си гу ран! : Увек бу ди си гу ран у се бе.) та ко и од то га да ли се зна че ње су жа ва, тј. 
да ли се уво ди ре стрик тив на ква ли фи ка ци ја (уп. Бу ди уч тив! : Бу ди уч тив кад се она по ја ви.). 
Но ми нал ну ком по нен ту та ко мо гу чи ни ти, у ве ли ком бро ју, лек се ме ко је не зах те ва ју ком пле мен-
ти за ци ју, не го упу ћу ју на од ре ђе ну осо би ну, ко ја се ду бин ски – фор мал но као адверб, ве зу је за 
пре ди ка ци ју, или пак удру же но с до пу ном – кла у зом или пред ло шко-па де жном кон струк ци јом. 



42 ЈА СМИ НА ДРА ЖИЋ, ЈЕ ЛЕ НА АЈ ЏА НО ВИЋ

2.2. Бу ду ћи да ће у фо ку су ра да би ти се ман ти ка лек се ма ко је гра де ове 
им пе ра тив не ис ка зе, тре ба ис пи та ти и уло гу ста ти стич ког фак то ра као по ка-
за те ља оних осо би на ко је до ми ни ра ју у да тој си ту а ци ји. На осно ву фре квен-
ци је, утвр ђу је се да афир ма тив не ис ка зе пре све га ка рак те ри ше на ме ра го вор-
ни ка да се ума њи сте пен по ви ше не афек тив но сти (бу ди ми ран, бу ди до бар, 
бу ди спо ко јан, бу ди па ме тан), док ће у не ги ра ним ис ка зи ма пре ва гу има ти 
апел на ра зум ни је по на ша ње (не бу ди сме шан, не бу ди луд, не бу ди на и ван, 
не бу ди глуп и сл.), при че му се не гла гол ске ком по нен те лек си ка ли зу ју бли-
ско знач ним при де ви ма у овом кон тек сту. Исто та ко, ка те го ри ја ли ца има у 
из ве сној ме ри ди фе рен ци јал ну уло гу у по гле ду на ме ре го вор ни ка: реч је о 
ње го вој дру га чи јој пер спек ти ви и спе ци фич ним ван је зич ким окол но сти ма. 
На и ме, нај че шће ће ис ка зи у пр вом ли цу мно жи не, у тзв. „ин клу зив ном” им-
пе ра ти ву, но си ти обе леж је дис курс ног мар ке ра ста ва (нпр. бу ди мо ре ал ни, 
бу ди мо ја сни, бу ди мо по ште ни, бу ди мо отво ре ни). Исто ово обе леж је при-
сут но је у ис ка зи ма у дру гом ли цу мно жи не14 чи ја је фре квен ци ја (645) ин ди-
ка тив на у од но су на оста ла ли ца и по ка за тељ је да је до ми нант на фор ма ове 
вр сте ис ка за као дис курс ног мар ке ра упра во ре ла ци ја го вор ник – са го вор-
ни ци / слу ша о ци, где се ста вом ен ко де ра по ја ча ва сте пен уве ре но сти у исти-
ни тост екс пли ци ра ног са др жа ја. Пре ва гу, на и ме, има ју ис ка зи с при де ви ма 
уве рен (127) и си гу ран (78), чи ме се по сти же на ве де на на ме ра, док су, с дру ге 
стра не, ви со ко фре квент ни при де ви љу ба зан (54), до бар (47), део струк ту ре ко јом 
се де ко де ру ша ље по ру ка с ма ње ау то ри та тив ном ило ку ци јом (мо лим вас). 

3.КОНТЕКсТУАлИЗАцИјАИсКАЗА.Ка ко је већ ре че но, при ме ри су струк ту-
ри ра ни пре ма мо де лу Vcop (im pe ra tiv) + Lex (Adj / Nom)15 и од ли ку ју се мо ти-
ва ци о ним мо дал ним зна че њем ти па спо ља шњег под сти ца ја.16 Ка ко на во ди 
Хир шо ва (hirschová 2005: 325), вред ност го вор ни ко вог ста ва мо же се ма ни-
фе сто ва ти или (1) им пли цит но – гла гол ским на чи ном, ин то на ци јом и/или 
пар ти ку ла ма, или (2) екс пли цит но – (а) мо дал ним гла го лом ко ји уво ди про-
по зи ци ју, или (б) ило ку ци о ним / пер фор ма тив ним гла го лом у ре че нич ном 
ис ка зу. Спе ци фич ност ових ис ка за је сте у то ме што је ко пу ла тив ни гла гол 
би ти у им пе ра ти ву гра ма тич ко сред ство ко је је мо дал ни ин ди ка тор и као 
та кав пред ста вља при мар ни пер фор ма тив. Ли шен лек сич ке се ман ти ке, он 
сиг на ли зи ра са мо то да је у пи та њу го вор ни ков под сти цај на ре а ли за ци ју 
не ке ак ци је, док се екс пли цит не пер фор ма тив не фор му ле иш чи та ва ју тек у 
са деј ству с је зич ким фак то ром – се ман ти ком не гла гол ске ком по нен те, као и 
са ван је зич ком си ту а ци јом – фа зом ко му ни ка тив ног ак та. Да кле, ове дво чла не 
струк ту ре мо ра ју се по сма тра ти се ман тич ки удру же но бу ду ћи да „гла го ли 

14 У ову гру пу ис ка за увр ште ни су и при ме ри ко ји ма се кур ту а зно обра ћа са го вор ни ку 
као по је дин цу. 

15 Из ана ли зе су ис кљу че ни спо ра дич ни при ме ри са дру гом имен ском реч ју (бу ди свој, 
бу ди пр ви и сл.) или при ло гом (бу ди до бро). 

16 Го во ре ћи о пој му мо ти ва ци је, Д. Зве кић-Ду ша но вић мо ти ва ци о ну мо дал ност над ре-
ђу је де он тич кој мо дал но сти „као сти му ланс дру гих ли ца (си ту а ци је у ко ји ма, с јед не стра не, 
по сто ји сти му ла тор, под стре кач, омо гу ћи вач, де он тич ки из вор – онај ко ини ци ра, омо гу ћа ва 
ак ци ју, а са дру ге ис пу ни тељ – онај од ко га се оче ку је из вр ше ње ак ци је), ау то мо ти ва ци о ну као 
сти му ланс из ну тра и цир кум стан ци јал ну као сти му ланс ко ји по ти че од сти ца ја окол но стиˮ 
(zvekićdušanović 2011: 81).
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ко ји се по ја вљу ју у им пе ра тив ним кон струк ци ја ма има ју са мо јед ну се ман тич-
ку ре стрик ци ју – они мо ра ју де но ти ра ти кон тро ли са ну ак ци ју ,ˮ што ис кљу чу-
је мо дал не гла го ле, гла го ле ста ња, гла го ле ме ре и сл. (xrakovskiJ 2001: 17).17

Сто га но ми нал на ком по нен та у овим ис ка зи ма уно си упра во оно се ман-
тич ко обе леж је ко је упу ћу је на аспект ‛кон тро ла’, де но ти ра ју ћи исто вре ме но 
ак ци ју ду бин ске про по зи ци о не струк ту ре и/или на чин ње не ре а ли за ци је 
(нпр. бу ди па жљив ← па зи; бу ди па жљив пре ма њој ← оп хо ди се па жљи во 
пре ма њој) и ре пре зен то ва на је, ма хом, при де ви ма а, ре ђе, име ни ца ма. У овој 
по зи ци ји ви ше су за сту пље ни при де ви ко ји има ју при мар ну при ло шку фор-
ма ли за ци ју а ко ји ма се ка рак те ри ше људ ско по на ша ње (строг, љу ба зан, 
при сто јан и сл.) ко је је „у дру штве ном про сто ру, да кле, с̒трог’ или ʻљу ба зан’ 
зна чи пре ма љу ди ма, ʻпре ма они ма ко ји га окру жу ју’” (Topolińska 1984: 194). 
Исто та ко, ве ли ку гру пу при де ва чи не они чи јим се при ло шким тран сфор-
мом ква ли фи ку је са го вор ни ко во по на ша ње у од но су на да ту си ту а ци ју (нпр. 
бу ди хра бар, бу ди па ме тан и сл.). Уз на ве де не при де ве, мо гућ ност при ло шке 
тран сфор ма ци је има ју и они ко ји пре ко ква ли фи ка ци је ко му ни ка тив них рад-
њи име ну ју осо би не објек та рад ње ду бин ског пре ди ка та (ivić1995: 255) (нпр. 
Бу ди кра так и ја сан! ← Из ла жи / го во ри крат ко и ја сно. ← Не ка пред мет 
тво га из ла га ња бу де кра так и ја сан). 

Име нич ке лек се ме у по зи ци ји пре ди ка ти ва у овим ис ка зи ма да ле ко су 
ре ђе и има ју оба ве зно обе леж је жи во /+/. Но ми но ва ни пој мо ви ове лек сич-
ко-се ман тич ке гру пе мар ки ра ни су се мом о̒це на̓  и у ко лек тив ној све сти се-
лек то ва ни су као про то тип но си о ца ка кве осо би не (нпр. Не бу ди де те! Бу ди 
чо век! Не бу ди сви ња / ма га ре! и сл.). 

3.1. ИмПЕРАТИвКАОмОдАлНИИНдИКАТОР.Ти по ло ги ја ових ис ка за би ће 
из вр ше на са се ман тич ког и праг ма тич ког аспек та18 бу ду ћи да се ка те го ри ја 
им пе ра ти ва раз ли ку је од дру гих се ман тич ких и праг ма тич ких ка те го ри ја 
јер не ре флек ту је са мо од нос из ме ђу је зи ка и ми шље ња не го и од нос из ме ђу 
је зи ка и си ту а ци је ко ја се при пи су је ка ко ствар ном та ко и имaгинарном све ту 
(xrakovskiJ 2001: 11).Им пе ра тив ним ре че ни ца ма у афир ма тив ној или не ги-
ра ној фор ми19 пре но си се у осно ви оп та тив на мо дал ност20, што се мо же 

17 С. Та на сић ис ти че да се у ср би сти ци ни је обра ћа ла по себ на па жња на то да од ре ђе ни 
гла го ли не до пу шта ју упо тре бу им пе ра ти ва, илу стру ју ћи то сле де ћим гла го ли ма: га ди ти се, 
ти ца ти се, сви ђа ти се, до га ђа ти се, бо ле ти, за ни ма ти, не де фи ни шу ћи при том ре стрик тив но 
се ман тич ко обе леж је, тј. не ди фе рен ци ра ју ћи ја сне се ман тич ке кла се (Tanasić1984: 19–20).

18 Уни вер зал на па ра диг ма име ра тив них ре че ни ца, пре ма Хра ков ском, са др жи се дам на-
ест мо де ла, а по чи ва на сле де ћим па ра ме три ма: (а) план пре скрип ци је (ило ку ци о ни акт); план 
ко му ни ка ци је (ло ку ци о ни акт) и (в) план си ту а ци је у ко јој се пре скрип ци ја оства ру је (xra
kovskiJ 2001: 5).

19 Иа ко ире ле вант но за ову про бле ма ти ку, тре ба ис та ћи да је у ис тра жи ва њи ма сло вен-
ског им пе ра ти ва по себ но осве тљен про блем ко ре ла ци је гла гол ског аспек та, фор ме име пра-
ти ва и то ка ре а ли за ци је ко му ни ка тив ног ак та, при че му се скре ће па жња на то да је за за бра-
ну рад ње ко ја је у то ку ре зер ви сан им пер фек тив ни вид, док се вид ски па ра ле ли зам мо же ја-
ви ти са мо кад не по сто ји вр ше ње у вре ме кад се за бра на из ри че (ИвИЋ 1958; Tanasić1984: 16). 
Та ко М. Ивић да је на чел ни за кљу чак у свом ис тра жи ва њу Сло вен ски им пе ра тив уз не га ци ју 
да се опа жа „над моћ им пер фек тив не вид ске ка те го ри је над пер фек тив ном у окви ру им пе ра-
ти ва с не га ци јом у сло вен ским је зи ци ма узе тим у це ли ни” (ИвИЋ 1958: 32).

20 Пре ма Бе ли ћу им пе ра тив је са чу вао об лик ста рог оп та ти ва пра сло вен ског је зи ка и 
„зна чи же љу у об ли ку за по ве сти” (БЕлИЋ1998: 223–224).



44 ЈА СМИ НА ДРА ЖИЋ, ЈЕ ЛЕ НА АЈ ЏА НО ВИЋ

ин тер пре ти ра ти ова ко: ʻго вор ник же ли / не же ли да се оства ри ак ци ја (ко ја 
се де ша ва или не де ша ва у мо мен ту го во ра), ин фор ми шу ћи слу ша о ца ко ји 
би тре ба ло или не би тре ба ло да бу де њен из вр ши лацʼ (xrakovskiJ 2001: 5). 
Ова квој ин тер пре та ци ји при дру же на је и ком по нен та ʻна чин ре а ли за ци је 
рад ње’, као у при ме ри ма: бу ди хра бар : ја же лим да се ти по на шаш хра бро.21 

У за ви сно сти од фа зе ко му ни ка тив ног ак та у ко јој се ис ка зу је ова кав 
го вор ни ков став ди фе рен ци ра ју се на ме ре ко је се на чел но од ре ђу ју као под-
сти ца ње и са вет / опо ме на. На и ме, у фа зи пре ре а ли зо ва ња би ло ка кве рад-
ње, ка да „го вор ник про це њу је да је оства ри ва ње ак ци је у ин те ре су са го вор-
ни ка‚ мо гу се из дво ји ти сле де ћа зна че ња: ʻупо зо ре ње ,̓ с̒а ветʼ и ʻпре по ру ка’” 
(zvekićdušanović 2011: 99). Им пе ра тив не ис ка зе ово га ти па, да кле, тре ба 
по сма тра ти у све тлу сле де ћих чи ни ла ца (а) по сто ја ње / не по сто ја ње рад ње; 
(б) же ља / на ме ра го вор ни ка да се да та ак ци ја на ста ви или да се про ме ни, 
што да ље им пли ци ра афир ма тив ну или не ги ра ну22 фор ма ли за ци ју. У ана ли-
зи ра ним при ме ри ма уо ча ва се да рад ња мо же би ти обе ле же на и као ре а ли-
за ци ја /+/ (Р+) и као ре а ли за ци ја /-/ (Р-) а на ме ра го вор ни ка је сте увек же ља 
да се про ме ни по сто је ћа ак ци ја или пре су по ни ра ни став го вор ни ка. Фор ма-
ли за ци ја ис ка за с об зи ром на на ве де не па ра ме тре мо же би ти: (а) (Р+) афир-
ма тив на и не ги ра на: Бу ди до бар! Не бу ди до са дан! и (б) (Р-) ма хом афир ма-
тив на са по ла зним опо зит ним ста вом го вор ни ка: Ти си обич но оп ши ран → 
Бу ди кра так! 

3.2. НОмИНАлНАКОмПОНЕНТАКАОИмПлИцИРАНАПРОПОЗИцИјА.Но ми нал на 
ком по нен та ових ис ка за се ман тич ко је те жи ште ка ко због то га што но си 
ин фор ма ци ју о пре ди ка ту им пли ци ра не про по зи ци је та ко и сто га што је ин-
ди ка тор ње го ве при ло шке де тер ми на ци је. 

3.2.1. ПРИдЕвИКАОПРЕдИКАТИвИ.До ми на ци ју у овој по зи ци ји има ју при-
дев ске лек се ме, док се мо гућ ност, тј. не мо гућ ност њи хо ве при ло шке се ман-
ти за ци је ис ти че као јед на од при мар них ди фе рен ци јал них цр та. 

(а) Нај за сту пље ни ји су при де ви из се ман тич ке гру пе ʻљуд ска осо би наʼ 
из чи је се лек сич ке се ман ти ке иш чи та ва од нос пре ма од ре ђе ном ен ти те ту или 
си ту а ци ји (ба хат, груб, др зак и сл.). Ис каз у не ги ра ној фор ми уно си ви ши 
сте пен упо зо ре ња у од но су на афир ма тив ни ис каз с ан то ним ским при де вом, 
где из о ста је ком по нен та ʻопо ме на ,̓ што по твр ђу је сле де ћи при мер: 

- Имао си ма ло из гле да, она ни кад не ме ња ми шље ње, твр до гла ва је као ма зга. 
- Не бу ди гру ба! Она је на му ка ма. 
- Ти би био иде а лан зет. (ЕК, М. Ле ви, 2004)

21 Ди рек тив ни ис каз струк ту ри ран пре ма овом мо де лу Љ. По по вић (2005: 1028–1029) 
од ре ђу је као па сив ни им пе ра тив, до да ју ћи да „та ква кон струк ци ја упо ре до с ди рек тив но шћу 
ре а ли зу је ин тен ци ју при жељ ки ва ња ко ја је им пли ци ра на у свим ди рек тив ним ис ка зи ма, али 
кон струк ци ја бу ди + па сив ни пар ти цип/при дев по себ но на гла ша ва тај аспект ило ку тив но сти.”

22 Хра ков ски ди фе рен ци ра две вр сте не ги ра них им пе ра тив них ис ка за: (а) про хи би тив не 
и (б) пре вен тив не (xrakovskiJ 2001: 34). На ши при ме ри увр шта ва ју се у пре вен тив не им пе ра-
тив не ис ка зе бу ду ћи да се ко ри сте као опо ме на / упо зо ре ње упу ће но са го вор ни ку, пре по ру ка 
да бу де па жљив ка ко би из бе гао ак ци ју ко ја мо же би ти ри зич на за ње га, го вор ни ка или тре ће 
ли це.
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(б) У овој лек сич ко-се ман тич кој ску пи ни при де ва ма њи је број оних 
ко ји тек у да тим окол но сти ма ре а ли зу ју ова кво ре ла ци о но зна че ње (гла сан, 
бу чан, бр бљив, жу чан и сл.). На и ме, при ме ри ти па не бу ди бу чан им пли ци-
ра ју си ту а ци ју у ко јој би се ре ме ти ла да тост и на тај на чин оства ри ла ре ла-
ци ја пре ма са мим окол но сти ма или пре ма тре ћем ли цу: не бу ди бу чан / 
гла сан (де те спа ва) : не мој про бу ди ти де те. 

Ка да сам до ла зио у ње го ву ку ћу, ни сам смео да ви чем јер је мр зео бу ку. Ре као 
ми је: – Не бу ди бу чан, не го во ри пре гла сно. И ни ка да ни је ишао ни куд. Хтео 
је са мо мир и од мор. (www.na slo vi.ne t/2015-09-13/)

У ис ка зи ма с при де ви ма ова квог зна че ња као пре ди ка ти ду бин ског 
тран сфор ма под ра зу ме ва ју се при мар но гла го ли би хеј ви о рал не се ман ти ке 
– по на ша ти се, оп хо ди ти се, вла да ти се и сл., при че му је мо гућ ност при-
ло шке се ман ти за ци је усло вље на по сто ја њем дру гог ак тан та, ре ци пи јен та: 
не бу ди груб (пре ма њој) ← не оп хо ди се ба ха то (пре ма њој), бу ди па жљив 
пре ма њој ← оп хо ди се па жљи во. Исто та ко, ду бин ски им пли цит ни адвер би-
јал у овим слу ча је ви ма мо же ква ли фи ко ва ти гла го ле ми шље ња, тј. ста ва ко ји 
се ре флек ту је на по вр шин ском пла ну афек тив ни јим ис ка зом (А: [...] твр до-
гла ва је као ма зга. Б: Не бу ди гру ба!), при че му би ин тер пре та ци ја би ла: 
ʻне мој ми сли ти та ко ло ше / не го во ри та ко ру жно о њој̓ . 

Јед но лек сем ски мо гу ћи екви ва лент23 ре а ли зо вао би се у ре флек сив ној 
фор ми не ба ха ти се, не про ста чи се, где у фо ку су ни је ре ла ци ја пре ма ко ме 
или че му не го ква ли фи ка ци ја при ма о ца по ру ке (при ме ри опи са ни под б). 
Мо гућ ност да се по ја ви се ман тич ки, од но сно лек сич ки екви ва лент ово га 
ти па, оче ку је се сто га у слу ча је ви ма ка да је ре ла ци ја ста вље на у дру ги план 
(не бу ди гла сан : не ви чи) или ка да ни је укљу чен дру ги ак тант (бу ди па жљив : 
па зи). Ова кви се ис ка зи мо гу ве зи ва ти ка ко за упо зо ре ње пре ак ту а ли за ци је 
ак ци је та ко и за ње но за у ста вља ње. Ка да су у пи та њу не ги ра ни ис ка зи, осим 
при де ва са ја сном не га тив ном зна чењ ском ком по нен том, по ја вљу ју се и по-
је ди не при дев ске лек се ме са по зи тив ном зна чењ ском ком по нен том, ко ја 
мо же би ти кван ти фи ко ва на при ло зи ма ти па та ко, то ли ко, су ви ше24 (не бу ди 
та ко уви ђа ван, бри жан и сл.). 

- Али, дру же ка пе та не, за што? Па ви сте ме и на чи ни ли бок се ром! 
- Ни сам, Љу бо, не бу ди то ли ко скро ман... (ЕК, Д. Ми хај ло вић, 1984)
- Кад бих се то га по ду хва ти ла, са мо бих вас раз о ча ра ла. 
- Ух! Ух! Не бу ди та ко сти дљи ва! Ти ћеш то вр ло до бро од и гра ти. (EK, Џ. Остин)

(в) Ма њу гру пу чи не при де ви чи је се зна че ње не од но си при мар но на 
чо ве ка не го се њи ме он ква ли фи ку је по сред но, на осно ву осо би не ка кве ње го ве 

23 Го во ре ћи о не ким осо бе но сти ма при де ва из угла фа зи лин гви сти ке, Н. Киш (2016: 77) 
кон ста ту је да се ман тич ка ве за при де ва с гла го ли ма мо же би ти ди рект на, по том ин ди рект на, 
те да се не где из ме ђу ове два ти па ре ла ци ја на ла зи „и јед на за себ на, сла би је из ди фе рен ци ра-
на ре ла ци ја – ве за са од го ва ра ју ћим гла гол ским пе ри фра стич ним из ра зи ма.” Као при ме ре 
ова квих при де ва на во ди сле де ће: от по ран, све стан, скеп ти чан и сл. 

24 У ЕК ре ги стро ва ни су сле де ћи при ме ри с овим ин тен зи фи ка то ри ма: не бу ди: та ко 
сти дљив, то ли ко скро ман, та ко твр до глав, та ко фин; не бу ди те: су ви ше кро тки, та ко на тму-
рени, та ко не ми ло ср дни, та ко уве рени, су ви ше од бо јни, су ви ше ра зу мни, та ко сви репи.
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де лат но сти (уп. нпр.: бу ди ја сан, кра так, је згро вит : *он је ја сан, кра так, је-
згро вит), што је ре стрик ци ја за ре а ли за ци ју јед но лек сем ске фор ме гла го ла. 
За раз ли ку од прет ход не две ску пи не, фор ма ли за ци ја ис ка за овим при де ви-
ма увек је афир ма тив на и ве зу је се обич но за ре а ли за ци ју ак ци је Р /-/ или се 
кон ти ну и ра ност рад ње пре ки да са зах те вом да се са др жај из ло жи на же ље ни 
на чин. Бу ду ћи да се ра ди о ду бин ској пре ди ка ци ји фор ма ли зо ва ној гла го лом 
ко му ни ка тив не се ман ти ке (го во ри ти, из ла га ти, ре ћи и сл.), по вр шин ски 
при дев мо же се ин тер пре ти ра ти као адвер би јал ко ји се ве зу је за на чин ње не 
ре а ли за ци је (из ло жи крат ко), али и као ква ли фи ка ци ја пред ме та из ла га ња. 
Ка ко се ви ди из до ле на ве де них при ме ра, мол ба / са вет упу ће ни са го вор ни ку 
мо гу има ти дво стру ку пре су по зи ци ју – на ве де на осо би на или ни је или је сте 
има нент на адре са ту, при че му се ње но ис по ља ва ње ис кљу чу је у пер спек ти ви 
го вор ни ка (бу ди те крат ки и ја сни : не бу ди те оп шир ни / не об ма њуј те). 

И на кра ју, бу ди те ја сни и крат ки: ви из све га мо га жи во та хо ће те да из ву че те 
за кљу чак, да ни сам умео сам да жи вим... (ЕК, Б. Ћо сић, 1928)
Да ли смо ми уи сти ну уоп ште ко ле ге? Имам ути сак да је то већ одав но је ди но 
пра во пи та ње. Бу ди те ја сни и одре ши ти, као што то обич но је сте, и искре но 
од го во ри те (ЕК, По ли ти ка, 2010).

(г) По себ ну ску пи ну при де ва чи не они ко ји ма се де но ти ра ју пси хо фи зио-
ло шке ка рак те ри сти ке (нпр. јак, хра бар, до сто јан ствен; кењ кав, лењ, кме зав, 
ко ле бљив и сл.). У окви ру при де ва по зи тив не се ман ти ке ди фе рен ци ра ју се 
две гру пе на осно ву раз ли чи тих пер спек ти ва са гле да ва ња си ту а ци је (бу ди 
јак : бу ди за до во љан) и им пе ра тив ни ис ка зи су увек афир ма тив ни. У пр вом 
слу ча ју уче сни ци у ко му ни ка ци ји има ју исти до жи вљај да тих, обич но не-
по вољ них, окол но сти по екс пе ри јен та, при че му го вор ник под сти че, од но сно 
бо дри са го вор ни ка, ис ка зу ју ћи ем па ти ју, што би се у ин тер пре та тив ном 
тран сфор му мо гло вер ба ли зо ва ти гла го ли ма ти па из др жа ти, под не ти: 

Не мој те, не мој те – про ду жи гроф – до ста је би ло ку ка ња, бу ди те чо век, бу ди те 
ја ки, имај те на ду. (ЕК, А. Ди ма, 2011)
[...] за ко га је та ко че сто ми сли ла да је мр тав. Она му са ма ре че по мо ћу лам пе: 
– Во лим те, бу ди хра бар, чу вај здра вље, не гу би на ду. (ЕК, Стен дал, 1966)

У дру гом пак слу ча ју са го вор ни ци има ју раз ли чи ту пер цеп ци ју си туа-
ци је. На и ме, го вор ник опо ми ње са го вор ни ка по ку ша ва ју ћи да га раз у ве ри 
у то да су да те окол но сти не по вољ не, ука зу ју ћи при том на по зи тив ни аспект 
све у куп них да то сти, при че му се у пр вом до ле на ве де ном слу ча ју ис каз од-
но си на си ту а ци ју ко ја се оче ку је, док се дру ги ве зу је за окол но сти ко је су 
се већ ис по љи ле, за шта су ин ди ка то ри при ло зи убу ду ће и увек: 

Ово што си ов де пре тр пео, мо раш да за бо ра виш. Бу ди сре ћан што у те бе убу-
ду ће не ће ни ко сум ња ти. Да нас си по ло жио нај те жи ис пит. (ЕК, Ј. Ха шек, 1989)
Иа ко је реч о нај ма њем мо гу ћем успе ху, увек то при хва ти те као на пре дак и 
бу ди те за до вољ ни због то га. (ЕК, РТС, 2010) 

При де ви не га тив не се ман ти ке фор ма ли зо ва ни су у не ги ра ним ис ка зи-
ма ко ји ма го вор ник же ли да про ме ни ста ње у ко јем се на ла зи са го вор ник или 
апе лу је на ње го во не при ме ре но по на ша ње, при че му став го вор ни ка мо же 
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да се гра ди ра од пре по ру ке (нпр. Не бу ди нео д лу чан!), пре ко опо ме не (нпр. 
Не бу ди кме зав!) до пре ко ра (нпр. Не бу ди без о бра зан!). Афир ма тив на фор ма 
ова квих ста во ва оства ру је се у за ви сно сти од мо гућ но сти ре а ли за ци је ан то-
ним ског при дев ског па ра (Бу ди од лу чан!), док се по је ди ни слу ча је ви ве зу ју 
за ши ро ко знач не при дев ске лек се ме ко је у да тој си ту а ци ји су жа ва ју зна че ње, 
сво де ћи га на ʻпо на ша ње /+/ʼ (бу ди до бар, бу ди ми ран). 

3.2.2. ИмЕНИцЕКАОПРЕдИКАТИвИ. Не сра змер но ма њу гру пу лек се ма на 
по зи ци ји пре ди ка ти ва чи не име ни це ко је, уоп ште узев, има ју атри бу тив но 
зна че ње, тј. мар ки ра ју мо рал ну, пси хо ло шко-емо тив ну и ка рак тер ну стра ну 
лич но сти. Та ко у афир ма тив ним ис ка зи ма го то во до след но под сти ца ње на 
по зи тив но по на ша ње, ми шље ње и оп хо ђе ње пре ма дру ги ма ис ка за но је фор-
мом бу ди чо век / бу ди те/бу ди мо љу ди, при че му је ак ти ви ра на ди фе рен ци-
јал на се ма ко лек тив не екс пре си је, за сно ва на на оце ни (РМС под 3. осо ба као 
но си лац ви со ких мо рал них спо соб но сти)25 (уп. вАсИЋ2017: 336). Пре ма пр вим 
ди јаг но стич ким обе леж ји ма – ʻуз растʼ и ʻпол ,̓ ко ји ма се при кљу чу је та ко ђе 
се ма ʻоце на ,̓ да ље се се ман тич ки де ри ви ра име ни ца де те и по и ме ни че ни 
об лик му шко (му шка рац = му шко би ће; 1.б. смео, од лу чан, од ва жан (РМС)), 
ко је мо гу за у зе ти по зи ци ју пре ди ка ти ва у овим ис ка зи ма, при че му ће се 
они ди фе рен ци ра ти пре ма афир ма тив ном / не ги ра ном об ли ку: бу ди му шко 
/ не бу ди де те26. У ин тер пре та тив ном тран сфор му пре ди кат про по зи тив не 
струк ту ре – по на ша ти се, ква ли фи ко ван је при ло зи ма му шки, де ти ња сто, 
што је про дукт ко лек тив ног ви ђе ња ова квих од ре ђе ња: на на чин на ко ји се 
по на ша ју му шкар ци / де ца. 

Отво ри им вра та. Да не ви де ско то ви да се пла ши мо. Ај де, јед ном бу ди му шко! 
Јед ном! (ЕК, НИН, 2002)
- Па с ка квим је ци љем до шао ова мо? 
- Не бу ди те де те ... 
- Ка ко би ло да би ло, мо рам да се са ста нем с њим. 
- Је сте ли све сни че му се из ла же те? (EK, И. Пе тр ов)

Дру гу гру пу име ни ца чи не оне ко ји ма се де но ти ра ка ква жи во ти ња, при 
че му се но ми на ци ја са жи во ти ње на чо ве ка ре а ли зу је ак ти ви ра њем се ма ко-
лек тив не екс пре си је, пред ста ва ма о не ким жи во ти ња ма. Овај про цес Р. Дра-
ги ће вић (2007: 72) ква ли фи ку је као ком пли ко ван и пре до ча ва смер но ми на-
ци је: осо би не са чо ве ка пре не те су на жи во ти ње а он да са жи во ти ња по но во 
на љу де. Ово по твр ђу је и се кун дар но зна че ње хи пе ро ни ма жи во ти ња на ве-
де но с ква ли фи ка то ром пеј. гру ба, су ро ва, не кул тур на осо ба (РМС) (нпр. Не 
бу ди жи во ти ња!). Од хи по ни ма27 бе ле же се екс пре си ви ко ји се мо гу ди фе-
рен ци ра ти пре ма по лу или су не мар ки ра ни пре ма овом обе леж ју (уп. РИсТИЋ 

25 Ка ко на во ди Г. Шта сни (2013: 15), „Лек се ма чо век има и ге не рич ко зна че ње. Оно се 
оства ру је у основ ној се ман тич кој ре а ли за ци ји, али и у се кун дар ном зна че њу ʻосо ба, лич ност 
као но си лац ви со ких мо рал них и ка рак тер них осо би на’.” 

26 У Реч ни ку срп ског је зи ка (2007) под од ред ни цом де те са ква ли фи ка то ром фиг. на во ди 
се зна че ње ове струк ту ре: не бу ди на и ван, де ти њаст. 

27 У ре ги стру Г. Шта сни на ла зе се сле де ће име ни це ко је се мо гу ре а ли зо ва ти у овој по-
зи ци ји: аспи да, гњи да, гу ска, жи во ти ња, зми ја, ко би ла, ко за, ко ко шка, ма зга, мај мун, сви ња, 
ћур ка, џу ке ла. 



48 ЈА СМИ НА ДРА ЖИЋ, ЈЕ ЛЕ НА АЈ ЏА НО ВИЋ

2000: 258–262), а озна ча ва ју глу пу, огра ни че ну, злу осо бу (не бу ди ша ран, не 
бу ди ћур ка, не бу ди џу ке ла, не бу ди сви ња, не бу ди зми ја и сл.). Зна чај утвр ђи-
ва ња ин вен та ра ова квих екс пре си ва огле да се у мо гу ћим ме ђу је зич ким не-
по ду да ра њи ма, као што је, на при мер, лек се ма ви дра ко ја „у срп ском је зи ку 
да је и сли ко ви ту ме та фо ру, тј. има и фи гу ра тив но зна че ње ʻвр ло окрет на, 
сна ла жљи ва осо ба, му дра и лу ка ва осо ба’. У бу гар ском та квог зна че ња не ма” 
(БЕЧЕвА 2002: 113).

- Не дам га, ка жем ја и хо ћу да од ве дем јаг ње. 
- Не бу ди ма га ре,28 хај де пу сти га ле по на зе мљу. (EK, Бла го је вић, 1975)

Осим ових име ни ца ко је ре фе ри шу о ка квој же ље ној осо би ни има нент ној 
људ ском би ћу (чо век, му шко / му шка рац), тј. о по на ша њу ко је је у ре ла ци ји 
с њи ма – ху ма ност, етич ност, ка рак тер ност, сна га, од луч ност, у кор пу су се 
бе ле же афир ма тив ни ис ка зи с име ни ца ма про то ти пич них при пад ни ка ка квих 
ску пи на / за ни ма ња, до след но де тер ми ни са них при де ви ма пра ви / нор ма лан 
/ до бар / до сто јан: ам ба са дор, до ма ћин, друг, на род, по то мак, при ја тељ, 
тр го вац; ре а ли ста, фу ту ри ста. Овим се апе лу је на ус по ста вља ње нео ства-
ре них, а же ље них, опет у ко лек тив ној све сти за да тих пред ста ва о де но та ти ма 
ко ји су ис ка за ни да тим име ни ца ма.

Џо, не мој да ме из даш? Ка жи да ни ко ме не ћеш ре ћи, ка жи Џо, бу ди пра ви дру гар 
(ЕК, М. Твен, 1986)
[...] учи ни мо то од мах, а на кон то га под ву ци мо цр ту и бу ди мо нор ма лан на род. 
Та ко от при ли ке го во ре де мо крат ски [...] (ЕК, По ли ти ка, 2007)

4. ЗАКљУЧАК.Зна чај ис тра жи ва ња праг ма тич ки ели ди ра них ис ка за фор-
ма ли зо ва них по мо де лу Vcop (im pe ra tiv) + Lex (Adj / Nom) огле да се, пре све-
га, у ва ри ја бил но сти њи хо вих ин тер пре та ци ја ко је ко ре ли ра ју с ти пом си туа-
ци је, од но сом ме ђу уче сни ци ма у ко му ни ка тив ном ак ту, те фа зом ње го ве 
ре а ли за ци је, што се пре по зна је у ило ку тив ној сна зи ис ка за. По се бан до при-
нос ова ква ис пи ти ва ња мо гу има ти на ме ђу је зич ком пла ну због мо гу ћих не-
по ду да ра ња ка ко фор мал них та ко и са др жин ских. О све му ово ме све до чи и 
њи хо ва ви со ка уче ста лост у елек трон ском кор пу су са вре ме ног срп ског је зи ка, 
где се уо ча ва пре ва га афир ма тив не фор ма ли за ци је у од но су на не ги ра ну 
(987 : 153). Ови по да ци по ка за тељ су по зи тив ног од но са уче сни ка у ко му ни-
ка ци ји, тј. ис ти ца ња пер фор ма ти ва са ве то ва ти, пре по ру чи ва ти, под сти-
ца ти, док се го вор ни чин мол бе у не ги ра ној фор ми мо же кре та ти од упо зо-
ра ва ња до опо ми ња ња.

Ве ли ка гру па при дев ских лек се ма у функ ци ји пре ди ка ти ва по де ље на 
је на чел но на че ти ри ску пи не на осно ву то га да ли је мо гу ћа њи хо ва при ло-
шка се ман ти за ци ја, при че му та кву мо гућ ност има ју при мар но ре ла ци о ни 
при де ви (ба хат пре ма), док ово обе леж је у од ре ђе ној си ту а ци ји раз ви ја ју и 
при де ви ко ји озна ча ва ју вер бал ну ква ли фи ка ци ју (гла сан, бу чан, тих). У 
по себ ну гру пу при де ва увр ште ни су они ко ји ма се не де но ти ра при мар но 

28 Се ман ти ка ових лек се ма мо же се, у не ким слу ча је ви ма, гра ди ра ти пре ма сте пе ну екс-
пре сив но сти (уп. ма га ре : ма га рац : ма гар чи на; коњ : ко њи на и сл.).
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људ ска осо би на, већ пре ма мо де лу Adv + V у ду бин ском тран сфор му ква ли-
фи ку ју ма хом ко му ни ка тив не гла го ле ( ја сан, кра так, је згро вит, искрен, отво-
рен и сл.). Не мо гућ ност при ло шке се ман ти за ци је у на че лу је ка рак те ри стич на 
за при де ве ко ји се од но се на пси хо ло шке осо би не ( јак, кме зав, кењ кав, сви лен 
и сл.). 

Да ле ко ма њу за сту пље ност у по зи ци ји пре ди ка ти ва има ју име ни це из 
кла се no men at tri bu ti va, при че му се ак ти ви ра се ма ‛оце на’, а им пли ци ра се 
на чин по на ша ња, де ло ва ња и ми шље ња (чо век, де те, му шка рац, жи во ти ња, 
ам ба са дор, ре а ли ста и сл.). Се ман тич ка ком по нен та ‛оце на’ за сно ва на на 
ко лек тив ној екс пре си ји на ро чи то је про дук тив на у ис ка зи ма с име ни ца ма 
пе јо ра тив ног зна че ња на ста лим ме та фо рич ким тран сфор ма ци ја ма (сви ња, 
ћур ка, ша ран и сл.). 

На осно ву све га ре че ног, за кљу чу је се да ове ми ни мал не фор ме има ју 
из ра зи то обе леж је екс пре сив но сти, ја ку ило ку тив ну сна гу, што је по сле ди ца 
об је ди ње ног је зич ког и ван је зич ког кон тек ста, у ко ји су утка не ра зно род не 
со цио-кул тур не ин фор ма ци је. 
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DISCOURSE FUNCTIONS OF TOPICALIZATION  
AND LEFT DISLOCATION IN SERBIAN

The paper aims to show information-structural properties and discourse functions of 
Topicalization and Left Dislocation in Serbian relying on various sources of language data 
including a corpus of radio program transcripts, examples from literature and elicited examples. 
Two types of Left Dislocation are identified in Serbian on the basis of prosody and pragmatic 
effects, namely Hanging Topic Left Dislocation and Contrastive Left Dislocation. Topicalization 
is shown to be a contrastive topic marking device. Contrastive Left Dislocation also marks con-
trastive topics whereas Hanging Topic Left Dislocation marks referential topics and is a topic 
promoting device. Although Topicalization and Contrastive Left Dislocation perform the same 
discourse function, it is shown that they tend to have different discourse distributions.

Key words: Topicalization, Hanging Topic Left Dislocation, Contrastive Left Dislocation, 
contrastive topic, referential topic.

Циљ рада је да покаже информацијско структурне особине и дискурсне функције 
тематизације и леве дислокације у српском језику на основу различитих извора језичких 
података који укључују корпус који чине транскрипти радио емисија, примери из лите-
ратуре и примери из упитника. Две врсте леве дислокације су идентификоване у српском 
језику на основу прозодије и прагматичких ефеката, наиме лева дислокација одвојене 
теме и контрастна лева дислокација. Показује се да тематизација служи за обележавање 
контрастних тема. Контрастна лева дислокација такође обележава контрастне теме док 
лева дислокација одвојене теме обележава референцијске теме и средство је унапређи-
вања теме. Иако тематизација и контрастна лева дислокација врше исту дискурсну функ-
цију, показује се да имају тенденцију да имају различите дискурсне дистрибуције.

Кључне речи: тематизација, лева дислокација одвојене теме, контрастна лева дисло-
кација, контрастна тема, референцијска тема.

1. inTroducTion.The paper considers two superficially similar preposing 
structures in Serbian which represent one of the various strategies languages employ 
to express truth-conditionally equivalent propositional content. In other words, the 
utterances in (2) and (3) below, where the object ‘John’ is preposed as the topic or 
something that the utterance is about, convey the same propositional meaning as 
the utterance in (1) with canonical, SVO, word order (popović 1997: 16), i.e. the 
fact that Maria loves John. The verb in both (2) and (3) receives sentential stress. 
The obvious difference between (2) and (3) is that the structure in (3) exhibits a 
co-referential (resumptive) pronoun in the canonical position of the preposed 
object whereas the one in (2) has a gap. The common term in the literature for the 
structure in (2) is topicalization (henceforth TOP, also fronting) and for the struc-
ture in (3) left dislocation (LD). Words or phrases serving as topics and resumptive 
pronouns in the examples are italicized.

(1) Marija voli  Jovana.
 Maria.NOM loves  John.ACC
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(2) TOP: Jovana Marija voli.
 John.ACC Maria.NOM loves
(3) LD: Jovana, Marija voli njega.1
 John.ACC Maria.NOM loves him

Even though they are truth-conditionally equivalent, the structures in (2) and 
(3) are not felicitous in the same contexts since the structuring or packaging of 
information in an utterance determines the kind of context in which it may be 
used. The communicating of this non truth-conditional meaning is referred to as 
the information-structural component of the language. The aim of the paper is to 
show discourse2 functions of the structures of TOP and LD in Serbian differentiat-
ing between two variants of LD identified in Serbian, which has not been discussed 
in the literature so far. In order to show discourse functions of TOP and LD, we 
rely on a corpus of radio program transcripts only since it is the only available 
corpus which contains examples of LD in addition to those of TOP. We also use 
various sources of language data such as examples from literature, online news-
papers, blogs, message boards, Google searches as well as elicited examples in 
the form of questionnaires in which native speakers are asked whether they find 
the given sentences acceptable in a certain context on the basis of their language 
competence (for the justification of this procedure, cf. sgall et al. 1973; halupka
rešeTar 2011, inter alia). Drawing exclusively on data obtained from various forms 
of corpora would be limiting. The corpus is described in more detail in the follow-
ing section.

2. previousresearch. In the more contemporary Serbian literature, there 
are two quite extensive and complex monographs on word order in Serbian in the 
framework of the functional sentence perspective of descriptive nature, namely 
Popović (1997) and Tošović (2001). The basic aspects of the functional sentence 
perspective are presented in Tošović (2005). Halupka-Rešetar (2011) primarily 
considers word order in Serbian in the function of marking information focus in 
the generative (minimalist) tradition. None of these sources above mentioned 
considers functional properties of TOP or LD or the nature of the topics these 
structures mark or topics in general. Furthermore, LD is noted as a phenomenon 
only in Halupka-Rešetar (2011: 172‒175) in the context of proposing the structure 
of a sentence in Serbian (with respect to the placement of clitics).

By way of a summary, Tošović (2005: 1064) defines TOP simply as a process 
of choosing a (sentence) topic without addressing its pragmatic effects or its mech-
anism. A topic is defined in terms of specificity or referentiality, i.e. something that 
is typically (informationally) old, familiar or definite on the basis of a context or 
speech situation, something that a sentence usually begins with, a point of departure. 
In that sense, since it identifies or names entities or marks non-dynamic properties, 
it is nouns or nominal expressions (concrete or abstract) and pronouns that are 
usually thematized or topicalized, i.e. they usually serve as topics (termed central 

1 For the purposes of the parallelism with the English equivalent and simplicity we use the 
variant of LD containing the full pronoun ‘njega’ (him) for the time being, though the clitic pronoun 
‘ga’ (him) instead is much more frequent in Serbian.

2 Discourse is understood to be a coherent multi-utterance dialogue or monologue.
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topics by popović 1997: 22). Thus, topics are pivots of truth values of utterances 
(Tošović 2005: 1089). Their sentence function is typically that of a grammatical 
or semantic or logical subject which is outside the scope of sentential accent and 
which ‘ties and provides an orientation [a path] for the rhematic information’ (po
pović 1997: 27). Topics, however, can denote a new entity (indicated in Serbian by 
the indefinite markers ‘neki’ (some) or ‘jedan’ (a/one)),3 in which case it is also 
attributed certain rhematic information such as in (4) (popović1997: 28).4

(4) Neka žena nosi paket u poštu.
 ‘Some/A woman is carrying a package to the post office.’

Topics are chosen from possible denotative options (not discussed) and the 
function of the information attributed to them, contained in the rhema, is to reduce 
or eliminate entropy (indefiniteness); the more denotative options the greater 
informativity of the utterance (Tošović2005: 1086). The connection between the 
formal markers of definiteness and denotative relations is not addressed. And fi-
nally, the topic can be left implicit due to the context or speech situation (5a), or in 
existential or weather sentences (5b), when the subject is left out (5c), impersonal 
sentences (5d), and one-member nominal sentences (5e) (cf. Tošović 2005: 1103).

(5) a) Požar!
  ‘Fire!’
 b) Stigla je jesen.
  ‘The fall has arrived.’
 c) Došao sam.
  ‘I have arrived.’
 d) Bilo je hladno.
  ‘It was cold.’
 e) Tišina.
  ‘Silence.’

The following sections will consider pragmatic effects and constraints on 
TOP and LD in Serbian which have not been discussed in the literature, using data 
from a corpus as well as elicited examples in the form of a questionnaire to cover 
the cases of fronting which are possible but not found in the corpus. The corpus 

3 This is especially obvious in the examples containing the indefinite marker in Serbian ‘jedan’ 
(one) or ‘neki’ (some) (cf. ivić 1971), as illustrated below:

Neki čovek te čeka.
Some/a man.NOM you-ACC.CL waits
‘Some/a man is waiting for you.’

However, if the noun is used alone, the reference is definite:
Čovek te čeka.
man.NOM you-ACC.CL waits
‘The man is waiting for you.’
4 Popović (1997) associates the information status of a discourse entity with its formal markers 

of definiteness (morphological and lexical), like Kuno (1972), Gundel (1974), inter alia, and does not 
elaborate on this association. The following, for example, is unacceptable:

*Neka/ *Jedna devojka je lepa.
‘*Some/ *A girl is pretty.’
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is composed of online newspaper articles (from Blic, Danas, Večernje novosti and 
Politika, 14 issues, encompassing the time-span from August 8, 2015 to August 18, 
2015), posts from varios blogs and message boards (through Google searches), and 
radio program transcripts (Peščanik, 24 broadcasts; air dates: from December 30, 
2005 to May 29, 2015). The corpus contains 57 examples of TOP (11 of which are 
from the transcripts) and 36 examples of LD (28 of Contrastive Left Dislocation 
(CLD) and 8 of Hanging Topic Left Dislocation (HTLD), all from the transcripts). 
We will rely on the corpus to compare the use of TOP and CLD regarding their acti-
vation status or givenness since, as we will show, they both are contrastive topic 
marking devices, and to see whether HTLD in Serbian is associated with contrastive 
topic marking or topic promotion. In order to do this we will employ the method-
ology of Gregory & Michaelis (2001) as modified by Sturgeon (2008). Since we are 
exploring discourse functions of the structures in question, the examples in the 
following sections are rather lengthy and only their English equivalents are given, 
i.e. the standrad three-line format (glosses) is not used. Therefore, we will try to 
reflect the structure of Serbian examples as much as possible, which sometimes 
may result in highly marked or even ungrammatical structures given as their 
English equivalents. 

3. discourseFuncTionsoFTop.TOP has been shown in English to perform 
two simultaneous functions, namely it establishes a plausible linking relation 
between the denotatum of the topicalized element and the prior context and evokes 
a salient or open proposition for felicity at the time of utterance (cf. birner–ward 
1998; prince 1997; 1998; GreGory–Michaelis2001), as illustrated in (6) below 
from Birner & Ward (1998: 38):

(6)  A: Do you watch football?
 B: Yeah. Baseball I like better.

First, the topicalized constituent ‘baseball’ serves as a link to the prior con-
text or the anchored partially ordered set or poset {sports} inferred via a contextu-
ally licensed or plausible linking relation and the trigger ‘football’ explicitly evoked 
in the previous utterance. Second, a salient or open proposition (OP) is evoked for 
felicity at the time of utterance, presented in the canonical word order as: OP = I 
like-to-X-degree {sports}, where X is a member of the poset {amounts}; the focus 
is ‘better’.5 The sentence has two pitch accents, the primary or nuclear accent (the 
head of a prosodic phrase, an H* tone termed A-accent by JackendoFF 1972) on 
the focused constituent within the clause and a somewhat weaker pitch accent (a 
fall-rise tone, termed B-accent by JackendoFF1972) on the fronted constituent in 
a separate ‘intonational phrase’ (pierrehuMberT 1980). Thus, in example (6B), ‘base-
ball’ is marked with a B-accent and ‘better’ with an A-accent, being the focus of 
the utterance. It could be argued that the intuitive topic in (6) is the hyperonym 

5 In the case of focus preposing, as illustrated below from Birner & Ward (1998: 36), the link 
is the new information or focus, and the open proposition has the form (in the canonical word order) 
OP = It costs X, where X is a member of the poset {prices}; the focus is ‘six dollars’. The sentence 
has one pitch accent on the fronted focus.

A: Where can I get the reading packet?
B: In Steinberg. Six dollars it costs.



57DISCOURSE FUNCTIONS OF TOPICALIZATION AND LEFT DISLOCATION IN SERBIAN

‘sports’ (the discourse topic) not ‘baseball’, and that the function of TOP is to intro-
duce a new sentence topic. Lambrecht (1994) points out that 

“[…] the relevant function of topicalization is not to mark an activation state of a 
referent6 but to mark the referent of a DP as a (particular kind of) TOPIC in the propo-
sition in which it is an argument, as a corollary, to mark the proposition as being about 
the referent of this topic. Such syntactic marking is necessary because in sentences 
with unmarked presuppositional structure accented DPs are not topics but focus 
constituents.”7 (laMbrechT1994: 161)

Let us now look at the (morphological and/or semantic) nature of these links 
and how they are (denotatively) related to the previous context in Serbian. As ex-
pected, the majority of topicalized elements from our corpus were NPs (67%) 
(including pronouns), then PPs (27%), APs (3%) and VPs (3%). Explicitly evoked 
in the previous discourse or not, the denotatum of the fronted element or the link 
was related to the prior context or a discourse topic via some denotative, inferential 
or contextually licensed relation which holds between the link and the anchoring 
poset, as it is exemplified below. Adopting Birner & Ward’s (1998: 219‒226) typology 
based on English examples, the denotative relations found in our corpus are also: 
the set/subset linking relation, the type/subtype linking relation, the part-whole 
linking relation, the linking relation of identity and the greater-than linking relation, 
exemplified in (7), (8), (9), (10), and (11), respectively.

(7) Set/subset relation:
a) Tridesetsedmogodišnja pevačica je bila obučena u drugačijem stilu od onog 
na koji nas je navikla. […] Plavi sako8 je ukombinovala sa plavim kratkim 
šortsem, a laneni komplet joj je savršeno pristajao.9
‘The thirty-seven year old singer was dressed differently from what she got 
us accustomed to. […] The blue jacket she combined with blue short shorts, 
and the linen outfit suited her perfectly.’ 

The link ‘plavi sako’ has not been explicitly evoked in the previous discourse. The 
anchoring poset {a certain dress style} is inferred on the basis of the individual 
poset members.

6 The referent of a topicalized constituent is either evoked or in a salient set relation to some 
already evoked or inferable entities from the discourse. Non-topicalized constituents have the same 
activation properties, such as ‘sciences’ in the example below, Prince’s (1983) example cited by 
Lambrecht (1994: 160):

[I graduated from high school as] an average student. My initiative didn’t carry me any further 
than average. History I found to be dry. Math courses I was never good at. I enjoyed sciences…Football 
was my bag.

7 Lambrecht (1994: 161‒162) illustrates this by the following example. 
Context: a six-year old girl showing additions to her sticker album.
This one we traded, this one we traded, this one she let me have, this one she let me have, this 

one we traded; she let me have this one; this one we traded.
The difference between the topicalized constituents and those in their canonical positions is 

explained in terms of the relation between the referent and the proposition not in terms of the cognitive 
states of the referents in question. Only one occurrence of ‘this one’ is not topicalized. By leaving 
the object ‘this one’ in its canonical position in the second-to-last clause, the speaker marks the referent 
as having a focus not a topic relation to the proposition. 

8 Note the definite form of the descriptive adjective ‘plavi’.
9 http://zena.blic.rs/Moda/34756/Navikli-smo-da-je-vidjamo-u-seksi-izdanjima-ali-da-li-biste-

-je-prepoznali-na-ulici
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b) Svaki zločin je strašan ali od ovog zločina nema veći zločin.10

‘Every crime is horrific but from this crime there is no greater crime.’

The anchoring poset itself, namely {every crime} has been evoked.
The following example from our corpus corresponds to Birner & Ward’s (1998) 

subtype of set/subset linking relation distinguished syntactically, i.e. involving 
the topicalization of an indirect question:

c) Context: Interlocutors are talking about the origin of the term and concept 
‘Serbian, Croatian, or Albanian lands’ after the disintegration of the former 
Yugoslavia. The following statement concludes the discussion:
A o tome šta izaziva bolest nacionalizma, tek nemamo pojma.11

‘And about what causes the disease called nationalism, we have no idea what-
soever.’

The topicalized indirect question addresses one aspect of the proposition already 
established in the discourse. Here, it has been agreed upon that there is strongly 
felt nationalism on each part involved. 

(8) Type/subtype relation:
Ja sam radio 15 godina ‘sve’ [advokatura], a krivicu ne radim evo 10 godina.12

‘I have done “everything” [legal practice] for 15 years, but criminal law I haven’t 
practiced for 10 years now.’

The anchoring poset represents {fields of legal practice}. The link is criminal law.
(9) Part-whole relation:

(a) Mi imamo političku scenu koja je prilično jasno definisana. Sve što mene 
interesuje nalazi se od Koštunice na desnoj strani, pa sve ovamo ulevo do Čede 
i Nataše. Za jedne ću da glasam, ali druge ću da podržim, ako budu izabrani, 
da urade najbolje što mogu.13

‘We have a political scene which is pretty clearly defined. Everything that is 
of interest to me is to the right of Koštunica, and all the way to the left to Čeda 
and Nataša. One of these I will vote for, but the others I will support, if they 
are elected, to do the best they can.’ 

The anchoring poset is {the political scene} defined by politicians which become 
the links after the anchoring poset has been established in the discourse.

(10) Identity relation:
(a) Dženifer je u svojoj 47. godini konačno ostvarila svoj san i postala majka kada 
su njen suprug i ona usvojili šestomesečnu devojčicu. […] Devojčicu bi trebalo da 
donesu kući za par nedelja, a par je prema rečima bliskih prijatelja veoma uzbuđen 
zbog novog ali i najlepšeg poglavlja života.14

‘At the age of 47 Jennifer finally realized her dream and became a mother when her 
husband and her adopted a six-month baby girl. [...] The baby girl they should bring 
home in a few weeks, and the couple are, according to their close friend’s words, 
very excited about this new but the most beautiful chapter of their life.’

10 http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/135/Hronika/1171066/Stravi%C4%8Dno+svedo%C
4%8Denje+o+zlo%C4%8Dinima+OVK+.html

11 http://www.politika.rs/pogledi/Vladimir-Milutinovic/Jugoslavija-i-srpske-zemlje.lt.html
12 http://boljaadvokatura.com/kako-da-znamo-koji-je-koji/
13 http://forum.b92.net/topic/28450-transkript-emisije-pescanik-12052006/
14 http://zena.blic.rs/Bebe/34989/Cestitamo-Dzenifer-Aniston-konacno-postala-majka
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The poset is composed of a singlet on baby girl and no other baby girl is mentioned 
in the prior discourse. 

(11) Greater-than relation:
Mi smo priznali život na Kosovu i mislim da više od toga niko i ne treba da 
nam traži.15

‘We have recognized the life on Kosovo and I think that more than that no one 
should even ask from us.’

The link ‘više od’ is a higher value in the inferred poset {amounts}.
As it has been pointed out, the vast majority of the topicalized elements in our 

corpus are NPs, and all of them turned out to be formally and/or semantically 
definite, i.e. interpreted specifically in a given communicative situation. How-
ever, it is possible to topicalize indefinite NPs (formally and/or contextually), as 
confirmed by our respondents, and illustrated in (12).16

(12) (a) TOP of a specific indefinite NP:
Context: Zadatak se sastoji iz dva dela. Jedan (deo) ću vam objasniti sada.
‘The assignment consists of two parts. One (part) I will explain to you 
now.’17

(b) TOP of a non-specific (non-generic) indefinite NP: 
Context: Otac: Šta bi želeo za rođendan: (neki/nekakav) biciklo ili trotinet?
 Sin: (Neko) biciklo sam bas želeo da tražim da mi kupite.

‘Father: What would you like for your birthday: a bike or a scooter?
Son: A bike I was just meaning to ask you to buy me.’

(c) TOP of a quantified indefinite NP: 
Context: Da nisam bio taksista ne bih živeo sa najlepšom ženom na 
svetu, ne bih imao dvoje predivne dece. Ne bih ostvario mnoge svoje 
snove. U krajnjoj liniji, mnoge ljude ne bih upoznao, pa ni vas.18

‘If I hadn’t been a taxi driver I wouldn’t live with the most beautiful 
woman in the world, I wouldn’t have two wonderful children. I wouldn’t 
have realized many of my dreams. Ultimately, many people I wouldn’t 
have met, including you.’ 

These examples show that all indefinite NPs do not represent brand-new discourse 
entities which cannot be felicitously topicalized (as in: *Neka/ *Jedna devojka je lepa. 

15 http://www.blic.rs/Vesti/Politika/525417/Vucic-Pet-najvaznijih-stvari
16 The indefiniteness of an NP in Serbian is grammaticalized in the form of an indefinite or 

quantificational adjectival (deictic) pronoun (‘neki’ (some), ‘nečiji’ (somebody’s), ‘nekakav’ (of some 
quality) and ‘mnogi’ (many), respectively), adjectival pronoun ‘jedan’ (one) or the indefinite form of 
a descriptive adjective illustrated below from Mrazović & Vukadinović (2009: 306). The adjectives 
are underlined.

(i) It answers the question ‘What kind of town?’ (indefinite):
Ugledali su lep grad na obali mora.
saw AUX beautuful town at seaside
‘They saw a beautiful town at the seaside.’

(ii) It answers the question ‘Which town?’ (definite):
Taj lepi grad je bio Dubrovnik.
that beautiful town AUX was Dubrovnik
‘That beautiful town was Dubrovnik.’
17 The example is modelled on Birner &Ward (1998: 78).
18 http://www.mojnovisad.com/gradske-face/caza-zivot-taksiste-medj-gospodom-narko ma ni-

ma-i-prostitutkama-id2041.html
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(‘*Some/ *A girl is pretty.’). What makes these topicalizations felicitous are the 
linking relations illustrated in (7‒11), part/whole (12a), set/subset (12b), set/subset 
(12c), confirming Birner & Ward’s (1998: 83) claim that topicalization is independ-
ent of (formal and/or semantic) definiteness. 

In the case of PP, AP and VP topicalizations, specificity is irrelevant, but the 
linking relations discussed still apply. The topicalization of a PP has been illus-
trated in (5a). The topicalizations of an AP and a VP are illustrated in (13) and 
(14) below, respectively:

(13) TOP of an AP:
Za puža se kaže da je spor. Čovek ako je spor, znači da je glup, zato se kaže 
da je lenj. Pametan jeste ali ga mrzi. Dakle, nisi spor nego si lenj.19

‘It is said for a snail that it is slow. If a man is slow, it means he is stupid, that 
it why it is said he is lazy. Smart he is but he doesn’t feel like working. So, you 
are not slow but lazy.’

AP topicalization involves the relation of contrast of the link with one of the mem-
bers of the anchoring poset, i.e. one (or more) of the adjectives is affirmed, whereas 
others are negated. Contrasting attributes are not restricted to adjectives. The relevant 
poset includes attributes related to intelligence such as stupid, slow. 

(14) TOP of a VP:
Trenutno sam u takvoj situaciji. Devojka mi se dopada kao nijedna do sada, 
ali ima dečka. Nisam tip koji voli da se meša u tuđe veze ali jednostavno ne mogu 
da odustanem od nje. Dok god vidim i zrno nade za nas, odustati neću.20 
‘At the moment I am in such a situation. I like this girl like no other before, 
but she has a boyfriend. I’m not the kind of guy who likes meddling in other 
people’s affairs but I simply cannot give her up. As long as I see a spark of hope 
for us, give up I won’t’.

The relation of simple identity holds between the link, the VP ‘give up’, and the 
anchoring poset {sigleton give up}. 

If contrast is understood in the sense of Titov (2013), namely that a contras-
tively marked element implies a set of (denotatively related) alternatives (discussed 
above, including the relation of contrast in the sense of affirmation and denial) 
which are activated at the time of utterance and which need not be explicitly 
stated in the discourse, then the discourse function of TOP is to mark contrastive 
sentence topics. 

Now let us consider the discourse properties of LD in Serbian.

4. TwoTypesoFldinserbian.Two types of LD have been identified in Ser-
bian based on prosody and pragmatic effects.21 LD exhibits two kinds of patterns, 
as illustrated in (15) below:

19 http://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/8924-uv-box/page-3
20 http://www.domaci.de/viewtopic.php?p=46965
21 They are also distinguished on the basis of their syntactic properties such as the nature of 

dislocated elements, reconstruction effects, island sensitivity, licensing parasitic gaps, idiom chunking, 
etc., which lies outside the scope of this paper (cf. the doctoral dissertation Topicalization and Left 
Dislocation in English and Serbian (a generative approach), available at: http://www.cris.uns.ac.rs/
publicTheses2016.jsf). 
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(15) a) Jovan, Marija mu veruje.
John.NOM Maria.NOM him.DAT.CL trusts
‘John, Maria trusts him.’   

b) Jovan/Jovanu, njemu Marija veruje.
John.NOM/John.DAT him.DAT.CL Maria.NOM trusts
‘John, Maria trusts him.’   

In (15a), there is no case connectivity between the left-dislocated element and the 
resumptive pronoun (RP henceforth) (cf. Mccloskey 2006, inter alia), the left-dislo-
cated element is in the default or nominative case, and, where possible (for the dative 
and accusative case), resumed by a co-referent weak or clitic pronoun (strongly 
preferred by native speakers to strong or full pronouns, which tend to induce a 
contrastive focus interpretation). In (15b), the RP is a strong or full pronoun marked 
by a special accent we will term contrastive accent, appearing at the left edge of 
the clause and binding the gap within the clause. Case matching between the 
dislocated element and the RP is optional.

The type of LD illustrated in (15a) is similar to the phenomenon termed in 
the literature Hanging Topic Left Dislocation (henceforth HTLD) (cf. sTurGeon2008 
for Czech; GrohMann 2000; 2003 for German, etc.). The kind of LD illustrated 
in (15b) could be termed Contrastive Left Dislocation (henceforth CLD).

Several examples from our corpus show that in the case of HTLD it is also 
possible to use the demonstrative pronoun to ‘that’ which is not at the left edge of 
the clause, as exemplified below:

(16)
Što se tiče tog belega, mislim da je to jedno mnogo složenije pitanje.22

As for that stigma think-I that is that one much more complex issue
‘As for that stigma, I think that is a much more complex issue.’

The left-dislocated element can also be resumed by an epithet phrase:
(17) Jovan, Marija voli tog lažova.
 ‘John, Maria loves that liar.’

The second type of LD found in Serbian will be termed Contrastive Left Dislocation 
(CLD). The RP is always a strong or full pronoun or often a demonstrative pronoun 
(usually ‘to’ (that) when other phrasal category than NP is dislocated) marked by 
a special accent we will term contrastive accent, appearing at the left edge of the 
clause and binding the gap within the clause. Case matching between the dislocated 
element and the RP is optional.23

Resuming by an epithet phrase is also possible with CLD:

22 2 http://forum.b92.net/topic/25919-transkript-emisije-pescanik-10022006/
23 Somewhat more than a half of the respondents preferred the case matching option. In our 

corpus, both options were found: no case-matching and case matching (more no case matching, 
however), illustrated below, respectively.

(i)
A onaj koji me tužio zbog Bele knjige, njemu je dosije čist.
And one.NOM who me sued because of White book him.DAT is file clean
‘And the one who sued me because of the White book, his file is clean.’
(http://forum.b92.net/topic/29897-transkript-emisije-pescanik-30062006/) 
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(18) Jovana, tog lažova Marija voli.
John.ACC that liar Maria.NOM loves

The difference is that, unlike in the case of HTLD (17), in the case of CLD, the 
epithet phrase, i.e. the demonstrative in it, is marked by a contrastive stress and 
raises alternatives in the discourse, i.e. there are more liars other than John that 
Maria could have chosen. Consider a possible continuation. Stressed words are 
capitalized.

(19) a) HTLD: Jovan, Marija voli tog LAŽOVA. (#A Marko, ovog lažova ne podnosi)
b) CLD: Jovana, TOG lažova Marija voli. (A Marko, ovog lažova ne podnosi)

‘John, Maria loves that liar. And Marco, she can’t stand this liar.’ 

Example in (20) is ambiguous between HTLD and CLD, reflected in the 
interpretation, depending on whether the RP is contrastively stressed or not, which 
will be discussed shortly.

(20) Jovan, on je dobar drug. (Svi ga vole; or Marko, nije.)
John.NOM he is good friend (‘Everyone loves him.’ or ‘Marco is not.’)
‘John, he is a good friend.’

4.1. discourseFuncTionsoFhTldandcld.Like TOP, CLD serves the func-
tion of marking a contrastive (sentence) topic based on two properties serving as 
diagnostic of contrastive topics (in addition to contrastive stress), (a) formally, CLD 
is less restricted (than HTLD) with respect to the kind of phrasal categories which 
can be left-dislocated, and (b) functionally, the dislocate implies evoking contrasted 
(denotatively related) alternatives to the discourse entity marked by the dislocated 
element, namely Birner & Ward’s (1998) sets of preposing linking relations discussed 
in the previous section. Examples in (47) below are taken from the corpus and 
illustrate this pragmatic effect of CLD and the kind of a phrasal category dislocated 
(a complex NP (47a), gerund NP (47b), a CP24 (47c) and a co-ordinated NP (47d)).

(47) (a) Hajde da budemo vrlo precizni kad o tim temama govorimo, a ne samo tako 
da lepimo nekakve etikete, ovi su autoritarni, pa onda kažemo ‘daj, i ovi su 
bili autoritarni, daj, i ovi su bili’. Pa da stignemo do naših istoričara kada kažu 
‘mi smo uvek takvi bili, mi smo uvek bili autoritarni, uvek smo bili naciona-
listi, uvek smo imali partijsku državu, uvek smo bili ratoborni.’ […] U stvari, ta 
građanska opcija koju sam isto u poslednje vreme kritikovala, ona se na neki 
način dodiruje sa nacionalistima i da to možda nismo do sada primećivali dok 
nacionalisti nisu došli na vlast.25

‘Let’s be very precise when we talk about those topics, and not just attach some 
labels, these are authoritative, then we say “come on, and these were authori-
tative, and these were.” So we get to our historians when they say “we have 
always been like that, we have always been authoritative, we have always been 
nationalists, we have always has a party state, we have always been belligerent.” 

(ii)
Ove mangupe koji su to snimali, njih treba goniti […].
These thugs.ACC who AUX that recorded them.ACC should prosecute
‘These thugs who were recording that, they should be prosecuted …’
(http://pescanik.net/emisija-26-04-2013/)
24 Complementizer phrase
25 http://pescanik.net/emisija-26-04-2013/
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[…] In fact, that civic option which I have also criticized recently, it26 is close 
to nationalists in a way which we maybe have not noticed until now when 
nationalists came into power.’
(b) Dakle, jedino što je dotični tekstopisac mogao da otvori kao pitanje jesu 
politički stavovi Latinke Perović. Moram da kažem kao istoričar i kao neko 
ko zna Latinku Perović 20 godina, da su mnogi od njenih političkih stavova 
apsolutno pogrešni. Ali korištenje privatnog bekgraunda da bi se jedna osoba 
javno profili sala, da bi se pokazalo valjda koliko je ona loša i negativna pojava 
u srpskom društvu, to je mislim nešto što je zaista za apsolutnu osudu.27

‘So, the only thing that the aforementioned article writer could have raised as an 
issue are the political views of Latinka Perović. I have to say that as a historian 
and someone who has known Latinka Perović for 20 years, that many of her 
political views are absolutely wrong. But using a private background to profile 
a person publicly, to show I guess how bad they are and what a negative figure 
in Serbian society, that I think is something that is absolutely reprehensible.’
(c) Pa ljudi, ako mi po njihovim procenama ulazimo u Evropsku uniju 2020, 
znači, to je 15 godina, pa ako nam za svaki od tih zahteva treba po tri godine, 
to znači da mi imamo još jedno pet zahteva da ispunimo.28

‘And folks, if we according to their assessments join the European Union in 
2020, it means, that is 15 years, and if for every of those conditions we need 
three years, it means that we have five more conditions to meet.’ 
(d) Ako se pogledaju pojedinačne odredbe ovoga zakona, videće se da nema ni 
jednog člana na koji se ne može staviti primedba, počev od same definicije slo-
bode veroispovesti, koja je teistička. […] Što se tiče pravnog položaja crkava 
i verskih zajednica, tu je zaista došlo do pravnog galimatijasa.29

‘If one looks at the individual articles of this law, they will see that there is no 
single article that cannot be made objection to, starting from the very definition 
of the freedom of religion, which is theistic. […] As for the legal position of 
churches and religious communities, it is there that real galimatias has taken place.’ 

Thus, the discourse entities denoted by CLD elements are contrasted with alterna-
tive members of a set. On the other hand, the discourse entities denoted by HTLD 
elements (an NP, a complex NP and an NP, respectively) do not evoke any con-
trasted alternatives, as illustrated in (48) below from the corpus:

(48) (a) A što se tiče Tadića, ja sam izgubio na skupštini Demokratske stranke od 
njega, bili smo protivkandidati za predsednika stranke.30

‘As for Tadić, I lost to him in the assembly of the Democratic party, we were 
candidates for the president of the party.’ 
(b) Ti koji se pozivaju neprekidno na taj narod, nešto s njima nije u redu.31

‘Those who continuously refer to those people, something is wrong with them.’
(c) Jočić, […], on je izgledao kao da bi uhapsio Blera na licu mesta, tako je bio 
dinamičan.32

‘Jocić, […], he looked like he would have arrested Blair on the spot, he was so 
dynamic.’

26 It is ‘she’ in the original (grammatical gender).
27 http://forum.b92.net/topic/29503-transkript-emisije-pescanik-16062006/
28 http://forum.b92.net/topic/27942-transkript-emisije-pescanik-21042006/
29 http://forum.b92.net/topic/26302-transkript-emisije-pescanik-24022006/
30 http://forum.b92.net/topic/26987-transkript-emisije-pescanik-17032006/
31 http://forum.b92.net/topic/28081-transkript-emisije-pescanik-28042006/
32 http://forum.b92.net/topic/29897-transkript-emisije-pescanik-30062006/
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The clitic is not allowed in (48a) or (48b) due to the presence of a preposition (which 
is a proclitic). In (48c), the dislocated constituent functions as a subject. 

Five examples from the corpus contain the demonstrative RP to ‘it’, but the 
left-dislocated element does not evoke any alternatives, the demonstrative is not 
necessarily at the left edge of the clause and it does not carry a contrastive stress 
as exemplified in (49a) and (49b), respectively, illustrating, in fact, HTLD:

(49) (a) Što se tiče tog belega, mislim da je to jedno mnogo složenije pitanje.
‘As for that stigma, I think that is a much more complex issue.’
(b) Ta mašina koju mi vozimo, to je kao motor koji troši 300 litara benzina a 
ima brzinu 3 km na sat i pokvari se posle 10 kilometara puta.
‘That machine which we are driving, that is like an engine which spends 300 litres 
of petrol but attains the speed of 3 km per hour and breaks down after 10 km.’

Thus, as exemplified above, unlike TOP and CLD, HTLD is not a contrastive 
topic marking device and it marks referential topics. However, like in the case of 
TOP and CLD, the entity is discourse familiar in the sense that it either has been 
mentioned in the prior context or it is a member of the salient poset of linking 
relations discussed above. 

In order to show whether HTLD in Serbian is a topic-promoting device, the 
following methodology is applied. Following Gregory & Michaelis (2001) both the 
previous and subsequent contexts are considered since topics tend to persist in the 
subsequent context. As already demonstrated, the role of topic, topicality or topic-
hood is not to be equated with the discourse status of the entity (givenness or 
familiarity), since discourse-new entities can also serve as topics via membership 
in a previously evoked poset. However, since there is a high correlation between 
topichood and evoked status, when considering the prior context or the ‘retrospec-
tive discourse status’ of the entity denoted by the dislocate, Gregory & Michaelis 
(2001: 13) employ two measures which ‘jointly define discourse status but which are 
not mutually entailing’, namely givenness or activation status33 (as a predictability 
scale)34 and anaphoricity (the degree to which a referent is said to have a discourse 
antecedent). Anaphoricity of tokens is measured on a scale of 0-2; a score of ‘0’ 
meaning there is no discourse antecedent, ‘1’ meaning the discourse entity is a 
member of a previously evoked poset, and ‘2’ meaning the discourse entity has 
been previously mentioned. Since already topical referents cannot be promoted 
to topics, Sturgeon (2008: 135) further differentiates between previously mentioned 
entities (the score of ‘2’) employing the Centering Theory (Grosz‒Joshi–weinsTein
1995). Backward looking centers (BLCs), equated with continuing topics, tend to 
be the discourse referents of DPs occupying the syntactic subject position in one 
or more of the past two clauses. If the referent of the dislocate was mentioned in 
previous two clauses and it is not in the syntactic subject position, then it is not a 

33 Givenness is to be understood in Chafe’s (1974: 11) sense as ‘that which the speaker assumes 
to be already present in the addressee’s consciousness at the time of utterance’. 

34 The model of givenness as a predictability scale is based on the correlation between the 
morphosyntactic type of the referring expression used by the speaker and the speaker’s assumptions 
about the hearer’s knowledge of a certain referent. The model employed is the Givenness Hierarchy 
by Gundel, Hedberg & Zacharski (1993). This model will be considered in greater detail in section 4.2 
when contrasting the occurrence of TOP and CLD since they both serve the same pragmatic function. 
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BLC, or a topic, and can be promoted to a topic status. This also applies to our corpus. 
There is one example in which ja ‘I’ is in the syntactic subject position in the previous 
sentence that contains 4 clauses (in the first clause and in the last clause in the form 
of zero anaphora (in brackets)), then reintroduced by the dislocation in the second 
sentence and persists in the following 5 clauses as a topic, as illustrated in (50) below:

(50) Ja nemam ništa protiv, neka ga sahrane tako nehigijenski u tom njegovom dvo-
rištu, neka ga tamo Mira oplakuje, ako se uopšte pojavi, a ( ja) verujem da neće. 
Što se mene tiče, ja zaista o Miloševiću i njegovom liku i delu uopšte nemam 
više šta da kažem, ( ja) mislim, što se mene tiče, ( ja) ne znam, gotov je, i to je to. 
Ako bi ( ja) sada trebalo da pričam o tome šta rade Koštunica, Jočić, Stojković, 
[…], ja se tako osećam da bih sad mogao samo da vrištim. Ali stvarno, nivo 
frustracije je toliko veliki zbog tih ljudi iz DSS-a da jedino ostaje vrištanje. 
A pošto ( ja) nisam sposoban trenutno da artikulišem neke normalne rečenice 
kada su ti ljudi u pitanju, ja bih ti radije nešto rekao o ponašanju, pa evo, G17 
i SPO.35

‘I have nothing against it, let them bury him so unhygienically in his backyard, 
let Mira mourn him there, if she shows up in the first place, and I believe she 
won’t. As far as I am concerned, I have really nothing more to say about Mi lo-
šević’s character and work, I think, as far as I’m concerned, I don’t know, he’s 
finished, and that’s about it. If I should now talk about what Koštunica, Jočić, 
Stojković are doing […], I feel like I could only scream now. And really, the level 
of frustration is such that because of those people from DSS that screaming 
only remains. And since at the moment I am not capable of articulating any 
normal sentences when those people are concerned, I would rather say some-
thing about the behavior of, say, G17 and SPO.’ 

Subject pronouns in Serbian are not omitted when used contrastively ( ja ‘I’ 
in the first sentence). A contrastive stress is also present on the resumptive pronoun 
suggesting that this is CLD rather than HTLD. Every overt usage of ja is perceived 
as contrastive in the rest of the example, in the sense of evoking alternative speakers. 
Thus, this suggests that CLD is not a topic-promoting but a contrasting device. 

As for measuring topic persistence, we adopt Gregory & Michaelis’s (2001) 
modification of Givón’s (1984: 908) quantitative criterion of topic persistance (‘the 
number of times the referent persists as an argument in the subsequent 10 clauses 
following the current clause’) in that it is sufficient to consider 5 following utter-
ances to gain insight into the discourse status of the referent denoted by the fronted 
element due to the conversational nature of the corpus considered (the Switchboard 
corpus).36 A topic persists if its denotatum is referred to in subsequent clauses by 
a lexical NP (repeating), a score of ‘1’, or by pronouns, a score of ‘2’. A score of 
‘0’ means no reference is made to it. As for the examples from our corpus, in 6 
examples of HTLD (out of 8) the topic continues in three to six following clauses, 
in one example only in two (example (49b)). No examples of HTLD were found 
which could be said to have the score of topic persistance ‘0’. In the case of CLD, 
in 18 examples (out of 28), the score of topic persistance is ‘0’. This result also leads 
to the conclusion that CLD unlike HTLD is not a topic-promoting device. 

35 http://forum.b92.net/topic/27718-transkript-emisije-pescanik-14-4-2006/
36 Givón (1984) considered the verbatim transcript of the life story of a 55-year old man from 

New Mexico.
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Finally, let us compare the discourse distributions of TOP and CLD since 
they are both said to have the same pragmatic function.

4.2. Topversuscld.We have seen that both TOP and CLD serve the prag-
matic function of marking contrastive topics. In order to see whether these two 
structures have different discourse distributions, we will consider the activation status 
of the contrastive topic they mark by applying the Givenness Hierarchy model by 
Gundel, Hedberg & Zacharski (1993) as proposed by Gregory & Michaelis (2001). 
In brief, this model, presented in (51) below, distinguishes among 6 cognitives states 
or statuses (information about location in memory and attention state) conventionally 
indicated by different morphosyntactic forms of referring expressions (demonstra-
tives and pronouns) which fall into it, the cognitive statuses being explained below. 

(51) The Givenness Hierarchy (gundel et al. 1993: 275)37

in focus > activated > familiar > uniquely identifiable > referential > type identifiable
{it, {that, this {that N} {the N} {indefinite {a N}
unstressed this N,      this N}
personal stressed
pronouns personal
(he)} pronouns
(HE)}

Type Identifiable – The addressee has a representation of a type of referent. 
E.g. I couldn’t sleep last night. A dog kept me awake. 

Referential – The referent is specific, being introduced into the discourse, 
unknown to the addressee. The addressee can identify the intended speaker’s refer-
ent by the time the sentence has been processed. E.g. I couldn’t sleep last night. 
This dog (next door) kept me awake. 

Uniquely Identifiable – The addressee can identify the speaker’s intended 
referent based on the form of the noun phrase constructing a new representation 
if there is no one in memory. E.g. I couldn’t sleep last night. The dog (next door) 
kept me awake. 

Familiar – The representation of a referent is in the addressee’s memory. E.g. 
I couldn’t sleep last night. That dog (next door) kept me awake. 

Activated – The representation of a referent is in the addressee’s current short-
-term memory, including other entities in the immediate discourse. E.g. I couldn’t 
sleep last night. That kept me awake. 

In focus – The referent is at the current centre of attention. E.g. I couldn’t sleep 
last night. It kept me awake.

The scale is implicational in the sense that ‘each status entails (and is there-
fore included by) all lower statuses [to the right], but not vice versa’ (Gundelet al. 
1993: 276), the contexts corresponding to higher statuses becoming increasingly 
restrictive (thus termed a hierarchy). Since the choice of a certain referring expres-
sion puts a lower limit on the intended cognitive state, speakers can use a less 
informative form to communicate something more informative (corresponding to 

37 Adapted from http://www.sfu.ca/~hedberg/Givenness_Hierarchy.pdf
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a lower and a higher position on the hierarchy, respectively). As an illustration, 
consider the example from Gundel (1993: 296):

(52) Dr. Smith told me that exercise helps. Since I heard it from A DOCTOR, I’m 
inclined to believe it.

Although denoted by an indefinite noun which conventionally signals the 
type-identifiable status, the entity here is assumed to be uniquely identifiable. If 
lower statuses were compatible with higher statuses, i.e. if the only usage of an 
indefinite referring expression were introducing discourse-new entities, then the 
meaning conveyed by this sentence would be that the speaker believes that exercise 
helps because he heard it from someone other than Dr. Smith (gundel et al. 1993: 
296). This upwardly compatible nature of reference interacts with Grice’s (1975: 
26) Maxim of Quantity which explains the distribution of forms over contexts, i.e. 
the choice among referring forms when requirements for the use of more than one 
form are met (gundel et al. 1993: 295).38 Gregory & Michaelis (2001: 15) find 
that the context of the referential act is instrumental in determining the givenness 
status of the referring expression, as illustrated in (53) below:

(53) B: Both my husband and I work and our children are sixth, fourth, and third 
grade. And the school years are wonderful, they’re just wonderful.
A: Uh-huh.
B: The kids, they are real people and they are interesting, and... 

Judging by the morphosyntactic form of the dislocate ‘the kids’ alone, it 
would be labeled as uniquely identifiable. However, it is evident from the prior 
context that the referent of the dislocate has been activated by mentioning the 
referring expression ‘our children’. In other to capture sources of activation other 
than the morphosyntactic form, Gregory & Michaelis employ Prince’s (1981: 245) 
Scale of Assumed Familiarity based on the relationship of an entity to the discourse, 
the category of ‘inferrable’ showing how an entity can acquire a particular cognitive 
status (not representing a disting status or equated with definiteness) (gundel 1993: 
281), thus providing the information not captured by the Givenness Hierarchy.39

Applying the Givenness Hierarchy on our Serbian corpus, we can see that a 
smaller number of categories is necessary to cover the overall data pattern in 
Serbian than in English, as expected since Serbian does not have the category of 
article. There are no uniquely identifiable and referential statuses. Considering the 
data from the transcripts solely (since the transcripts only contained instances of 

38 In accordance with the first clause of the quantity maxim, Q1, (make your contributions as 
informative as required), ‘speakers who use a weakerform [less informative] (entailed) conversationally 
implicate that a stronger form [more informative] (entailing) does not obtain’ (gundel et al. 1993: 295) 
(cf. also horn 1996), e.g. I’ll tell you some of my secrets. +> not all. By contrast, in accordance with 
Q2 (do not make your contribution more informative than is required), ‘the use of a weaker (entailed) 
form implicates a stronger (entaiing) form’ (gundel et al. 1993: 295) when the meaning associated 
with the stronger form is stereotypical (familiar) (aTlas–levinson 1981), e.g. You’ll pass this exam 
if you study harder. +> only if.

39 Consider the examples from Prince (1981b: 237):
(i) I went to the post office and the stupid clerk couldn’t find a stamp.
(ii) Have you heard the incredible claim that the devil speaks English backwards.

In (i), ‘the stupid clerk’ is inferred via its linking relation to the previously evoked entity ‘the post 
office’. In (ii), ‘the incredible claim’ is inferred by means of the information contained in the DP.
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both CLD and TOP), the following results were obtained.40 In the case of TOP, 54% 
of examples were coded as activated (referred to by a stressed personal pronoun, 
ovaj N ‘this N’), whereas in the case of CLD, 36%, as illustrated in (54a) and (54b), 
respectively. The rest were labeled as familiar (referred to by taj N ‘that N’) or N), 
as illustrated in (55a) and (55b), respectively.

(54) a) O ovim katastrofalnim poplavama naravno predsednik vlade nije našao za 
shodno da kaže ni jednu jedinu reč.
‘About these catastrophic floods, of course, the prime minister did not deign 
to say a single word.’
b) Ovo sa ovim bakicama i dekicama na aerodromu, to je užasno uzbudljivo.
‘This with these grannies and grandpas at the airport, that is terribly exciting.’

(55)  a) Tu barijeru ćemo morati da prevaziđemo.
‘That barrier we will have to overcome.’
b) Recimo, taj prigovor kako su nevladine organizacije indiferentne prema 
kršenjima prava Srba, to činjenično nije tačno.
‘Say, that objection that non-governmental organizations are indifferent to the 
infringement of the rights of Serbs, that is not factually true.’ 

The results suggest that TOP tends to be used to refer to discourse entities 
with a higher activation status than CLD. Since the fronted element in both TOP 
and CLD is marked by contrastive stress and the highest degree of discourse sali-
ence in focus allows for unstressed pronouns, no instance of TOP or CLD was 
labeled as in focus.
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Ивана Мишкељин

ДИСКУРСНЕ ФУНКЦИЈЕ ТЕМАТИЗАЦИЈЕ  
И ЛЕВЕ ДИСЛОКАЦИЈЕ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Р е з и м е

Тематизација је механизам обележавања контрастне теме. Термин „контрастно” треба 
схва тити у смислу Титове (2013) као евоцирање алтернатива ентитету који је обележен темати-
зованим елементом у времену исказа тако што се успоставља однос повезаности (енг. linking 
relation) између ентитета и сета алтернатива чији је он члан у односу на отворену пропозицију. 
Те ма ти зација је независна од (формалне и/или семантичке) одеређености. Дискурсно нови 
ентитети се могу успешно тематизовати ако постоји одређени однос повезаности. Демонстри-
рамо типологију односа коју су предложили Бирнер и Ворд (1998), наиме сет/подсет (енг. set/
subset), тип/подтип (енг. type/subtype), целина/део (енг. part-whole), однос идентитета (енг. 
identity), и однос више од (енг. greater-than). У случају тематизације предлошке, глаголске или 
при девскe/прилошке фразе, одређеност је небитна, али поменути односи повезаности и даље 
важе. На основу анализирања претходног контекста (примењујући скалу анафоричности коју 



70 IVANA MIŠKELJIN

су предложили Грегори и Микаелис (2001) и појам уназад оријентисаног центра (енг. backward 
looking center) као што је модификовала Стурџен (2008) и контекст који следи (примењујући 
скалу задржавања теме (енг. topic persistence scale) коју су понудили Грегори и Микаелис 
(2001) закључујемо да је лева дислокација одвојене теме (енг. hanging topic left dislocation) 
сред ство унапређивања теме у српском и обележава референцијске теме док контрастна лева 
дис ло кација (енг. contrastive left dislocation) служи да означи контрастне теме. Контрастна лева 
дислокација и тематизација имају исту дискурсну функцију, наиме функцију обележавања 
контрастних тема. Међутим, с обзиром на активни статус (енг. activation status) контрастне 
теме коју обележавају (анализирано помоћу хијерархије датости (енг. givenness hierarchy), 
коју су предложили Гандел и др. 1993), откривамо да контрастна лева дислокација и тематиза-
ција у српском имају различите дискурсне дистрибуције, наиме тематизација има тенденцију 
да указује на дискурсне ентитете који имају виши активни статус него контрастна лева дисло-
кација.
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На та ша Киш

ЈЕ ДАН ПРИ МЕР ЈЕ ЗИЧ КЕ (НЕ)ЕКО НО МИ ЈЕ:  
СИ НО НИМ СКИ ОД НО СИ МЕ ЂУ ДЕ А ДЈЕК ТИВ НИМ  

ИМЕ НИ ЦА МА СТРА НОГ ПО РЕ КЛА*

У овом ра ду по сма тра не су де а дјек тив не име ни це истог мо тив ног при де ва стра ног 
по ре кла у сво јој осно ви, али са раз ли чи тим су фик си ма. Основ ни за да так био је да се 
утвр ди да ли се по сма тра ни име нич ки па ро ви у са вре ме ном срп ском је зи ку по на ша ју 
као ап со лут ни си но ни ми или ме ђу њи ма по сто је од ре ђе не раз ли ке. Спро ве де но ис тра-
жи ва ње има ло је за циљ да ука же на по тен ци јал не раз ли ке ме ђу овим име нич ким па-
ро ви ма на мор фо ло шком, лек сич ком, син так сич ко-се ман тич ком и праг ма тич ком ни воу.

Кључ не ре чи: де а дјек тив не име ни це, стра не ре чи, си но ни ми, срп ски је зик.

In this pa per we analyze the pa irs of de a djec ti val no uns with the sa me adjec ti ve of fo re ign 
ori gin as the ir ba se, but de ri ved by dif fe rent suf fi xes. The main aim of this re se arch is to analyze 
whet her the se pa irs of de a djec ti val no uns are used as ab so lu te synonyms in con tem po rary Ser-
bian or if they show cer tain morp ho lo gi cal, le xi cal, syntac tic, se man tic or prag ma tic dif fe ren ces.

Key words: de a djec ti val no uns, fo re ign words, synonyms, Ser bian lan gu a ge.

1. Дан ски лин гви ста Ото Је спер сен у сво јим ба вље њи ма је зи ком био је 
за о ку пљен пи та њи ма је зич ког раз во ја и про гре са. Као при ста ли ца иде је 
по сто ја ња иде ал ног је зи ка на сто ји утвр ди ти вред ност ко ју је дан је зик има 
у од но су на је зич ки иде ал. Осно ву ње го ве те о ри је чи ни то да у вред но ва њу 
је зи ка по ла зи пр вен стве но из угла уче сни ка у ко му ни ка ци ји бу ду ћи да „би 
иде ал ни људ ски је зик мо рао би ти нај јед но став ни је и нај лак ше сред ство да 
се људ ска ми сао нај пот пу ни је из ра зи, и то на на чин ко ји је нај лак ши за слу-
ша о ца или чи та о ца” (Jespersen 1970: 119). Пре ма Је спер се ну по јед но ста вље ње 
ком пли ко ва не гра ма тич ке струк ту ре пред ста вља ло би осло ба ђа ње од не по-
треб ног ба ла ста и у том сми слу пред ста вља про ме ну на бо ље (buGarski 1996: 
177). Као на чи не да се по стиг не укуп на еко но мич ност је зи ка Је спер сен упу-
ћу је на скра ћи ва ња свих вр ста (аси ми ла ци је, ха пло ло ги је, елип се, итд.) као 
и сма њи ва ње укуп ног бро ја раз ли чи тих гра ма тич ких об ли ка (buGarski 1996: 
178). Си но ним ске од но се та ко ђе не сма тра чи стом бла го де ти јед ног је зи ка, 
ис ти чу ћи да се мо ра ју ста ви ти „на ва гу пред но сти ко ју до но си по сто ја ње 
пре ци зно из ни јан си ра них из ра за и не по год но сти да се они на у че и за пам те” 
(на во де но пре ма дРАГИЋЕвИЋ 2010: 248). Иа ко има још слич них не га тив них 
ста во ва у ве зи са си но ни ми јом, Рај на Дра ги ће вић на во ди да се о си но ни ми ји 
обич но го во ри као „глав ном по ка за те љу је зич ког бо гат ства” упра во због мо-
гућ но сти да се си но ни ми ма ис ка жу ве о ма та на не зна чењ ске ни јан се (2010: 248).

* Овај рад 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. 
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Овом при ли ком би ће по сма тра ни спе ци фич ни си но ним ски па ро ви де-
а дјек тив них име ни ца,1 спе ци фич ни пре ма свом ста ту су у са мој лек си ко ло-
ги ји, бу ду ћи да се ра ди о об ли ци ма са истом осно вом, али и по сво јем стра ном 
по ре клу. Ра ди се о па ро ви ма де а дјек тив них име ни ца ти па no mi na qu a li ta tis 
стра ног по ре кла,2 чи ни се истог или бли ског зна че ња, а са раз ли чи тим твор-
бе ним фо р ман ти ма (ди вер гент ност / ди вер ген ци ја, кон гру ент ност / кон гру-
ен ци ја, ко хе рент ност / ко хе рен ци ја и сл.). За ни ма ло нас је мо же ли се у ве зи 
са овим ти пом си но ним ских од но са3 го во ри ти о од сту па њу од јед не од те мељ-
них ка рак те ри сти ка је зи ка, од је зич ке еко но ми је, бу ду ћи да се због по не кад 
те шко уоч љи ве раз ли ке ме ђу њи ма мо же по ми сли ти да се ра ди о ап со лут ним 
си но ни ми ма.4 Наш основ ни за да так је сте да по ку ша мо да утвр ди мо ко ји то 
па ра ме три, по сма тра но на ви ше раз ли чи тих је зич ких ни воа, сво јим де ло ва-
њем по др жа ва ју по сто ја ње обе фор ме ових име ни ца у са вре ме ном срп ском 
је зи ку. Ва жан циљ овог ис тра жи ва ња је сте ис пи ти ва ње уло ге праг ма тич ких 
чи ни ла ца при ода би ру јед ног или дру гог об ли ка у кон крет ном је зич ком кон-
тек сту од стра не го вор ни ка са вре ме ног срп ског је зи ка. 

С об зи ром на број ност па ро ва де а дјек тив них име ни ца овог ти па, ана ли-
зом је об у хва ће но 18 на су мич но ода бра них па ро ва. Ана ли за тре ба да ука же 
на де ри ва ци о не мо де ле ових име ни ца, од ре ђе не обра сце њи хо ве лек си ко граф-
ске об ра де, као и на лек сич ке, син так сич ко-се ман тич ке и праг ма тич ке карак-
теристикe ових си но ним ских па ро ва, ка ко би се по ка за ле смер ни це не ких 
бу ду ћих ис тра жи ва ња.

На ша ана ли за про ве де на је на кор пу су ко ји са чи ња ва ју сле де ћи име нич-
ки па ро ви: екви ва лент ност / екви ва лен ци ја, екс тра ва гант ност / екс тра ва-
ган ци ја, иму ност / иму ни тет, ин до лент ност / ин до лен ци ја, ком пе тент ност 
/ ком пе тен ци ја, кон зи стент ност / кон зи стен ци ја, кон цен три са ност / кон-
цен тра ци ја, ко ре ла тив ност / ко ре ла ци ја, ко р пу лент ност / ко р пу лен ци ја, ле-
ги тим ност / ле ги ти ми тет, пре по тент ност / пре по тен ци ја, ре зиг ни ра ност 
/ ре зиг на ци ја, ре ла тив ност / ре ла ти ви тет, спе ци јал ност / спе ци ја ли тет, 
то ле рант ност / то ле ран ци ја, фа сци нант ност / фа сци на ци ја, фре квент ност 
/ фре квен ци ја, фру стри ра ност / фру стра ци ја. Њи хо ва зна че ња и лек си ко граф-
ска об ра да пре у зе ти су из ше сто том ног Реч ни ка срп ско хр ват ско га књи жев ног 
је зи ка Ма ти це срп ске, из јед но том ног Ма ти чи ног Реч ни ка срп ског је зи ка (у 
да љем тек сту РМС и РСЈ) и Ве ли ког реч ни ка стра них ре чи и из ра за Ива на 
Клај на и Ми ла на Шип ке (2007). Као из вор при ме ра упо тре бе по сма тра них 
име ни ца у кон крет ном је зич ком кон тек сту по слу жио је елек трон ски Кор пус 
са вре ме ног срп ског је зи ка Ду шка Ви та са (www.kor pus.matf.bg.ac.rs).

1 О про це су но ми на ли за ци је по мо ћу де а дјек тив них име ни ца ви де ти у: БУГАРсКИ 2004; 
РАдОвАНОвИЋ – БУГАРсКИ 2007; КИш 2016а. 

2 О де а дјек тив ним име ни ца ма стра ног по ре кла ви де ти де таљ ни је у: КИш 2015.
3 О пој му си но ни ми је, основ ним ка рак те ри сти ка ма и ти по ви ма си но ни миј ских од но са 

де таљ ни је ви де ти у: ГОРТАНПРЕмК 1997: 140–145; prćić 1997: 97–101; šipka 1998: 44–46; дРАГИ
ЋЕвИЋ 2010: 244–264.

4 Ап со лут ни си но ни ми се че сто до жи вља ва ју као ба ласт бу ду ћи да је зик не тр пи го ми-
ла ње је зич ких је ди ни ца исте вред но сти (дРАГИЋЕвИЋ 2010: 248).
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Иа ко овом ис тра жи ва њу не при сту па мо уз угла лек си ко ло ги је, сва ка ко 
је ва жно на са мом по чет ку ука за ти на основ не си но ним ске ка рак те ри сти ке 
при сут не у овим име нич ким па ро ви ма.

Под си но ни ми ма, тач ни је лек сич ким си но ни ми ма под ра зу ме ва ће мо 
„лек сич ке је ди ни це ко је ре фе ри ра ју на исти ре фе рент” (TaFra 2005, на ве де но 
пре ма: дРАГИЋЕвИЋ 2010: 248). За на шу је те му ве о ма ва жно пи та ње сма тра ју 
ли се лек се ме са истом осно вом, од но сно истим ко ре ном, си но ни ми ма. Дан ко 
Шип ка је ми шље ња да се у том слу ча ју ра ди са мо о ме ђу лек сем ским ду бле ти-
ма ти па фи ло со фи ја – фи ло зо фи ја, ухо – уво, јев тин – јеф тин (1998: 44). За 
раз ли ку од ње га Рај на Дра ги ће вић при хва та по де лу на јед но ко рен ске си но ни-
ме (спа си лац – спа си тељ) и раз но ко рен ске си но ни ме (до мо ви на – отаџ би на) 
(2010: 246).

Спе ци фич ност ових си но ним ских па ро ва чи ни и на чин њи хо вог на стан ка. 
Они пред ста вља ју сво је вр сну ком би на ци ју два из во ра си но ним ских од но са: 
по зајм љи ва ње лек се ма из не ког стра ног је зи ка и твор бе ни про цес ко ји под-
ра зу ме ва да се на осно ву при де ва по зајм ље ног из не ког стра ног је зи ка до да ју 
до ма ћи твор бе ни фор ман ти.5

Пред мет на шег ра да не ће би ти утвр ђи ва ње вр сте си но ним ских од но са 
ни ти утвр ђи ва ње ком по не на та ин хе рент не лек сич ке се ман ти ке на ко ји ма се 
ови си но ним ски од но си у срп ском је зи ку те ме ље. Ми ће мо за пра во по ку ша ти 
да по ка же мо ка ко су ови име нич ки па ро ви укло пље ни у струк ту ру срп ског 
је зи ка.

2. По ђе мо ли од мор фо ло шког ни воа, ви де ће мо да у са вре ме ном срп ском 
је зи ку на су прот до ма ћим су фик си ма за по и ме ни ча ва ње при де ва6 (-ост, -ство, 
-ина, -оћа, -ота, -оба, -ило, -лук, -ица)7 сто је стра ни су фик си (-ци ја, -итет, -изам, 
-ија, -ери ја, итд.).8 Нај фре квент ни јим до ма ћим су фик сом -ост из во де се име-
ни це под јед на ко и од осно ва, мо тив них при де ва, до ма ћег и стра ног по ре кла. 
Стра ни су фик си се пак по пра ви лу спа ја ју са осно ва ма та ко ђе стра ног по ре кла 
(КлАјН 2003: 218). „Нај ве ћи део ових ре чи по сто ји да нас и у дру гим европ ским 
је зи ци ма, та ко да спа да ју у ин тер на ци о на ли зме” (КлАјН 2003: 218), и као већ 
из ве де не ре чи ула зе у срп ски је зик.

У овом ра ду по сма тра ни су па ро ви име ни ца стра ног по ре кла са истим 
мо тив ним при де вом у осно ви, при че му по ла зи мо од прет по став ке9 да су 
об ли ци из ве де ни по мо ћу стра них су фик са де ри ви ра ни већ у је зи ку да ва о цу,10 

5 Рај на Дра ги ће вић раз ли ку је че ти ри из во ра си но ни ми је: 1) ства ра ње екс пре сив не 
ле си ке (нпр. спа ва ти – чма ва ти, џо ња ти, пај ки ти, на на ти, ну на ти), 2) ства ра ње се кун дар них 
зна че ња лек се ма (нпр. го во ри ти и гу ка ти), 3) твор бе ни про це си (нпр. за ћу та ти и ућу та ти), 
4) по зајм љи ва ње из стра них је зи ка (нпр. ак це нат и на гла сак) (2010: 249–250).

6 По сма тра не су са мо име ни це из кла се no mi na qu a li ta tis, док име ни це ти па no mi na at tri-
bu ti va ни су би ле укљу че не у ана ли зу.

7 Ин вен тар ових су фик са ви де ти у: БУГАРсКИ 2004: 304; КОПРИвИцА 2006. 
8 Ви де ти де таљ ни је у: КлАјН 2003.
9 Ова кав за кљу чак про из и ла зи из твор бе не ана ли зе ових име ни ца Стје па на Ба би ћа (20023) 

и Ива на Клај на (2003), али и њи хо ве лек си ко граф ске об ра де, о че му ће би ти ви ше ре чи ка сни је.
10 У при лог ово ме го во ри сту ди ја Тво р ба име ни ца од при де ва Ве ри ца Ко при ви ца (2007) 

у ко јој ау тор ка уоп ште не по сма тра су фик се стра ног по ре кла по мо ћу ко јих се из во де име ни це 
no mi na qu a li ta tis.
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док су име ни це са до ма ћим су фик сом -ост де ри ви ра не у срп ском као је зи ку 
при ма о цу од по зајм ље ног и адап ти ра ног при де ва стра ног по ре кла.11

Су фик сом -ост из во де се име ни це од опи сних и рет ко од но сних при де ва. 
Ове име ни це има ју ап стракт но зна че ње, озна ча ва ју осо би ну, свој ство, ста ње, 
а кат кад и по ја ву свој стве ну пој му ко ји се озна ча ва при де вом у осно ви (babić 
20023: 315).

Исту функ ци ју има про дук тив ни стра ни су фикс -ци ја. Њи ме се из во де 
име ни це од при дев ских осно ва12 ко је се за вр ша ва ју на -тан – дис кре тан 
(КлАјН 2003: 250). Стје пан Ба бић упу ћу је са мо на две име ни це из ве де не овим 
су фик сом: аро ган ци ја (осо би на оно га ко ји је аро ган тан) и еле ган ци ја (осо-
би на оно га ко ји је еле ган тан), док за име ни цу иг но ран ци ја ка же да се мо же 
про ту ма чи ти и као гла гол ска и као при дев ска из ве де ни ца (babić 20023: 
227).

За стра ни су фикс -итет (од фр. -ité пре ко не мач ког -ität) Иван Клајн на-
во ди да слу жи за гра ђе ње ап стракт них име ни ца од при де ва ла тин ског по ре кла 
(ре ђе од име ни ца). По зна че њу је ана ло ган на шем -ост, та ко да не ки пут на-
ла зи мо и си но ни ми ју као у ре ла ти ви тет = ре ла тив ност, вир ту о зи тет = 
вир ту о зност, ле ги ти ми тет = ле ги тим ност, но ви тет = но вост (где се ла-
тин ски при дев и об ли ком и зна че њем по ду да ра с на шим). Ре чи као иму ни-
тет,13 ку ри о зи тет, елек три ци тет, ме ђу тим, не ма ју екви ва лен та с до ма ћим 
су фик сом, а не ки пут до ла зи до се ман тич ке ди фе рен ци ја ци је: спе ци ја ли тет 
(у ре сто ра ну, че сто и фи гу ра тив но) – спе ци јал ност (у ме ди ци ни и дру гим 
стру ка ма), сте ри ли тет обич но у зна че њу ‛не плод ност’, сте рил ност у сми слу 
од су ства за ра зних кли ца; сен зи би ли тет, из раз оми љен у кри ти ци и есе ји сти-
ци по след њих де це ни ја, има спе ци фич но зна че ње ко је ни је јед на ко са сен-
зи бил ност ‛осе ћај ност’. Да ља ана ли за, пр вен стве но на праг ма тич ком ни воу, 
скре ну ће па жњу на раз ли ке у сте пе ну се ман тич ке ди фе рен ци ја ци је, на ска-
ли ра ност лек сич ко-се ман тич ких ка рак те ри сти ка ових име нич ких па ро ва. 
На да ље, Клајн ука зу је и на мо гу ће уда ља ва ње од са мог при дев ског зна че ња, 
што је ви дљи во у мно гим ре чи ма као што су иден ти тет, мен та ли тет, екс-
тре ми тет, ло ка ли тет, то на ли тет (у му зич ком зна че њу) и слич ни ма (2003: 
245–246). С дру ге стра не, Стје пан Ба бић го во ре ћи о су фик су -итет на во ди да 
се у би ра ни јим тек сто ви ма уме сто име ни ца са овим твор бе ним фор ман том 
упо тре бља ва ју до ма ће ре чи или из ве де ни це од при дев ских осно ва су фик сом 
-ост (ак тив ност) (babić 20033: 362).

Да кле, су де ћи пре ма мор фо ло шким и де ри ва ци о ним ка рак те ри сти ка ма 
ових име нич ких па ро ва мо же се ре ћи да се ра ди о ал тер на тив ним об ли ци ма, 
нај че шће без се ман тич ких раз ли ка ме ђу њи ма ко је би уно си ли са ми су фик си 
бу ду ћи да су се ман тич ки не мар ки ра ни.

11 О при мар ној и се кун да р ној адап та ци ји по зајм ље ни ца на свим је зич ким ни во и ма ви-
де ти у: Filipović 1986.

12 Ре ђи је слу чај из во ђе ња име ни ца од гла гол ске осно ве (ре дук ци ја, ин дук ци ја, про дук ци ја 
и сл.)

13 Ана ли за кор пу са по ка за ла је да у са вре ме ном срп ском је зи ку ипак по сто ји екви ва лент 
са до ма ћим су фик сом – иму ност.
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3. Ме ђу тим, по ла зе ћи од ова ко од ре ђе них мор фо ло шких ка рак те ри сти-
ка по сма тра них име нич ких па ро ва, уо ча ва се да њи хо ва лек си ко граф ска 
об ра да у РМС и РСЈ ипак ни је до след но из вр ше на. Ра ди се за пра во о не у јед-
на че ном мар ки ра њу ових лек се ма пре ма по ре клу. По пра ви лу се име ни це са 
су фик си ма -ци ја и -итет на во де као по зајм ље ни це, упу ћи ва њем на њи хо во 
по ре кло, од но сно је зик да ва лац, док тај по да так код име ни ца са истим мо тив-
ним при де вом и су фик сом -ост нај че шће би ва из о ста вљен.14 Из у зе так пред-
ста вља ју име ни це кор пу лент ност и фа сци нант ност, по сма тра не та ко ђе као 
стра не ре чи ла тин ског по ре кла. Зна чај но је у ве зи са тим пра ти ти на во ђе ње 
мо тив них при де ва у овом реч ни ци ма, бу ду ћи да се и ту уо ча ва ју не до след-
но сти – за не ке од тих при де ва на во ди се стра но по ре кло (нпр. ле ги ти ман, 
ре ла ти ван, то ле ран тан15, екс тра ва ган тан16), а за не ке не (нпр. екви ва лен тан, 
кор пу лен тан, фа сци нан тан). До след ност у овом по гле ду оче ки ва но на ла зи мо 
у Ве ли ком реч ни ку стра них ре чи и из ра за (КлАјН – шИПКА 2006), где се пре-
ци зно упу ћу је на ети мо ло ги ју при де ва и име ни ца из ве де них стра ним су-
фик си ма, док се код име ни ца са до ма ћим су фик сом -ост са мо упу ћу је на 
од го ва ра ју ћи мо тив ни при дев, чи ме се на гла ша ва да се ра ди о име ни ца ма 
де ри ви ра ним у срп ском је зи ку и пот пу но укло пље ним у струк ту ру срп ског 
је зи ка.

4. Но, сва ка ко је ва жни је пи та ње сте пе на си но ни мич но сти ових име нич-
ких па ро ва с об зи ром на исти мо тив ни при дев и твор бе не фо р ман те, се ман-
тич ки не мар ки ра не, чи ја је основ на функ ци ја из во ђе ње де а дјек тив них име-
ни ца ти па no mi na qu a li ta tis. У по тра зи за од го во ром на ово пи та ње по шли 
смо од њи хо ве лек сич ке се ман ти ке на ве де не у реч нич ким од ред ни ца ма у 
РМС, РСЈ и Ве ли ком реч ни ку стра них ре чи и из ра за. Бу ду ћи да смо про сто-
ром и оби мом ра да огра ни че ни, ре зул та те упо ред ног по сма тра ња зна че ња 
име ни ца у овим реч ни ци ма пред ста ви ће мо у та бе ли. Име ни це ни су на во ђе не 
азбуч ним ре дом, већ пре ма се ман тич ким од но си ма у ко ји ма се на ла зе. Озна-
ком ≤ мар ки ра не су си ту а ци је у ко ји ма се име ни ца са на став ком -ост де фи-
ни ше као „осо би на оно га ко ји је...”, док се, с дру ге стра не, за име ни це са стра-
ним су фик сом на во ди ети мо ло ги ја, ин хе рент на лек сич ка се ман ти ка као и 
евен ту ал на при пад ност по себ ним де ло ви ма лек си ко на, тер ми но ло ги ји од ре-
ђе них на уч них обла сти. Уко ли ко реч ник не бе ле жи да ту лек се му, у та бе ли 
је то озна че но зна ком Ø.

14 Сва ка ко се мо ра има ти на уму да по сма тра ни реч ни ци срп ског је зи ка, РМС и РСЈ, ни су 
ети мо ло шки реч ни ци, те да се по да ци о по ре клу ре чи не да ју ап со лут но до след но. Овом при-
ли ком же ле ли смо са мо да ука же мо на не у јед на че ност на во ђе ња си но ним ских па ро ва по сма-
тра них де а дјек тив них име ни ца, што би се мо гло сма тра ти по тен ци ја ним по ка за те љем или 
пак раз ло гом њи хо ве ди фе рен ци ја ци је у са мој је зич кој упо тре би. 

15 За ни мљи во је да се из ве де ни це од при де ва ле ги ти ман, ре ла ти ван, то ле ран тан у овим 
реч ни ци ма не на во де као ре чи стра ног по ре кла.

16 О по тре би ујед на ча ва ња лек си ко граф ске об ра де при де ва и име ни ца овог ти па го во ри 
и при мер при де ва екс тра ва ган тан, ко ји се у РСЈ на во ди као по зајм ље ни ца из ла тин ског, док 
та кве од ред ни це не ма код име ни ца екс тра ва гант ност и екс тра ва ган ци ја, а РМС са мо за име-
ни цу екс тра ва ган ци ја упу ћу је на ње но стра но по ре кло.
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Та бе ла 1: Си сте ма ти за ци ја име нич ких па ро ва пре ма реч нич ким де фи ни ци ја ма

РМ С Р СЈ Ве ли ки реч ник 
стра них ре чи и из ра за

1) екви ва лент ност екви ва лен ци ја си но ни ми17 си но ни ми си но ни ми
2) екс тра ва гант ност екс тра ва ган ци ја си но ни ми си но ни ми пар ци јал ни18 си но ни ми19

3) ле ги тим ност ле ги ти ми тет си но ни ми си но ни ми си но ни ми
4) ре ла тив ност ре ла ти ви тет си но ни ми си но ни ми си но ни ми
5) иму ност иму ни тет ≤ ≤ си но ни ми
6) ин до лент ност ин до лен ци ја ≤ ≤ си но ни ми
7) кор пу лент ност кор пу лен ци ја ≤ си но ни ми ≤
8) пре по тент ност пре по тен ци ја ≤ си но ни ми ≤
9) то ле рант ност то ле ран ци ја ≤ ≤ пар ци јал ни си но ни ми20

10) ком пе тент ност ком пе тен ци ја Ø Ø си но ни ми
11) ко ре ла тив ност ко ре ла ци ја Ø Ø си но ни ми
12) фре квент ност фре квен ци ја Ø си но ни ми Ø
13) кон зи стент ност кон зи стен ци ја ≤ Ø си но ни ми
14) кон цен три са ност кон цен тра ци ја ≤ ≤ Ø
15) фру стри ра ност фру стра ци ја Ø ≤ ≤

16) ре зиг ни ра ност ре зиг на ци ја пар ци јал ни 
си но ни ми21

пар ци јал ни 
си но ни ми Ø

17) спе ци јал ност спе ци ја ли тет раз ли чи та 
зна че ња 

ра зли чи та 
зна че ња ра зли чи та зна че ња

18) фа сци нант ност фа сци на ци ја ≤ ≤ раз ли чи та зна че ња

Ви ди мо да се услов но из два ја ју че ти ри мо гу ће си ту а ци је. Пр ва че ти ри 
име нич ка па ра на во де се као си но ни ми. Дру гу гру пу чи не они име нич ки па-
ро ви у ко ји ма је зна че ње име ни ца са су фик сом -ост де фи ни са но упу ћи ва њем 
на мо тив ни при дев по мо де лу „осо би на оно га ко ји је...”, док се код име ни ца 
са стра ним су фик сом на во де све се ман тич ке ре а ли за ци је да тих лек се ма, при 

17 Ка да се у реч ни ци ма уме сто на во ђе ња зна че ња име ни це са мо упу ћу је на дру гу име ни цу 
истог зна че ња, он да смо те име ни це у та бе ли озна чи ли као си но ни ми.

18 О ти по ло ги ји си но ни ми је и од но су си но ни ми је и по ли се ми је ви де ти у: дРАГИЋЕвИЋ 
2010: 251‒253.

19 екс тра ва гàнтнōст, – нео бич ност, на стра ност, не у ме ре ност, пре те ра ност.
екс тра ва гàн ци ја, -ē ж [нлат. еxtra va gan tio, в. ек стравагантан] 1. в. екс тра ва гант ност. 2. скло ност 
ка тро ше њу нов ца.

20 то ле рàнтнōст, -ости ж [в. толерантан] осо би на, ста ње оно га ко ји је то ле ран тан; по мир-
љи вост, тр пе љи вост, не а гре сив ност.
то ле рàн ци ја, -ē ж [лат.to le ran tia од to le rans то ле ран тан од to le ra re толерисати] 1. од нос у ко ме не ко 
пот пу но при хва та дру гог, ње го ве дру га чи је оби ча је, уве ре ња, ми шље ња и др.; по мир љи вост, 
тр пе љи вост. 2. техн. при хва тљи во од сту па ње од за да те ве ли чи не.

21 ре зиг ни ра ност, -ости ж ста ње оно га ко ји је ре зиг ни ран, по ми ре ност са суд би ном, 
рав но ду шност.
ре зиг на ци ја ж лат. 1. по ми ре ње са оним што ће не из бе жно до ћи, што се не мо же из бе ћи, пре-
да ност суд би ни, рав но ду шност пре ма све му. 2. отва ра ње те ста мен та, опо ру ке.
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че му су и оне од ре ђе не као осо би не, ста ња, про це си ко ји су озна че ни мо тив-
ним при де вом. У че му је он да се ман тич ка раз ли ка ме ђу њи ма? Оно што се 
из реч нич ких де фи ни ци ја ових име ни ца мо же из ве сти као за кљу чак је сте 
да се код име ни ца са су фик сом -ост у пр ви план по ста вља њи хо ва се кун дар-
ност у де ри ва ци о ном сми слу, од но сно њи хо ва ка те го ри за ци ја као де а дјек-
тив не име ни це ко је при па да ју оп штем лек сич ком фон ду. С дру ге стра не, 
име ни це са стра ним твор бе ним фор ман ти ма мар ки ра не су као ре чи стра ног 
по ре кла што под ра зу ме ва нео п ход ност екс пли ка ци је њи хо ве се ман тич ке 
адап та ци је у срп ском је зи ку, од но сно пре ци зно на во ђе ње зна че ња у ко јем се 
да та име ни ца упо тре бља ва у је зи ку при ма о цу, при че му је озна че но ко јим де-
ло ви ма лек си ко на срп ског је зи ка при па да ју, оп шем или пак тер ми но ло ги ја ма 
од ре ђе них на уч них обла сти. Да кле, ако се за не ма ри по тен ци јал на раз ли ка 
усло вље на упо тре бом име ни ца са стра ним су фик си ма као тер ми на (кон цен-
тра ци ја, ре зиг на ци ја, то ле ран ци ја), не ја сно оста је је су ли ови име нич ки 
па ро ви си но ни ми и ако ни су, у че му је он да се ман тич ка раз ли ка ме ђу њи ма. 

Као тре ћа гру па из два ја ју се име нич ки па ро ви чи ји је дан члан, по пра-
ви лу су то име ни це са до ма ћим на став ком -ост, ни је за бе ле жен или са мо у 
јед ном од реч ни ка или пак у два по сма тра на реч ни ка. Из у зе так у том по гле-
ду је сте пар кон зи стент ност – кон зи стен ци ја, бу ду ћи да у РСЈ не ма за бе-
ле же ног об ли ка кон зи стен ци ја. Ста ти стич ке по дат ке ко је нам у ве зи са тим 
пру жа ју по сма тра ни реч ни ци не би ва ља ло уоп шта ва ти без уви да у ак ту ел но 
је зич ко ста ње. По треб но је спро ве сти ис тра жи ва ње ко је би по ка за ло да ли 
име ни це се кун дар но из ве де не у срп ском је зи ку од стра них при де ва на став-
ком -ост по сто је у лек сич ком си сте му као ал тер на тив ни об ли ци свим име ни-
ца ма са стра ним су фик си ма или та ме ста у не ким слу ча је ви ма оста ју не по-
пу ње на. При том се не ми сли на мо гућ ност са мог њи хо вог из во ђе ња, већ на 
њи хо ву упо тре бу у са вре ме ном срп ском је зи ку. Сва ка ко је ва жно пи та ње и 
је су ли оне под јед на ко фре квент не у упо тре би ко ли ко и њи хо ви ал тер на тив ни 
об ли ци са стра ним су фик си ма.

Тек у ма њем бро ју су ча је ва, у на шем кор пу су од 18 име нич ких па ро ва 
у са мо два, уо ча ва се се ман тич ко уда ља ва ње ко је до во ди до то га да би се мо-
гло го во ри ти о раз ли чи тим зна че њи ма ових име ни ца. Та ко име ни ца спе ци јал-
ност, на шта и Клајн ука зу је, зна чи 1. осо би на оно га што је спе ци јал но, 2. ужа 
стру ка, уже струч но зна ње, 3. по себ но уме ће, спрет ност, ве шти на, док се 
име ни ца спе ци ја ли тет у свом пр вом зна че њу у пот пу но сти раз ли ку је од 
име ни це спе ци јал ност: 1. по себ на, ис так ну та вр ста не ког про из во да или вр ста 
хра не, али у дру гом свом зна че њу, 2. по себ ност, осо бе ност, ка рак те ри сти ка 
(РМС и РСЈ), и да ље је њен пар ци јал ни си но ним. У дру гом слу ча ју, сва три 
реч ни ка ука зу ју на зна чај ну се ман тич ку ди фе рен ци ра ност име нич ког па ра 
фа сци нант ност и фа сци на ци ја.22

22 фа сци нàнтнōст, -ости осо би на оно га ко ји је фа сци нан тан, оно га што је фа сци нант но.
фа сци на ци ја ж лат. оп чи ња ва ње, оп се њи ва ње (РМС и РСЈ). 
фа сци нàнтнōст, -ости ж лат. осо би на оно га што је фа сци нант но. 
фа сцинá ци ја, -ē ж [лат. fa sci na tio од fa sci nans за но сан од fa sci na re одушевити] 1. сна жан и не-
о до љив ути сак ко ји иза зи ва не ка по ја ва, пред ста ва, лич ност и сл. 2. оду ше вље ност, оп чи ње-
ност, оча ра ност, за не се ност (КлАјН – шИПКА2006).
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Као што ви ди мо, реч нич ке де фи ни ци је ових име ни ца ди рект но или 
ин ди рект но упу ћу ју на исто знач ност по сма тра них име нич ких па ро ва, при 
че му нам сте пен се ман тич ке ди фе рен ци ја ци је ме ђу њи ма ни је по знат, осим 
у слу ча је ви ма мар ки ра не тер ми но ло шке упо тре бе не ких од име ни ца и 
у огра ни че ном бро ју си ту а ци ја у ко јим до ла зи до раз ви ја ња раз ли чи тих 
зна че ња.

5. Сти же мо, и до ана ли зе зна че ња и упо тре бе ових име нич ких па ро ва 
у оства ре ним ре че ни ца ма, до син так сич ко-се ман тич ког и праг ма тич ког 
ни воа је зи ка.

Ура ђе не су две вр сте ана ли зе, обе спро ве де не ан ке том ме ђу 37 сту де-
на та ма стер сту ди ја 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. Ис пи та ни ци су ци ља но би ра ни јер нам је у фо ку-
су овог де ла ис тра жи ва ња би ла под јед на ко и ком пе тен ци ја ко да и ком пе-
тен ци ја ко му ни ка ци је, њи хо во лин гви стич ко зна ње али и не је зич ки па ра-
ме три ко ји ути чу на њи хов ода бир јед ног или дру гог об ли ка у кон крет ном 
је зич ком кон тек сту.

У пр вој ан ке ти за да так ис пи та ни ка био је да у ре че ни ца ма пре у зе тим 
из елек трон ског Кор пу са са вре ме ног срп ског је зи ка од по ну ђе на два об ли-
ка, име ни ца са су фик сом -ост и име ни ца са стра ним фор ман том, под ву ку 
ону име ни цу за ко ју сма тра ју да је од го ва ра ју ћа у да том кон тек сту, уз 
оста вље ну мо гућ ност да уко ли ко не уо ча ва ју ни ка кве раз ли ке, мо гу под-
ву ћи обе име ни це. Као илу стра ци ју на во ди мо је дан сег мент спро ве де не 
ан ке те:

Уме сто то га, ну ди се го то во дир љи ва до за уљуд но сти, на ив но сти, по ли тич ке 
ко рект но сти и мо рал не екви ва лент но сти / екви ва лен ци је свих ак те ра у при чи 
о зло чи ни ма без ка зне.
Усло ви и по сту пак но стри фи ка ци је ди пло ме, од но сно утвр ђи ва ње екви ва-
лент но сти / екви ва лен ци је стра не школ ске јав не ис пра ве бли же се уре ђу је 
ста ту том уни вер зи те та и фа кул те та.
... и ком па ти бил ност ди пло ма по ре ди ли са од го ва ра ју ћим аме рич ким фа ку л-
те ти ма, по твр ђу ју ћи екви ва лент ност / екви ва лен ци ју уве ре њем до би је ним од 
аме рич ке аген ци је АБЕТ. 
Сна ге „но вог по рет ка” на сто ја ле су да ус по ста ве екви ва лент ност / екви ва лен-
ци ју из ме ђу срп ске по ли ти ке у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји са по ли ти ком на сту-
па ју ће ре пре си је...

Наш циљ је у овој ан ке ти био са мо да се утвр ди да ли ис пи та ни ци ове 
име нич ке па ро ве сма тра ју ап со лут ним си но ни ми ма, што би зна чи ло њи-
хо ву ал тер на тив ну, пот пу но рав но прав ну упо тре бу у ис тој ре че ни ци, или 
ме ђу њи ма уо ча ва ју раз ли ке, што се ви ди кроз опре де љи ва ње ис пи та ни ка 
за је дан од об ли ка. Ре зул та ти ан ке те пред ста вље ни су у про цен ти ма ко ји 
по ка зу ју ко ли ко се укуп но пу та у свим по ну ђе ним ре че ни ца ма ис пи та-
ни ци опре де љу ју за је дан од об ли ка или пак за оба об ли ка по ну ђе них 
име ни ца.
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Та бе ла 2: Фре квен ци ја упо тре бе по сма тра них име ни ца у кон крет ном је зич ком кон тек сту

Име нич ки па р
и ме ни ца са 
су фик сом 

-ост

и ме ни ца са 
стра ним 

су фик со м

и сто знач ност 
име ни ца 

ек стра ва гант ност и екс тра ва ган ци ја 44 39 17
иму ност и иму ни тет 43 45 12
ком пе тент ност и ком пе тен ци ја 35 48 17
ле ги тим ност и ле ги ти ми тет 45 46 9
фа сци нант ност и фа сци на ци ја 43 46 11
фре квент ност и фре квен ци ја 45 45 10
кон зи стент ност и кон зи стен ци ја 49 40 11
ре ла тив ност и ре ла ти ви тет 46 48 6
ре зиг ни ра ност и ре зиг на ци ја 41 38 21
фру стри ра ност и фру стра ци ја 39 32 29
пре по тент ност и пре по тен ци ја 48 31 21
ин до лент ност и ин до лен ци ја 44 36 20
еквивaлентн ост и еквивaленцијa 52 32 16
кор пу лент ност и корпуленцијa 55 29 16
специјaлност и специјaлите т 66 33 1
концентрисaност и концентрaцијa 37 57 6
корелaтивност и корелaцијa 26 67 7
толерaнтно ст и толерaнцијa 28 55 17

Та бе ла по ка зу је да ис пи та ни ци опре де љи ва њем за јед ну или дру гу име-
ни цу у па ру сва ка ко осе ћа ју и пра ве раз ли ку ме ђу њи ма.23 Вра ти мо ли се 
са да на зна че ња ових име ни ца у три раз ли чи та реч ни ка, мо же мо за кљу чи ти 
да чак и у слу ча је ви ма ка да се ови па ро ви име ни ца на во де као си но ни ми, 
је зич ко зна ње ис пи та ни ка, њи хо ва ком пе тен ци ја ко да и ком пе тен ци ја ко му-
ни ка ци је, ја сно упу ћу ју на ма њи или ве ћи сте пен се ман тич ке ди фе рен ци ра-
но сти ме ђу њи ма. То се по себ но уо ча ва ако се по сма тра тре ћа ко ло на та бе ле 
ко ја по ка зу је да се иден тич ност зна че ња и њи хо ва пот пу на за ме њи вост у од-
ре ђе ном кон тек сту ре ги стру је у ре ла тив но ма лом про цен ту, од 6% до при бли-
жно 20% си ту а ци ја.24

Упра во су ова кви ста ти стич ки по да ци не дво сми сле но ука за ли на по тре-
бу утвр ђи ва ња па ра ме та ра на осно ву ко јих се на ши ис пи та ни ци, као и го вор-
ни ци срп ског је зи ка уоп ште, опре де љу ју за до ма ћи или об лик стра ног по ре кла. 
Сто га се у дру гом за дат ку од ис пи та ни ка тра жи ло да са ми об ја сне да ли по-
сто ји раз ли ка ме ђу овим име нич ким па ро ви ма и, ако по сто ји, да екс пли цит но 
на ве ду о ка квим се раз ли ка ма ра ди.

23 Три из дво је не гру пе име нич ких па ро ва по ка зу ју три раз ли чи те тен ден ци је: 1) па ро-
ви име ни ца ко је се у при бли жно јед на ким про цен ти ма упо тре бља ва ју од стра не ис пи та ни ка, 
2) па ро ви име ни ца у ко ји ма ис пи та ни ци че шће упо тре бља ва ју име ни це са су фик сом -ост, 3) 
па ро ви име ни ца у ко ји ма ис пи та ни ци че шће упо тре бља ва ју име ни це са стра ним су фик сом. 

24 Из у зе так у том по гле ду пред ста вља ју име ни це спе ци јал ност и спе ци ја ли тет код ко-
јих се пра ви ја сна раз ли ка у зна че њу, и име нич ки пар фру стри ра ност и фру стра ци ја ко је се 
као ап со лут ни си но ни ми упо тре бља ва ју у 29% си ту а ци ја.
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Ре зул та те ове ан ке те пра ти ли смо на раз ли чи тим је зич ким ни во и ма, 
уз на по ме ну да ова вр ста је зич ке ана ли зе сва ка ко зах те ва знат но ве ћи број 
ис пи та ни ка, те да на ши ре зул та ти са мо по ка зу ју не ке тен ден ци је и упу ћу ју 
на да ље по тен ци јал не прав це ис тра жи ва ња овог про бле ма.

На син так сич ко-се ман тич ком пла ну раз ли ке се ма хом ти чу ва лен циј ског 
и рек циј ског по тен ци ја ла ових име нич ких па ро ва. Ус по ста вља ју ћи ве зу са 
по је ди нач ном или пак уоп ште ном упо тре бом ових име ни ца ис пи та ни ци у 
по је ди ним слу ча је ви ма ис ти чу нео п ход ност ис ка зи ва ња но си о ца осо би не, 
по пра ви лу сло бод ним ге ни ти вом. Зна чај но је на гла си ти да се до ми нант но 
до ма ћи об лик ве зу је за кон крет ну упо тре бу и од ре ђе ног но си о ца осо би не: 
екви ва лент ност не че га, ре ла тив ност не че га, ко ре ла тив ност не че га, кон зи-
стент ност не че га, фа сци нант ност не че га. С дру ге стра не, иа ко се ти ме 
овом при ли ком не мо же мо де таљ ни је ба ви ти, раз ли ке ме ђу име нич ким па-
ро ви ма при пи су ју се нео п ход но сти екс пли ка ци је ком пле мен та уз је дан од 
два об ли ка:25 иму ност НА не што, то ле рант ност НА не што, али и пре ма 
ми шље њу не ко ли ко ис пи та ни ка то ле ран ци ја НА не што, кон цен три са ност 
НА не што, фа сци на ци ја ЗА не што или ПРЕ МА не че му и сл.26

На да ље, као раз ли ке на лек сич ком ни воу на во де се при пад ност до ма ћег 
об ли ка оп штем лек сич ком фон ду, док се стра ни об лик при мар но свр ста ва 
у тер ми но ло ги ју не ке на уч не обла сти или ди сци пли не, нај че шће ме ди ци не, 
пра ва, фи зи ке (екви ва лент ност / екви ва лен ци ја, ре ла тив ност / ре ла ти ви тет, 
иму ност / иму ни тет, то ле рант ност / то ле ран ци ја, фре квент ност / фре квен-
ци ја, кон зи стент ност / кон зи стен ци ја, кон цен три са ност / кон цен тра ци ја). 
Упо тре ба по јед них име ни ца, обич но по зајм ље ни ца, ве зу је се за од го ва ра ју ће 
ко ло ка циј ске спо је ве:27 гра ни ца / праг / сте пен то ле ран ци је, те о ри ја ре ла ти-
ви те та, ра дио / те ле ви зиј ска фре квен ци ја и сл. Као па ра ме тар ко ји ути че 
на упо тре бу јед ног или дру гог об ли ка, по ми ње се и не по жељ на, не га тив на 
ко но та ци ја28 ко ја се при пи су је по је ди ним име ни ца ма, ту се пре све га ми сли 
на име ни це екс тра ва гант ност и фа сци на ци ја.29 

25 О до пу на ма де а дјек тив них име ни ца ви де ти у док тор ској ди сер та ци ји ау то ра овог 
ра да До пу не при де ва и де а дјек тив них име ни ца од бра ње ној 2013. го ди не на Фи ло зоф ском фа-
кул те ту у Но вом Са ду и у ра до ви ма Рек ци ја стра них ре чи у срп ском је зи ку (КИш 2008) и 
Де  а дјек тив не име ни це ко је до би ја ју до пу не у Ан дри ће вој ТРАВ НИЧ КОЈ ХРО НИ ЦИ (КИш 2014).

26 Ва жно је на по ме ну ти да су об ли ци до пу на ана ли зи ра них име ни ца на ве де ни ис кљу чи-
во пре ма по да ци ма до би је ним из спро ве де не ан ке те. Ови се по да ци, сто га, не мо гу сма тра ти 
ни ти пот пу ним, ни ти ну жно у скла ду са је зич ком нор мом. Ана ли за до пу на де а дјек тив них 
име ни ца у са вре ме ном срп ском је зи ку, као што је већ ре че но, оста је за не ка да ља, ис црп ни ја 
и све о бу хват ни ја ис тра жи ва ња.

27 О ти по ви ма и осо бе но сти ма ко ло ка циј скох од но са ви де ти у: prćić 1997: 115‒123; дРА
жИЋ 2014.

28 Рај на Дра ги ће вић да ла је пре глед ко но та тив не ма кро ком по нен те лек сич ког зна че ња 
(2010: 60‒61).

29 Илу стра ци је ра ди на ве шће мо не ко ли ко од го во ра ис пи та ни ка у ве зи са упо тре бом ових 
име ни ца: „Ова два пој ма се раз ли ку ју по то ме што екс та ва гант ност пра ти не га тив на ко но-
та ци ја, док екс тра ва ган ци ју пра ти по зи тив но зна че ње или те жња ка то ме.” „Екс тра ва гант-
ност и екс тра ва ган ци ја су ре чи стра ног по ре кла, ... За јед нич ко зна че ње им је нео бич ност / 
спе ци фич ност по на ша ња или из гле да, тј. ис ти ца ње у од но су на не што дру го. У го ре на ве де ним 
при ме ри ма, екс тра ва гант ност је реч ко ја у свом зна че њу са др жи још и при ме се пре те ра но-
сти, гло ма зно сти, до не кле је не га тив но ко но ти ра на, пре ма мом ми шље њу; са дру ге стра не, 
екс тра ва ган ци ја се од но си на не ки ви ши стил, ви ши ста леж, на не што што је це ње но, мо дер но 
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По себ ну па жњу ва ља по све ти ти ре зул та ти ма ис тра жи ва ња на се ман-
тич ком и праг ма тич ком пла ну. Ин те ре сант но је ка ко се по да ци до би је ни у 
ан ке ти мо гу ста ви ти у кон текст услов но фор ми ра них гру па ових име нич ких 
па ро ва пре ма њи хо вим реч нич ким де фи ни ци ја ма. На и ме, уо че но је да се код 
три oд че ти ри па ра име ни ца ко ји се на во де као си но ни ми раз ли ка ме ђу њи-
ма пра ви пр вен стве но пре ма то ме што се јед ном од об ли ка при пи су је не ре-
фе рен ци ја но,30 уоп ште ни је зна че ње, док се дру гом об ли ку при пи су је ре фе-
рен ци јал но,31 кон крет но зна че ње, при том су од го во ри ис пи та ни ка у том 
по гле ду не у јед на че ни, јер се ре фе рен ци јал ност и не ре фе рен ци јал ност при-

и лук су зно.” „Лек се му фа сци на ци ја бих упо тре би ла ка да се ра ди о тре нут ној за ди вље но сти, 
али мо же би ти упо тре бље на и у не га тив ном кон тек сту у зна че њу ‘об ма не, пре ва ре у свр ху ма-
ни пу ла ци је да би се не што по сти гло’. Лек се му фа сци нант ност бих упо тре би ла у зна че њу 
трај не за ди вље но сти ко ја је по др жа на ква ли те ти ма ства ри и љу ди пре ма ко ји ма из ра жа ва мо 
ди вље ње.” „Фа си нант ност се ја вља у зна че њу оду ше вље ње, ди вље ње. Фа сци на ци ја се ја вља 
у зна че њу оп чи ња ва ње, оп чи ње ност, ди вље ње, оча ра ва ње. Раз ли ка из ме ђу ове две име ни це 
је у то ме што фа ци нант ност углав ном има по зи тив ну ко но та ци ју и зна чи угле да ње на не што 
(услов но ре че но), док фа сци на ци ја, ипак, има не ки ви ши сте пен и ја вља се у не га тив ном кон-
тек сту јер мо же да зна чи и пре те ри ва ње.”

30 Ка те го ри ја ре фе рен ци јал ност / не ре фе рен ци јал ност пр вен стве но се од но си на гла го-
ле ко ји има ју спо соб ност да име ну ју рад њу у ре фе рен ци јал ном сми слу он да ка да је ис ка зу ју 
као ствар ност, ак ту ел ну у са да шњо сти, про шло сти или бу дућ но сти, у сва ком дру гом слу ча ју 
гла гол је не ре фе рен ци јал но упо тре бљен (ivić 1983: 37). Ре фе рен ци јал не рад ње схва та мо као 
је ди нич не, док су не ре фе рен ци јал не рад ње кон ци по ва не као мно штво. Сре то Та на сић у свом 
ра ду Опо зи ци ја ре фе рен ци јал ност/не ре фе рен ци јал ност и па сив на ди ја те за (2001: 33‒40), ка же 
да се у ли те ра ту ри обич но на во де три ти па мно штва: ди стри бу тив ност, мул ти пли ка тив ност 
и ите ра тив ност. Пр ва два пред ста вља ју ре фе рен ци јал ни на чин ис ка зи ва ња рад ње, док је тре ћи 
не ре фе рен ци јал ни (2001: 36). Та на сић ис ти че да се ово свој ство не при пи су је са мо гла гол ским 
пре ди ка ти ма, већ ва жи „за сва ку си ту а ци ју ис ка за ну би ло ко јим ти пом пре ди ка та” (2001: 35), 
упу ћу ју ћи на ру ског лин гви сту В. С. Хра ков ског ко ји из тог раз ло га да је пред ност тер ми ну 
мно штво си ту а ци ја над тер ми ном мно штво рад њи. 

31 Под не ре фе рен ци јал ном упо тре бом по сма тра них име ни ца у овом ра ду под ра зу ме ва 
се ис ка зу ва ње осо би не у оп штем сми слу, као ма ње или ви ше трај но свој ство. Ова ко упо тре бље-
на име ни ца ве зу је се за си ту а ци је ко је мо же мо ту ма чи ти као нео гра ни че но мно штво си ту а ци ја 
у ко ји ма се ис по ља ва да та осо би на, ко ја се он да мо же при пи са ти и уоп ште ном, нео д ре ђе ном 
но си о цу. С дру ге стра не, ре фе рен ци јал на упо тре ба ових име ни ца ве зу је се за од ре ђе ни до мен 
жи во та, за од ре ђе не си ту а ци је и ре ла ци је пре ма кон крет ним ре фе рен ти ма. Тврт ко Пр ћић, од-
ре ђу ју ћи по јам ре фе рен ци је као јед ног од еле ме на та са др жин ске ана ли зе лек се ме ко ји се ти че 
од но са из ме ђу кон крет но упо тре бље не лек се ме, усло вље не ко му ни ка ци о ном си ту а ци јом у 
од ре ђе ном про сто ру и вре ме ну, и не ког ван је зич ког ен ти те та, пра ви раз ли ку из ме ђу нај ма ње три 
ти па ре фе рен ци је: спе ци фич не, ге не рал не и ге не рич ке. Спе ци фич на и ге не рал на ре фе рен ци ја, 
ко је се од но се на иден ти фи ка ци ју по је ди нач ног ре фе рен та, од но сно ма ње или ве ће гру пе из 
кла се по тен ци јал них ре фе ре на та, од го ва ра ле би оно ме што смо ми од ре ди ли као ре фе рен ци-
јал ну упо тре бу, док ге не рич ка ре фе рен ци ја, ко ја се од но си на иден ти фи ка ци ју це ло куп не 
кла се не ког ре фе рен та и од ли ку је се све о бу хват но шћу и не за ви сно шћу од ван је зич ких ди-
мен зи ја вре ме на и ме ста, од го ва ра на шем од ре ђе њу не ре фе рен ци јал но сти (prćić 1997: 59‒63). 
Ево и не ко ли ко од го во ра ис пи та ни ка ко ји по ка зу ју уло гу ка те го ри је ре фе рен ци јал ност / не-
ре фе рен ци ја ност у упо тре би ових име ни ца: „Лек се му екви ва лент ност бих иза бра ла ка да бих 
го во ри ла о по ду дар но сти ви ше од два пој ма или о по ду дар но сти уоп ште, а екви ва лен ци ју бих 
иза бра ла ка да се го во ри о по ду дар но сти ис кљу чи во два пој ма или прав ца.” „Екс тра ва ган ци ја 
се ко ри сти при ли ком алу ди ра ња на од ре ђе ну ствар, по ја ву, а екс тра ва гант ност уко ли ко се 
од но си на не што уоп ште но.” „Ин до лен ци ја има уоп ште ни је зна че ње, док ин до лент ност мо же 
да озна ча ва ста ње ко је је ве за но за кон кре тан по јам.” „Ка да су у пи та њу оп шти пој мо ви (сре-
ди на, јав ност...) или ка да ни је ис ка зан но си лац ове осо би не, ја бих упо тре би ла ле ке сму ин до-
лен ци ја, а ка да зна мо кон крет но ко ме осо би на при па да, кад је ви ше не схва та мо као оп шти 
по јам, од но сно осо би ну оп штег пој ма, упо тре би ла бих ин до лент ност.”
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пу су ју и до ма ћем и стра ном об ли ку у за ви сно сти од кон крет ног кон тек ста.32 
Из у зе так пред ста вља пар ле ги тим ност и ле ги ти ми тет бу ду ћи да ве ћи број 
ис пи та ни ка сма тра да, осим ове, по сто ји раз ли ка и у њи хо вом лек сич ком 
зна че њу.33

Ви де ли смо и да у дру гој гру пи име ни ца ни смо са свим по у зда но мо гли 
ре ћи по сто ји ли и на ко ји на чин би се од ре ди ла се ман тич ка јед на кост или пак 
раз ли чи тост ме ђу по сма тра ним име нич ким па ро ви ма. Од го во ри ис пи та ни ка 
у спро ве де ној ан ке ти по твр ђу ју нам пак да се ови име нич ки па ро ви ту ма че 
као си но ним ни, али да се њи хо ва упо тре ба ве зу је за раз ли чи те је зич ке и не-
је зич ке кон тек сте. И у овом слу ча ју ис пи та ни ци ма је ре ле ван тан кри те ри јум 
за њи хо во раз ли ко ва ње ре фе рен ци ја ност или не ре фе рен ци јал ност у да том 
кон тек сту. Ово је ја сно из ра же но код па ро ва кор пу лент ност / кор пу лен ци ја, 
пре по тент ност / пре по тен ци ја и ин до лент ност / ин до лен ци ја, при че му се 
ово га пу та об лик са су фик сом -ост ве зу је за кон крет ни је зна че ње и од ре ђе-
ног по је дин ца, а об ли ци са стра ним су фик сом -ци ја за уоп ште но, не ре фе рен-
ци јал но зна че ње.34 Код име ни ца из ове гру пе уо ча ва се тен ден ци ја да се име-
ни це са су фик сом -ост ка те го ри зу ју као осо би не, док се име ни це са су фик си ма 
-ци ја /-итет од ре ђу ју као ста ња, ре ла ци је. 

Са свим слич не кри те ри ју ме раз ли ко ва ња ових си но ним них име нич ких 
па ро ва на во де ис пи та ни ци у ве зи са име ни ца ма из на ше тре ће гру пе (ре фе-
рен ци јал ност ‒ не ре фе рен ци јал ност:35 ре зиг ни ра ност / ре зиг на ци ја, фру стри-
ра ност / фру стра ци ја; ко ре ла тив ност / ко ре ла ци ја; опо зи ци ја осо би на ‒ 
ста ње, ре ла ци ја: фре квент ност / фре квен ци ја, ко ре ла тив ност / ко ре ла ци ја, 
кон цен три са ност / кон цен тра и ја; оп шти лек сич ки фонд ‒ тер ми но ло ги ја: 
кон зи стент ност / кон зи стен ци ја, фре квент ност / фре квен ци ја), али су ипак 
не ки од њих из два ја ли и раз ли ке у ин хе рент ној лек сич кој се ман ти ци, нпр. 
ком пе тент ност (= спо соб ност) / ком пе тен ци ја (= над ле жност).

Оче ки ва но, код се ман тич ке ди фе рен ци ја ци је ви со ког сте пе на раз ви ја ју 
се раз ли чи та зна че ња ових име нич ких па ро ва, што са ми ис пи та ни ци ја сно 
уо ча ва ју у па ро ви ма спе ци јал ност / спе ци ја ли тет36 и фа сци нант ност / фа-
сци на ци ја.37

32 Де таљ ни је о ка те го ри ја ма ре фе рен ци јал ност / не ре фе рен ци ја ност код при де ва ви де ти 
у: КИш 2016б: 57.

33 Ево ка ко на ши ис пи та ни ци од ре ђу ју се ман тич ке раз ли ке ме ђу овим име ни ца ма: ле ги-
тим ност = осо би на; ва лид ност уоп ште; при зна ва ње про пи са од стра не над ле жних; ис прав ност 
исти ни тост; до зво ла, ва ља ност, пра во; оно што је за кон ски одо бре но – ле ги ти ми тет = ста тус, 
од го вор ност, овла шће ње, над ле жност; пра вед ност у оп шем сми слу; за ко ни тост, ин те гри тет; 
иден ти тет; за кон ско пра во на не што.

34 Као при мар ни кри те ри јум за раз ли ко ва ње име ни ца иму ност и иму ни тет ис пи та ни ци по 
пра ви лу на во де њи хо ву при пад ност раз ли чи тим де ло ви ма лек сич ког си сте ма, иму ност при па да 
оп штем лек сич ком фон ду, а иму ни тет се упо тре бља као тер мин у обла сти ме ди ци не и пра ва.

35 Од го во ри ис пи та ни ка по ка зу ју да је на ве де ни кри те ри јум сва ка ко ве о ма ва жан при 
њи хо вом из бо ру и упо тре би јед ног или дру гог об ли ка, али наш ре ла тив но ма ли узо рак не по-
ка зу је ја сне тен ден ци је ње го вог по ве зи ва ња би ло са до ма ћим би ло са стра ним об ли ком. 

36 спе ци јал ност – (в. спе ци ја лан) 1. осо би на оно га што је спе ци јал но, 2. ужа стру ка, уже 
струч но зна ње; 3. по себ но уме ће, спрет ност, ве шти на
спе ци ја ли тет (нем. Spezialität, nlat. spe ci a li tas, пре ма спе ци ја лан) – 1. по себ на, ис так ну та вр ста 
не ког про из во да или вр ста хра не; 2. по себ ност, осо бе ност, ка рак те ри сти ка (КлАјН – шИПКА2006). 

37 Ви де ти фу сно ту 22.
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6. Да за кљу чи мо. У овом оглед ном ис тра жи ва њу по шли смо од чи ње ни-
це да у са вре ме ном срп ском је зи ку по сто ји ве ли ки број де а дјек тив них име-
ни ца ти па no mi na qu a li ta tis истог мо тив ног при де ва стра ног по ре кла у сво јој 
осно ви, а ко је се ме ђу соб но раз ли ку ју пре ма по ре клу твор бе ног фор ман та ко јим 
су де ри ви ра не. Наш циљ био је да ука же мо на по ло жај ових име нич ких па ро-
ва у си сте му са вре ме ног срп ског је зи ка, од но сно да по ка же мо да ли се ра ди о 
си но ни ми ма ко ји се мо гу ал тер на тив но упо тре бља ва ти у истим кон тек сти ма, 
или пак по сто је од ре ђе ни кри те ри ју ми на осно ву ко јих се њи хо ва упо тре ба 
ди фе рен ци ра и ве зу је за од го ва ра ју ћи је зич ки или не је зич ки кон текст. Спро-
ве де на ана ли за по ка за ла је раз ли чи те сте пе не се ман тич ке ди фе рен ци ја ци је 
код ових име нич ких па ро ва. Ни за је дан од по сма тра них па ро ва не мо же се 
ре ћи да су ап со лут ни си но ни ми упр кос истим мо тив ним при де ви ма и се ман-
тич кој не у трал но сти су фик са по мо ћу ко јих су да те име ни це из ве де не. Го вор-
ни ци срп ског је зи ка све сно или не све сно пра ве раз ли ку ме ђу овим име нич-
ким па ро ви ма. Те се раз ли ке мо гу пра ти ти од лек сич ког па све до праг ма-
тич ког ни воа је зи ка. Јел ка Ма ти ја ше вић сма тра да је по сто ја ње ап со лут них 
си но ми ма са мо пре ла зни сту пањ, по сле ко јег до ла зи до ди фе рен ци ја ци је си-
но ним ских зна че ња (на ве де но пре ма дРАГИЋЕвИЋ 2010: 248). Ово ис тра жи ва ње 
упра во по твр ђу је по сто ја ње раз ли чи тих фа за ди фе рен ци ја ци је зна че ња у 
ко ји ма се по сма тра них 18 име нич ких па ро ва на ла зе. Ста ти стич ки нам по да ци 
по ка зу ју да је пар фру стри ра ност / фру стра ци ја нај бли жи крај њој ле вој 
стра ни ска ле, где се на ла зе ап со лут ни си но ни ми, док се пар спе ци јал ност / 
спе ци ја ли тет при бли жа ва крај њој де сној тач ки, ка да се мо же го во ри ти о 
раз ли чи тим зна че њи ма. Ово ис тра жи ва ње упра во је до бар по ка за тељ де ло-
ва ња је зич ке еко но ми је. Ви ди мо да је у је зи ку ак ти ван про цес де си но ни ми-
заци је38 ко ји у слу ча је ви ма ова ко мор фо ло шки и лек сич ко-се ман тич ки бли ских 
об ли ка до во ди до раз јед на ча ва ња нај пре у упо тре би, а он да и у ин хе рент ној 
лек сич кој се ман ти ци.
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ОNE EXAM PLE OF LAN GU A GE (NON)ECO NOMY: SYNONYMIC  
RE LA TI ONS BET WE EN DE A DJEC TI VAL NOUN OF FO RE IGN ORI GIN

S u m m a r y

In this pa per we analyze de a djec ti val no uns – no mi na qu a li ta tis with the sa me adjec ti ve of 
fo re ign ori gin as the ir ba se, but de ri ved by dif fe rent suf fi xes. The main aim of this pa per is to see 
whet her the se no uns in con tem po rary Ser bian are ab so lu te synonyms or show cer tain dif fe ren ces. 
The se pa irs of no uns are analyzed at the morp ho lo gi cal, le xi cal, syntac tic, se man tic and prag ma tic 
le vels. The analysis shows that the re are no ab so lu te synonyms among the se noun pa irs and that a 
cer tain le vel of se man tic dif fe ren ti a tion is al ways pre sent. Alt ho ugh the re are no dif fe ren ces bet we en 
the pa i rs of synonyms at the morp ho lo gi cal le vel be ca u se the noun pa irs ha ve the sa me ba se and the ir 
suf fi xes are se man ti cally ne u tral, the analysis shows dif fe ren ces at hig her lin gu i stic le vels. The re-
se arch in the form of two qu e sti on na i res po ints to the fact that na ti ve spe a kers of Ser bian di stin gu ish 
bet we en the se pa irs of de a djec ti val no uns at le xi cal, syntac tic and prag ma tic le vels. This pa per shows 
that in the ca se of the se synonymo us de a djec ti val no uns, one of the main prin ci ples of lin gu i stic 
struc tu re, lan gu a ge eco nomy, is not thre a te ned.
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Вла дан Јо ва но вић

ПАР ТИ ЦИП СКА ОБРА ЗО ВА ЊА НА -ЋИ И -ВШИ  
У СА ВРЕ МЕ НИМ ТЕК СТО ВИ МА СРП СКОГ  

ПРА ВО СЛАВ НОГ БО ГО СЛО ВЉА*

У ра ду се ана ли зи ра ју пар ти цип ска обра зо ва ња пре зен та и пре те ри та ак ти ва, 
ко ја се упо тре бља ва ју у са вре ме ним тек сто ви ма срп ског пра во слав ног бо го сло вља. Реч 
је о си сте му рад них гла гол ских при дева на -ћи и -вши, ко ји се од ли ку ју од ре ђе ним гла-
гол ским и при дев ским осо би на ма. Убр зо по сле зва нич ног при хва та ња књи жев но је зич-
ке ре фор ме у дру гој по ло ви ни 19. ве ка, по ме ну ти пар ти ци пи по ти сну ти су из упо тре бе 
у књи жев ном је зи ку. Ана ли за спро ве де на у овом ра ду по ка зу је да пар ти ци пи пре зен та 
и пре те ри та ак ти ва пред ста вља ју да нас гра ма тич ко сред ство огра ни че не упо тре бе у 
срп ском је зи ку упо тре бље ном за из ра жа ва ње пра во слав не бо го слов ске ми сли.

Кључ не ре чи: пар ти ци пи, гра ма ти ка, зна че ње, срп ски је зик, срп ско пра во слав но 
бо го сло вље, ко му ни ка тив на функ ци ја, књи жев но је зич ка нор ма. 

This pa per analyzes the pre sent ac ti ve par ti ci ple and past ac ti ve par ti ci ple used in Ser-
bian Ort ho dox the o logy texts to day. It is a system of ac ti ve par ti ci ples with the suf fi xes -ći 
and -vši with par ti cu lar ver bal and adjec ti val cha rac te ri stics. Af ter the of fi cial ac cep tan ce of 
the Ser bian li te rary lan gu a ge re form in the se cond half of the 19th cen tury, the se pa r ti ci ples 
di sap pe a red from the stan dard lan gu a ge. Тhe analysis con duc ted in this pa per shows that the 
pre sent ac ti ve par ti ci ple and the past ac ti ve par ti ci ple in the Ser bian lan gu a ge to day re pre sent 
a gram ma ti cal me ans of li mi ted use for ex pres sing Ort ho dox the o lo gi cal tho ughts.

Keywords: pa r ti ci ples, gram mar, me a ning, Ser bian lan gu a ge, Ser bian Ort ho dox the o logy, 
com mu ni ca ti ve fun ction, li te rary lan gu a ge norm.

1. УвОд. По сма тра но са ста но ви шта стан да рд ног срп ског је зи ка, упо тре-
ба па р ти ци па у об ли ку у ко јем су по сто ја ли до зва нич ног при хва та ња Ву-
ко ве ре фор ме срп ског књи жев ног је зи ка у дру гој по ло ви ни 19. ве ка при па да 
про шло сти, па се њи хо во из у ча ва ње да нас под во ди под исто риј ско је зич ка 
про ма тра ња и ана ли зу. Та ко се, на при мер, у Ен ци кло пе диј ском лек си ко ну 
(enc.leKs) уз де фи ни ци ју па р ти ци па ка же да наш је зик не ма пар ти ци па, те 
да уме сто њих да нас има дру га лек сич ко-гра ма тич ка сред ства.1 У гра ма ти-
ка ма са вре ме ног срп ског је зи ка пар ти ци пи се не из два ја ју као по себ на вр ста 

* Рад је на пи сан у окви ру про јек та Лин гви стич ка ис тра жи ва ња са вре ме ног срп ског је зи-
ка и из ра да Реч ни ка срп ско хр ват ског књи жев ног и на род ног је зи ка (бр. 178009), 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 Ов де се ми сли на па р ти ци пе као си стем (ак тив ни и па сив ни, про шли и са да шњи), бу-
ду ћи да су се не ки ко ре ла ти ви ста рих па р ти ци па са чу ва ли у срп ском је зи ку (трп ни гла гол ски 
при дев). Од об ли ка па р ти ци па пре зен та ак тив ног и па р ти ци па пре те ри та ак тив ног I по ста ли 
су још до ста ра ни је гла гол ски при ло зи од но сно ге рун ди, ко ји су и да нас део гра ма тич ког си-
сте ма срп ског је зи ка (гла гол ски при лог са да шњи и гла гол ски при лог про шли). Раз ли ка по-
сто ји са мо у про дук тив но сти, бу ду ћи да је гла гол ски при лог са да шњи да ле ко фре квент ни ји у 
је зи ку не го гла гол ски при лог про шли. До дај мо и чи ње ни цу да ти ме што је за др жао гла гол ски 
при лог про шли, Вук Сте фа но вић Ка ра џић ни је са свим од ба цио сла ве но срп ски си стем (ПЕшИКАН 
1970: 85).
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ре чи ни ти се по ми њу као са вре ме но је зич ко сред ство.2 Раз лог ово ме ле жи у 
чи ње ни ци да су пар ти ци пи, као на род ном је зи ку не свој стве на је зич ка осо би-
на, зва нич ним при хва та њем књи жев но је зич ке ре фор ме у дру гој по ло ви ни 
19. ве ка го то во са свим по ти сну ти из књи жев ног је зи ка.3 У не ка да шњем пар -
ти цип ском си сте му, ко ји се са сто јао од ак тив них (са да шњи и про шли I и II) 
и па сив них (са да шњи и про шли) пар ти ци па, пр ви се по чео по вла чи ти пар ти-
цип пре зен та па си ва ти па зна јемъ, док се пар ти цип пе р фек та у ви ду трп ног 
при де ва до бро очу вао (учен). Да нас трп ни при дев у атри бут ској функ ци ји 
не ма са мо уло гу па р ти ци па пре те ри та па си ва, не го је на до ме стио и функ ци ју 
пар ти ци па пре зен та па си ва, што се мо же по ка за ти при ме ром „учен”: „Уче но 
од ро ди те ља, де те је го во ри ло ... (што не зна чи да су га ро ди те љи не кад ра ни-
је учи ли, не го на чел но исто вре ме ну рад њу, свој стве ну па р ти ци пу пре зен та 
у је зи ци ма ко ји га има ју)” (ПЕшИКАН 1970: 86). А с дру ге стра не, трп ни гла-
гол ски при дев по не кад пре у зи ма и атри бут ску функ ци ју ак тив ног пар ти ци па 
пе р фек та у те р ми но ло шким обра зо ва њи ма: ко ро ди ра ни ме тал, не ек спло ди-
ра на бом ба, црк ну та мач ка (ПЕшИКАН 1970: 86).

Два основ на ак тив на па р ти ци па мо гла су се упо тре бља ва ти у ре че нич-
ним функ ци ја ма у ко ји ма да нас уме сто њих упо тре бља ва мо дру га гра ма тич-
ка сред ства. Нај че шће се ра ди о па р ти ци пи ма чи ји би се ман тич ки екви ва-
лен ти пре ма ду бин ској струк ту ри би ли пред ста вље ни од но сном ре че ни цом 
са ве зни ком ко ји у функ ци ји атри бу та од но сно при де вом у атри бут ској функ-
ци ји. Иа ко су пар ти ци пи у на род ним го во ри ма одав но иш че зли – а као по сле-
ди ца иш че зну ћа у го во ру би ли по ти сну ти и из књи жев ног је зи ка упр кос 
хи ља ду го ди шњој књи шкој тра ди ци ји и прак си – вре ме ном се пак по ка за ло 
да срп ски је зик у од ре ђе ним сфе ра ма упо тре бе не мо же без пар ти цип ских 
об ли ка, јер се они са ми на ме ћу као ну жност – де лом због по тре бе да се њи ма 
озна чи вре ме за ко је се рад ња, осо би на или ста ње при пи су ју име ни ци, а де лом 
из је зич ко-стил ских раз ло га где би се очу ва њем пар ти цип ских об ли ка са чу-
вао је зич ки из раз од ре ђе ног сти ла, као што је слу чај са је зи ком и сти лом 
срп ског пра во слав ног бо го сло вља. 

Пре гле да ју ћи од ре ђен број са вре ме них тек сто ва из обла сти бо го сло вља, 
при ме ти ли смо да се упо тре ба пар ти ци па код не ких ау то ра по ка зу је као 
са свим обич на по ја ва. У овом слу ча ју реч је о кон ти ну и ра ној упо тре би пар-
ти цип ске ка те го ри је, ко ја се ми мо ста ња у срп ском књи жев ном је зи ку и 
ми мо срп ске књи жев но је зич ке нор ме, у по је ди ним сво јим об ли ци ма са чу-
ва ла у бо го слов ском дис кур су, не сум њи во под ути ца јем цр кве но сло вен ске 
књи жев но је зич ке и бо го слу жбе не тра ди ци је. Реч је о при ме ри ма пар ти ци па 

2 У дру гом пак зна че њу па р ти ци пи се у срп ској гра ма ти ци узи ма ју као озна ка ка те го ри је 
гла гол ских при де ва (в. нпр. РАдОвИЋТЕшИЋ 2011). Та ко ђе, у Реч ни ку сло вен ске лин гви стич ке 
те р ми но ло ги је (РслТ) уз срп. па р ти ци пи сто ји ру ско ֲри ча сֳие, а истим пој мом (пар ти ци пи) 
озна че ни су тер ми ни гла гол ски при дев рад ни (рус. при ча стие про шед ше го вре ме ни действи-
тельно го за ло га) и гла гол ски при дев трп ни (рус. при ча стие про шед ше го вре ме ни стра да тельно го 
за ло га). 

3 Из ћи ри ло ме то ди јев ске пи сме но сти па р ти цип ски си стем пре нео се у срп ски сред њо-
ве ков ни књи жев ни је зик, а исто та ко и у ру ски, те га је ода тле сла ве но срп ска пи сме ност још 
увек ак тив но одр жа ва ла (ПЕшИКАН 1970: 84). Иа ко се Вук ни је ниг де екс пли цит но из ја снио 
про тив пар ти ци па, „њи хо ва да ље ег зи стен ци ја у књи жев ном је зи ку ба зи ра ном на на род ној 
осно ви ци ни је мо гла да на ђе про дук тив но тле” (сУБОТИЋ 1984: 7, у на по ме ни).
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пре зен та ак ти ва, нпр. Са вр ше ни Бог, са вр ше ни чо век, са сто је ћи се из ду ше 
ра зум не и чо ве чан ског те ла, ра ван [је] Оцу по Бо жан ству, ма њи од Оца по 
чо ве чан ству (ПОПОвИЋ 2004: 105) или пар ти ци па пре те ри та ак ти ва, нпр. 
Све сил но ог ње но о бра зна ро са Ду ха Све то га, си шав ша у ви ду пла ме них је зи ка 
на Апо сто ле и на сав оку пље ни на род … на Дан Пе де сет ни це, сва ке го ди не 
си ла зи и на пра во слав не вер ни ке, оку пље не на дан Ве ли ке Су бо те (ПЕРОвИЋ 
2011: 62).

По ред пар ти ци па за бе ле же них у са вре ме ним бо го слов ским тек сто ви ма, 
у ко ји ма се они мо гу на ћи у по врат ној и не по врат ној фор ми, као и у ре че нич-
ној струк ту ри у функ ци ји кон ден зо ва ња од но сне ре че ни це, у стан дард ном 
срп ском је зи ку на ла зи мо сво је вр сна пар ти цип ска обра зо ва ња на -ћи, ко ја су 
по се ман ти ци из јед на че на са зна че њем пра вих при де ва у атри бут ској функ-
ци ји. Ра ди се, за пра во, о при де ви ма са пар ти цип ским ли ком, ко ји се на ла зе 
у име нич ким син таг ма ма по мо де лу п р и  д е в  (с а  п а р  т и  ц и п  с к и м 
л и  к о м  н а  - ћ и)  +  и м е  н и  ц а: по ни жа ва ју ћи по ло жај, пре те ћи глас, 
до ла зе ћа зи ма, на до ла зе ћа во да, ле же ћи по ли ца јац, ле же ћи бо ле сник итд. 
При том, по ме ну та пар ти цип ска обра зо ва ња на -ћи у стан дард ном срп ском 
је зи ку огра ни че на су на уста ље не кон струк ци је или ко ло ка ци је, тер ми но ло-
шке син таг ме и сл., док из ван ове функ ци је го то во са свим из о ста ју. Та ко ђе, 
у стан дард ном срп ском је зи ку ни је мо гу ће про на ћи ни је дан при мер об ли ка 
на -ћи са мор фе мом се, што та ко ђе иде у при лог чи ње ни ци да ту ни је реч о 
пар ти ци пи ма већ о при де ви ма. Знат но су ре ђи слу ча је ви пар ти цип ске упо-
тре бе об ли ка на -ћи, као што је, на при мер, пар ти цип ски об лик уми ру ћи у на-
сло ву јед ног но вин ског члан ка, ко ји је гла сио ова ко: По след ње збо гом при ја-
те љу: при зор пса ко ји се опра шта од свог уми ру ћег вла сни ка (Blic, 10. 12. 2016).

2. КОРПУс,мЕТОдИцИљРАдА. Кор пус за ово ис тра жи ва ње на стао је екс-
церп ци јом при ме ра из са вре ме них тек сто ва бо го слов ског са др жа ја4, у ко ји-
ма се об ли ци пар ти ци па упо тре бља ва ју као гра ма тич ко сред ство. Као нај ва-
жни је кри те ри ју ме за ода бир пи са ца од но сно њи хо вих де ла за из вор гра ђе 
на ве шће мо сле де ће: 1) по сто ја ње пар ти цип ских об ли ка у тек сто ви ма, 2) ути-
цај ност ау то ра од но сно њи хо вих де ла на цр кве ни жи вот и пра во слав но бо го-
сло вље, 3) жан ров ска при пад ност бо го слов ског тек ста ко ја се огле да у то ме 
да смо при ли ком по тра ге за при ме ри ма по шли од прет по став ке да ће нај ви ше 
пар ти цип ских об ли ка би ти у уско струч ним те о ло шким тек сто ви ма и рас пра-
ва ма, а ма ње у ми си о нар ским и по уч ним шти ви ма, бе се да ма и сл. За раз ли-
ку од де ла Св. Ју сти на По по ви ћа или Св. Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа, у не ким 
тек сто ви ма ко је смо за ову при ли ку пре гле да ли ни смо на и шли на жи ву упо-
тре бу пар ти ци па пре зен та и пре те ри та ак ти ва, већ су у њи ма уо би ча је ни са мо 
при ме ри по при де вље них и по и ме ни че них пар ти ци па, нпр.: ми сле ћи хри-
шћа нин, ве ру ју ћи љу ди, бо го по дра жа ва ју ћа смер ност (БОГдАНОвИЋ 2008: 36), 

4 По јам бо го сло вље узи ма мо у ши ро ком сми слу као зна ње о Бо гу и ње го вим де ли ма. 
Из угла функ ци о нал не ра сло је но сти књи жев ног је зи ка, бо го слов ски (те о ло шки) је зик спа да 
у на уч ни функ ци о нал ни стил, у ко јем се огле да зна лач ки при ступ у ис по ве да њу и ту ма че њу 
ве ре. И дру ги об ли ци упо тре бе је зи ка при ли ком ис по ве да ња ве ре, као што су бе се де, мо ли тве, 
бо го слу жбе на по е зи ја и др., нео дво ји ви су од бо го сло вља. Де таљ ни је о кла си фи ка ци ји са крал-
ног функ ци о нал но стил ског ком плек са од но сно са крал них жа нр о ва в. у КОНЧАРЕвИЋ 2015: 169–179.
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за тим у и ме нич кој слу жби бли жњи, гре ше ћи у при ме ру Ма кар ти и сво јим 
очи ма ви део гре ше ће га, и та да не осу ђуј јер се че сто и очи об ма њу ју (Јо ван 
Ле ствич ник, пре ма вЕљКОвИЋ 2015: 63) итд.

Ис тра жи ва ње у овом ра ду об у хва ти ло је ши ри спи сак из во ра од оно га 
ко ји је ов де дат уко ли ко се у об зир узму про чи та на де ла у ко ји ма ни је би ло 
тра же них при ме ра. Све сни смо чи ње ни це да по ред то га што на упо тре бу 
пар ти ци па ути чу вр ста тек ста или жа нр ко јем де ло при па да и ре ци пи јент 
ко јем је де ло упу ће но (бо го слов ски обра зо ва на осо ба или ла ик, све штен ство 
или мир ја ни), ути цај на штам па ни текст има и лек тор ко ји, по зи ва ју ћи се на 
пра ви ла са вре ме ног књи жев но је зич ког стан дар да, пар ти ци пе мо же за ме ни ти 
дру гим лек сич ко-гра ма тич ким сред стви ма.

У ра ду су пар ти ци пи ана ли зи ра ни на осно ву екс цер пи ра них при ме ра 
да тих у кон тек сту. У окви ру мор фо ло шке ана ли зе из дво је ни пар ти ци пи по-
сма тра ни су из угла мор фо ло шких ка те го ри ја и од но са пар ти цип ских обра-
зо ва ња пре ма гра нич ним вр ста ма ре чи – гла го ли ма, за тим су у окви ру син-
так сич ке ана ли зе пар ти ци пи ана ли зи ра ни из угла син так сич ких функ ци ја, 
док је се ман тич ка ана ли за под ра зу ме ва ла зна че ње упо тре бље ног пар ти ци-
па у ду бин ској струк ту ри ре че ни це, од но сно про на ла же ње ал тер на тив них 
гра ма тич ких сред ста ва на ме сто упо тре бље них пар ти ци па. У скла ду са опи-
са ним ме то дом ана ли зе, циљ ра да је сте сти ца ње ши ре пред ста ве о гра ма тич-
кој, се ман тич кој и ко му ни ка тив ној стра ни пар ти ци па пре зен та и пре те ри та 
ак ти ва у срп ском је зи ку, као и на ме ра да се скре не па жња на кон ти ну и тет 
упо тре бе пар ти ци па у са вре ме ном срп ском је зи ку у бо го сло вљу, упр кос зва-
нич ној срп ској књи жев но је зич кој ре гу ла ти ви ко ја ове об ли ке не увр шта ва 
у са вре ме ни гра ма тич ки си стем. Бу ду ћи да је ана ли за у овом ра ду син хро ниј-
ски усме ре на, пи та ња ко ја се од но се на раз вој об ли ка, зна че ња и упо тре бе 
пар ти ци па оста вља мо по стра ни. 

3. ПОГлЕдУлИТЕРАТУРУ.Ли те ра ту ра о пар ти ци пи ма у срп ском је зи ку 
пр вен стве но је усме ре на на њи хо во из у ча ва ње у ста ри јим сло је ви ма пи сме-
но сти. О то ме по сто ји бо га та ли те ра ту ра на срп ском је зи ку. Те жи ште тих 
ис тра жи ва ња ти ца ло се зна че ња и раз во ја пар ти ци па у ста ро сло вен ском и 
срп ско сло вен ском је зи ку (нпр. у ис тра жи ва њи ма до ма ћих ау то ра: БЕлИЋ1998; 
ГРКОвИЋмЕјџОР 1997; ПЕшИКАН 1957)5, као и на пар ти цип ски си стем код срп-
ских пи са ца 19. ве ка (в. сУБОТИЋ1981; 1984; 1998; БјЕлАКОвИЋ 2008). У ра ду 
Ј. Гр ко вић-Меј џор (1997) дат је пре глед основ них функ ци ја пар ти ци па у 
срп ско сло вен ском је зи ку – пар ти ци па пре зен та ак ти ва и па си ва, и пар ти ци па 
пре те ри та па си ва. Ка да је реч о ре флек си ма пар ти цип ских об ли ка и функ ци-
ја, М. Пе ши кан је пи сао о по ја ви „об на вља ња пар ти цип ских обра зо ва ња” у 
са вре ме ном срп ском је зи ку (1970: 83–88). По ме ну ти ау тор ис ти че раз вој „ка-
те го ри је при де ва па сив ног ква ли фи ка тив но-гла гол ског зна че ња на -ив/-љив: 
не пре мо стив, не пре во див, не из во дљив, не са го рив, не ис ко ре њив, не у ло вљив 

5 На ве де на исто риј ско је зич ка ис тра жи ва ња по ка за ла су да ста рим пар ти ци пи ма у са вре-
ме ном је зи ку од го ва ра ју дру га гра ма тич ка и лек сич ка сред ства, при че му је не по сред ни об лич ки 
ре флекс – срп ски ге рунд – са мо је дан од њи хо вих об лич ких кон ти ну а на та. Ге рунд је на стао 
он да ка да се пре ки ну ла ве за пар ти ци па са име ни цом (су бјек том) и об лик пар ти ци па по стао 
са мо од ред ба пре ди ка та (БЕлИЋ 1998: 275). 
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и сл.”, чи ме је „пот пу но на док на ђе но иш че за ва ње од го ва ра ју ће ва ри јан те 
[партиципа] на -м” (ПЕшИКАН 1970: 86), за тим про дук тив ност ка те го ри је при-
де ва на -ћи ти па обес по ко ја ва ју ћи, де кон та ми ни ра ју ћи итд., чи ме се по пу ња-
ва атри бут ска функ ци ја не ка да шњег пар ти ци па пре зен та ак тив ног итд. Ме ђу-
тим, ни је би ло ра до ва у це ли ни по све ће них упо тре би ак тив них пар ти ци па 
у са вре ме ном срп ском је зи ку на ма те ри ја лу тек сто ва срп ског пра во слав ног 
бо го сло вља.

По сма тра но из угла гра ма ти ке, пар ти ци пи су вр ста ре чи бли ска гла го-
ли ма и при де ви ма. Са гла го ли ма их по ве зу ју не ка за јед нич ка гра ма тич ка 
обе леж ја (по ка зу ју раз ли ку у вре ме ну, има ју зна че ње рад ње и ста ња, обе-
леж је пре ла зно сти и не пре ла зно сти, ак тив и па сив, гла гол ски вид, гла гол ски 
род (по вра тан / не по вра тан об лик), рек ци ју). Са при де ви ма их по ве зу је про-
ме на по об ли ци ма од но сно кон гру ен ци ја по ро ду, бро ју и па де жу са имен ским 
ре чи ма. Ве ћу бли скост пар ти ци пи има ју са гла го ли ма не го са при де ви ма, јер 
по пут гла го ла мо гу би ти свр ше ног и не свр ше ног ви да, мо гу би ти по врат ни и 
не по врат ни, мо гу има ти обје кат и адвер би јал као сво је до пу не, а у се ман тич-
ком по гле ду озна ча ва ју и про цес рад ње или ста ња. Пар ти ци пи мо гу има ти 
про шло или са да шње вре ме, док бу ду ће не мо гу има ти. Иа ко се пар ти ци пи, 
пре све га по сво јим мор фо ло шким ка рак те ри сти ка ма, из два ја ју као по себ на 
вр ста ре чи, за по зна ва ње њи хо ве при ро де још је ва жни ја њи хо ва функ ци ја у 
ре че ни ци (в. БЕлИЋ 1998: 274). С јед не стра не, њи ма се бли же од ре ђу је име ни-
ца (су бје кат) у ре че ни ци, а, с дру ге стра не, и пре ди кат јер „упра вља њем пре-
ма ње му, пар ти цип на из ве стан на чин и бли же од ре ђу је сам пре ди кат” (275).

Упо тре ба ак тив них па р ти ци па про шлог и са да шњег вре ме на у тек сто-
ви ма пра во слав ног бо го сло вља на са вре ме ном срп ском је зи ку под у пр та је 
не са мо цр кве но сло вен ском (ру ско сло вен ском) тра ди ци јом, не го и ути ца јем 
са вре ме ног ру ског књи жев ног је зи ка, а по сред ством чи та ња и пре во ђе ња бо-
га те ру ске бо го слов ске ли те ра ту ре. Та ко ђе, при су ство ак тив них пар ти ци па 
у бо го слов ској ли те ра ту ри на са вре ме ном срп ском је зи ку у са гла сно сти је 
и са сла ве но срп ском књи жев но је зич ком епо хом, у ко јој су би ла уо би ча је на 
оба ак тив на па р ти ци па, са ве ли ким по тен ци ја лом гра ђе ња од гла го ла свр ше-
ног (пар ти цип про шлог вре ме на) и не свр ше ног ви да (па р ти цип са да шњег 
вре ме на) као жи вог гра ма тич ког сред ства у срп ском књи жев но је зич ком из-
ра зу.6 Пре ма стан дард ној књи жев но је зич кој нор ми, са вре ме ни срп ски је зик 
не ма рад ни гла гол ски при дев са да шњег вре ме на (пар ти цип пре зен та ак ти ва), 
осим што је од раз ове ка те го ри је при су тан у при дев ској функ ци ји (нпр. пу ту-
ју ће по зо ри ште) или у име нич кој функ ци ји (нпр. пред се да ва ју ћи) (MaroJević 
1989: 217). 

4. ПАРТИцИППРЕЗЕНТААКТИвАНАћи
4.1. Пар ти ци пом пре зен та ак ти ва на -ћи у са вре ме ним тек сто ви ма срп-

ског пра во слав ног бо го сло вља озна ча ва се тра ја ње рад ње (про це са), од но сно 

6 Сре ди ном 19. ве ка упо тре бља ва ли су се па р ти ци па на -ћи и -вши. Иа ко стра ни на род-
ном је зи ку, па р ти ци пи су се успе шно ко ри сти ли у пи са ној фор ми он да шњег књи жев но је зич ког 
из ра жа ва ња, не са мо у тек сто ви ма „ви шег сти ла” (в. нпр. сУБОТИЋ1984; 1998), већ и у тек сто-
ви ма стру ка, ка ква је, на при мер, вој на (в. јОвАНОвИЋ2012). 
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по сто ја ње ка кве осо би не, свој ства и сл. којe се приписујe име нич ком пој му. 
На осно ву при ку пље не гра ђе, из два ја ју се сле де ће функ ци је пар ти ци па пре-
зен та ак ти ва на -ћи: 1) атри бут ска функ ци ја, ко ја се ја вља код пар ти ци па у 
са ста ву име нич ке син таг ме, и нај че шће по мо де лу пар ти цип + име ни ца; 2) 
функ ци ја из дво је ног атри бу та као де ла за ви сне ре че ни це у ду бин ској струк-
ту ри, и 3) име нич ка слу жба пар ти ци па, при че му раз ли ку је мо два ти па: а) 
онај код ко јег је до шло до пра ве кон вер зи је (суп стан ти ви за ци је) пар ти ци па: 
нпр. ве ру ју ћи, или б) елип ти ра ни об лик код ко јег је са др жај име ни це од но-
сно са др жај управ ног де ла син таг ме им пли цит но при су тан у де тер ми на тив-
ној ре чи, у овом слу ча ју пар ти ци па: нпр. гре ше ћи, гле да ју ћи, слу ша ју ћи итд.

Оно што по ве зу је по ме ну те пар ти ци пе без об зи ра на функ ци ју у ко јој 
се на ла зе је сте мо гућ ност да се њи хов лек сич ко-се ман тич ки са др жај ин тер-
пре ти ра од но сном ре че ни цом са за ме ни цом „ко ји”, ка ко се, уо ста лом, у се ман-
тич кој па ра фра зи де фи ни шу при де ви у опи сним реч ни ци ма срп ског је зи ка.

4.2. Ме ђу при ме ри ма ко је ће мо на ве сти и пр о ко мен та ри са ти има и оних 
код ко јих су пар ти цип ска обра зо ва ња за ме њи ва пра вим при де ви ма. Ипак, 
пар ти цип ско зна че ње и упо тре ба об ли ка на -ћи нај у оч љи ви ји су код при ме ра 
са ре флек сив ном мор фе мом се, ко ју пра ви при де ви не ма ју. Због то га слу ча-
је ве гла гол ско-при дев ских об ли ка на -ћи са ре флек сив ном мор фе мом се не 
мо же мо дру га чи је од ре ди ти не го као пра ве пар ти ци пе. У да љем из ла га њу 
нај пре ће мо на ве сти при ме ре пар ти ци па по ме ну тог ти па и опи са ти њи хо во 
зна че ње и функ ци ју.

ППрез. А – ка ју ћи се, ка ју ћег се
Блуд ни ка и ка ју ћег се раз бој ни ка при мио си, Спа се! А ја је ди ни оте жах ле њо-
шћу гре хов ном, и по ста дох роб злим де ли ма (мОлИТвЕНИК). 

Пар ти цип пре зен та ак ти ва ка ју ћи се са чи њен је од осно ве по врат ног 
гла го ла ка ја ти се. По ред гла гол ског ро да и гла гол ског ви да, пар ти цип је од 
при мар не гла гол ске ре чи за др жао и зна че ње та ко што је се ман ти ка ста ња 
„осе ћа ти жа ље ње због сво јих де ла, по сту па ка и сл.” из при мар не гла гол ске 
ка те го ри је мо ди фи ко ва на у пар ти цип ску „ко ји се ка је (због сво јих де ла)”. 
Ду бин ска струк ту ра ре че ни це оста је не про ме ње на уко ли ко се на ме сто пар-
ти ци па упо тре би дру го, за срп ски стан дард ни је зик уо би ча је но, лек сич ко-гра-
ма тич ко од но сно син так сич ко-се ман тич ко сред ство: уко ли ко би се пар ти цип 
пре зен та ак ти ва ка ју ћи се за ме нио од но сном ре че ни цом, нпр. Блуд ни ка и раз-
бој ни ка ко ји се ка је при мио си, Спа се! или, уко ли ко би се на ме сто пар ти ци па 
пре зен та ак ти ва упо тре био при дев слич не се ман ти ке: Блуд ни ка и по кај ног 
раз бој ни ка при мио си, Спа се!

Ти, Ство ри те љу, ожи вев ши бла то, дао си ми те ло и ко сти, и ди са ње и жи вот. 
Но, о Тво р че мој, и Ис ку пи те љу мој, и Су ди јо, при ми ме ка ју ћег се (КАНОН). 

Као и у прет ход ном слу ча ју, пар ти цип пре зен та ак ти ва ка ју ћи се ква ли-
та тив но од ре ђу је имен ску реч (лич ну за ме ни цу 1. ли ца). У на шем стан дард-
ном је зи ку био би за ме њен сле де ћим лек сич ко-гра ма тич ким од но сно син-
так сич ко-се ман тич ким сред стви ма: 1) 1) бли ско знач ним при де вом, нпр. 
„по кај ног” или 2) од но сном ре че ни цом „ко ји се ка јем”, с тим што у том слу-
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ча ју об лик за ме ни це ко ји се ква ли та тив но од ре ђу је од но сном ре че ни цом у 
атри бут ској функ ци ји мо ра има ти ду жу фор му („ме не”). 

ППрез.А – до пу њу ју ћи се, до пу њу ју ћег се
На ред не две срод не и ме ђу соб но до пу њу ју ће се ми сли … је су јед на би блиј ска 
Иса и ји на, и дру га из Мо ли тве дру ге Ве ли ког во до о све ће ња (ПЕРОвИЋ 2011: 18).

У овом при ме ру пар ти цип пре зен та ак ти ва до пу њу ју ћи се на стао је од 
уза јам но-по врат ног гла го ла до пу ња ва ти се, од ко јег је пре у зео, уз гла гол ски 
род и вид, и са мо зна че ње „пру жа ти до пу ну јед но дру го ме, до при но си ти 
склад ној це ли ни, упот пу ња ва ти се”, мо ди фи ку ју ћи са мо гра ма тич ко зна че ње 
пре ма пар ти цип ској функ ци ји: „ко ји су та кви да се до пу њу ју”. Пар ти цип ској 
упо тре би у кон крет ном при ме ру од го ва ра ло би сле де ће лек сич ко-гра ма тич ко 
од но сно син так сич ко-се ман тич ко сред ство: 1) си но ним ни при дев у атри бут-
ској функ ци ји: нпр. уса гла шен, ком пле мен та ран и сл. или 2) од но сна ре че-
ни ца са гла го лом исте осно ве у функ ци ји пре ди ка та: На ред не две срод не 
ми сли ко је се ме ђу соб но до пу њу ју… је су јед на би блиј ска Иса и ји на, и дру га 
из Мо ли тве дру ге Ве ли ког во до о све ће ња.

4.3. У сле де ћим при ме ри ма пар ти цип пре зен та ак ти ва са по врат ном 
мор фе мом се упо тре бљен је у функ ци ји атри бу та из дво је ног из име нич ке 
син таг ме.

ППрез.А – од но се ћи се, од но се ћег се
Под ви жник не мо же из у сти ти да је пра ви слу га Бо жи ји до тре нут ка ка да ће 
мо ћи да раз у ме ре чи апо сто ла Па вла од но се ће се на то исто (ПЕРОвИЋ2011: 82).

Пар ти цип од но се ћи се од при мар ног гла го ла од но си ти се за др жао је род, 
вид и зна че ње, с тим што је по след ње мо ди фи ко ва но пре ма пар ти цип ској гра-
ма тич кој ка те го ри ји „ко ји се од но си” и не мо же се за ме ни ти са мо гла го лом 
или ко јом дру гом вр стом ре чи. Ду бин ска струк ту ра ре че ни це оста ла би иста 
уко ли ко би се на ме сто пар ти ци па упо тре би ла од но сна ре че ни ца: Под ви жник 
не мо же из у сти ти да је пра ви слу га Бо жи ји до тре нут ка ка да ће мо ћи да 
раз у ме ре чи апо сто ла Па вла ко је се од но се на то исто.

На ве шће мо и дру ге при ме ре пар ти ци па пре зен та ак ти ва са ре флек сив-
ном мор фе мом се у функ ци ји из дво је ног атри бу та: 

ППрез.А – су сти чу ћи се (гл. у осно ви су сти ца ти се „са ста ја ти се, сти ца ти 
се”) ~ „ко ји се су сти чу”
Основ ној те ми пак тре ба ло би при ла зи ти из мно го број них те о ло шких угло ва, 
али су сти чу ћих се у Ев ха ри сти ји (ПЕРОвИЋ 2011: 24) 
[ …из оних ко ји се су сти чу…];
ППрез.А – пре тва ра ју ћи се ~„ко ји се пре тва ра, пре о бра жа ва у не што”
Па као је осу да се бе на се бе пре тва ра ју ћег се у цр ну ру пу не пре ста ног ... уру-
ша ва ња и по ни шта ва ња без кон чи не (ПЕРОвИЋ2011: 65)
[ …ко ја се пре тва ра…];
ППрез.А – са сто је ћи се ~ „ко ји се са сто ји; са ста вљен”
Са вр ше ни Бог, са вр ше ни чо век, са сто је ћи се из ду ше ра зум не и чо ве чан ског 
те ла, ра ван [је] Оцу по Бо жан ству, ма њи од Оца по чо ве чан ству (ПОПОвИЋ 
2004: 105).
[: …ко ји се са сто ји…];
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ППрез.А – про и ма ју ћи се ~ „ко ји се про и ма (про жи ма, до пу њу је)”7

Та и та ква цр кве ност је он да ка дра и да про жме и хри шћан ску ре ал ност, и 
хри шћан ску над ре ал ност; обе у нај ви шем сте пе ну су че ља ва не и ме ђу соб но 
про и ма ју ће се у исто риј ско-ес ха то ло шкој дра ми на ше га спа се ња (ПЕРОвИЋ
2011: 71) итд.
[ …про жи ма не…].

4.4. За раз ли ку од из дво је них при ме ра пар ти цип ских обра зо ва ња на -ћи 
са ре флек сив ном мор фе мом-се, ко ји се дру га чи је не мо гу озна чи ти осим као 
пар ти ци пи, об ли ци на -ћи ко ји пре ма се би има ју не по врат не гла го ле до би ја ју 
при дев ску функ ци ју он да ка да су за ме њи ви при де ви ма истог зна че ња. Та ко 
об лик пар ти ци па ве ру ју ћи има при дев ску функ ци ју и зна че ње „ко ји ве ру је” 
и за ме њив је при де вом по бо жа н у сле де ћим при ме ри ма: Све ти Ам вро си је 
до да је: „Сва ка ве ру ју ћа ду ша за чи ње и ра ђа у се би Реч Бо жи ју” (свЕТИГОРА 
2012: 213/12); За што истин ски ве ру ју ћи чо век су је вер је по сма тра као грех, 
од но сно као пот пу ни про ма шај бла го дат ног ду хов ног жи во та? (Ив ко вић 
М., мИсИОНАР2016: 348/34). 

У сле де ћем при ме ру пар ти цип ски об лик стра да ју ћи, -а, -е се ман тич ки 
је екви ва лен тан при де ву стра дал ни „ко ји стра да”: Он [Исус] ни је пре тр пео 
ни ка кву ште ту, јер је као су шти Ло гос и Бог не стра да лан и не про ла зан; 
стра да ју ће пак љу де, ра ди ко јих је то и под нео, са чу вао је и спа сао сво јом 
не стра дал но шћу (ПОПОвИЋ 2004: 322). Слич но је и са на ред ним при ме ром из 
исто га из во ра у ко јем су упо тре бље на два пар ти ци па на -ћи, чи ји се са др жај 
до не кле мо же ин тер пре ти ра ти пра вим при де ви ма, нпр. без бо жна (~ обез-
бо жу ју ћа си ла) и бо го ху лан (~ обе све ћу ју ћа си ла): Грех је обез бо жу ју ћа и 
обе све ћу ју ћа си ла (ПОПОвИЋ 2004: 382). 

Ме ђу тим, упо тре ба пар ти ци па у функ ци ји пре ди ка та за ви сне ре че ни це 
у ду бин ској струк ту ри од ра жа ва пра во пар ти цип ско зна че ње, те пар ти цип 
у тој функ ци ји ни је увек за ме њив при де вом, већ са мо од но сном ре че ни цом: 
Обо же ње ан ђе ла (већ обо же них) и љу ди (ко ји се обо жу ју) ми на зи ва мо енер-
ги јом над су шта стве не су шти не Бо жи је, по сто је ће у обо же ни ма (ПЕРОвИЋ
2011: 206) […су шти не Бо жи је, ко ја по сто ји у обо же ни ма…].

На во ди мо и сле де ће при ме ре пар ти цип ске упо тре бе у ко ји ма об ли ку 
пар ти ци па у ду бин ској струк ту ри од го ва ра од но сна ре че ни ца са гла го лом 
од исте осно ве или гла гол ски при дев трп ни: 

ППрез.А ви се ћи ~ 1) ко ји ви си 2) „опу штен, про тег нут, рас пет и сл”
Све што по сто ји и жи ви као да је жу ри ло да ис по ве ди сво ју не моћ пред мр-
твим те лом ви се ћим на Кр сту (вЕлИмИРОвИЋ 2003: 132).

Пар ти цип ви се ћи, ко ји је ов де упо тре бљен у функ ци ји ак ту ел ног ква ли-
фи ка ти ва, у стан дард ном је зи ку за ме нио би се од но сном ре че ни цом „ко је 
ви си” или дру гим се ман тич ки екви ва лент ним лек сич ким сред ством, нпр. 
„опу штен, про тег нут, рас пет и сл”. 

7 Гла гол про и ма ти се (пре ма цсл. pro i ma ti, уп. ГАРИН) у зна че њу „про жи ма ти се, до пу ња-
ва ти се” ни је за бе ле жен у опи сним реч ни ци ма срп ског је зи ка (уп. Рсј; Рмс; РсАНУ). 
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ППрез.А се де ћи ~ „ко ји се ди (на ла зи се и сл.)”.
Бо го от кри ве но пра ви ло апо стол ске ве ре, ко јим Цр ква жи ви, са сто ји се у то ме, 
да се ве ру је у Ису са Хри ста, … се де ћег с де сне стра не Оца (ПОПОвИЋ 2004: 107).

У сле де ћем при ме ру ау тор је ар ха и зи рао пар ти цип ски об лик се де ћи, 
-а, -е пре ма цр кве но сло вен ском из го вор ном ли ку: Схо ла стич ку те о ло ги ју 
ће мо упо ре ди ти са ри мо ка то лич ким те о ло гом у мо на шкој одо ри ве ли ког 
опа та, сје дја шчег за сво јом ка те дром (ПЕРОвИЋ2011: 107).

4.5. По ред по ме ну тих функ ци ја, пар ти цип пре зен та ак ти ва на -ћи на ла зи 
се и у при дев ској функ ци ји у уста ље ним тер ми но ло шким кон струк ци ја ма, 
нпр. слу же ћи све ште ник у при ме ри ма: Јед ни ђа ко ни ка де слу же ћег све ште-
ни ка на кра ју по што ока де це лу цр кву (ПАТРИјАРХПАвлЕ 20102: 189), Пи та ње 
кад се ка ди слу же ћи све ште ник, у ве зи је с ка ђе њем ол та ра (ПАТРИјАРХПАвлЕ 
20102:196). У упо тре би је и цр кве но сло вен ска ва ри јан та пар ти ци па слу жа-
шчи: Слу жа шчи све ште ник узи ма пу тир (при мер је пре у зет из КОНЧАРЕвИЋ 
2013: 63).

По пут при де ва, пар ти ци пи пре зен та ак ти ва на -ћи мо гу би ти упо тре бље-
ни у име нич кој слу жби, по што у се бе при ме са др жај име нич ког пој ма ко ји 
од ре ђу ју, нпр. ве ру ју ћи „онај ко ји ве ру је у Бо га”: То је текст у ви ше та ча ка, 
пот пи сан од стра не се дам хи ља да ве ру ју ћих, ко јим се они обра ћа ју Све том 
ар хи је реј ском са бо ру сво је Срп ске цр кве (жУГИЋ), ва пи ју ћи „онај ко ји ва пи је”: 
Ова пло ће ње Бо га у све ту вре мен ском зби ло се он да ... ка да су се ду ше људ ске, 
ви ја не смр ћу, ста па ле у је дан очај ни глас: глас ва пи ју ћег у пу сти њи осмр ће ног 
жи во та (ПОПОвИЋ 2004:28) итд. У сле де ћем при ме ру Д. Пе ро ви ћа упо тре-
бље на су чак три пар ти цип ска об ли ка у име нич кој слу жби: Тре ба раз у ме ти 
чи ње ни цу ... да се свет одр жа ва ... Бо жи јим ипо ста сним не ство ре ним ло го-
си ма ... да се уса вр ша ва у Хри сту – је ди ном уму свих уму ју ћих, је ди ном Ло-
го су свих ло го су ју ћих и је ди ном Жи во ту свих жи ве ћих (ПЕРОвИЋ 2011: 128). 
Гла гол ло го со ва ти упо тре бљен је у име нич кој слу жби у зна че њу оно га ко ји 
се слу жи ло го сом, реч ју као да ром Бож јим, ис ти чу ћи на спрам ово га по јам 
Ло гос као си но ним за Го спо да Ису са Хри ста (в. ЕНц.ПРАвОсл., под ло гос).8

5. ПАРТИцИППРЕТЕРИТААКТИвАНАвши.Пар ти цип пре те ри та ак ти ва на 
-вши да нас се, по пут пар ти ци па пре зен та ак ти ва на -ћи, упо тре бља ва у тек-
сто ви ма срп ског пра во слав ног бо го сло вља. Пар ти ци пом пре те ри та ак ти ва 
озна ча ва се рад ња, ста ње или про цес ко ји се при пи су ју ли цу или пред ме ту, 
а вре ме у ко јем се они оства ру ју од и гра ва се пре рад ње озна че не пре ди ка том 
глав не ре че ни це. На осно ву при ку пље не гра ђе, уо ча ва мо сле де ће основ не 
функ ци је пар ти ци па пре те ри та ак ти ва: атри бут ску функ ци ју – нај че шће у 
син таг ма ма пар ти цип + име ни ца, као и функ ци ју из дво је ног атри бу та, у ко-
јој, на пла ну ду бин ске струк ту ре, пар ти цип вр ши слу жбу пре ди ка та за ви сне 
ре че ни це.

Пар ти цип ска функ ци ја об ли ка на -вши, као што је слу чај и код пар ти-
цип ских обра зо ва ња на -ћи, нај у оч љи ви ја је код при ме ра са ре флек сив ном 

8 Гла гол ло го со ва ти ни је за бе ле жен у опи сним реч ни ци ма срп ског књи жев ног је зи ка 
(уп. Рсј; Рмс; РсАНУ).
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мор фе мом се: Све то са вље је још је дан од све то ду хов ских пло до ва све то га 
Пре да ња про ја вив шег се уну тар срп ског хри шћан ског на ро да Бо жи јег (ПЕ
РОвИЋ2011: 44). Пар ти цип пре те ри та ак ти ва про ја вив ши се, до би јен од гла-
го ла свр ше ног ви да про ја ви ти се „ја ви ти се, по ка за ти се”, на ла зи се у функ-
ци ји из дво је ног атри бу та са зна че њем тре нут ка вре ме на ко је је ак ту ел но за 
по јам ко ји се пар ти ци пом од ре ђу је (Пре да ње), а чи је по сто ја ње прет хо ди 
дру гом пој му ис ка за ном у су бјек ту (све то са вље).

У сле де ћем при ме ру из де ла Св. Ју сти на По по ви ћа на ла зи мо у ис тој 
ре че ни ци три пу та упо тре бљен пар ти цип пре те ри та ак тив ног: Ми не твр ди-
мо да је Он при мио по до би је те ла … већ да je при мио по до би је са гре шив шег 
те ла (sed si mi li tu di nem pec ca tri cis car nis), jep je те ло Хри сто во не гре шив ше 
би ло по доб но те лу гре шив шем, по доб но по при ро ди а не по ис ква ре но сти 
(ПОПОвИЋ 2004: 87). Сва три об ли ка пар ти ци па упо тре бље на су у при дев ској 
слу жби, што зна чи да су у лек сич ко-се ман тич ком по гле ду у од ре ђе ној ме ри 
за ме њи ви при де ви ма: са гре шив ше (~ са гре ше но, гре шно) те ло; те ло Хри сто-
во не гре шив ше (~ не гре ши во, без гре шно); те ло Хри сто во … би ло по доб но 
те лу гре шив шем (~ гре шном).

У при ме ру Он је при мио на Се бе сву са гре шив шу при ро ду, да би све ис-
це лио (ПОПОвИЋ 2004: 25) пар ти цип пре те ри та ак ти ва од гла го ла са гре ши ти 
упо тре бљен је у при дев ској слу жби „ко ји је учи нио грех, ко ји је са гре шио, 
гре шан”. Па ипак об лик пар ти ци па те шко да би у овом кон тек сту био за ме-
њив при де вом, јер се са мо пар ти ци пом су ге ри ше и про шло вре ме ка да је чин 
гре ха на сту пио – у кон крет ном при ме ру реч је о гре шној при ро ди ко ју је 
чо век сте као по сле из гна ња из ра ја.

У при ме ру Ма се ри мо ка то ли ка и про те ста на та се на ла зе у по се ду За-
ко на као вас пи та ча за Хри ста ... За то их то од во ди за кључ ку и са мо оп ту жби 
да им је до шав ши Ме си ја Хри стос са мо при пре ма за За кон (ПЕРОвИЋ 2011: 
91) пар ти цип пре те ри та ак ти ва до шав ши од свр ше ног гла го ла до ћи упо тре-
бљен је у при дев ској слу жби са зна че њем „ко ји је до шао, при сти гао, при сти-
гли”. И у овом слу ча ју, као и прет ход ном, об ли ком пар ти ци па на гла ша ва се 
про шло вре ме у ко јем се од и грао до га ђај – у овом слу ча ју до ла зак Ме си је.

У при ме ру Све сил но ог ње но о бра зна ро са Ду ха Све то га, си шав ша у ви ду 
пла ме них је зи ка на Апо сто ле и на сав оку пље ни на род у Је ру са ли му на Дан 
Пе де сет ни це, сва ке го ди не си ла зи и на пра во слав не вер ни ке, оку пље не на дан 
Ве ли ке Су бо те у је ру са лим ском хра му Вас кр се ња (ПЕРОвИЋ2011: 62) пар ти-
цип пре те ри та ак ти ва си шав ши, од гла го ла свр ше ног ви да си ћи, упо тре бљен 
је у функ ци ји из дво је ног атри бу та са зна че њем про шлог вре ме на вр ше ња 
рад ње. Стан дард ни гра ма тич ки екви ва лент пар ти цип ском об ли ку је сте од-
но сна ре че ни ца „ко ји је си шао”.

По не кад се де ша ва да ау тор упо тре би ар ха ич не об ли ке пар ти ци па на 
-ши из ру ско сло вен ског (цр кве но сло вен ског) је зи ка, као што је пар ти цип ски 
об лик од шед ши „ко ји је оти шао”: Ме ђу уга ше ним све ћа ма мо јих при ја те ља 
и мо ја све ћа до го ре ва. Не лу дуј […] и не жа ли што све ћа до го ре ва. Зар та ко 
ма ло љу биш при ја те ље сво је, да се бо јиш по ћи за њи ма, за мно гим од шед шим? 
(вЕлИмИРОвИЋ 2001); Вр ши мо ли тур ги је за по кој умр лих с убе ђе њем да то 
мно го по ма же ду ша ма умр лим и од шед шим (вЕлИмИРОвИЋ 2003: 143).
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6. ПОГлЕдНАПАРТИцИПЕИЗУГлАјЕЗИЧКИХфУНКцИјАИНОРмЕсРПсКОГКњИ
жЕвНОГјЕЗИКА.У на уч ној ли те ра ту ри из дво је не су и опи са не глав не је зич ке 
функ ци је, ко је се у го вор ној за јед ни ци оства ру ју у говорeном или пи са ном 
ви ду (в. Kristal 1995: 10–13). Упо тре ба пар ти ци па у бо го слов ском тек сту та-
ко ђе пред ста вља ре а ли за ци ју од ре ђе них је зич ких функ ци ја, ме ђу ко ји ма се у 
пр вом ре ду ис ти че п р и  в р  ж е  н о с т  ј е  з и ч  к о ј  т р а  д и  ц и  ј и  за сно ва-
ној на бо га том цр кве но сло вен ском је зич ком на сле ђу. Ак ту а ли за ци јом дав на-
шњих, ар ха ич них је зич ких сред ста ва – у овом слу ча ју пар ти ци па – у са вре-
ме ном тек сту чвр сто се по ве зу ју про шлост и са да шњост у је зич ком из ра зу, 
а стил још ви ше по ја ча ва са крал ни ка рак тер тек ста.9 Као по сле ди ца оства-
ре ња по ме ну те функ ци је до ла зи до ар ха и за ци је лек сич ко-гра ма тич ких сред-
ста ва, чи ме се на гла ша ва дис тан ца пре ма оп ште у по треб ном је зи ку (уп. 
лИХАЧЕвА 2015: 447). При мер ар ха и за ци је је зи ка у сме ру об на вља ња пар ти-
цип ских обра зо ва ња у је зи ку Цр кве на ла зи мо у ре дак ци ји пре во да Све тог 
пи сма, ко ју је из ра ди ла ко ми си ја при Све том Ар хи је реј ском Си но ду Срп ске 
пра во слав не цр кве, уп. нпр. Јер то је онај за ко га је ре као про рок Иса и ја 
го во ре ћи: Глас ва пи ју ћег у пу сти њи: при пре ми те пут Го спод њи, по рав ни те 
ста зе ње го ве пре ма Ву ко вом пре во ду Глас оно га што ви че у пу сти њи... (јЕв.
ПОмАТ. 3, 3; јЕв.ПОмАР. 1, 3).

Кроз о ч у  в а  њ е  ј е  з и ч  к о г  и д е н  т и  т е  т а  Цр ква оси гу ра ва осно ве 
зна ња за бу ду ће на ра шта је, што је пред у слов за пра вил но раз у ме ва ње ве ре 
и жи во та у њој. Сва ка ко се упо тре бом пар ти ци па ис по ља ва и и д е н  т и  т е т 
с а  м о  г а  а у  т о  р а  – ње го во опре де ље ње да у тек сту ко ри сти ар ха ич не лек-
сич ко-гра ма тич ке об ли ке мо же би ти од раз при пад но сти не са мо иде ји бли ско 
ве за ној за план је зи ка већ и из ван ње – нпр. по зна ва ње ру ског бо го сло вља, 
из раз кон зер ва тив но сти и сл. 

По ја ва об на вља ња пар ти цип ских об ли ка или, бо ље ре ћи, на до ме шћи-
ва ње пар ти цип ских функ ци ја но вим лек сич ко-гра ма тич ким сред стви ма у 
срп ском је зи ку уо ча ва се и у дру гим сфе ра ма упо тре бе је зи ка, ко је ни су у 
до ди ру са је зи ком срп ске пра во слав не ду хов но сти. Па ипак, и ту се уо ча ва ју 
не ки раз ло зи ко ји мо гу би ти слич ни они ма за очу ва ње пар ти цип ских обра-
зо ва ња у тек сто ви ма бо го сло вља. При ме ће но је још ра ни је да у по ре ђе њу са 
раз ви је ним пар ти цип ским си сте мом ути цај них европ ских је зи ка, „што кав-
ска из ра жај на сред ства по ка зу ју из ве сну не пот пу ност, ‘де фи ци тар ност’, што 
у прак тич ном ра ду на ро чи то осе ћа ју пре во ди о ци“ (ПЕшИКАН 1970: 85). У 
те жњи да се са же ти је из ра зи, тј. да се ре че ни ца осло бо ди ‛ви шка’ сред ста-
ва, по ме ну та ‛пар ти цип ска’ пра зни на на до ме шћу је се об ли ци ма на -ћи од 

9 У ли те ра ту ри су де таљ но опи са не је зич ке функ ци је бо го слу жбе ног је зи ка (в. БАИЧ
–КОНЧАРЕвИЧ 2008; лИХАЧЕвА 2015). У ана ли зи ау то ри по ла зе од то га да је бо го слу жбе ни је зик 
жив је зик (за раз ли ку од не та ко рет ког ста но ви шта не ких фи ло ло га да је то мр тав је зик), бу-
ду ћи да је Бо гом дан за оп ште ње љу ди са Њим. У то ме се огле да ње го ва ко му ни ка тив на функ-
ци ја, ко јом се од ли ку је сва ки жи ви је зик (в. лИХАЧЕвА 2015: 445). Пи шу ћи о Ње го ше вом је зи ку, 
ми тро по лит Ам фи ло хи је Ра до вић ис ти че при вр же ност овог пи сца цр ве но сло вен ској је зич кој 
тра ди ци ји, по себ но на гла ша ва ју ћи ње го ве за слу ге што је „успио да одо ли ис ку ше њу на пла ну 
је зи ка, ко ме је под ле гао Вук С. Ка ра џић” (РАдОвИЋ 2012: 21). Ов де је ми тро по лит имао на уму 
кон ти ну и тет цр кве но сло вен ског је зи ка, на ро чи то слој лек си ке као не пре су шни из вор и узор 
за бо га ће ње књи жев ног срп ског је зи ка.
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гла гол ских осно ва са зна че њем рад ње, ста ња или зби ва ња. При су ство ових 
сред ста ва нај ви ше је при сут но у тер ми но ло ги ја ма и спе ци јал ним ко ло ка ци-
ја ма, нпр. ле же ћи бо ле сник (Ле же ћих бо ле сни ка у бол ни ци ни је би ло), кле-
че ћи став, тр че ћи ко рак итд., али се да нас у срп ском је зи ку слич ни об ли ци 
мо гу на ћи и као по сле ди ца по вр шин ског пре во ђе ња, пре све га са ру ског 
је зи ка.

Са ста но ви шта нор ма тив не гра ма ти ке срп ског књи жев ног је зи ка, пар-
ти ци пи пре зен та и пре те ри та ак ти ва одав но ни су део срп ског књи жев но је-
зич ког стан дар да. Они се за ме њу ју дру гим је зич ким сред стви ма, ме ђу ко ји ма 
су нај че шћи од но сна ре че ни ца, трп ни и рад ни гла гол ски при дев у атри бут ској 
слу жби. 

7. ЗАКљУЧАК.Пар ти ци пи пре зен та и пре те ри та ак ти ва ко ји се као лек сич-
ко-гра ма тич ка фор ма да нас упо тре бља ва ју у са вре ме ним тек сто ви ма срп ског 
пра во сла ва ног бо го сло вља, на ши рем је зич ком пла ну пред ста вља ју ре ви-
та ли за ци ју пар ти цип ског си сте ма срп ског је зи ка у гра ма тич ком сми слу. То 
зна чи да се ко ре ла ти ма пар ти ци па – трп ном и рад ном гла гол ском при де ву 
– при дру жу ју ак тив ни пар ти ци пи про шлог и са да шњег вре ме на. За са да ови 
об ли ци у пу ној фор ми (за јед но са фор ман том -се од по врат них гла го ла) жи ве 
са мо у бо го слов ском је зи ку, а срп ска књи жев но је зич ка нор ма упо тре бу ових 
об ли ка ни ти одо бра ва, ни ти санк ци о ни ше. Сма тра мо да по ме ну та упо тре ба 
пар ти ци па ко ји су ра ни је би ли по ти сну ти из стан дард ног срп ског је зи ка не 
ре ме ти гра ма тич ки си стем, већ га на про тив стил ски обо га ћу је.

За раз ли ку од тек сто ва бо го слов ске са др жи не, у ко ји ма је упо тре ба ак тив-
них пар ти ци па ди на мич ни ја и син так сич ки бо га ти ја, по ја ва пар ти цип ских 
и де пар ти цип ских об ли ка на -ћи у стан дард ном срп ском је зи ку из јед на че на 
је са при дев ским зна че њем у атри бут ској функ ци ји, бу ду ћи да се по ме ну ти 
об ли ци на ла зе у име нич ким син таг ма ма по мо де лу при дев + име ни ца (по ни-
жа ва ју ћи по ло жај, пре те ћи глас, до ла зе ћа зи ма, на до ла зе ћа во да). При том, 
њи хо ва упо тре ба у стан дард ном је зи ку ве за на је за уста ље не кон струк ци је 
или ко ло ка ци је, тер ми но ло шке син таг ме и сл, док из ван ове функ ци је она 
из о ста је. Бу ду ћи да пра ви пар ти цип одр жа ва свој вре мен ски од нос пре ма 
пре ди ка ту, он се мо же увек схва ти ти и као ка ква за ви сна ре че ни ца, и то она 
за ви сна ре че ни ца по сми слу, а не по об ли ку, ко ја омо гу ћа ва да се пар ти цип 
спо ји са оста лим де ло ви ма ре че ни це (БЕлИЋ 1998: 276–277). По ме ну ти пар-
ти цип ски од нос пре ма пре ди ка ту нај бо ље се осли ка ва код пар ти ци па у функ-
ци ји из дво је ног атри бу та, ко ји ма се син так сич ки кон ден зу је од но сна ре че ни-
ца. Та квих при ме ра, ви де ли смо, има код обе вр сте пар ти ци па – са да шњег на 
-ћи и про шлог на -вши, и то код обе ње го ве фор ме – са ре флек сив ном мор-
фе мом се и без ње.

Упо тре ба пар ти ци па у срп ском пра во слав ном бо го сло вљу да нас ни је 
са мо пи та ње гра ма ти ке, пра во пи са и сти ла, већ и пи та ње на ко је од го вор до-
брим де лом ле жи у са мом ау то ру од но сно ње го вом од но су пре ма је зи ку до-
ма ће и стра не бо го слов ске ли те ра ту ре, при вр же но сти овој или оној шко ли, 
уче њу, тра ди ци ји и сл.
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Вла дан Йова но вич

ПРИ ЧА СТИЯ, ОКАН ЧИ ВАЮЩИЕСЯ НА -ЋИ И -ВШИ, В СО ВРЕ МЕННЫХ  
ТЕК СТАХ СЕРБ СКО ГО ПРА ВО СЛАВ НО ГО БО ГО СЛО ВИЯ

Р е з ю м е

В этой статье рас сма три ваются при ча стия на стоящег о и про шед ше го вре ме ни действи-
тельно го за ло га, ко торые ис пользу ютс я в со вре менных тек стах серб ско го пра во слав но го 
бо го сло вия. Ана лиз со бран но го ма те ри а ла по зволяет  выде лить сле дующие функ ции действи-
тельно го при ча стия на стоящег о вре ме ни, окан чи вающегося на -ћи: 1) функ ция опре де ле ния 
при мо де ли ֲри ча сֳие + сущесֳви ֳ ельное (стра да ју ћи љу ди, ка ју ћи се раз бој ник); 2) функ ция 
опре де ле ния, из вле чен но го из сло во со че та ния (Под ви жник ће мо ћи да раз у ме ре чи апо сто ла 
Па вла од но се ће се на то исто) и 3) функ ция существи тельно го (ве ру ју ћи, гре ше ћи). Так же мо-
жно выде лить функ ции действи тельно го при ча стия про шед ше го вре ме ни, окан чи вающегося 
на -вши: 1) функ ция опре де ле ния при мо де ли ֲри ча сֳие + сущесֳви ֳ ельное (са гре шив ша 
при ро да, до шав ши Ме си ја Хри стос) и 2) функ ция опре де ле ния, из вле чен но го из сло во со че-
та ния (нaпр. Све то са вље је плод све то га Пре да ња про ја вив шег се уну тар срп ског хри шћан ског 
на ро да) итд.

Ана лиз, про ве денный в дан ной ра бо те, по ка зал, что при ча стия на стоящег о и про шед-
ше го вре ме ни действи тельно го за ло га пред ставляют со бой грам ма ти че ское сред ство огра-
ни чен но го упо тре бле ния в со вре мен ном ли те ра тур ном серб ском языке, так как они в пол ной 
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ме ре (включая и формы с мор фе мой -се) встре чаются только в пра во слав ном бо го слов ском 
дис кур се. При ни мая во вни ма ние бо лее ши ро кий языко вой план, мо жно ска зать, что речь идет 
о ре ви та ли за ции си стемы при ча стий в серб ском языке в грам ма ти че ском смысле, под ра зу-
ме вающей, что к кор релятам  при ча стий – стра да тельно го и действи тельно го при ча стия – в 
со вре мен ном серб ском языке при со е диняются при ча стия про шед ше го и на стоящег о вре ме ни 
действи тельно го за ло га на -ћи и -вши.

Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ (При мље но: 31. мар та 2017;
Ђу ре Јак ши ћа 9, 11000 Бе о град, Ср би ја при хва ће но: 15. ма ја 2017)
vla djo va no vic @hot mail.com 
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Сло бо дан Но вок мет

МЕ ТА ФО РИЧ НА ЗНА ЧЕ ЊА ЖИ ВО ТИЊ СКИХ НА ЗИ ВА  
КО ЈА СЕ ОД НО СЕ НА ЧО ВЕ КА НИ СКЕ ИН ТЕ ЛИ ГЕН ЦИ ЈЕ  

У СРП СКОМ ЈЕ ЗИ КУ∗

Пред мет на шег ра да је лек си ко ло шка и лин гво кул ту ро ло шка ана ли за жи во тињ ских 
на зи ва ко ји у основ ном зна че њу де но ти ра ју жи во ти њу (нај че шће из ка те го ри је до ма ће 
сто ке и пер на те жи ви не), а у се кун дар ним реaлизацијама упу ћу ју на чо ве ка ни ске ин те-
ли ген ци је. Кроз по ве зи ва ње лек сич ко-се ман тич ке ана ли зе при ме ра, те о ри је о ве ли ком 
лан цу по сто ја ња, ана ли зе из ван је зич ких, дру штве них и кул ту ро ло шких окол но сти тра-
жи се од го вор на пи та ње за што су зо о ни ми из по ме ну тих ка те го ри ја про дук тив ни при 
ова квом на чи ну ме та фо рич ке тран сфор ма ци је на зи ва и упу ћи ва ња на чо ве ка ни ских 
ин те лек ту ал них ка па ци те та. 

Кључ не ре чи: зо о ним, зо о се ми ја, лек сич ка ме та фо ра, ко лек тив на екс пре си ја, ин те-
ли ген ци ја.

The su bject of this pa per is a le xi co lo gi cal and lin guo-cul tu ral analysis of zo o lo gi cal 
le xe mes who se ba sic me a nings de no te ani mals (most of ten tho se in the ca te go ri es of do me stic 
cat tle and po ul try) and who se se con dary re a li za ti ons re fer to hu mans of low in tel li gen ce. The 
an swer to the qu e sti on why zoonyms in the said ca te go ri es are pro duc ti ve in this kind of me-
tap ho ri cal tran sfor ma tion of na mes and re fe ren ces to hu mans of low in tel lec tual ca pa city is 
so ught thro ugh lin king a le xi cal-se man tic analysis of exam ples, the Gre at Chain of Be ing 
the ory, and an analysis of ex tra-lin gu i stic, so cial, and cul tu ro lo gi cal ci r cum stan ces.

Key words: zoonym, zo o semy, le xi cal me tap hor, col lec ti ve ex pres si on, in tel li gen ce.

1. УвОдНАРАЗмАТРАњА. Пред мет на шег ра да је су на зи ви за жи во ти ње 
(зо о ло шке лек се ме или зо о ни ми)1 ко ји у при мар ној се ман тич кој ре а ли за ци ји 
де но ти ра ју пред став ни ке раз ли чи тих жи во тињ ских вр ста (про то ти пич не 
пред став ни ке вр сте или це лу вр сту),2 нај че шће из гру пе до ма ће сто ке и до-
ма ће пер на те жи ви не, а у се кун дар ној ре а ли за ци ји упу ћу ју на чо ве ка сма-
ње них ин те лек ту ал них спо соб но сти.

1.1. Као основ не ци ље ве ра да од ре ди ли смо ус по ста вља ње што об у хват-
ни је и ре пре зен та тив ни је је зич ке гра ђе, ко ја би ука за ла на све ре ле вант не 

* Рад је пи сан у окви ру про јек та Лин гви стич ка ис тра жи ва ња са вре ме ног срп ског је зи ка 
и из ра да Реч ни ка срп ско хр ват ског књи жев ног и на род ног је зи ка (бр. 178009), 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. Рад је на-
стао на осно ву ис тра жи ва ња ура ђе ног за по тре бе док тор ске ди сер та ци је Се ман тич ка ана ли за 
лек се ма ко је озна ча ва ју жи во ти ње у са вре ме ном срп ском је зи ку од бра ње не 19. ју ла 2016. на 
Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду (мен тор проф. др Рај на Дра ги ће вић).

1 Тер мин зо о ним узи ма мо у ње го вој апе ла тив ној упо тре би у зна че њу на зи ва жи во ти ња, 
што је уо би ча је но у срп ској лин гви сти ци, за раз ли ку од то га ка ко се овај тер мин упо тре бља ва 
у оно ма сти ци (в. шЋЕПАНОвИЋ 2002: 321–32).

2 Зо о ним мо же ре а ли зо ва ти сво ју се ман тич ку вред ност у оп штем лек сич ком фон ду, 
као апе ла тив, и у спе ци јал ном те р ми но ло шком, као на зив вр сте, по ро ди це и сл. Нпр. го луб је 
на зив за пти це из ро да Cоlumba са мно го број ним под вр ста ма, и оп шти на зив за ф. Co lum bi dae 
и ред Co lum bi for mes, у ко је спа да род Co lum ba (ГОРТАНПРЕмК 1991: 50).
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аспек те лек сич ких ме ха ни за ма пре но са но ми на ци је на зи ва жи во ти ња на чо ве-
ка ни ских ин те лек ту ал них спо соб но сти, као и на кул ту ро ло шке обра сце ко ји 
од ра жа ва ју од но се срп ске лин гво кул ту ро ло шке за јед ни це пре ма од ре ђе ним 
пред став ни ци ма жи во тињ ских вр ста, чи ји се на зи ви ја вља ју као сво је вр сни 
кул ту ро ло шки кон цеп ти на ив не сли ке ствар но сти. С тим у ве зи ва жно је 
утвр ди ти да ли су се кун дар не ре а ли за ци је зо о ни ма мо ти ви са не ре ал ним ‒ 
ди јаг но стич ким или прет по ста вље ним (сте ре о тип ним) ‒ не ди јаг но стич ким 
осо би на ма жи во ти ња.3 

1.2. Је зич ка сли ка све та од ра жа ва чо ве ков од нос пре ма ре ал ном све ту 
ко ји га окру жу је (в. мАслОвА2001: 62‒65) и пред ста вља на чин је зич ке ка те-
го ри за ци је ствар но сти, па је за ње но ре кон стру и са ње нео п ход но узи ма ти у 
об зир раз ли чи те ти по ве по да та ка свих ни воа или под си сте ма је зи ка (БАРТ
мИњсКИ2011: 48). То нас је оба ве за ло да у ана ли зи је зич ког ма те ри ја ла при-
ме ни мо из бор по сту па ка из раз ли чи тих те о риј ских при сту па: тра ди ци о нал-
ног (лек сич ко-се ман тич ку ана ли зу), ког ни тив но лин гви сти чог (ма пи ра ње 
пој мов них ме та фо ра) и лин гво кул ту ро ло шког (утвр ђи ва ње сте ре о тип них 
оце на и ста во ва срп ске лин гво кул ту ро ло шке за јед ни це пре ма жи во тињ ском 
све ту из свог бли жег и да љег окру же ња). 

Има ју ћи у ви ду ре зул та те до са да шњих ис тра жи ва ња у овој обла сти, по-
ку ша ли смо да де таљ ни је, на об у хват ни јој је зич кој гра ђи, раз мо три мо не ка 
већ ела бо ри ра на пи та ња о функ ци о ни са њу зо о се ма у је зи ку, по го то во оних 
из гру пе до ма ћих жи во ти ња, а с тим у ве зи раз мо тре но је и пи та ње за што је 
су жи вот чо ве ка и жи во ти ње у срп ској је зич кој за јед ни ци ре зул ти рао ма хом 
не га тив ним афек тив ним од но сом пре ма од ре ђе ним жи во ти ња ма или гру-
па ма жи во ти ња. У тра же њу до дат них еле ме на та у од го во ру на ово пи та ње, 
осим те о ри је о ме та фо ри, укљу чи ли смо и те о ри ју о ве ли ком лан цу по сто ја ња 
(или би ћа) (The Gre at Chain of Be ing Me tap hor), чи ји ла нац хи је рар хиј ске 
уре ђе но сти пој мо ва ука зу је на под ре ђен од нос жи во тињ ског све та у од но су 
на чо ве ков свет, што се зна чај но мо гло од ра зи ти на спо знај не ме ха ни зме 
ме та фо рич ког од ра жа ва ња од но са чо ве ка пре ма жи во тињ ском све ту.

1.3. Као основ ни из вор гра ђе ко ри сти ли смо Реч ник СА НУ (до 19. то ма), 
а гра ђу смо до пу ња ва ли при ме ри ма из ре фе рент них реч ни ка срп ског је зи ка: 
Реч ни ка срп ско хр ват ско га књи жев но га је зи ка (РМС) и Реч ни ка срп ско га 
је зи ка (РСЈ 2007). Реч ник жар го на срп ско га је зи ка Д. Ан дри ћа (РСЖ 2005) 
ко ри сти ли смо да утвр ди мо се ман тич ки по тен ци јал ана ли зи ра них лек се ма 
у жар гон ском ре ги стру.

2. ТЕОРИјсКИОКвИРПРОБлЕмА. Код свих на ро да жи во ти ња ма се при пи су ју 
сим бо лич на зна че ња и људ ске осо би не, о че му све до че ба сне, бај ке, ми то ви 

3 Ди јаг но стич ка обе леж ја су сва она ре ал на, кон крет на, пер цеп тив но уоч љи ва свој ства 
ко ја се при пи су ју од ре ђе ној жи во ти њи, а ко ја се ме та фо рич ки мо гу тран спо но ва ти и на обра сце 
људ ског из гле да, осо би на или по на ша ња. „Не ди јаг но стич ка обе леж ја, ме ђу тим, мо гу игра ти 
по себ но ва жну уло гу у ана ли зи пре не се ног зна че ња, као у при ме ру He’s a fox, ОНјЕлИсАц, где 
се лу ка вост, прет по ста вље на осо би на ли си це из до слов ног зна че ња, пре но си на чо ве ка, и та ко 
по ве зу је та два зна че ња” (ПРЋИЋ 1997: 43). 
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и ле ген де, што је и ра зу мљи во с об зи ром на то да су у дав на вре ме на, па и да нас, 
људ ске за јед ни це би ле ви ше или ма ње по ве за не са жи во тињ ским све том, па 
су љу ди на раз ли чи те на чи не ис ка зи ва ли свој од нос пре ма жи во ти ња ма при-
да ва ју ћи им раз ли чи те осо би не (исп. barčoT2014: 483). На је зич ком пла ну 
ра зно ли кост тих од но са нај бо ље од ра жа ва ју лек сич ке је ди ни це и то пре ко 
се кун дар них, ме та фо рич них зна че ња на зи ва за жи во ти ње, зо о ни ма.

2.1. Ме та фо рич ка екс тен зи ја лек се ма за жи во ти ње на чо ве ка озна ча ва 
се тер ми ном зо о се ми ја (енг. zo o semy), а тер ми ном зо о сем озна ча ва се њи хо во 
ме та фо рич ко зна че ње ко јим упу ћу ју на људ ска би ћа и ко јим се ис ка зу ју не ке 
људ ске осо би не, нпр. гу ска – 1. б. фиг. пеј. ‘глу па, огра ни че на жен ска осо ба, 
глу па ча’ (РСА НУ) или ма га рац – 2. фиг. по грд. а. ‘глуп, ум но огра ни чен чо-
век, глу пак’ (РСА НУ) и сл. Зо о се ми ја, по све му су де ћи, пред ста вља уни вер-
зал ну ка рак те ри сти ку, јер је жи во тињ ско цар ство, ка ко се ис ти че у до са да-
шњим ис тра жи ва њи ма, јед но од нај моћ ни јих из во ра про јек то ва ња осо би на 
жи во ти ња на осо би не људ ских би ћа (kiełTyka‒kleparski 2005а: 86), а жи-
во тињ ском све ту се че сто при бе га ва као сред ству ис ка зи ва ња људ ског по на-
ша ња, емо ци ја и од но са (kövecses 2010: 19). 

2.2. Са лек си ко ло шког аспек та зо о се ми ја се об ја шња ва чи ње ни цом да 
по ла зна лек се ма (у на шем слу ча ју зо о ним) у сво јој се ман тич кој струк ту ри 
има ком по нен ту за сно ва ну на ко лек тив ној екс пре си ји, ко лек тив ном схва та њу 
да од ре ђе на жи во ти ња има ка кву осо би ну ко ја је свој стве на чо ве ку или се 
мо же при пи са ти чо ве ку (ГОРТАНПРЕмК 2004: 107). Се ме ко лек тив не екс пре-
си је ге не рал но но се ин фор ма ци ју о то ме ка ко се тај по јам оце њу је у дру штву. 
Оне у де фи ни ци ја ма реч ни ка срп ског је зи ка ни су у до вољ ној ме ри ис так ну те, 
ве ро ват но за то што ис ка зу ју екс тра лин гви стич ке кул ту ро ло шке, ева лу а тив-
но-емо тив не и углав ном на ци о нал но спе ци фич не са др жа је, ко ји се не узи ма-
ју у об зир при ка те го ри зо ва њу и кла си фи ка ци ји пој мо ва. Та ква је нпр. се ма 
ко лек тив не екс пре си је за бе ле же на у де фи ни ци ји лек се ме лав у Реч ни ку СА НУ 
– ‘ко ји је због сна ге и из др жљи во сти на зван ца рем жи во ти ња’.4 Ова кве се ман-
тич ке ре а ли за ци је те ме ље се на ис ку ству и су жи во ту с раз ли чи тим жи во-
ти ња ма, али мо гу би ти и ре зул тат уста ље ног до жи вља ја жи во тињ ског по-
на ша ња ко је се ма хом осла ња на кул ту ро ло шке пред ра су де пред ста вља ју ћи 
зна ча јан еле мент ан тро по цен трич ног мо де ла жи во тињ ског све та.5 

2.3. Ако зо о се ми ју по сма тра мо са аспек та те о ри је о ве ли ком лан цу по сто-
ја ња, опи са не у де лу Леј ко фа и Тар не ра (lakoFF‒Turner 1989), a чи је по став-
ке на ла зи мо још код Пал то на и Ари сто те ла, до ла зи мо до об ја шње ња за што 
се на зи ви жи во ти ња че сто ко ри сте да од ре де људ ске ка рак те ри сти ке.6 Пре ма 

4 У њи хо вом бе ле же њу у реч ни ци ма тре ба во ди ти ра чу на, јер би пре те ри ва ње са на во-
ђе њем екс тра лин гви стич ких, ен ци кло пе диј ских по да та ка мо гло угро зи ти ди стинк ци ју из ме ђу 
реч ни ка и ен ци кло пе ди је као два ти па лек си ко граф ских оства ре ња (в. дРАГИЋЕвИЋ2010: 17).

5 Овај ан тро по цен трич ни мо дел об ја шња ва М. Бер то ша: „Taj je ste re o tip ni mo del uvi jek 
an tro po cen tri čan ‒ ži vo ti nja ma su pri pi sa ne ljud ske ka rak te ri sti ke, pro cje nji va ne su u mo ral nom, 
in te lek tu al nom, emo ci o nal nom i in ter per so nal nom smi slu, a pro ma tra ni su i nji ho vi obi ča ji i na vi ke” 
(berToša 1999: 65).

6 Го во ре ћи о по зна тој ме та фо ри Ахил је лав, Леј коф и Тар нер ка жу да је кон цеп ту а ли за-
ци ја људ ских осо би на и по на ша ња ре зул тат две ју ме та фо ра, ме та фо ре жИвОТИњЕсУљУдИ, ко ја 
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пој мов ној хи је рар хи ји ове те о ри је (БОГ↔ЧОвЕК↔жИвОТИњА↔БИљКА↔НЕОРГАН
сКАмАТЕРИјА), љу ди има ју осо би не и по на ша ње ви шег сте пе на и од ли ку је их 
ра ци о нал но ми шље ње, док жи во ти ње рас по ла жу са мо ин стинк тив ним по на-
ша њем. Упра во раз у ме ва ње јед ног сте пе на овог лан ца по мо ћу дру гог сте пе на 
пред ста вља основ ни ме ха ни зам ме та фо рич ног по и ма ња. Та ко се до ла зи до 
ме та фо ре ЧОвЕКјЕжИвОТИњА – нпр. Овај чо век је сви ња, којa по ка зу је пре нос 
ка рак те ри сти ка са ни жег на ви ши по јам, и ме та фо ре жИвОТИњАјЕЧОвЕК – нпр. 
ве ран пас, ко ја по ка зу је пре нос са ви шег на ни жи по јам (kiełTyka‒kleparski 
2005б: 26). Ка ко за па жа ју Леј коф и Тар нер, ме та фо ра ве ли ког лан ца по сто-
ја ња омо гу ћа ва нам да раз у ме мо оп ште ка рак те ри сти ке људ ског по на ша ња 
пре ко по зна тих „не-људ ских” ка рак те ри сти ка, а је дан од нај сло же ни јих до-
ме на пре ко ко је га раз у ме мо људ ско по на ша ње су упра во жи во ти ње (lakoFF
‒Turner 1989: 172). Ка да се узму у об зир ре ле вант ни еле мен ти раз ма тра них 
при сту па: сем ни по тен ци јал зо о ни ма са ди јаг но стич ким и не ди јаг но стич ким 
ком по нен та ма, ме та фо рич ки ме ха ни зми за сно ва ни на кул тур но-хи је рар хиј-
ском мо де лу „ве ли ког лан ца” и сте ре о тип не оце не и ста во ви ка рак те ри стич ни 
за на ив ну сли ку све та, мо же се да ти ар гу мен то ва но об ја шње ње че сто де ро-
га тив не упо тре бе зо о ни ма у зо о сем ном мо де лу, чи ме се по твр ђу је те за да се 
љу ди иден ти фи ко ва њем са жи во ти ња ма нај че шће де гра ди ра ју и да је зо о ним-
ска ме та фо ра уче ста ло сред ство екс пре сив ног ис ти ца ња не по жељ них људ-
ских ка рак те ри сти ка. 

2.4. У до са да шњем се ман тич ком при сту пу зо о се ми ји као нај че шћи по-
сту пак мо ти ва ци је пре сли ка ва ња но ми на ци је са жи во ти ње на чо ве ка уста-
но вљен је ме ха ни зам ме та фо ре, а као кључ ни по ла зни под до ме ни кон цеп та 
од ре ђе не жи во ти ње ко ји се пре но се на чо ве ка из дво је ни су ње на ве ли чи на, 
об лик, по на ша ње и од нос са љу ди ма (Milić 2013: 200). Пре ма А. Вје жбиц кој 
то су ме сто ста но ва ња (ha bi tat), ве ли чи на (si ze), из глед (ap pe a ran ce), по на ша-
ње (be ha vi or) и од нос са љу ди ма (re la tion of the ani mal to pe o ple) (wierbizcka 
1985: 161), док С. Март са из два ја ста ни ште (ме сто и усло ви жи во та од ре ђе не 
жи во ти ње), из глед (ти пич на ве ли чи на, об лик, бо ја кр зна итд.), по на ша ње 
(иди о син кра тич не фор ме по на ша ња, кре та ња, хра ње ња) и од нос са љу ди ма 
(раз ли чи ти аспек ти дру штве не ко ри сно сти од ре ђе не жи во ти ње са ста но ви шта 
је зич ке за јед ни це) (MarTsa 1999: 77). Ус по ста вља ње на ве де них под до ме на 
зна чај но нам је по мо гло у ана ли зи и кла си фи ка ци ји ве ли ког бро ја са ку пље-
них при ме ра, јер смо их узи ма ли као по ла зне кри те ри ју ме у пре по зна ва њу 
мо ти ва ци је пре но са но ми на ци је са ка те го ри је жи во ти ње на ка те го ри ју чо ве-
ка, а у се ман тич кој ана ли зи у пре по зна ва њу ти по ва ком по не на та: ди јаг но стич-
ких (из глед, осо би не, по на ша ње и функ ци ја) и не ди јаг но стич ких (пер цеп ци ја 
и до жи вљај њи хо вог по на ша ња и осо би на у срп ској лин гво кул ту ро ло шкој 
за јед ни ци). По ка за ло се да је ова ква ком би на ци ја раз ли чи тих по сту па ка у 

од ра жа ва кон вен ци о нал ну про це ну од ре ђе ног по на ша ња ла ва на те ме љу оно га што се сма тра 
хра брим по на ша њам код чо ве ка, и ме та фо ре љУдИсУжИвОТИњЕ, где се та од ли ка ин стинк тив-
ног по на ша ња код жи во ти ње, ко ју ту ма чи мо као хра брост, пре сли ка ва на зад на чо ве ка (lakoFF
‒Turner 1989: 194), што смо та ко ђе има ли у ви ду при ана ли зи и кла си фи ка ци ји лек сич ког ма-
те ри ја ла.
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ана ли зи је зич ког ма те ри ја ла зна чај на за уна пре ђе ње ме то до ло шких по сту-
па ка ка ко у лек си ко граф ској об ра ди зо о ни ма у де скрип тив ним реч ни ци ма 
та ко и у ре кон струк ци ји овог сег мен та у срп ској лин гво кул ту ро ло шкој сли ци 
све та.

3. ПРИмЕРИНАЗИвАЗАжИвОТИњЕКОјИУПУЋУјУНАЧОвЕКАсмАњЕНИХИНТЕ
лЕКТУАлНИХКАПАцИТЕТА. Као кључ не циљ не под до ме не у кон цеп ту а ли за ци ји 
чо ве ка на ко је се упу ћу је зо о ни ми ма по је ди ни ау то ри ис ти чу ње гов из глед, 
ка рак тер, ин те лект и мо рал (Milić2013: 200). 7 У ана ли зи на ше гра ђе до шли 
смо до за кључ ка да је ве о ма ва жно ове циљ не до ме не нај пре кла си фи ко ва ти 
на осно ву то га да ли се за сни ва ју на по зи тив ној или не га тив ној ко но та ци ји 
те ле сних и пси хич ких осо би на, на осно ву че га смо уста но ви ли сле де ћа те мат-
ско-зна чењ ска ми кро по ља: фи зич ки из глед, ста ње, кре та ње, ка рак тер, по-
на ша ње, ин те ли ген ци ја, емо тив на ста ња и рас по ло же ња. Та ко смо по себ ну 
па жњу у ана ли зи мо гли да по све ти мо при ме ри ма ко ји при па да ју те мат ско-
-зна чењ ском по љу ин те ли ген ци је. У до са да шњим ис тра жи ва њи ма овог по ља 
зо о ним ске ме та фо ре уо че на је оп шта тен ден ци ја „ka ko riš te nju (od re đe nih čla-
no va) ka te go ri ja pe ra di te sto ke za re fe ri ra nje na glu post” (Milić 2013: 205). 

3.1. При ме ре смо из дво ји ли из лек си ко граф ских из во ра лек сич ко-се-
ман тич ком ана ли зом лек си ко граф ских де фи ни ци ја се кун дар них се ман тич-
ких ре ли за ци ја зо о ни ма ко је се од но се на чо ве ка, мар ки ра ју ћи у окви ру 
де фи ни ци ја при дев ске и име нич ке ква ли фи ка ци је у ве зи са ни ском ин те ли-
ген ци јом, као што су: глуп, глу пав, при глуп, огра ни чен, не про све ћен, глу пак, 
глу па ча (де ло ви де фи ни ци ја са др же и ква ли фи ка ци је: глуп чо век; глу па же на; 
глу па осо ба; глу пан; чо век сла бе па ме ти; не зна ли ца; туп чо век; не до ту пав; 
онај ко ји чи ни глу по сти, бу да ла шти не; онај ко ји те шко схва та), али и обе-
леж ја којa се мо гу до ве сти у ве зу са ни ском ин те ли ген ци јом или би ти ње на 
ди рект на по сле ди ца, као што су огра ни че ност, нео те са ност, не ра зум ност, 
по во дљи вост, по вр шност. Та ко ђе, из дво ји ли смо и оне при ме ре у чи јим се 
де фи ни ци ја ма се кун дар них зна че ња ак ти ви ра ју раз ли чи те не га тив но ко но-
ти ра не и по грд не ква ли фи ка ци је ко ји ма се им пли цит но под ра зу ме ва и сма-
ње на ин те ли ген ци ја, као што су: бле сан, бле сав ко, ту пав ко, кли пан, зве кан, 
бу да ласт, бле сав и сл. На овај на чин смо до шли до 48 зо о ни ма ко ји у се кун-
дар ној ре а ли за ци ји упу ћу ју на му шкар ца или же ну сма ње них ин те лек ту ал них 
ка па ци те та.8 Од нос при мар них и се кун дар них зна че ња зо о ни ма у но ми на-
ци ји чо ве ка сма ње них ин те лек ту ал них спо соб но сти пред ста вља мо та бе лар но:

7 У окви ру људ ских осо би на ко је се из ра жа ва ју зо о ни ми ма, А. Ран ђе ло вић је по себ но 
из дво ји ла зло бу, од но сно рђа вост (гњи да, псе то) и глу пост (ма га рац, ћур ка), и то код осо ба 
оба по ла (2012: 100). 

8 А. Ран ђе ло вић је на гра ђи РСЈ 2007 за бе ле жи ла 25 зо о ни ма чи ја ме та фо рич на зна че-
ња ис ти чу упра во ову осо би ну. Нај че шће су, уз из у зе так мај му на, мај му ни це, со ма и те тре-
ба, у пи та њу жи во ти ње из чо ве ко вог бли ског окру же ња: брав, бу цов, во, во ло ња, го ве че, гу ска, 
гу шчи ца, ју нац, ју не, ко за, коњ, кра ва, ма га рац, ма га ре, ма га ри ца, ма згов, ов ца, сто ка, те ле, 
ћу ран и ћур ка (2012: 101).



108 СЛО БО ДАН НО ВОК МЕТ

бра ви ца ж 1. жен ка брав 2. глу па же на (ЦГ, Шоћ, РСА НУ)

брав м 1. а. оп шти на зив за јед но гр ло сто ке, 
на ро чи то за ов цу или ко зу

2. огра ни че на, не ра зум на осо ба 
(РСА НУ)
3. фиг. по грд. глу пак (РМС)

бра вак, бра вац, 
бра ве ша,  
бра ве ши на, 
бра ви ште

м в. бра в о гра ни че на, не ра зум на осо ба 
(РСА НУ)

бу цов м 1. а. вр ста слат ко вод не ко шљо ри бе 
Aspins ra pax из ф. Cypri ni dae

2. пеј. глу пак, сом, кли пан 
(РСА НУ)

во м  1. а. му шко го ве че, обич но од ра сло 
и уштро је но

1.б. глуп, не до ту па ван чо век,  
1. фиг. глу пак (РСА НУ)

го ве до, го ве до-
ња, го ве до та 1. в. го ве че о гра ни чен, глуп чо век (РСА НУ)

го ве ду ља по грд. по кр. огра ни че на, глу па же на (РСА НУ)

го ве че
с 1. а. зо ол. до ма ћи шу пљо ро ги пре жи-
вар Bos ta u rus, да нас од га јен у ве ли ком 
бро ју ра са

1.б. фиг. огра ни че на, глу па осо ба 
(РСА НУ)

го ри ла

ж 1. зо ол. чо ве ко ли ки мај мун троп ских 
кра је ва Афри ке, ко ји до сти же и до 
два ме тра ви си не и до 250 ки ло гра ма 
те жи не …

2. фиг. при ми ти ван, глуп, оси он 
чо век (РСА НУ)

гу сан м муж јак гу ске 1. фиг. глуп, ор га ни чен чо век 
(РСА НУ)

гу ска

ж 1. а. зо ол. на зив за круп ни је пти це 
пло ву ше ро да An ser из ф. An se ri dae  
б. до ма ћа при при то мље на вр ста An ser 
do me sti cus ко ја се га ји ра ди пер ја, ме са 
и ја ја; жен ка те вр сте

1.б. фиг. пеј. глу па, огра ни че на 
жен ска осо ба, глу па ча (РСА НУ)

ју нац м а. мла до му шко го ве че 1.б. фиг. глуп чо век, бу да ла, 
глу пак (РСА НУ)

ју не
с 1. мла до го ве че (обич но у дру гој  
го ди ни жи во та), го ве че ко је ни је још 
са свим од ра сло

2. фиг. глу пак, не зна ли ца  
(РСА НУ)

ко за
ж до ма ћа жи во ти ња Ca pra hi rus из ро да 
шу пљо ро гих пре жи ва ра ко ја да је  
мле ко, ме со, ко жу

2. фиг. пеј. не спрет на, глу па 
осо ба (РСЈ 2007)

коњ
м 1. зо ол. а. си сар Equ us ca bal lus из ре да 
ко пи та ра, жи вах на до ма ћа жи во ти ња 
ко ја слу жи за ву чу и ја ха ње

2. фиг. поргд. не згра пан и глуп, 
огра ни чен чо век (РСА НУ)

кра ва ж 1. од ра сло жен ско го ве че; жен ка  
го ве че та

2. фиг. по грд. глу па, огра ни че на 
жен ска осо ба, глу па ча (РСА НУ)

ма га рац
м 1. а. до ма ћа то вар на жи во ти ња … 
ве ли ке гла ве и ду гих уши ју, бе ли ча сте 
њу шке и ду га ре па (…)

2. фиг. по грд. онај ко ји чи ни 
глу по сти, бу да ла шти не, глуп, 
ум но огра ни чен чо век, глу пак 
(РСА НУ)

ма га ре с 1. а. ма га ре ће ждре бе (пу ле), ма ли, 
мла ди ма га рац

2. фиг. а. по грд. онај ко ји те шко 
схва та, глу пак, ту пав ко (РСА НУ)

ма згов м 1. зо ол. муж јак ма зге; ма зга уоп ште, 
без об зи ра на пол

2.б. не ра зу ман чо век, бу да ла, 
глу пак (РСА НУ)
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мај мун
м 1. зо ол. у мн. жи во ти ње из ре да  
си са ра … си са ри нај срод ни ји и по  
раз ви је но сти мо зга нај бли жи чо ве ку 
(у јд. та ква жи во ти ња) …

2.б. бле сав, бу да ласт, ум но 
огра ни чен чо век, глу пак, бу да ла 
(РСА НУ)

мај му ни ца 1. жен ка мај му на
2. фиг. пеј. жен ска осо ба ко ја се 
по на ша глу по, бу да ла сто, при-
ми тив но (РСЈ 2007)

мар ван по кр. по грд. глу пак, бу да ла (РСА НУ)
мар ва на по кр. по грд. глу па ча, бу да ла (РСА НУ)

ме двед
м 1. зо ол. у мн.: по ро ди ца си са ра … 
круп не зве ри зде па стог, не зграп ног 
те ла, гу стог ку дра вог кр зна …

2. фиг. през. не згра пан, тра пав, 
нео те сан, огра ни чен, глуп чо век 
(РСА НУ)

ми си ран м а. зо ол. ћу ран, пу ран 1.б. фиг. огра ни чен, глу пав  
чо век, глу пак (РСА НУ)

морж

м а. зо ол. у мн. по ро ди ца мор ских си-
са ра … те шког ма сив ног те ла (до 4 м 
ду жи не), де бе ле на бо ра не ко же, са 
гор њим оч ња ци ма из ра слим у кљо ве 
… (у јд. жи во ти ња из те по ро ди це).

1.б. фиг. онај ко ји сво јим др жа-
њем, из гле дом под се ћа на та кву 
жи во ти њу, тро ма, глу па осо ба 
(РСА НУ)

му ла
ж 1. зо ол. не плод ни кри жа нац ко би ле 
и ма гар ца Equ us mu lus, до ма ћа жи во-
ти ња ко ја у сре до зе мљу слу жи за  
но ше ње те ре та, ву чу, ја ха ње

3.б. глу па ва, огра ни че на осо ба 
(РСА НУ)

му на ж 1. зо ол. в. мај мун 3. глу па осо ба, бу да ла (РСА НУ)

но со рог
м 1. зо ол. круп ни тро пр сти си сар,  
би љо љед с јед ним или два ро га на  
но сној или че о ној ко сти (…)

2. фиг. по грд. а. не згра пан и глуп, 
огра ни чен чо век (РСА НУ)

ован м 1. зо ол. муж јак ов це 2. фиг. по грд. глуп, не ра зу ман 
чо век (РСА НУ)

ов ца
ж б. зо ол. до ма ћа пи то ма вр ста Ovis 
ari es из тог ро да ко ја се га ји ра ди ме са 
мле ка и ву не

4.б. глу па, огра ни че на осо ба 
(РСА НУ)

оран гу тан
м зо ол. а. вр ста чо ве ко ли ког мај му на 
… сна жно раз ви је ног пред њег де ла 
те ла, ду гих пред њих удо ва и ри ђе до 
цр ве не бо је дла ке …

1.б. фиг. по грд. груб, нео те сан, 
глуп чо век (РСА НУ)

па рип 1. коњ, ждре бац
2. по грд. а. не мо ра лан, по вр шан, 
при глуп (а че сто фи зич ки јак) 
чо век (РСА НУ)

па ри пан по кр. не спре тан, при глуп му шка рац, кли пан (Ли ка, Бог да но вић Ј., РЈА, 
РСА НУ)

сом
м 1. зо ол. ве ли ка слат ко вод на ри ба 
глат ке љи га ве ко же, ши љо ке спљо-
ште не гла ве с ду гим бр ци ма

2. фиг. пеј.а. глу пан, бу да ла 
(РСЈ 2007)

те лац м 1. му шко те ле 1.б. фиг. ум но огра ни чен, туп 
чо век, глу пак (РМС)

те ле с 1. а. мла дун че го ве че та, ко је кра ва 
до не се на свет

2. фиг. поргд. чо век сла бе па ме ти, 
глу пак, бу да ла (РМС)

те треб
м 1. зо ол. а. шум ска пти ца… чи ји 
муж јак у пе ри о ду па ре ња гу би  
уо би ча је ни пти чи ји опрез …

2. фиг. глу пак, бу да ла, зве кан 
(РМС)
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ту ка
ж 1. зо ол. круп на до ма ћа пти ца из пор. 
фа за на … ко ја се др жи због уку сног 
ме са, ћур ка

2. фиг. глу па, огра ни че на осо ба 
(обич но жен ска) (РМС)

ћу рак, ћу ран м 1. зо ол. муж јак ћур ке, ко ји се га ји 
ра ди ме са, пу ран

2. фиг. бу да ла, глу пак; ла ко  
по во дљив чо век (РМС)

ћур ка
ж 1. зо ол. нај круп ни ја до ма ћа пти ца 
(жен ка) из пор. фа за на, ко ја се га ји ра ди 
ме са и ја ја, пу ра Me le a gris gal lo pa vo

2. фиг. бу да ла ста жен ска осо ба, 
глу па, огра ни че на жен ска осо ба, 
глу па ча (РМС)

3.2. Реч ник срп ског жар го на (РСЖ 2005) по твр ђу је да се у раз го вор ном 
сти лу за ис ка зи ва ње чо ве ко ве глу по сти упо тре бља ва ју на зи ви жи во ти ња из 
до ма ћег сточ ног фон да, на зи ви пер на те жи ви не, али и на зи ви жи во ти ња до-
ми нант но круп ног фи зи чог из гле да: бик (глуп а јак му шка рац); во ли на (глу-
пак, бу да ла, бле сан); кер (глу пак); ко јот (глу пак); ко ко шка (при ми тив на же на, 
про ста ку ша, то ро ку ша, глу па ча); ма га ри ца (глу па ва жен ска осо ба, глу па ча); 
миш (под му као чо век, бу да ла, ту пан, глу пак); мр мот (бле сав ко, не зна ли ца); 
ро да (глу пак, глу па ча); слон (глу пак, не спрет њак); со ва (глу па ча). 

3.3. Од ва ри јант них лек сич ких об ли ка, бе ле жи мо и хи по ко ри сти ке: 
во ло ња (2. фиг. пеј. тром чо век; глуп чо век, РСЈ 2007); де ми ну ти ве: гу шчи ца 
(1. фиг. глу па мла да жен ска осо ба, РМС), ослић (1. б. фиг. по грд. глу пак, бу-
да ла, РСА НУ) и зби р не име ни це у зна че њу јед ни не: мар ва (1. в. фиг. погрд. 
при про ста, не кул тур на осо ба, про стак, про ста ку ша, глу пак, глу па ча, РСА НУ); 
сто ка (1. б. фиг. про ста, не кул тур на, глу па осо ба, РМС). 

3.4. Ве ћи на ових зна че ња обе ле же на је у реч ни ци ма ква ли фи ка то ром 
стил ске вред но сти по грд. (по грд но) или пеј. (пе јо ра тив но), нпр. гу ска, го ве-
ду ља, бу цов, ко за, коњ, кра ва, па рип, сом, те ле, ма га рац, ма га ре, мар ван, 
мар ва на, мај му ни ца, но со рог, ован, оран гу тан, чи ме се са мо по твр ђу је да се 
од но се на ка рак те ри сти ке ко је су „тра ди ци о нал но схва ће не као не по жељ не” 
(РИсТИвОјЕвИЋРАјКОвИЋ 2014: 135). Ова ква екс пре сив на зна че ња се на пла ну 
је зич ког си сте ма ре а ли зу ју као од ре ђе ни на ци о нал ни и кул тур ни сте ре о ти пи 
(РИсТИЋ 2004: 242).

3.5. На осно ву ана ли зе при ме ра за па же но је да се ни ска ин те ли ген ци ја 
у од ре ђе ним слу ча је ви ма ана ло шки по ве зу је са не га тив ним об ли ци ма дру-
штве ног по на ша ња, као што су при ми тив ност, про ста клук, не кул ту ра, осио-
ност, при про стост, нео те са ност, гру бост, под му клост, не мо рал ност. На њих 
упу ћу ју се кун дар на зна че ња при ме ра: го ри ла (при ми ти ван, глуп, оси он 
чо век, РСА НУ); мај му ни ца (жен ска осо ба ко ја се по на ша глу по, бу да ла сто, 
при ми тив но, РСЈ 2007); ме двед (огра ни чен, нео те сан, глуп чо век, РСА НУ); 
оран гу тан (груб, нео те сан, глуп чо век, РСА НУ); па рип (не мо ра лан, по вр шан, 
при глуп чо век, РСА НУ). Та ко ђе, у ана ли зи се по ка за ло да се осо би не сма ње-
не ин те ли ген ци је из по ља чо ве ко вих пси хич ких осо би на укр шта ју са се ман-
тич ким по љем фи зич ких ка рак те ри сти ка успо ре ног, тро мог и не спрет ног 
кре та ња и круп не ве ли чи не. Та ко је глу пост код му шка ра ца по ве за на са тро-
мо шћу и спо ро шћу, на шта је већ ука зи ва но у ра ни јим ис тра жи ва њи ма (уп. 
РИсТИвОјЕвИЋРАјКОвИЋ 2008: 50). То илу стру ју се кун дар на зна че ња зо о ни ма: 
коњ (не згра пан и глуп чо век, РСА НУ); ме двед (не згра пан, тра пав и глуп чо век, 
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РСА НУ); морж (тро ма, глу па осо ба, РСА НУ); но со рог (не згра пан и глуп чо-
век, РСА НУ); па ри пан (не спре тан и при глуп му шка рац, РСА НУ); ко за (не-
спрет на, глу па осо ба, РСЈ 2007). На не га тив ну осо би ну ко ја се иден ти фи ку је 
име ни цом бу да ла, у ком би на ци ји са осо би ном глу по сти, упу ћу ју се кун дар на 
зна че ња зо о ни ма: во ли на, ју нац, ма згов, мај мун, мар ван, мар ва на, миш, му на, 
ослић, сом, те ле, те треб, ћу рак, ћу ран, ћур ка. 

3.6. Ко но та тив на вред ност се кун дар них се ман тич ких ре а ли за ци ја зоо-
ни ма ко ји ма се пред ста вља чо век ин те лек ту ал но скром них спо соб но сти и 
огра ни че них спо знај них ка па ци те та огле да се и у фра зе о ло шком ма те ри ја лу,9 
што је та ко ђе ис так ну то у не ким до са да шњим ис тра жи ва њи ма. Та ко се у 
ра ду И. Ви до вић Болт као но си о ци огра ни че не ин те лек ту ал не спо соб но сти 
из два ја ју: бик, гу ска, ко кош, коњ, ко за, ма га рац, ма га ре, те ле, тел це и во (vi
dovićbolT 2014: 3). Иа ко су по ми шље њу ау тор ке уста ље не де се ман ти зо ва не 
ве зе овог ти па мо ти ви са не не га тив но ко но ти ра ним ста ту сом са ме лек се ме, 
одн. зо о ни ма, сма тра мо да је не га тив на ко но ти ра ност не што што се пре вас-
ход но од но си на се кун дар не ре а ли за ци је тих лек се ма и што је у ве зи са 
екс тра лин гви стич ким фак то ри ма. Зо о ни ми на ве де ног ти па у свом при мар-
ном зна че њу има ју не у трал но зна че ње и но ми на ци о ну вред ност.

4. сЕмАНТИЧКААНАлИЗА. Ана ли зом при ме ра се кун дар ног, ме та фо рич ног 
зна че ња зо о ни ма из гра ђе, из дво је не су сле де ће нај за сту пље ни је се ман тич ке 
гру пе: 
• до ма ће жи во ти ње: бик, бра ви ца, брав, во, го ве до, го ве че, ју нац, ју не, кер, 

коњ, ко за, кра ва, ма га рац, ма га ри ца, ма згов, мар ва, му ла, ован, ов ца, 
ослић, па рип, сто ка, те ле, те лац; 

• до ма ће пти це: гу сан, гу ска, ко ко шка, ми си ран, ту ка, ћу ран, ћур ка; 
• ди вље жи во ти ње: ме двед, миш; 
• ди вље пти це: со ва, ро да, те треб; 
• ри бе: бу цов, сом; 
• жи во ти ње не ка рак те ри стич не за на ше под не бље: го ри ла, ко јот, мај мун, 

мај му ни ца, морж, мр мот, му на, но со рог, оран гу тан, слон. 
4.1. Из ове кла си фи ка ци је за па жа мо да се осо би на сма ње ног ин те лек ту-

ал ног ка па ци те та нај пре при пи су је круп ним дОмАЋИмжИвОТИњАмА (бик, во, 
ован, ма га рац, коњ, кра ва), дОмАЋИмПТИцАмА (ко ко шка, гу ска, ћур ка, ту ка) 
и дИвљИмжИвОТИњАмА ко је ни су ка рак те ри стич не за го вор ни про стор срп ског 
је зи ка (слон, мај мун, но со рог и сл.). Ова ква кла си фи ка ци ја при ме ра де ли мич-
но упу ћу је на ка те го ри је ко је је за хр ват ски је зик из дво јио Г. Ми лић ‒ до ма-
ће жи во ти ње, пе рад, сто ка (сит ног и круп ног зу ба) и те гле ћа мар ва, чи ји су 
на зи ви раз ви ли ме та фо рич на зна че ња на осно ву функ ци о нал них до ме на 
ти пич них за те ка те го ри је, као што су рад, уз гој ра ди хра не и сл. (Milić 2013: 
205). 

9 И. Ви до вић Болт у овој ре а ли за ци ји на во ди не ке од њих, раз ли чи тог са ста ва и кон струк-
ци ја: би ти ко кош је па ме ти, ко кош ји мо зак, раз у ме ти се као ма га рац у кан тар (као ко за у 
пер шун), бу љи ти као те ле у ша ре на вра та, глуп као те ле (коњ, ма га рац), има ти пи ле ћу па мет, 
те ле ћи по глед, ко кош ји по глед и сл. (в. vidovićbolT 2013: 6).
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4.2. Та ко у је зич кој сли ци све та пре о вла ђу ју не га тив не ко но та ци је ка да 
су у пи та њу на зи ви за жи во ти ње, нпр. круп не жи во ти ње су због сво је ве ли-
чи не и успо ре не, па се до жи вља ва ју као ма ње ин те ли гент не пре ко ме та фо-
рич ке тран сфор ма ци је кон крет но → ап стракт но (ГОРТАНПРЕмК 2004: 
90–108), од но сно успо ре на фи зич ка ста ња до жи вља ва ју се као кон кре ти за ци-
ја успо ре них (или ни ских) мен тал но-ин те лек ту ал них ре ак ци ја. То по твр ђу ју 
и при ме ри, у ко ји ма нај ве ћи број зо о ни ма упу ћу је на осо би не му шких осо ба. 
Углав ном су у пи та њу круп не до ма ће жи во ти ње, од ко јих се по себ но из два-
ја ју – бик, во, те ле и њи хо ви хи пе ро ни ми мар ва, сто ка и брав; а од ди вљих 
жи во ти ња но со рог, го ри ла, слон, морж, ме двед. 

4.3. Ова ква се ман тич ка рас по де ла зо о ни ма ука зу је на то да се у је зич кој 
сли ци све та ка те го ри ја ве ли чи не, и с њом у ве зи тро мог и успо ре ног кре та ња, 
по ве зу је са сма ње ним ин те лек ту ал ним ка па ци те ти ма, по фор му ли:

спо ро фи зич ко кре та ње → успо ре ни мен тал ни про це си,

ко ја у дру гом сте пе ну ме та фо рич ког тран сфе ра до во ди до фор му ле:
успо ре ни мен тал ни про це си → не га тив ни ви до ви дру штве ног оп хо ђе ња.

На осно ву се ман тич ке ана ли зе и спро ве де не кла си фи ка ци је мо же се уве-
сти и ме та фо рич ка фор му ла ГлУПИмУшКАРцИсУКРУПНЕ(дОмАЋЕ)жИвОТИњЕ 
(во, бик, ју нац, коњ, ма га рац, ма згов, ован, па рип, те ле). 

4.4. Осо би на спо ро сти, ко ја про ис ти че из ве ли чи не, не га тив но се ко но-
ти ра; спо ро кре та ње вр ши о цу кре та ња оне мо гу ћа ва из бе га ва ње опа сно сти, 
а до во ди се у ве зу и са бо ле шћу, ста ро шћу и сл. Не ки ау то ри, на ма те ри ја лу 
фра зе о ло шких је ди ни ца, та ко ђе по твр ђу ју да је ве ли чи на до ма ћих жи во ти-
ња, као што су коњ, ма га рац, ован и во, а са мим тим и пер цеп ци је њи хо вог 
кре та ња као успо ре ног, по слу жи ла у осна жи ва њу фра зем ских зна че ња глуп 
као коњ, глуп као во и сл. (исп. vidovićbolT 2011: 108). Те ма ти за ци ја ве ли чи не 
у ус по ста вља њу ме та фо рич ких мо ти ва ци ја по твр ђу је се и при ме ри ма оних 
пред став ни ка жи во тињ ског све та ко ји ге о граф ски не при па да ју срп ској кул-
ту ри, као што су нпр. но со рог (не згра пан и глуп, огра ни чен чо век, РСА НУ), 
слон (глу пак, не спрет њак, РСЖ), морж (тро ма, глу па осо ба, РСА НУ) и сл. 

4.5. Зо о ни ми из ка те го ри ја ПТИцА, и то пре све га до ма ћих пти ца ко је се 
на мен ски уз га ја ју у до ма ћин стви ма (гу ска, ћур ка, ко ко шка) до ми нант но упу-
ћу ју на ка те го ри ју не ин те ли гент них жЕНА, из че га би се мо гла ус по ста ви ти 
фор му ла: ГлУПЕжЕНЕсУдОмАЋЕПТИцЕ(ПЕРНАТЕжИвОТИњЕ).10 Ов де та ко ђе 
мо же мо го во ри ти о ка те го ри ји ве ли чи не и ње ној пер цеп ци ји као по ка за те љу 
сма ње ног ин те лек ту ал ног ка па ци те та, од но сно у слу ча ју сит ни јих пер на тих 
жи во ти ња ак ти ви ра се се ма ре ла тив но ма ле ве ли чи не њи хо вог мо зга у од но-

10 Н. Ри сти во је вић Рај ко вић ус по ста вља слич не ма та фо рич не фор му ле на упо ред ном ма-
те ри ја лу срп ског и нор ве шког је зи ка: ГлУПАжЕНАјЕжИвИНА,ГлУПАжЕНАјЕсТОКА и ГлУПмУшКА
РАцјЕсТОКА (2008: 50). Ау тор ка је уста но ви ла да се и у срп ском и у нор ве шком је зи ку же на 
кри ти ку је као бр бљи ва, што је у не ким слу ча је ви ма не рас ки ди во по ве за но с глу по шћу (срп ски: 
то ро ку ша, ко ко шка, ћур ка, ра дио ми ле ва) (2014: 139). 
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су на дру ге жи во ти ње.11 Кор пус по твр ђу је да и му шкар ци мо гу да се до ве ду 
у ве зу с пти ца ма (гу сан, ми си ран, те треб, ћу ран), а же не са круп ним до ма-
ћим жи во ти ња ма (кра ва, бра ви ца, мар ва на), што је пу тем ме та фо ре ГлУПА
жЕНАјЕсТОКАвећ ре ги стро ва но у ра ду Н. Ри сти во је вић Рај ко вић (2008: 50).

5. КУлТУРОлОшКИфАКТОРИ. По ред се ман тич ких ком по не на та ко је су у 
ве зи са фи зич ким из гле дом жи во ти ња (њи хо вом ве ли чи ном) и њи хо вим кре-
та њем, ана ли зом при ме ра утвр ђе ни су и дру ги фак то ри ко ји омо гу ћа ва ју 
про цес зо о се ми је у је зи ку, ка рак те ри стич ни за сре ди не у ко ји ма су се жи-
во ти ње га ји ле и чу ва ле. Ни је ис кљу че но да се код чо ве ка окру же ног до ма ћим 
жи во ти ња ма мо гао ја ви ти ам би ва лен тан од нос пре ма њи ма. С јед не стра не 
чо век их по шту је и по зи тив но вред ну је због очи глед них еко ном ских ко ри сти 
ко је од њих има и раз ли чи тих ма гиј ских свој ста ва ко је им при пи су је, а с дру-
ге их ни по да шта ва и пот це њу је с об зи ром на све дру ге осо би не ко је их раз-
ли ку ју од љу ди и на све дру ге окол но сти ре ле вант не за од нос чо ве ка пре ма 
жи во ти ња ма12 у ко ји ма се на ро чи то ис ти че чо ве ков афек тив ни од нос пре ма 
њи ма (vidovićbolT 2014: 7). Не ки од ва жних фак то ра на ве де ни су и у ра ду 
Г. Ми ли ћа (Milić 2013: 205). 

5.1. Ка да су у пи та њу зо о ни ми из ка те го ри је до ма ћих жи во ти ња, упа-
дљи ва је не са гла сност из ме ђу њи хо ве уло ге у сва ко днев ном жи во ту на ро да 
и фол кло ру и уло ге, углав ном не га тив не, ко ја им се при пи су је у сва ко днев ној 
је зич кој сли ци све та. Та ко је за при пад ни ке срп ске кул ту ре ка рак те ри стич-
но да ве ћи на до ма ћих жи во ти ња пред ста вља не за мен љив део сточ ног бла га 
ко ји је из у зет но вред но ван у сто чар ски ори јен ти са ној еко но ми ји (уп. бла го = 
6. сто ка, мар ва РСА НУ), да има ју та бу и зи ра ну вред ност, са бо жан ским или 
пак де мон ским осо би на ма, да се сма тра ју за штит ни ци ма до ма ћин ства, прет-
ка зи ва чи ма суд би не и вре ме на, да има ју ле ко ви та, ма гиј ска и нат при род на 
свој ства, да су део об ре да и ве ро ва ња13 и сл. У сми слу би по лар но сти ко ја се 
ја вља на пла ну уло ге до ма ћих жи во ти ња у на род ном жи во ту и ве ро ва њу и 
ме та фо рич ног зна че ња зо о ни ма у је зич кој сли ци све та мо же се на ве сти и 
при мер лек се ме коњ. Коњ у се кун дар ној ре а ли за ци ји упу ћу је на глу пог, не-
зграп ног чо ве ка, иа ко је у срп ској кул ту ри сим бол раз ли чи тих по зи тив них 
атри бу та по ве за них са бо гат ством, пле ме ни то шћу, еле ган ци јом, те ле сном 
сна гом, бр зи ном, мла до шћу, по тен ци јом и енер ги јом.14 

11 „Ve li či na so ma ti zma pro por ci o nal na je in te lek tu al nom ka pa ci te tu te je so mat ska kom po-
nen ta sig nal ma nje ga kvo ci jen ta in te li gen ci je (ma li mo zak = glu pa oso ba)” (vidovićbolT 2014: 5).

12 По зна то је да је чо век под ре дио жи во ти ње за ис хра ну и рад, да рас по ла же њи ма по 
сво јој во љи ка да су у пи та њу ме ста за ис па шу, сме штај и сл.; да оба вља ју за ње га функ ци је за 
ко је ни је по тре бан ин те лек ту ал ни на пор (но се ја ја, оба вља ју те шке фи зич ке по сло ве и сл.). 

13 „Од из ве сних жи во ти ња се оче ку је плод ност, људ ска, сточ на и пољ ска; не ке од њих 
има ју ва жну уло гу у ма ги ји и ди ви на ци ји, и у на род ној ме ди ци ни; мно ге жи во ти ње има ју и 
сво је пра зни ке, ко ји су у ве зи са жр тва ма, и по не кад тра ју по не ко ли ко да на” (ЧАјКАНОвИЋ 
2014: 548). Та ко је у мно гим на шим кра је ви ма во по ла же ник за Бо жић, за ње га се спре ма по-
се бан ко лач или им се да је бо жић ни хлеб, а ве ро ва ло се и да во ло ви опла ку ју до бр ог чо ве ка 
(КУлИшИЋ и др. 1971: 83), док се ов ца сма тра ла бла го сло ве ном жи во ти њом ко ја је из ра ја ис ко-
чи ла, а о Бо жи ћу се за ов це спре ма по се бан ко лач (КУлИшИЋ и др. 1971: 230).

14 Пре ма ко њи ма, ге не рал но, вла да по зи тив на ко но та ци ја у раз ли чи тим кул ту ра ма. 
„Ra zni su im na ro di pri pi si va li po seb ne oso bi ne: br zi nu, mu dr ost, čak i spo sob nost da li je če i da 
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5.2. Сти че се ути сак да по јед ни пред став ни ци жи во тињ ског све та из 
ка те го ри је до ма ће сто ке и пер на те жи ви не би ва ју по себ но „ана те ми са ни” у 
на ив ној сли ци све та и лек сич ком си сте му. То ме, осим ди јаг но стич ких обе-
леж ја ве за них за њи хо во ста ни ште, из глед и по на ша ње, до при но се и кул ту-
ро ло шке пред ра су де пот по мог ну те ли те ра ту ром и пре да њи ма, по го то во у 
оним кра је ви ма где не ке жи во ти ње, као што је нпр. ма га рац, ни су нео п ход ни 
део сточ ног фон да. Та ко тре ба узе ти у об зир и пред ста ве ко је су се на ме та-
ле пу тем књи жев них жа нр о ва као што су ба сне, нпр. ма га рац је при су тан у 
30 Езо по вих ба сни,15 где је че сто пред мет из ру ги ва ња због свог из гле да (ду ге 
уши, не спре тан ход), те при пи са ног му хра па вог гла са (vidovićbolT 2014: 7). 

Из ве сно је да на уч но утемељенe ка рак те ри сти ке жи во ти ња из о ста ју 
при кон сти ту и са њу „на род не”, тј. на ив не ко но та ци је, и да их пред у пре ђу ју 
сте ре о тип не ме та фо ре по ве за не са раз ли чи тим осо би на ма при пи са ним жи-
во ти ња ма, што илу стру је и при мер за се кун дар ну ре а ли за ци ју лек се ме гу ска,16 
ко ја је, осим па па га ја и вра не, јед на од нај ин те ли гент ни јих пти ца у при ро ди.17 
То по твр ђу је и Д. Гор тан-Премк за па жа њем да из сем ске струк ту ре лек се ме 
гу ска (пти ца + пло ву ша + при пи то мље на + ко ја има из ду жен врат + ко ја 
се га ји ра ди пер ја, ме са, ја ја) ни је ја сно ка ко се раз ви ло зна че ње: фиг. пеј. 
‘глу па, огра ни че на жен ска осо ба, глу па ча̓ . Због то га она пре по ру чу је лек си-
ко гра фи ма да у овом слу ча ју на кон уо би ча је не де фи ни ци је за име ни цу гу ска 
до пи шу и до да так: „за ко ју се ве ру је да је глу па” (2004: 66). Ни је јед но став но 
од го во ри ти на пи та ње за што се лек се ме гу ска (у зна че њу ‘глу па, огра ни че-
на жен ска осо ба, глу па ча ,̓ РСА НУ) или ћур ка (у зна че њу ‘бу да ла ста жен ска 
осо ба, глу па, огра ни че на жен ска осо ба, глу па ча ,̓ РСА НУ) упо тре бља ва ју у 
не га тив ном зна че њу сма ње не ин те лек ту ал не спо соб но сти код же на, осим 
ако се као кри те ри ју ми не укљу че или на чин њи хо вог огла ша ва ња (мо же 
асо ци ра ти на „жен ско” бр бља ње ко је се по ана ло ги ји по ве зу је са осо би ном 
глу по сти) или ма ла ве ли чи на гла ве, од но сно мо зга. 

5.3. У сва ко днев ном жи во ту и вред но ва њу из гле да да пре о вла ђу је по и-
ма ње осми шље но у те о ри ји ве ли ког лан ца, по ко ме се чо век, као би ће ра зу ма 
и ин те ли ген ци је, у кон цеп ту ал ном по рет ку пој мо ва свр ста ва у над ре ђе ну 

pret ka zu ju bu duć nost. Ko nji su bi li sim bol sna ge i mla do sti, a oso bi to zna če nje ima li su bi je li i cr ni 
ko nji: u mi to lo gi ji bi je li konj sim bo li zu je plod nost” (hansenkokoruš 1996: 47). Ни ко ла Ви ско вић 
ка же за ко ња да пред ста вља те мељ ма те ри јал не и сим бо лич ке мо ћи рат нич ких и ари сто крат ских 
по ре да ка, да је уз ди гао сво га го спо да ра на пи је де стал да ју ћи му бр зи ну, сна гу, из др жљи вост 
за оства ри ва ње сме лих под ви га на ко је чо век ни је мо гао ни по ми шља ти без ње го ве по мо ћи 
(visković 1995: 150).

15 Н. Ви ско вић за ба сне ка же да су не тач не и не пра вед не у при пи си ва њу људ ских ка рак-
те ра жи во ти ња ма, да са др же ма ло ет но ло шких спо зна ја и да су жи во тињ ска по на ша ња у 
њи ма са мо зо о морф но из ра жа ва ње људ ско га ко је се опет вра ћа чо ве ку у ви ду мо рал них мо де ла 
(visković 1995: 152).

16 „Те шко је ре ћи за што су љу ди про гла си ли да је гу ска глу па, по што нам све што ви ди мо 
го во ри баш обрат но. Све вр сте гу са ка, без ијед ног из у зет ка, спа да ју у па мет не, опре зне пти це 
… по ста вља ју стра же и све сно из во де раз не ме ре опре зно сти да се оси гу ра ју” (БРЕм 1967: 565). 

17 „Naj po zna ti ja le gen da o gu ska ma go vo ri o onim ka pi tol skim ko je su 390. g. pr. n. e. spa si le 
Rim od pro va le Ga la, pa su se sto ga u rim skoj kul tu ri sma tra le sim bo lom bud no sti i pro vid no sti” 
(vidovićbolT 2011: 80). Та ко се гу ска, нпр. у ори јен тал ној кул ту ри, сма тра рај ском пти цом, 
сим бо лом све тло сти, ин спи ра ци је, окрет но сти, гла сни ка до брих ве сти, брач не сре ће (КАмИНГс 
2004: 58).
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по зи ци ју у од но су на жи во ти ње, као би ћа ко ја де лу ју на гон ски и ин стинк тив-
но. Ова кво ми шље ње по др жа но је и од стра не цр кве, чи ји је „zva ni čan stav 
... du go bio da su ži vo ti nje bi ća bez ra zu ma stvo re na od Bo ga da slu že lju di ma, i da 
je Tvo rac nji ma dao sa mo ži vot, a na ma i du šu” (visković 2009: 343‒344).18 

6. ЗАКљУЧНАРАЗмАТРАњА. Ви ди мо да је асо ци ја тив но по ве зи ва ње ка те го-
ри је глу по сти са жи во тињ ским све том у је зич кој сли ци све та ус по ста вље но 
пре ма фи зич ким ка рак те ри сти ка ма ве ли чи не жи во ти ња: круп не до ма ће жи-
во ти ње ви ше се од но се на ка те го ри ју му шка ра ца, а сит ни је пер на те на ка те-
го ри ју же на. С дру ге стра не, глу пост се до во ди у ве зу са тро мим и не спрет ним 
кре та њем, а по ве зу је се са дру гим осо би на ма ко је су дру штве но не при хва тљи-
ве, као што су не кул ту ра, не при стој но по на ша ње и сл. Се ман тич ком ана ли зом 
утвр ђе но је да се про цес ме та фо ри за ци је зо о ни ма, одн. зо о се ми ја у те мат-
ско-зна чењ ском по љу ин те ли ген ци ја од ви јао у се кун да р ним зна че њи ма на 
осно ву се ме ко лек тив не екс пре си је ко је су мо ти ви са не из гле дом (одн. ве ли-
чи ном – круп ном или сит ном), кре та њем, огла ша ва њем и др. 

6.1. У ког ни ти ви стич ком при сту пу при иден ти фи ко ва њу не га тив них 
зна че ња ме та фо рич не тран сфор ма ци је узе та је у об зир ме та фо ра ве ли ког лан ца 
по сто ја ња, по ко јој се ка те го ри јал ни пој мо ви до во де у ме ђу соб ну хи је рар хи-
зо ва ну ве зу и у ко јој се чо век свр ста ва у над ре ђе ну ка те го ри ју над жи во ти ња-
ма. Ова кво по и ма ње ле жи у осно ви кул ту ро ло шких сте ре о ти па, а обо га ће но 
је пре це дент ним тек сто ви ма (ба сне, фра зе о ло шке је ди ни це и сл.), кон фе сио-
нал ним ста во ви ма, пре да њи ма и ми то ло ги јом. По твр ђу је то и Ј. Барт мињ ски 
ко ји ка же да упра во сте ре о ти пи о жи во ти ња ма (и биљ ка ма) при па да ју нај ста-
ри јем сло ју кул тур ног зна че ња (barTMinski 2007: 96, пре ма vidovićbolT 2014: 9).

6.2. Иа ко до ма ће жи во ти ње у ван је зич кој ре ал но сти пред ста вља ју не за-
мен љив део чо ве ко ве еко но ми је, а у на род ном ве ро ва њу, пре да њи ма и ми то-
ло ги ји има ју ве о ма ва жну ду хов ну и сим бо лич ну уло гу, у је зич кој ре ал но сти 
се кун дар них зна че ња зо о ни ма, ка ко по ка зу је лек сич ки ма те ри јал, ре а ли зу ју 
се ма хом не га тив не ко но та ци је ко је се од но се на чо ве ка ни ских ин те лек ту-
ал них спо соб но сти, а ко је су за сно ва не на пред ра су да ма да су (до ма ће) жи-
во ти ње не ин те ли гент не, од но сно глу пе. На осно ву то га пре по зна те су и 
ус по ста вље не пој мов не ме та фо ре: ГлУПИмУшКАРцИсУКРУПНЕ(дОмАЋЕ)жИвО
ТИњЕ и ГлУПЕжЕНЕсУдОмАЋЕПЕРНАТЕжИвОТИњЕ(ГлУПАжЕНАјЕсТОКА).

ИЗ ВО РИ

РМС: Реч ник срп ско хр ват ско га књи жев ног је зи ка, I–I II. Но ви Сад – За греб: Ма ти ца срп ска 
– Ма ти ца хр ват ска, 1967‒1969; IV –VI. Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, 1969‒1976.

РСА НУ: Реч ник срп ско хр ват ско га књи жев ног и на род ног је зи ка, I–. Бе о град: СА НУ, 1959‒.
РСЖ: Дра го слав Ан дрић, Дво смер ни реч ник срп ског жар го на. Бе о град: Zep ter Bo ok work, 2005.
РСЈ: Реч ник срп ско га је зи ка (ур. Ми ро слав Ни ко лић). Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, 2007.

18 „S no vo vje kov nom pr o svje ti telj skim me ha ni ci zmom pre o kre ću se uče nja o ži vo ti nja ma: one 
su neo sje tlji va i glu pa stvo re nja, po ne ki ma li še na i osje til ne du še u ari sto te lov skom smi slu” (visko
vić 2009: 346).



116 СЛО БО ДАН НО ВОК МЕТ

ЦИ ТИ РА НА ЛИ ТЕ РА ТУ РА

БАРТмИњсКИ, Је жи. Је зик – сли ка – свет. Бе о град: Slo vo Sla via, 2011.
БРЕм, Ед мунд. А. Ка ко жи ве жи во ти ње. Ри је ка: „Ото кар Кер шо ва ни”, 1967.
ГОРТАНПРЕмК, Да рин ка. О тер ми но ло шким је ди ни ца ма и њи хо вој об ра ди у Реч ни ку СА НУ. 

Наш је зик XXIX н.с./1–2 (1991): 49‒54.
ГОРТАНПРЕмК, Да рин ка. По ли се ми ја и ор га ни за ци ја лек сич ког си сте ма у срп ском је зи ку. Бео-

град: За вод за уџ бе ни ке и на став на сред ства, 2004. 
дРАГИЋЕвИЋ, Рај на. Лек си ко ло ги ја срп ског је зи ка. Бе о град: За вод за из да ва ње уџ бе ни ка, 2010.
КАмИНГс, Ен дру. Т. Све о сим бо ли ма. Бе о град: На род не књи га, Ал фа, 2004.
КУлИшИЋ, Шпи ро, Пе тар Ж. ПЕТРОвИЋ, Ни ко ла ПАНТЕлИЋ. Срп ски ми то ло шки реч ник. Из да вач ко 

пред у зе ће Но лит, Бе о град, 1970.
мАслОвА, В. А. Лин ֱ во кульֳу ро ло ֱ ия Учеб. ֲо со бие. для студ. высш. учеб, за ве де ний, Мо сква: 

Из да тельск ий цен тр „Ака де мия”, 2001.
ПРЋИЋ, Тврт ко. Се ман ти ка и праг ма ти ка ре чи. Срем ски Кар лов ци – Но ви Сад: Из да вач ка 

књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, 1997.
РАНђЕлОвИЋ, Ана. Ме та фо рич на зна че ња зо о ни ма којa се од но се на људ ске осо би не. Наш је зик 

XLI II н.с./3‒4 (2012): 89–107.
РИсТИвОјЕвИЋРАјКОвИЋ, На та ша. Зо о ним ска ме та фо ри ка о му шкар ци ма и же на ма. Phi lo lo gia 

6 (2008): 45–52.
РИсТИвОјЕвИЋРАјКОвИЋ, На та ша. По грд ни на зи ви за му шкар це и же не – при лог про у ча ва њу 

кон цеп ту а ли за ци је ро да. Би ља на Ми шић Илић, Ве сна Ло пи чић (ур.). Је зик, књи жев ност, 
мар ги на ли за ци ја ‒ је зич ка ис тра жи ва ња. Ниш: Фи ло зоф ски фа кул тет, 2014, 133–142.

РИсТИЋ, Ста на. Екс пре сив на лек си ка у срп ском је зи ку. Бе о град: Ин сти тут за срп ски је зик, 2004.
ЧАјКАНОвИЋ, Ве се лин. Из срп ске ре ли ги је, ми то ло ги је и фол кло ра, иза бра не сту ди је. Бе о град: 

Евро-Ђун ти, 2014.
шЋЕПАНОвИЋ, Ми ха и ло. Зо о ним као оно ма стич ки тер мин. Срп ски је зик 7/1‒2 (2002): 321–326.

*
barčoT, Bran ka. An tro po mor fi zam i zo o mor fi zam u hr vat skim, ru skim i nje mač kim zo o nim skim 

fra ze mi ma. Phi lo lo gi cal Stu di es 2 (2014): 481–496.
berToša, Mi sla va. Ste re o ti pi o ži vo ti nja ma. Te o ri ja i mo guć nost pri mje ne prag ma lin gvi sti ke. Za greb 

‒ Ri je ka: Hr vat sko druš tvo za pri me nje nu lin gvi sti ku, 1999, 63‒75.
hansenkokoruš, Re na te. Ma ga rac i konj u svje tlu nji ho vih fra ze o loš kih oso bi na na ma te ri ja lu ru sko-

ga, hr vat sko ga i nje mač ko ga je zi ka. Fi lo lo gi ja 27 (1996): 43‒52. 
kiełTyka, Ro bert, Gr ze gorz A. kleparski. The Sco pe of En glish Zo o semy: The Ca se of doMesTi

caTed ANI MALS. Stu dia An gli ca Re so vi en sia 3 (2005a): 76–87.
kiełTyka, Ro bert, Gr ze gorz A. kleparski. The Ups and Downs of the Gre at Chain of Be ing: The 

Ca se of Ca ni ne Zo o semy in the Hi story of En glish. SKA SE Jo ur nal of The o re ti cal Lin gu i stics 
2 (2005b): 22–41.

kövecses, Zoltán. Me tap hor. A Prac ti cal In tro duc tion, se cond edi tion. New York: Ox ford Uni ver sity 
Press, 2010.

lakoFF, Ge or ge, Mark Turner. Mo re than Cool Re a son. A Fi eld Gu i de to Po e tic Me tap hor. Chi ca go: 
Uni ver sity of Chi ca go Press, 1989.

MarTsa, San dor. On Ex plo ring the Con cep tual Struc tu re of Folk Know led ge: The Ca se of Ani mal 
Terms. Lin gu sti ca e Fi lo lo gia 9 (1999): 73‒87.

Milić, Go ran. Pri stup zo o se mi ji u okvi ru te o ri je kon cep tu al ne me ta fo re i me to ni mi je. Je zi ko slo vlje 
14/1 (2013): 197‒213.

vidovićbolT, Iva na. Ži vo ti nja kao (ne)in te li gent ni čo vje kov pri ja telj. Iva na Vi do vić Bolt (ur.). Ži vo-
ti nje u fra ze o loš kom ru hu. Za greb: Fi lo zof ski fa kul tet Sve u či liš ta u Za gre bu, 2014, 1‒12.

vidovićbolT, Iva na. Ži vo tinj ski svi jet u hr vat skoj i polj skoj fra ze o lo gi ji 1. Za greb: Hr vat ska sve u či-
liš na na kla da, 2011.

visković, Ni ko la. Kul tru na zo o lo gi ja. Za greb: Na kla da Je sen ski i Turk, 2009.
visković, Ni ko la. Po li tič ke ži vo ti nje. Po li tič ka mi sao 32 (1995): 141‒157.
wierzbicka, An na. Le xi co graphy and Con cep tual Analysis. Ann Ar bor: Ka ro ma, 1985.



117МЕ ТА ФО РИЧ НА ЗНА ЧЕ ЊА ЖИ ВО ТИЊ СКИХ НА ЗИ ВА КО ЈА СЕ ОД НО СЕ НА ЧО ВЕ КА...

Slo bo dan No vok met
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S u m  m a r y

The su bject of this pa per is a le xi co lo gi cal and lin guo-cul tu ral analysis of zo o lo gi cal le xe mes 
who se ba sic me a nings de no te ani mals (most of ten tho se in the ca te go ri es of do me stic cat tle and po-
ul try), and who se se con dary re a li za ti ons re fer to hu mans of low in tel li gen ce. The an swer to the 
qu e sti on why zoonyms in the said ca te go ri es are pro duc ti ve in this kind of me tap ho ri cal tran sfor-
ma tion of na mes and re fe ren ces to hu mans of low in tel lec tual ca pa city is so ught thro ugh lin king a 
le xi cal-se man tic analysis of exam ples, the Gre at Chain of Be ing the ory, and an analysis of ex tra-lin-
gu i stic, so cial, and cul tu ro lo gi cal cir cum stan ces. It has been ob ser ved that the as so ci a ti ve lin ka ge 
bet we en the ca te gory of stu pi dity and the ani mal li fe in a lin gu i stic pic tu re of the world is esta blis hed 
ac cor ding to physi cal cha rac te ri stics and si ze of ani mals: lar ge do me stic ani mals mo re of ten re fer to 
the ca te gory of men, whi le smal ler po ul try re fer to the ca te gory of wo men. On the ot her hand, stu-
pi dity is lin ked with slow ness and awk ward ness of mo ve ment and it is as so ci a ted with ot her so ci ally 
unac cep ta ble cha rac te ri stics such as be ing un cul tu red, im po li te, etc. Such a no tion forms a ba sis of 
cul tu ro lo gi cal ste re otypes  and it is en ric hed by pre ce dent texts, re li gi o us at ti tu des, le gends, and 
mytho logy. 
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Пре глед ни рад

Жар ко Бо шња ко вић

КОМ ПА РА ЦИ ЈА ПРИ ДЕ ВА У ПРИ ЗРЕН СКО-ЈУ ЖНО МО РАВ СКИМ  
И СЕ ВЕР НО ШАР ПЛА НИН СКИМ СЛО ВЕН СКИМ ГО ВО РИ МА  

КО СО ВА И МЕ ТО ХИ ЈЕ*

У ра ду се на осно ву об ја вље них сту ди ја (и ди ја ле кат ских тек сто ва) о при зрен ско-
-ју жно мо рав ским и се вер но шар пла нин ским сло вен ским го во ри ма Ко со ва и Ме то хи је 
ана ли зи ра ју спе ци фич но сти ве за не за ана ли тич ку ком па ра ци ју: (а) ши ре ње ана ли тич ке 
ком па ра ци је и на дру ге вр сте ре чи, (б) ја вља ње син те тич ких об ли ка раз ли чи тог по ре кла, 
(в) ја вља ње кон та ми ни ра них об ли ка / се кун дар на ком па ра ци ја, (г) ети мо ло ги ја реч це 
по и зна че ња ко ја се њо ме по сти жу, (д) ак цен то ва ње ана ли тич ких фор ми, (ђ) по ло жај 
ен кли ти ка, (е) пе ри фра стич но по ре ђе ње или упо тре ба гра ду ел них при ло га, (ж) стра ни 
еле мен ти ве за ни за ком па ра ци ју.

Кључ не ре чи: ди ја лек то ло ги ја, ана ли тич ка ком па ра ци ја, при зрен ско-ју жно мо рав-
ски и се вер но шар пла нин ски сло вен ски го во ри Ко со ва и Ме то хи је.

On the ba sis of pu blis hed stu di es (and di a lec tal texts) on the Pri zren-So uth Mo ra va and 
North Shar Mo un ta ins Sla vic ve r na cu lars of Ko so vo and Me to hi ja, the pa per analyzes the 
par ti cu la ri ti es con nec ted with the analytic com pa ri son of: (a) the spread of analytic com pa ri son 
to ot her word clas ses; (b) the oc cur ren ce of synthe tic forms of va ri o us ori gins; (c) the oc cur ren ce 
of con ta mi na ted forms / se con dary com pa ri son; (d) etymo logy of the par tic le po and the me a nings 
it ac hi e ves; (e) ac cen tu a tion of analytic forms; (f) the po si tion of en cli tics; (g) pe rip hra stic 
com pa ri son or the use of gra dual adverbs; (h) fo re ign ele ments con nec ted with com pa ri son. 

Key words: di a lec to logy, analyti cal com pa ri son, Pri zren-So uth Mo ra va and North Shar 
Mo un ta ins Sla vic ver na cu lars of Ko so vo and Me to hi ja. 

1.УвОд. Срп ска ди ја лек то ло ги ја има ре ла тив но ве лик број мо но граф ских 
опи са на род них го во ра, али не и син те тич ких сту ди ја по све ће них гра ма-
тич ким од ли ка ма на по је ди ним ет но ди ја ле кат ским обла сти ма1 или на це лом 
што кав ском под руч ју. Ми смо за по че ли оп шир ни је ис пи ти ва ње ком па ра ци-
је при де ва (и дру гих вр ста ре чи) у срп ским го во ри ма Ко со ва и Ме то хи је2, 
али овом при ли ком освр ну ће мо се са мо на при зрен ско-ју жно мо рав ске и 

* Овај рад је ре зул тат ис тра жи ва ња 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 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 Про блем ка да се опи су је са мо јед на област је у то ме што се је зич ке осо би не не по кла-
па ју са ње ним гра ни ца ма, а не ви де се изо гло се на це лом што кав ском и бал кан ском про сто ру, 
али се уо ча ва пре ци зна ди фе рен ци ја ци ја, и то су пр ви ко ра ци ка син те тич ким сту ди ја ма у 
на шој ди ја лек то ло ги ји (barJakTarević 1965: 417).

2 Под сти цај за ово ис тра жи ва ње да ли су нам пре глед ни ра до ви до са да шњих ис пи ти ва ња 
срп ских ди ја ле ка та и го во ра на под руч ју Ко со ва и Ме то хи је (ИвИЋ 1991; сТАНКОвИЋ 2002), лин-
гво ге о граф ско пред ста вља ње ис ка зи ва ња при пад нич ко-по сед нич ког од но са у срп ским на род-
ним го во ри ма на Ко со ву и Ме то хи ји (мИлОРАдОвИЋ – сТАНКОвИЋ 2010), као и ве ли ка за бри ну тост 
за ста ње срп ских на род них го во ра у ју жној срп ској по кра ји ни. По себ но су би ле ко ри сне сту ди-
је и ра до ви, али и ве о ма зна чај не су ге сти је на шег нај бо љег по зна ва о ца ју го за пад них го во ра 
Ко со ва и Ме то хи је, др Ра ди во ја Мла де но ви ћа, ко јем овом при ли ком нај ср дач ни је за хва љу јем.
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се вер но шар пла нин ске сло вен ске го во ре. За дру гу при ли ку оста је ана ли за 
ко сов ско-ре сав ских, зет ско-сје нич ких и пре ла зних го во ра на гра ни ци три ју 
ди ја ле ка та.

Пре про го на Ср ба са Ко со ва и Ме то хи је, П-ЈМ ди ја ле кат је об у хва тао 
„ју жну по ло ви ну Ме то хи је, Ђа ко ви цу, При зрен и Ора хо вац; Сре теч ку жу пу 
и Си ри нић на Шар-пла ни ни; ју жно и цен трал но Ко со во, Ста ри Ка ча ник, 
Уро ше вац, Шти мље, Ли пљан, Ја ње во и Гра ча ни цу; област Гор ње Мо ра ве, 
Ви ти ну, Лет ни цу и Гњи ла не; но во брд ски и ко сов ско ка ме нич ки крај” (сТАН
КОвИЋ2002: 253–254). „У Го ри, на крај њем ју го за па ду Ко со ва и Ме то хи је, у 
се дам на ест на се ља жи ве Го ра ни, по себ на сло вен ска ет но кул тур на за јед ни-
ца му сли ман ске ве ре, исла ми зи ра на од дру ге по ло ви не XV до сре ди не XIX 
сто ле ћа, чи ји ло кал ни го вор има за пад но ма ке дон ску ди ја ле кат ску ба зу са 
еле мен ти ма при зрен ско-ју жно мо рав ског ком плек са и са вид ним ути ца ји ма 
ал бан ско га и тур ско га је зи ка.” (сТАНКОвИЋ 2002: 254). Ове го во ре њи хов нај-
бо љи по зна ва лац по сма тра „као део је зич ког кон ти ну у ма у обла сти ко ју 
чи не за пад но ма ке дон ски, шар пла нин ски и не ки ју жно ме то хиј ски го во ри” 
(млАдЕНОвИЋ 2001: 31). По ред го ран ског, у гру пу се вер но шар пла нин ских сло-
вен ских го во ра спа да и го вор Сре теч ке жу пе у ко јем се та ко ђе осе ћа ути цај 
ма ке дон ског је зи ка (млАдЕНОвИЋ 2013: 403).

У ра ду се на осно ву об ја вље них сту ди ја (и ди ја ле кат ских тек сто ва) о 
при зрен ско-ју жно мо рав ским и се вер но шар пла нин ским сло вен ским го во ри-
ма Ко со ва и Ме то хи је ана ли зи ра ју спе ци фич но сти ве за не за ана ли тич ку 
ком па ра ци ју: (а) ши ре ње ана ли тич ке ком па ра ци је и на дру ге вр сте ре чи 
(пόмај стор; нај оф чар; по бен ге ди су је; стáни пó на крáј), (б) ја вља ње син те-
тич ких об ли ка раз ли чи тог по ре кла (ста ре ји, мла ђе ји; ве ће; та њи; јак ши), 
(в) ја вља ње кон та ми ни ра них об ли ка /се кун дар на ком па ра ци ја (пó старéј, 
по бо ље), (г) ети мо ло ги ја реч це по и зна че ња ко ја се њо ме по сти жу (по стар 
од ме не ‘старији од мене’ : по ја чи ‘до ста ја ка, при лич но јак’), (д) ак цен то ва ње 
ана ли тич ких фор ми (пó бо гат, пó бó гат, по бó гат, по бó га та; пό је бόгат), 
(ђ) по ло жај ен кли ти ка (поми се бе ген ди су је), (е) пе ри фра стич но по ре ђе ње или 
упо тре ба гра ду ел них при ло га (мло го ја ка, ја ко љут, ма ло црн; још по ја ко, ма ло 
по скром не), (ж) стра ни еле мен ти ве за ни за ком па ра ци ју (по бе тер, д′ип-до бар, 
асл′и до бар ‘вр ло, ве о ма до бар’, ас бо са; Мла џеја је по ми ло стива зе ста реја).

2.АНАлИТИЧКАКОмПАРАцИјА3(ПРИдЕвАИПРИлОГА). По зна то је да су ин до-
е вроп ски је зи ци има ли сло жен флек тив ни си стем ко ји се вре ме ном упро шћа-
вао. Ти про це си се уо ча ва ју још у пра сло вен ском и по је ди ним сло вен ским 
је зи ци ма, а по себ ном у оним на Бал ка ну, ко ји су до дат но би ли из ло же ни ути-
ца ју оста лих бал кан ских је зи ка, те су, у про це су ме ђу је зич ких кон так та би лин-
гвал них осо ба, раз ви ли бал кан ски мо дел ком па ра ти ва (пре фикс / пар ти ку ла 
+ по зи тив + пред лог. Ја сно је да је сва ки од тих је зи ка на ве де ни мо дел ре а-
ли зо вао соп стве ним сред стви ма. Та ко ма ке дон ски, бу гар ски и ју го и сточ ни 
срп ски го во ри ко ри сте реч цу по уз по зи тив и пред лог од/от. (по до бар oд 

3 Не ки ау то ри за овај тип по ре ђе ња ко ри сте тер мин опи сно по ре ђе ње (сТЕвАНОвИЋ 1950: 
15–17). Ми ће мо у ра ду пра ви ти раз ли ку из ме ђу тер ми на ана ли тич ко и опи сно или пе ри фра-
стич но по ре ђе ње та ко што ће се пр ви на чин град ње ком па ра ти ва од но си ти на при ме ре ти па 
по до бар, а дру ги на фор ме по пут мно го до бар.
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ме не, по-добър от ме не). Грч ки има реч цу πιο4 уз по зи тив и пред лог από (πιο 
καλός από εμένα ‘ви ше до бар од ме не’). Ро ман ски је зи ци Бал ка на и ал бан ски 
по ка зу ју да је на бал кан ски мо дел ком па ра ти ва сна жно ути цао вул гар ни 
ла тин ски5. Та ко од ла тин ског ma gis у ру мун ском има мо mai bun de, ‘ви ше 
до бар од’ a у аро ман ском од cum ma gis ‘са ви ше’ до би је но је ca ma bun de. И 
у ал бан ском, ко ји је ве о ма ро ма ни зи ран, од ла тин ског ma gis има мо алб. ком-
па ра тив mё i mirё nga / se. ‘ви ше до бар од / не го’ (ИлИЕвсКИ 1988: 144).

Ана ли зи ра ни го во ри на Ко со ву и Ме то хи ји гра де ком па ра тив и су пер-
ла тив истим сред стви ма (по и нај) ко ја се ко ри сте у ма ке дон ском, бу гар ском 
и у оста лим го во ри ма П-Т ди ја ле кат ске обла сти. Реч це по и нај нај че шће се 
ве зу ју за при де ве и при ло ге, што пред ста вља до ми нант ну или до след ну 
од ли ку ана ли зи ра них го во ра. У јед ним го во ри ма пар ти ку ле су (углав ном) 
сра сле са основ ним ре чи ма (1), а у дру ги ма ни су (2).

1. Из Ђа ко ви це има мо по дат ке два ју ис тра жи ва ча, М. Сте ва но ви ћа (1950: 
115–117) и Р. Мла де но ви ћа (2000: 371). Но ви ја ис тра жи ва ња су по ка за ла да 
се, по ред сра слих об ли ка (постар, по висок, по добро; нај мудри), за бе ле же них 
код Сте ва но ви ћа, мо гу ре ђе сре сти и они у ко ји ма сва ки еле ме нат има сво ју 
ин то на ци ју те се не пи шу са ста вље но (пó дó бар, нáј дó бар).

У го во ру При зре на, ве ро ват но под ути ца јем го во ра Сре теч ке жу пе, до-
шло је до сра ста ња по ред бе них реч ца и при де ва и при ло га, уз ма ли број ин то-
на ци о но са мо стал них еле ме на та, што бе ле же оба ис тра жи ва ча ових го во ра: 
пови сок, нај бо гат/нај богат, подо л’е, нај по сл’е; по окрет но га, али и: нај младу 
(РЕмЕТИЋ 1996: 477–479), пóдо бар, нај дó бру; пó дó бар (млАдЕНОвИЋ 2000: 372).

У го во ру Си ри нић ке жу пе (млАдЕНОвИЋ 2000: 373) до шло је до сра ста ња 
(порá но, најмлáду), уз знат но ре ђе при ме ре ти па (нáј стáр).

У го во ру Гњи ла на по ред бе не реч це су сра сле са при де ви ма и при ло зи ма: 
пó млад, нáјле њо, али са мо јед ном по си рома (БАРјАКТАРЕвИЋ1977: 281–282). 

У го во ру Ја ње ва пар ти ку ле су сра сле са при де ви ма и при ло зи ма и обич-
но но се ак це нат, (ик тус) подо бар, нај до бар (ПАвлОвИЋ 1970: 91).

У го во ру Го ре пар ти ку ле по пра ви лу сра ста ју и са при де ви ма, при ло зи ма 
и име ни ца ма: по старо то де те; он је нај стар; приј ди побл’и зо; нај му дро збори; 
нáјрад ник (млАдЕНОвИЋ 2001: 372–374). 

У го во ру Сре теч ке жу пе та ко ђе је до шло до сра ста ња, па и код гла го ла: 
п′ого лем, п′ого ле ма, н′ај го лем, н′ај го ле ма; п′обр зо, н′ај бр зо; по-ај дук, пó-не ма), 
(ПАвлОвИЋ 1939: 179–180), што по твр ђу ју и но ви ја ис тра жи ва ња: по ви соко му, 
полəжов, поне ма (млАдЕНОвИЋ (2000: 375).

2. У го во ру Под ри ме (млАдЕНОвИЋ 2000: 370) не до ла зи до сра ста ња по-
ред бе них реч ца са основ ном реч ју (пó слáба, нáј тéшко), осим у ју жном де лу, 
где је та по ја ва тек у свом за чет ку (по бог áта, најћúсто).

4 Она под се ћа на итал. piu, али ни је по су ђе ни ца, већ је раз ви је на од πλεό од но сно πλεόν, 
кл. грч. πλεĩον ‘ви ше’ (ИлИЕвсКИ 1988: 144).

5 На и ме, у ње му се из кла сич ног ла тин ског про ши ри ла упо тре ба при ло га ma gis ‘ви ше, 
већ ма, бо ље’ и ma xi me ‘нај ви ше, нај већ ма, вр ло мно го’ у град њи ком па ра ти ва и су пер ла ти ва, 
та ко што је за хва ти ла и при де ве чи ја се осно ва за вр ша ва ла на су гла сник, а не са мо оне са 
осно вом на два во ка ла, као у кла сич ном ла тин ском, по ред при де ва и при ло га ко ји ни су има ли 
син те тич ко по ре ђе ње. Че сто су се ја вља ли уз гла го ле и рет ко уз име ни це. Њи ма се мо гло и 
по ја ча ти ком па ра тив но зна че ње (divković 1980: 620).
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У го во ру При зрен ског Под го ра (млАдЕНОвИЋ 2000: 372–373) не до ла зи 
до сра ста ња реч ца и при де ва и при ло га: (пó слáба, нáј стáро га), осим на ју гу, 
где је то обич но у јед ном пунк ту, а у дру ги ма је ре ђе (пó стар, нај дó бар)

У го во ру Гор ње Мо ра ве (Ви ти не), на осно ву ма лог бро ја при ме ра мо же мо 
за кљу чи ти да ни је до шло до сра ста ња по ред бе них пар ти ку ла и при де ва и при-
ло га ти си по стара, ништо по слат ко ни ема (сТАНКОвИЋ 2010: 524), што се мо же 
ре ћи и за ста ње у го во ру се ла Гат ње: пó голéма, пó рá но (млАдЕНОвИЋ2013: 285).

3.АНАлИТИЧКАКОмПАРАцИјАОсТАлИХвРсТАРЕЧИ. Ре че но је да се реч ца 
по нај пре ко ри сти ла са при ло зи ма, а на кон гра ма ти ка ли за ци је, она се мо гла 
упо тре бља ва ти и са оста лим вр ста ма ре чи (при де ви ма, име ни ца ма, гла го-
ли ма, за ме ни ца ма, ред ним бро је ви ма) (ИлИЕвсКИ 1988: 146–147). Ме ђу тим, 
гра ђа нам по ка зу је да су ова кве кон струк ци је пр вен стве но усло вље не се ман-
ти ком са ме реч це, али и основ ном реч ју. Она се мо же упо тре бља ва ти уз ове 
две вр сте ре чи са мо ка да има зна че ње ‘ви ше’ и ‘бо ље’. У ли те ра ту ри је ис так-
ну то да до да ва ње реч це по име ни ца ма и гла го ли ма, у ис пи ти ва ним го во ри-
ма Ко со ва и Ме то хи је, ни је оп шта осо би на, већ је овај тип ком па ра ци је ве зан 
са мо за оне име ни це ко је у свом зна че њу има ју јед ну или ви ше из ра зи тих 
осо би на, као нпр. ју нак ‘хра бар и од ва жан’, до ма ћин ‘го сто љу бив’ и ‘иму ћан’. 
И ин вен тар гла го ла је та ко ђе огра ни чен (ПАвлОвИЋ 1970: 140–141). Да ља ана-
ли за по ка за ће да је ана ли тич ким по ре ђе њем за хва ћен ве ћи број име ни ца и 
гла го ла раз ли чи тог зна че ња. 

Ра ди уште де про сто ра, на ве шће мо са мо по не ки при мер из сва ко га го-
во ра: Ђа ко ви ца: По тр гов ца га нема; По су не ва лели не го Тур це; нај тр гов ци 
у нај бли зину; (сТЕвАНОвИЋ 1950: 115–117); Под ри ма: пó при јатéље да вúкне; 
пó се живéло прéј (млАдЕНОвИЋ 2000: 370); При зрен: стриц ми је помај стор; 
ов де ка је по за ве трина; Ал бан ци бил’е нај ај дуци; Њој но је ле че ме не ми се 
па по бе ген ди су је; (РЕмЕТИЋ 1996: 477–479); Под гор: пó рá дник од мéне; пó ч’е 
донéсе (млАдЕНОвИЋ 2000: 373); Си ри нић: пó на мýке је óна; пó нéсе страмýје 
(млАдЕНОвИЋ 2000: 375); Гњи ла не: по мла дић бе ше, нај му ка му бе ше; она 
нај пе ва ше, по у ба во од све (БАРјАКТАРЕвИЋ 1977 : 281–282); Ја ње во: Пó-ђа вол 
је он од те бе и од ме не; она пó на прéду је не го сéстра гу у шко лу (ПАвлОвИЋ 
1970: 141).

У го во ру Го ре ком па ри ра ју се име ни це, али не и гла го ли: поју нак чујек 
одт њего нема; нај рад ник биф во село (млАдЕНОвИЋ 2001: 372–374).

У го во ру Сре теч ке жу пе реч цом (пред мет ком) по по ја ча ва се, по тен ци ра 
основ на вред ност уоп ште, па се мо же ја ви ти и уз име ни це (п′о-ај дук, п′о-га зда 
је од он′аје га, п′о-враг је, п′о-крв ник ) и гла го ле, али ре ђе не го у оста лим го-
во ри ма овог ди ја лек та (п′о-зна је, он п′о-не ма – с′иро ма је, он п′о-не ће да иде, 
п′о-не-пи јем). Ње го ва вред ност се ви ди у на по ред ној упо тре би и уз при ло ге 
(Ова г′оди на ов′ако, до г′оди на још п′оја ко) и име ни це (Ова г′оди на в′есе ље, 
до г′оди на још по-в′есе ље). Реч ца (пред ме так) нај се (обич но) не упо тре бља ва 
уз име ни це (са мо нај га зда) и гла го ле (*нај зна јет > нај до бро зна ет) ра ди су-
пер ла тив ног по ја ча ва ња (ПАвлОвИЋ 1939: 180). 

У го во ру се ла Гат ње (млАдЕНОвИЋ 2013: 285–286) ана ли тич ка ком па-
ра ци ја је за хва ти ла и име ни це (пó гуслáр од њéга нéма; брáт ми бúја нáј 
зборљúвац ‘при ча ли ца’), за ме ни це (нéмам пó свó је од њéга), гла го ле (свáки 
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пýт би пó ра бот áла од свé нáс) и пред ло шко-па де жне кон струк ци је (стáни 
пó до мéне, мú смо нáј до рéке), што је за бе ле же но и у не ким ма ке дон ским 
(ist′eraį i po n′a stərna kr′avi te da ′odet p′o ta ka da p′set), бу гар ским и ал бан ским 
го во ри ма (сОБОлЕв 2003: 92–93). 

На осно ву ана ли зе при ме ра ви ди мо да ис тра жи ва чи ни су са мо про ве ра-
ва ли да ли се сре ћу они при ме ри (по ју нак, по ај дук и сл.) ко је је Бе лић за бе-
ле жио (1999: 439–441), већ су се ман тич ки круг име ни ца и гла го ла знат но 
про ши ри ли. За њих мо же мо ре ћи да у се би са др же ква ли фи ка тив ну или кван-
ти та тив ну ком по нен ту, што им и омо гу ћу је по ре ђе ње. Нај ви ше је име ни ца 
са људ ском ре фе рен ци јом (осо ба) чо век 3х или (осо ба +), а ме ђу њи ма се 
из два ја ју no mi na atri bu ti va (го спо дин; мла дић, де вој че; га зда 4х, до ма ћин 2х, 
до ма ћи ца, кут њи ца, ку ћа ни ца; при ја тељ, го сти, свој шти на; ве штак; лен шти-
на; ај дук, ју нак 7х, на па сник, крв ник, ро спи ја; ла жов, ло пов, љи гош, бај куш; 
ве се љак, враг, ђа во) и no mi na agen tis (гу слар, тр го вац 2х, мај стор, рад ник 
4х, ов чар, ко сач), али се ја вља ју и ап стракт не име ни це са по зи тив ном (сло бо да, 
ве се ље) и не га тив ном ко но та ци јом (му ка 3х, за ту ца ност, не сре ћа), као и оне 
са ме сним зна че њем (бли зи на, за ве три на, ла до ви на) и др. Ме ђу гла го ли ма 
из два ја ју се они ко ји по ка зу ју не чи је по зи тив но (во ле ти 2х, бен ге ди са ти, ра-
до ва ти се) или не га тив но осе ћа ње (се ки ра ти се, му чи ти се 2х, сра ми ти се, 
пла ши ти се, уго ле мо ва ти се ‘пра ви ти се ва жан’), ког ни тив не (ве ро ва ти, 
зна ти 3х, раз у ме ти, уме ти) или фи зич ке ак тив но сти (ра бо та ти 3х, ва ди ти, 
др жа ти, до не ти 3х, жње ти, ићи, игра ти, тр ча ти, из о ра ти, ко па ти, на пре-
до ва ти, пе ва ти, пи ти, пу ца ти, сме та ти, тка ти), ста ња (има ти, не ма ти 2х, 
би ти, бе ле ти се, спа ва ти, се де ти, мо ћи, сме ти, хте ти) и зби ва ња (гр ме ти)6. 
За бе ле же на је и ана ли тич ка ком па ра ци ја ред ног бро ја пр ви: Под ри ма: нáј 
п′əрви пýт ни донéја (млАдЕНОвИЋ 2000: 370); Гат ње: имам унýка од првéјо га 
‘старијег’ сина (млАдЕНОвИЋ 2013: 284) и При зрен: најпьрви беше у ној но село 
(РЕмЕТИЋ 1996: 477–479).

На осно ву ра ни јих и но ви јих ис тра жи ва ња кон ста то ва но је да се у го-
во ру Ђа ко ви це, Под ри ма, При зре на, Под го ра, Си ри нић ке и Сре теч ке жу пе 
ком па ри ра ју при де ви, при ло зи, име ни це, за ме ни це, гла го ли и ред ни број пр ви 
(млАдЕНОвИЋ 2000: 370), а у го во ру се ла Гат ње и пред ло зи, од но сно пред ло-
шко па де жне кон струк ци је (млАдЕНОвИЋ 2013: 284–285). У го во ру Го ре из-
о ста је ком па ра ци ја гла го ла (млАдЕНОвИЋ 2000: 370).

Нај че шће се по ре де при де ви, при ло зи, име ни це и гла го ли, а рет ко за-
ме ни це и бро је ви. По ре ђе ње пред ло шко-па де жних кон струк ци ја за са да, на 
срп ском бал ка ни зи ра ном ди ја ле кат ском про сто ру, има огра ни чен аре ал, али 
ће се но вим и ши рим ис пи ти ва њи ма ал бан ских, цин цар ских, ма ке дон ских, 
и бу гар ских го во ра по ка за ти прав ци про сти ра ња ове по ја ве, ко ји се већ са да 
на зи ру (сОБОлЕв 2003: 93, кар та № 38).

4.сИНТЕТИЧКИОБлИцИКОмПАРАцИјЕПРИдЕвАИПРИлОГАРАЗлИЧИТОГПОРЕ
КлА. Код огра ни че ног бро ја при де ва ја вља ју се и син те тич ки об ли ци ком па-
ра ти ва (-еј < -ěјь, -ији и -ји, -ши), ко ји мо гу би ти тро ја ког по ре кла.

6 Сма тра мо да у овој кла си фи ка ци ји гла го ла мо же мо упо тре би ти ин фи ни тив иа ко га 
ис пи ти ва ни го во ри не по зна ју као гра ма тич ку ка те го ри ју. 



124 ЖАР КО БО ШЊА КО ВИЋ

Пр ву гру пу чи не ар ха ич не фор ме са чу ва не из пе ри о да пре бал ка ни за-
ци је (ста реј : мла ђеј / мла џеј) и за бе ле же не у свим ис пи ти ва ним го во ри ма, 
али и са знат но ши рим аре а лом (млАдЕНОвИЋ 2013: 284, нап. 285). Кон та ми-
ни ран об лик мла ђеј до би јен је ана ло ги јом пре ма ста реј, бу ду ћи да су се че сто 
ко ри сти ли као ан то ним ски пар (млАдЕНОвИЋ 2013: 283). Са ком па ра ти вом 
ста реј си но ни ман је и пр веј, те се и он сре ће као ока ме њен об лик син те тич ке 
ком па ра ци је, по ред прúје / прéје / прé (млАдЕНОвИЋ 2013: 283–284).

Оста ци син те ти че ком па ра ци је чу ва ју се у ду блет ном об ли ку име ни це 
ста реј ко / ста рој ко у Ја ње ву и дру гим ју жно мо рав ским го во ри ма (ПАвлОвИЋ 
1970: 91).

Дру гу гру пу чи не са чу ва ни оста ци син те тич ке ком па ра ци је у ока ме-
ње ним при ло шким и пред ло шким об ли ци ма: ви ше, Ђа ко ви ца (млАдЕНОвИЋ 
2000: 371).

Та ко у го во ру Го ре ком па ра тив при де ва ве лик, ко ји је за ме њен адјек ти-
вом го лем, гла си попој ће / попуј ћи / по пуји ћи / по пуе ћи / пој ће / пој ћи / пуј ћи 
(попој ће не за грија ло). Ви ди мо да су пр ва че ти ри при ме ра до би ла и пар ти-
ку лу по, по што је ком па ра тив из гу био сво је зна че ње. Ови об ли ци има ју и 
функ ци ју ви шег сте пе на при ло га млого (Он има млого, ама ја имам попој ће). 
Та ко ђе, у при ло гу ве ће (не-мо жем веће да рабо там) са чу ван је син те тич ки 
ком па ра тив при де ва ве лик (млАдЕНОвИЋ 2001: 372–374).

Тре ћу гру пу чи не но ви је фор ме уне се не из дру гог ди ја лек та или из стан-
дар да: Ђа ко ви ца: круп неји; млађи, нај мла ђа, нај бо ли и сл. (сТЕвАНОвИЋ 1950: 
115–117), млáтша (млАдЕНОвИЋ 2000: 371); При зрен: бол’е, скупл’е, мај н’е, 
јач’е, реџ’е, теже, тањи; ра није; нај бол’е, нај го ре; и из К-Р јак ши (РЕмЕТИЋ 
1996: 477–479); Гат ње: бó л’е, рá ни је, нáјве ч’а, нáјви ше (млАдЕНОвИЋ 2013: 284).

Тре ба ука за ти на то да не ки ау то ри са мо кон ста ту ју да је за од ре ђен 
го вор ти пич на ана ли тич ка ком па ра ци ја, а уви дом у при ло же не ди ја ле кат ске 
тек сто ве на ђе се од ре ђен број син те тич ких фор ми, ко је при па да ју на ве де ним 
гру па ма: Гор ња Мо ра ва (Ви ти на): бес школу смо, а ста реја знае школу (538), 
касни је да је одржим (526), више он ти гл’ија муку (536), бол’е је било у стари 
век не го л’и сьаг, кат смо бил’и ко деца ми, боље (538) (сТАНКОвИЋ 2010).

За го вор Ја ње ва кон стан то ва но је да се син те тич ки об ли ци ја вља ју фа-
кул та тив но (ве ћи / по го лем, ви ше, (рет ко) ја чи / по јак (нор мал но), али се не 
ја вља гр ђи и уџе, што на во ди Бе лић. Ста ри ји љу ди су се се ћа ли да се у До бро-
ти ну ко ри сти ло и бо љи (ПАвлОвИЋ 1970: 91–92).

5. сЕКУНдАРНАКОмПАРАцИјА/КОНТАмИНИРАНИАНАлИТИЧКОсИНТЕТИЧКИ
ОБлИцИ. Кон та ми ни ра не фор ме обич но се ја вља ју у про це су бор бе ста рих и 
но вих на чи на гра ђе ња ком па ра ти ва, што по ка зу је, нпр. ста ње у Лет ни ци 
(послађе) и ре дак циј ски ма ке дон ски тек сто ви (по ста ре и ша) (ИлИЕвсКИ 1988: 
143). Ме ђу тим, у ис пи ти ва ним го во ри ма син те тич ке фор ме су из гу би ле ком-
па ра тив но зна че ње, те су се кун дар но до би ја ле пар ти ку лу по.

Та ко је у Ђа ко ви ци за бе ле же но: пó ста реј, пó мла ђе ја, пó млат ша, пó ви ше 
од ме не (млАдЕНОвИЋ 2000: 371); у Под ри ми пó ви ше ђáци да стáнев (млА
дЕНОвИЋ 2000: 371); у При зре ну (рет ко) пó ста реј, по млађéјо га (млАдЕНОвИЋ 
2000: 372); у Гат њу по старéј дéвер, нáј старéју жéну, нáј млаџ’éјзи снáве 
(млАдЕНОвИЋ 2013: 284); у Ја ње ву по бо љи (ПАвлОвИЋ 1970: 92).
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У го во ру Го ре ком па ра тив при де ва ве лик гла си пој ће / пој ћи / пуј ћи или са 
на кнад но до да том пар ти ку лом попој ће / попуј ћи / по пуји ћи / по пуе ћи (попој ће 
не за грија ло), бу ду ћи да је син те тич ки ком па ра тив из гу био сво је зна че ње. 
Кон та ми на ци ју два мо де ла ком па ра ци је ви ди мо и у при ло гу пови ше, ко ји са да 
има пред ло шку слу жбу као и ви ше (кон’ пасе по ви ше-се ло / сенаф ви ше-се ло), 
уп. и при лог пре ко ви ше (имам пре кови ше) (млАдЕНОвИЋ 2001: 372–374).

У Сре теч кој жу пи не ма се кун дар не ком па ра ци је ти па по бо ље, по ве ће, 
као што је то слу чај у оста лим го во ри ма П-Т ди ја лек та, али по сто је при ло зи 
по ви ше и по го ре (т′ури п′ови ше бра шњо, п′ого ре ће иде мо у пл′ањи на) (ПА
влОвИЋ1939: 180).

6. ПОРЕдБЕНАПАРТИКУлАпо. Ети мо ло зи по до во де у ве зу са ие. *po, *pos, 
a мо гу ће и са *por (дУРИдАНОв1999: 394–395). У сло вен ским је зи ци ма има 
функ ци ју пред ло га, пре фик са, пар ти ку ле и при ло га. Ми ли вој Па вло вић 
(1970: 91–91) је име ну је као пре фикс / пред ме так, а оста ли као реч цу / пар ти-
ку лу. У грч ком је πιο кван ти та тив ни при лог (TriJandaFilidis 1995: 152). Сте-
ва но вић сма тра да је реч ца по по по ре клу при лог (сТЕвАНОвИЋ 1950: 115–117). 

На осно ву ње не функ ци је и ре чи уз ко ју се ја вља, мо же мо за кљу чи ти 
да она има уло гу пар ти ку ле, пре фик са и при ло га. Уз при де ве и при ло ге, у 
го во ри ма са ана ли тич ком ком па ра ци јом она је пар ти ку ла (по јак, по кра так), 
а у го во ри ма са син те тич ком она је пре фикс7, јер уз по зи тив и ком па ра тив 
има зна че ње ума ње не осо би не из ра же не при де вом (по ја чи ‘до ста ја ка, при-
лич но јак’) (пре фик сал на де ми ну ци ја), а уз су пер ла тив у из ве сној ме ри уве-
ћа не осо би не (по нај ја чи, по нај кра ћи). У го во ри ма са син те тич ком ком па-
ра ци јом реч ца по пред ста вља ар ха и зам, по што се ја вља у свим што кав ским 
го во ри ма, али и у дру гим сло вен ским је зи ци ма (пољ. чеш. сло вен. po ma lu 
/ po ma le). У го во ри ма ко ји су за хва ће ни ана ли ти змом она је нај пре до би ја ла 
зна че ње при ло га ‘ви ше’, ‘бо ље’, што се и да нас сре ће ка да се ја ви уз име ни це 
и гла го ле, а за тим се мор фо ло ги зо ва ла у град њи ком па ра ти ва. 

По Бар јак та ре ви ћу (1977: 212–215) она ни је до би је на у кон так ту са ма-
ке дон ским је зи ком, ка ко је сма трао Бе лић (1999: 298–299). Ово ми шље ње се 
мо же при хва ти ти, али би тре ба ло до да ти да се она у тој но вој функ ци ји 
утвр ди ла за хва љу ју ћи кон так ту са је зи ци ма где је то по стао ве о ма ра но је-
ди ни об лик из ра жа ва ња по ре ђе ња. 

7.АКцЕНТОвАњЕАНАлИТИЧКИХОБлИКА. Иа ко се на осно ву ме ста ак цен та 
у го во ру При зре на мо же по ми сли ти да се ком па ри ра ни об ли ци на гла ша ва ју 
пре ма фо нет ском ути ску ис пи ти ва ча (РЕмЕТИЋ 1996: 477–478), ипак се за хва-
љу ју ћи ис пи ти ва њу ак цен та при дев ских ре чи на ју го за па ду Ко со ва и Ме то-
хи је (млАдЕНОвИЋ 2000: 368–378), мо гу из дво ји ти основ ни фак то ри ко ји 
ути чу на про зо ди ју ових об ли ка: (а) ин то на ци о на сра слост по ред бе них реч ца 
по и нај и основ не ре чи (пó жýт, пожýт, пó жут), (б) фо нет ски ри там (нај стáра, 
по бó га та) и па ра диг мат ски ак це нат (пó жýт), (в) ем фа тич ко на гла ша ва ње 
(úмам нáјви ше унућúћи), (г) вр ста ре чи (пó до бар, али пó јунáк, пó коп áла), (д) 
по ло жај ен кли ти ке (пó се радýјевф) и (ђ) ути цај су сед них го во ра.

7 У овом слу ча ју реч је о ап со лут ној ком па ра ци ји, по што се не ја вља ве зник и по јам с ко јим 
се по ре ди (КОвАЧЕвИЋ 2015: 424). О овом мо де лу се у ана ли зи ра ним сту ди ја ма ни шта не го во ри. 
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Та ко су, у го во ри ма са пе нул ти мат ским (си ри нић ки) и ан те пе нул ти мат-
ским (сре теч ки и го ран ски) фо нет ским рит мом, пар ти ку ле ин то на ци о но сра-
сле с при де ви ма, при ло зи ма, а не ка да и са име ни ца ма и гла го ли ма. У го во ру 
Си ри нић ке жу пе ак це нат је нај че шће на при де ву или при ло гу (пожýт, нај-
жýт; помúцак, најмúцак) и рет ко и на пар ти ку ли и овим вр ста ма ре чи (пó 
стáр, нáј стáр). У го во ру Сре теч ке жу пе (и два се ла ју жног Под го ра) пар ти-
ку ле су сра сле са на бро ја ним вр ста ма ре чи и ак це нат у дво сло жним ре чи ма 
па да на дру ги, а у тро сло жним и ви ше сло жним на тре ћи слог од кра ја ре чи 
(пó жут, нáјжут, пó бо гат, нáјбо гат, нај бó га та, пóлəжов, пó не ма), што се 
раз ли ку је де ли мич но од оно га што је ра ни је за бе ле же но п′ого ле ма, н′ај го ле ма 
(ПАвлОвИЋ 1939: 179). У го во ру Го ре пар ти ку ле су сра сле са истим ре чи ма, 
осим са гла го ли ма, ко ји се не по ре де, и исто је ме сто ак цен та као у прет ход-
ном го во ру (пó стар, пост áро му, нај кућ áни ца).

Ка да је ја сна гра ни ца ме ђу мор фе ма ма, не до ла зи до сра ста ња по ред бе-
них реч ца и основ них ре чи. Та ко, у го во ру Под ри ме и При зрен ског Под го ра 
до ми ни ра ју мо де ли (пó жýт, нáј жýт, пó мúцак, нáј мúцак, пó рá дник, пó 
коп áла) и рет ко (пó жут, нáјжут, помúцак, најмúцак) или у ем фа зи úмам 
нáјви ше унућúћи. И у се вер но ме то хиј ским го во ри ма реч ца по има ак це нат, 
те не из не на ђу је слич но ста ње у ју жни јим го во ри ма. Слич но је ста ње у го во-
ру се ла Гат ње: пó голéма, пó рá но, пó гуслáр, пó свó је, пó нéма (млАдЕНОвИЋ 
2013: 285)

У го во ру Ђа ко ви це до ми ни ра мо дел пó жут, нáјжут, пó бо гат / по бó-
гат, нáјбо гат / нај бó гат и рет ко пó жýт, нáј жýт. Ин то на ци о ног сра ста ња 
не ма ни при ли ком по ре ђе ња име ни ца (пó јунáк), гла го ла (пó се радýјевф) и 
при ло га пре (пó прé ‘ра ни је’). У го во ру При зре на до шло је до сра ста ња реч ца 
са при де вом и при ло гом, што би мо гао би ти ути цај сре теч ког го во ра. Та кви 
при ме ри до ми ни ра ју у од но су на оне са двој ним ак цен том пó дó бар. У овом 
го во ру, ка ко је то већ ис та као Сло бо дан Ре ме тић (1996: 477–478) те шко је 
утвр ди ти пра ви ла у ди стри бу ци ји ак цен та (пó до бар / по дó бар, пó ви со ко / по-
ви сó ко), а на ро чи то код име ни ца (пó ло повф, по лó повф, пó лó повф). Ра ди во је 
Мла де но вић (2000: 372) ак це нат на реч ца ма ве зу је за ем фа зу.

Аре ал на ве де них про зо диј ских мо де ла ком па ра ци је при де ва и при ло га 
на ју го за па ду Ко со ва и Ме то хи је мо же се ви де ти код Мла де но ви ћа (2000: 374).

Ако се из ме ђу пар ти ку ле и ак цен то ге не ре чи на ђе ен кли ти ка, он да увек 
у свим го во ри ма обе има ју ак це нат (пό је дόбар). 

У го во ру Ја ње ва ак це нат / ик тус је на по ред бе ним пар ти ку ла ма, а при-
ме ри са на ро чи тим ис ти ца њем има ју сле де ће ак це нат ске ли ко ве: нај до бар, 
погу лем, нај гу лем, (ПАвлОвИЋ 1970: 91), што но ви ја ис тра жи ва ња ни су по твр-
ди ла (млАдЕНОвИЋ 2000: 371).

8. мЕсТОЕНКлИТИКАУЗКОмПАРАТИвНЕИсУПЕРлАТИвНЕПАРТИКУлЕ. У по је-
ди ним го во ри ма уо че но је да реч це по и нај мо гу би ти фа кул та тив но одво је не 
од по зи ти ва при де ва и при ло га, али и од дру гих вр ста ре чи, те се из ме ђу њих 
мо гу ја ви ти за ме нич ке и гла гол ске ен кли ти ке8: Ђа ко ви ца: по је льк, по е тьнко, 

8 Не би смо мо гли ре ћи да реч цу по од име ни це одва ја пред лог у при ме ру (И она је по 
на деду зе на оца, по што се по од но си на гла гол је → И она је ви ше на де ду не го на оца. Исто 
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по е де леко, по е сла бода, по му е доле дüћан, По су не во лели не го Тур це, По се 
се ки рав, По се муч’иа.9 (сТЕвАНОвИЋ 1950: 115–117); Под ри ма: пó се живéло прéј 
(млАдЕНОвИЋ 2000: 370); При зрен: Твоја пу цал ’ка по је гла со вита зе нина; 
Погус ка ч’амак по је добар; Јо цина /ку ћа/ по ми се бе ген ди сује зе твоја; али 
и Мла џеја је по ми ло стива зе ста реја; њој но је л’еч’е ме не ми се па побе ген-
ди сује (РЕмЕТИЋ 1996: 477–479); Си ри нић: пó се белéу, пó ће из гó реш (млАдЕ
НОвИЋ 2000: 375); Гат ње: Нó ге пó не ме д′ржу (млАдЕНОвИЋ 2013: 285). 

У на ве де ним при ме ри ма мо же мо го во ри ти о син так сич ко / син таг мат-
ском прин ци пу ли не а ри за ци је, тј. про кли ти за ци ји ен кли ти ка уз син таг мат ски 
цен тар. Овај тип ли не а ри за ци је уо чен је у ве зи са пре ди ка ти ма у ре че ни ци 
(млАдЕНОвИЋ 2013а), али је при су тан и у ана ли тич ким ком па ра тив ним кон-
струк ци ја ма.

9. ПЕРИфРАсТИЧНАКОмПАРАцИјА. Пе ри фра стич но по ре ђе ње се ре а ли зу је 
по мо ћу гра ду ел них при ло га (мно го, ма ло, ја ко, ви ше; још) у син таг ма ма ти па: 
Го ра: млого јака била; мало црн; пој ћи убаф; млого умо рен биф; млого би ми 
приста ла; чујек је јако љут (млАдЕНОвИЋ 2001: 372–374); Гор ња Мо ра ва (Ви-
ти на): млого су доста по ку шали (528), млого смо жи ву вали сас њума (532), 
то је млого лошо (537), а за ал бан ско време муч ’но било, млого (538) (сТАНКОвИЋ 
2010: 524). 

У го во ру Ђа ко ви це по ред при ло га ма ло (Наш’е су мало по скром не), на-
во ди се и гра дант још10 (Било е још’ по јако, у Аравьц је била још’ поте шко), 
(сТЕвАНОвИЋ 1950: 115–117).

Да би се у нај ве ћем сте пе ну ис та кла не ка по зи тив на осо би на, у го во ри ма 
Го ре, Сре теч ке и Си ри нић ке жу пе и у се лу Гат ње ко ри сти се кон струк ци ја 
пре ко + при лог: прéко дó бро ни било ‘би ло нам је ве о ма до бро’ (млАдЕНОвИЋ 
2013: 286). 

Овај тип по ре ђе ња одав но је при су тан и у ис точ но сло вен ским је зи ци ма, 
ко ји се од ли ку ју син те тич ком ком па ра ци јом (в. го ре), али и у дру гим бал кан-
ским је зи ци ма са ана ли тич ким по ре ђе њем (срп. мно го, ја ко, ве о ма, пре ко; мак. 
мно гу, мо шне; грч. πολύ, πολύ πολύ, πάρα πολύ; ром. fo ar te, mult; алб. shumё 
+ по зи тив (до бар; καλός; bun; i mirë).

је и у при ме ру Смо биле по на муке → Ви ше смо би ле на му ка ма. Кон струк ци ја да + пре зент 
ни је раз дво је не реч цом / при ло гом по у при ме ру По да веру јеш → Ви ше да ве ру јеш; Ђа ко ви ца 
(сТЕвАНОвИЋ 1950: 115–117).

9 Од су пер ла тив них об ли ка Сте ва но вић је за бе ле жио са мо нај тр гов ци у нај бли зину, али 
сма тра да се не про ти ве при ро ди ло кал ног го во ра ни при ме ри Нај смо се мући ле, Нај је на 
муку биа ; Ђа ко ви ца (сТЕвАНОвИЋ 1950: 115–117).

10 Овај при лог / реч ца и у дру гим је зи ци ма је је дан од фор ма на та за тво р бу ком па ра ти ва. 
У раз ли чи тим грч ким ди ја лек ти ма у Ма лој Ази ји и Тра ки ји, а пре ма тур ском мо де лу, у ком па-
ра ти ву се ја вља реч ца ακόμα ‘још’ ис пред по зи ти ва (ακόμα καλός ‘још до бар = бо љи’). Ме ђу тим, 
у Ка па до ки ји, Пон ту и Епи ру она мо же би ти и у са ста ву су пер ла ти ва (ακόμα και καλύτερος ‘још 
и бо љи = нај бо љи’) (АсЕНОвА 2002: 119). У го во ру Са ра ка ча на, ет нич ке гру пе Гр ка из Тра ки је, 
овај фор мант се мо же ја ви ти и уз име ни це (ακόμα γέροντας = још ста рац ‘ста ри ји чо век’) (ПА
влОвИЋ 1970: 139 и 141). У го во ру Га ли пољ ских Ср ба ана ли ти зам је по ти снуо све син те тич ке 
об ли ке (осим ве ћи ‘ви ше’), а ком па ра тив се гра ди пре ма тур ском мо де лу: при лог da ha ‘још, 
ви ше’ + по зи тив (da ha güzel ‘леп ши’), уп. га ли пољ ско (д-уви два кр ча га ку ји је још ле ип ‘од ова 
два кр ча га ко ји је лепши’, мој брат ду ми не је још млат ‘мој брат је од ме не мла ђи’; они јос 
ле и по зна ју ‘они леп ше зна ју’). И у овом го во ру су за бе ле же ни ком па ра ти ви гла го ла (Уви дру ги 
ми син још зна ‘овај мој дру ги син ви ше зна’) (ИвИЋ 1994: 225‒226).
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10. сТРАНИЕлЕмЕНТИУКОмПАРАцИјИ. У го во ру Сре теч ке жу пе (ПАвлОвИЋ 
1939: 180) ана ли тич ко по ре ђе ње је при сут но и код стра них ре чи ин те гри са-
них у лек сич ки си стем (по бе тер, нај бе тер11). Ме ђу тим, по ре ђе ње се вр ши 
и тур ским ре чи ма (пар ти ку ла ма, при ло зи ма): дип ‘вр ло’ (дип-ми цок, дип-до-
бар, дип-рђав; нај дип сла бо), алис и асли ‘ве о ма’ (ализ до бро, асли до бро, 
асли до бар, асли рђав и рет ко асли ју нак, асли заслу жив). С об зи ром на зна че ње 
ових кон струк ци ја, мо же мо их свр ста ти у пе ри фра стич ни тип ком па ра ци је.

И у го во ру Гњи ла на су пер ла тив се гра ди и по мо ћу тур ских реч ца ас/аз 
‘ма ло, не знат но’ и дип и по зи ти ва (ас бо са, аз лењ, дип крат ко, дип сув) (БАР
јАКТАРЕвИЋ 1977: 281–282).

У го во ру Ја ње ва се ин де кли на бил ни тур ци зми ја вља ју са реч цом по (од 
ме не не је би ло по азгьн ‘не у стра шив’) (ПАвлОвИЋ 1970: 92). 

Је ди но при лог az (az çalışkan ‘ма ло вре дан’, da ha az çalışkan ‘ма ње вре-
дан’, en az çalışkan ‘нај ма ње вре дан’) је за бе ле жен у гра ма ти ци са вре ме ног 
тур ског је зи ка, и то у функ ци ји ума ње ња при дев ског свој ства (čaušević 1996: 
133–142), што зна чи да оста ле фор ме има ју ди ја ле кат ски ка рак тер. Реч ник 
СА НУ бе ле жи лек се му дип и у функ ци ји при ло га ‘са свим, баш’, а сре ће се 
и у ма ке дон ским на род ним го во ри ма у функ ци ји по ја ча ва ња зна че ња ком па-
ра ти ва (дип по скри шно), (јАшАРНАсТЕвА 2001: 232).

Што се ти че син так сич ког мо де ла по ре ђе ња, при ме ри нам по ка зу ју да 
до ми ни ра пред лог од и ре ђе зе12: Ђа ко ви ца: Ч’и ч’а Кита е постар од мене; 
Нај мудри од сако га, Нај мудьр ми е од сву децу (сТЕвАНОвИЋ 1950: 115–117);

При зрен: дала по бо гатеј зи от себе; али и: Мла џеја је по ми ло стива зе 
ста реја; И она је по на деду зе на оца; са мо зе: Она по ми лује твоју снау зе 
своју (РЕмЕТИЋ 1996: 477–479).

Иа ко у ис пи ти ва ним го во ри ма ни је не по зна то ре ду пли ци ра ње при де ва 
ка ко би се ње го во зна че ње ин те зи фи ко ва ло (Овај цвет кад цве та бу де жут 
– жут, мој при мер из ис точ не Шу ма ди је), ис тра жи ва чи ипак ни су на то ука-
за ли у сво јим ра до ви ма.

11. ЗАКљУЧАК. Ана ли тич ка ком па ра ци ја је, по ред при де ва и при ло га, за-
хва ти ла по је ди не име ни це и гла го ле, углав ном оне ко је у се би са др же ква-
ли фи ка тив ну или кван ти та тив ну ком по нен ту, што им и омо гу ћу је по ре ђе ње. 
Ме ђу њи ма је нај ви ше име ни ца са људ ском ре фе рен ци јом (осо ба +), од че га 

11 Пер сиј ски ком па ра тив be ter (< bed+ter) у тур ском се ко ри сти и као по зи тив и као ком-
па ра тив ‘зао, го ри’ (čaušević 1996: 134), а у на шем слу ча ју са мо као по зи тив, те га не по сма тра мо 
као кон та ми ни ра ну фор му.

12 Иа ко се он тре ти ра као ве зик, у овом кон тек сту има зна че ње пред ло га ‘од’. У го во ру 
При зре на че шћи је од од, а по су ђен је из ал бан ског, и то ге гиј ског ди ја лек та, по што се у то скиј-
ском ко ри сти nga за по ре ђе ње име ни ца (за ме ни ца, пар ти ци па и по и ме ни че них при де ва). За 
по ре ђе ње дру гих ре чи или фра за обич но се ко ри сти se / sa. У ал бан ском (и ру мун ском) је фа-
кул та тив но раз гра ни ча ва ње ова два син так сич ка ти па, док се у дру гим ба лан ским је зи ци ма за 
пр ви слу чај ко ри сте ве зни ци от (буг. Аз съм по-голяма оֳ те бе) и από (грч. Εγώ είμαι μεγαλίτερη 
από σένα), а за дру ги от кол ко то (буг. По-до бре в ада в огън, оֳ кол ко ֳ о в ца ри град в роб ство) 
и παρά (грч. Καλύτερα στον Άδη με φοτιά παρά στην Πόλη με σκλαβιά), (Асе но ва 2002: 122). У 
ју жном Ко со ву је по су ђен ал бан ски ве зник (или реч ца) se ‘од’ (По ле па се Ру жа), (БАРјАКТАРЕвИЋ 
1977: 213), а у ко сов ском ди ја ле кат ском ти пу он има и мно га дру га зна че ња (БАРјАКТАРЕвИЋ 1977: 
30–32).
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су нај број ни је no mi na atri bu ti va (го спо дин, мла дић, де вој че, га зда 2х, до ма ћин, 
ај дук, ју нак 2х, на па сник, крв ник, ло пов, љи гош, бај куш, враг, ро спи ја, кут њи-
ца, ку ћа ни ца) и no mi na agen tis (тр го вац 2х, мај стор, рад ник 2х, ов чар). Ме ђу 
гла го ли ма из два ја ју се они ко ји по ка зу ју не чи је по зи тив но (во ле ти 2х, бен-
ге ди са ти, ра до ва ти се) или не га тив но осе ћа ње (се ки ра ти се, му чи ти се 2х, 
сра ми ти се, пла ши ти се), ког ни тив не (зна ти 3х, раз у ме ти, уме ти) или фи-
зич ке ак тив но сти (ва ди ти, до не ти 3х, жње ти, ићи, игра ти, тр ча ти, из о ра ти, 
ко па ти), ста ња (спа ва ти, се де ти, сме ти, хте ти) и зби ва ња (гр ме ти).

Рет ки су при ме ри по ре ђе ња за ме ни ца и ред ног бро ја пр ви, док по ре ђе-
ње пред ло шко-па де жних кон струк ци ја има ве о ма огра ни чен аре ал у срп ским 
го во ри ма, али не и у ал бан ским, ма ке дон ским и бу гар ским.

Син те тич ки об ли ци мо гу би ти оста ци из пе ри о да пре бал ка ни за ци је 
(ста ре ји; ве ће / пој ће) или но ви ји oбли ци уне се ни из не ког ди ја лек та ( јак ши) 
или стан дар да (мла ђи, ра ни је). Кон та ми ни ра ни об ли ци (по ста ре ји, по пој ће, 
по ви ше) су се ја ви ли на кон гу бље ња осе ћа ја за син те тич ке об ли ке ком па ра ти ва.

У го во ри ма са ана ли тич ком ком па ра ци јом по је пар ти ку ла (по јак ‘ја чи’), 
у оним са син те тич ком она је пре фикс или мо ди фи ка тор ко јим се ком па ра-
тив но зна че ње ума њу је (по ја чи ‘до ста јак’), а су пер ла тив ном уве ћа ва (по нај-
ја чи ‘ја чи од свих’).

Иа ко се на осно ву ме ста ак цен та у го во ру При зре на мо же по ми сли ти да 
се ком па ри ра ни об ли ци на гла ша ва ју пре ма фо нет ском ути ску ис пи ти ва ча, 
ипак се за хва љу ју ћи ис пи ти ва њу ак цен та при дев ских ре чи на ју го за па ду Ко-
со ва и Ме то хи је (млАдЕНОвИЋ 2000: 368–378), мо гу из дво ји ти основ ни фак-
то ри ко ји ути чу на про зо ди ју ових об ли ка: (а) ин то на ци о на сра слост по ред-
бе них реч ца по и нај и основ не ре чи (пó жýт, пожýт, пó жут), (б) фо нет ски 
ри там (најстáра, по бó га та) и па ра диг мат ски ак це нат (пó жýт), (в) ем фа тич-
ко на гла ша ва ње (имам нáјви ше унућићи), (г) вр ста ре чи (пó до бар, по до бро, али 
ре ђе пó јунáк, пó коп áла), (д) по ло жај ен кли ти ке (пó се радýјевф) и (ђ) ути цај 
су сед них го во ра. 

Спе ци фич ност ис пи ти ва них го во ра, у од но су на дру ге бал кан ске је зи ке, 
пред ста вља фа кул та тив но уме та ње ен кли ти ка из ме ђу ком па ра тив не реч це 
и по зи ти ва (пό је дόбар, по ми се бе ген ди сује), у че му се огле да мор фо син так-
сич ка ли не а ри за ци ја. 

По ред до ми нант не ана ли тич ке и спо ра дич не син те тич ке ком па ра ци је 
ја вља ју се и пе ри фра стич ни мо де ли по ре ђе ња при де ва (мло го ја ка, ја ко љут), 
при ло га (мло го ло шо) и гла го ла (мло го смо жи ву ва ли сас њу ма).

По ред ана ли тич ком и пе ри фра стич ног мо де ла ком па ра ци је, стра ним 
еле мен ти ма се мо гу сма тра ти и тур ски при ло зи / пар ти ку ле: дип ‘вр ло’, алис 
/ асли ‘ве о ма’; аз/ас ‘ма ло’ и ал бан ски пред лог по ред бе ног зна че ња зе, пре-
у зет из ге гиј ског ди ја лек та.

Зна ча јан до при нос у на ред ним ис тра жи ва њи ма би ће и лин гво ге о граф-
ски при ступ ком па ра тив ним об ли ци ма у по гра нич ним обла сти ма ко сов ско-
-ре сав ског и при зрен ско-ју жно мо рав ског ди ја лек та, као и на це лом под руч ју 
Ко со ва и Ме то хи је. Та ко ђе, бу ду ћи ис пи ти ва чи би тре ба ло да обра те па жњу 
на све на ве де не спе ци фич но сти ана ли тич ке ком пар ци је.
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Žar ko Boš nja ko vić

COM PA RI SON OF ADJEC TI VES IN THE PRI ZREN-SO UTH MO RA VA  
AND NORTH SHAR MO UN TA INS SLA VIC VER NA CU LARS OF  

KO SO VO AND ME TO HI JA

S u m  m a r y

On the ba sis of pu blis hed stu di es (and di a lec tal texts) on the Pri zren-So uth Mo ra va and North 
Shar Mo un ta ins Sla vic ver na cu lars of Ko so vo and Me to hi ja, the aut hor esta blis hed that the re is a 
do mi nant analyti cal type of com pa ri son for adjec ti ves and adverbs (po star, naj star; po do bro, naj do bro), 
which is ex ten ded to the no uns and verbs with a qu a lifyin g  or qu an tifyin g com po nent (pόmaj stor; 
naj of čar; po ben ge di su je. So me synthe tic forms are mo re ar cha ic than analyti cal ones (sta re ji; sta rej ko; 
mla đe ji; ve će) whi le ot hers are ne wer sin ce they ca me from dif fe rent di a lects or the stan dard lan gu a ge 
(ta nji; jak ši). The aut hor al so re gi ste red the exam ples of se con dary (po sta rej, po bo lje) and pe rip hra stic 
com pa ri son (mlo go ja ka, ja ko ljut, ma lo crn; još po ja ko, ma lo po skrom ne).

In the ver na cu lars with the analytic com pa ri son po is a par tic le and has only gram ma ti cal 
fun ction (po star od me ne ‘ol der than me’), whi le in the ver na cu lars with the synthe tic com pa ri son 
it is used as a mo di fi er (po ja či ‘fa irly strong’, po naj ja či ‘stron gest of all’).

Alt ho ugh on the ba sis of the po si tion of the ac cent in the Pri zren ver na cu lar it co uld be as su-
med that com pa red forms are stres sed ac cor ding to the pho ne tic im pres sion of the in ter vi e wer, still 
be ca u se of the re se arch of ac cents of adjec ti val words in the so uth-west of Ko so vo and Me to hi ja 
(Mla de no vić 2000: 368‒378) we can sin gle out ba sic fac tors that af fect the pro sody of the se forms: 
(a) in to na tion con nec tion of com pa ri son par tic les po and naj and the ba se (pó žút, požút, póžut); (b) 
pho ne tic rhythm (najstára, pobógata) and pa ra dig ma tic ac cent (pó žút); (c) emp ha tic ac cent (ímam 
nájviše unúći ći); (d) word class (pódobar, but pó junák, pó kopála); (e) po si tion of the en cli tic (pó se 
radújevf); and (f) the in flu en ce of ver na cu lars in the vi ci nity.

The par ti cu la rity of the se ver na cu lars in the oc cur ren ce of the en cli tics bet we en the com pa-
ra ti ve par tic le and the word that is be ing com pa red (pó je lьk; pómi se be gen disúje ). 

Due to the many cen tu ri es of be ing sur ro un ded by fo re ign lan gu a ges, the com pa ri son is cha rac-
te ri zed by the com pa ri son of fo re ign words (po be ter), the use of mo di fi ers from Tur kish (díp-do bar, 
aslí do bar ‘very good, re ally good’, as bo sa) and co njuncts and pre po si ti ons from the Al ba nian Gheg 
di a lect (Mladžéja je pomilostíva ze staréja).

Уни вер зи тет у Но вом Са ду (При мље но: 2. фе бру а ра 2017;
Фи ло зоф ски фа кул тет при хва ће но: 15. ма ја 2017)
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Мир ја на Ми рић

СТЕ ПЕН ГРА МА ТИ КА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ  
ФУ ТУ РА ПР ВОГ У ТИ МОЧ КИМ ГО ВО РИ МА*

Рад се ба ви гра ма ти ка ли за ци јом фу ту ра пр вог као јед ним од цен трал них бал ка ни-
за ма. Aнализа на ау тен тич ном ма те ри ја лу ти моч ких го во ра ука зу је на од су ство син те тич-
ког фу ту ра, ви сок сте пен гра ма ти ка ли за ци је vel le фор ме у кон струк ци ји фу ту ра пр вог, 
од су ство ин фи ни ти ва из кон струк ци је фу ту ра пр вог, као и фа кул та тив ност у упо тре би 
су бјунк тив ног ве зни ка да. До би је ни ре зул та ти ту ма че се из угла кон вер гент них про це-
са кон такт но усло вље не гра ма ти ка ли за ци је, ко је у бал кан ским је зи ци ма ка рак те ри ше 
ана ли ти зам.

Кључ не ре чи: фу тур пр ви, гра ма ти ка ли за ци ја, ти моч ки го во ри, Бал кан ски је зич ки 
са вез, су бјунк тив ни ве зник да.

This pa per de als with the pro cess of gram ma ti ca li za tion of de-vo li ti ve fu tu re as one of 
the cen tral bal ka nisms. The analysis is ba sed on the aut hen tic ma te rial from the Ti mok ver-
na cu lar. The re sults in di ca te the ab sen ce of the synthe tic type of fu tu re ten se, a high de gree 
of gram ma ti ca li za tion of de-vo li ti ve fu tu re, the loss of in fi ni ti ve, as well as the va ri a tion in 
the use of the su bjun cti ve da form. The in ter pre ta tion is ba sed on the con tact-in du ced gram-
ma ti ca li za tion which is cha rac te ri zed by analytism in the Bal kan lan gu a ges.

Key words: de-vo li ti ve fu tu re, gram ma ti ca li za tion, Ti mok ver na cu lar, Bal kan Sprach-
bund, su bjun cti ve da form.

1.УвОд. Го во ри при зрен ско-ти моч ке ди ја ле кат ске обла сти че сто се у 
ли те ра ту ри опи су ју као го во ри срп ског је зи ка ко ји у из ве сној ме ри ис по ља-
ва ју од ли ке ти пич не за је зи ке Бал кан ског је зич ког са ве за (БЈС), у ко је спа да 
и гра ма ти ка ли зо ван об лик фу ту ра пр вог. Иа ко је у срп ској ди ја лек то ло шкој 
ли те ра ту ри из у зет на па жња по све ће на ана ли зи раз ли чи тих аспе ка та ових 
го во ра, а ни при ме ри фу ту ра не из о ста ју (уп. БЕлИЋ 1905; сТАНОјЕвИЋ 1911; 
БОГдАНОвИЋ 1979; 1987; ТОПОлИњсКА 1994), ау тен тич ни ма те ри јал ко ји се ти че 
ин ди ви ду ал них је зич ких од ли ка ових го во ра спо ра ди чан је у бал ка но ло шкој 
ли те ра ту ри. У њој до ми ни ра гра ђа из цен трал них је зи ка БЈС као што су 
ма ке дон ски, бу гар ски и ал бан ски, од но сно њи хо вих ди ја ле ка та.

У овом ра ду да је мо са жет пре глед до са да шњих са зна ња о гра ђе њу фу-
ту ра пр вог у је зи ци ма БЈС из угла те о ри је гра ма ти ка ли за ци је, са по себ ним 
освр том на кон такт но усло вље ну гра ма ти ка ли за ци ју. По том на ма те ри ја лу 
ти моч ких го во ра ана ли зи ра мо две је зич ке од ли ке ока рак те ри са не као ти-
пич не за раз вој бал кан ског фу ту ра: сте пен гра ма ти ка ли за ци је vellе-фу ту ра 
и при су ство/од су ство ин фи ни ти ва.

Ва жно је на по ме ну ти да се, пре ма Иви ћу (2009: 175), при зрен ско-ти моч-
ка ди ја ле кат ска фор ма ци ја мо же по де ли ти на пет ди ја ле ка та: при зрен ско- 

* При лог пред ста вља ре зул тат ра да на про јек ту Је зик, фол клор и ми гра ци је на Бал ка ну 
(бр. 178010), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ср би је.
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-ју жно мо рав ски, ти моч ко-лу жнич ки, свр љи шко-за плањ ски, до њо по ло шки 
и кра тов ски.1 Иа ко је Бе лић (1905: 91) по де лио ти моч ко-лу жнич ки ди ја ле кат 
на два под ди ја лек та: ти моч ки и лу жнич ки, Со бо љев је да ље пред ло жио де-
таљ ни ју по де лу ти моч ко-лу жнич ког ди ја лек та на че ти ри је ди ни це: ти моч ку, 
бе ло па ла нач ку, пи рот ску и лу жнич ку (сОБОлЕв 1994; 1995; ИвИЋ 2009: 198–199). 
Нај се вер ни ји, ти моч ки го во ри би ће пред мет на шег ис тра жи ва ња.

1.1.БАлКАНсКИјЕЗИЧКИсАвЕЗ. Је зич ки са ве зи на ста ју на под руч ји ма ин-
тен зив ног кон так та го вор ни ка то ком ду гих вре мен ских пе ри о да, ка да раз ли-
чи ти је зи ци раз ви ја ју број не за јед нич ке ка рак те ри сти ке на раз ли чи тим ни-
во и ма је зич ке струк ту ре. Пре ма ре чи ма Бра ја на Џо зе фа, „A Sprac hbund is 
an area whe re long-term in ten se and in ti ma te con tact among spe a kers of se ve ral 
dif fe rent lan gu a ges has led to mas si ve struc tu ral con ver gen ce in lan gu a ges that 
we re on ce qu i te dif fe rent from one anot her.” (Joseph 2001a: 19). Осим број них је-
зи ка ко ји ма се го во ри на истом под руч ју, ва жан кри те ри јум ко ји ка рак те ри ше 
је зич ке са ве зе је сте скуп је зич ких обе леж ја чи је се при су ство не мо же об ја-
сни ти ге нет ским срод ством, уни вер зал ним огра ни че њи ма ко ја се ти чу је зич-
ке струк ту ре или раз во ја је зи ка, ни ти слу чај но шћу (heine–kuTeva 2005: 174).

Је дан од нај че шће раз ма тра них при ме ра је зич ких са ве за је сва ка ко Бал-
кан ски је зич ки са вез.2 Раз ли чи ти ау то ри сла жу се да обе леж ја БЈС ни су при-
сут на у свим бал кан ским је зи ци ма на истим ни во и ма је зич ке струк ту ре, ни ти 
у истом сте пе ну. Пре ма О. Ми ше ској То мић (2004a: 2), обе леж ја БЈС су нај-
број ни ја у оним под руч ји ма Бал ка на са нај ве ћим бро јем је зи ка на ис тој те ри-
то ри ји. Ра ди се о под руч ју ју жних де ло ва Охрид ског и Пре спан ског је зе ра 
(lindsTedT 2016: 51), где се пре пли ћу грч ки, ал бан ски, ма ке дон ски и ару мун-
ски, а Асе но ва на во ди да су и су сед не те ри то ри је ју жне Ал ба ни је и Епи ра 
та ко ђе бал ка ни зо ва не (АсЕНОвА 2002: 17). Ло кал ни ди ја лек ти на овој те ри-
то ри ји по ка зу ју ве ли ке слич но сти, има ју ћи у ви ду ве ли ки број бал ка ни за ма3.

Те ри то ри ја БЈС не ко ре спон ди ра ге о граф ски са те ри то ри јом Бал кан ског 
по лу о стр ва – ни су сви је зи ци ко ји се го во ре на Бал ка ну део БЈС. Уо би ча је но 
се у је зи ке БЈС свр ста ва ју ал бан ски је зик, бал кан ски ро ман ски је зи ци (ру мун-
ски, ме гле но-ру мун ски, ару мун ски, ис тро-ру мун ски), бал кан ски сло вен ски 
је зи ци (бу гар ски, ма ке дон ски и го во ри при зрен ско-ти моч ке ди ја ле кат ске 
обла сти срп ског је зи ка), док но во грч ки, бал кан ски ром ски, бал кан ски тур ски 
и се фард ски је зик ис по ља ва ју не ка обе леж ја БЈС, ма да се че сто ка рак те ри шу 
као ма ње бал ка ни зо ва ни (уп. lindsTedT 2000; сОБОлЕв2003; heine–kuTeva 
2005; FriedMan 2011; schaller 2015, из ме ђу оста лих).4

1 По де лу на пр ве три ис ти че и Бе лић (1905: 39).
2 Раз вој БЈС пре ма не ким на во ди ма да ти ра у пе ри од од 800. до 1700. го ди не (heine–

kuTeva 2005: 187), а кљу чан пе ри од за раз вој БЈС сва ка ко је пе ри од пе то ве ков не ин тен зив не 
вла да ви не Ото ман ског цар ства на те ри то ри ји Бал ка на (lindsTedT 2000: 238–241), ма да се не сме 
за не ма ри ти ни ути цај кон та ка та у рим ском, од но сно ви зан тиј ском пе ри о ду (Topolińska 2008). 
За ши ри пре глед те о ри ја исто риј ског раз во ја БЈС и со ци о лин гви стич ке си ту а ци је ко ја је на 
ње го во ства ра ње ути ца ла упу ћу је мо чи та о це на ра до ве Ј. Линд сте да (lindsTedT 2000; 2016).

3 Тер мин бал ка ни зам од но си се на ти по ло шке па ра ле ле ме ђу бал кан ским је зи ци ма, по-
себ но у до ме ну мор фо син так се (АсЕНОвА 2002: 75).

4 Пре ма Лин сте ду, у Ото ман ском цар ству ни је по сто јао је зик ко ји би се мо гао по сма тра ти 
као је дин стве ни lin gua fran ca, бу ду ћи да је ото ман ски тур ски био ад ми ни стра тив ни је зик 
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Јед но од бит них пи та ња рас про сти ра ња БЈС ти че се и се вер не гра ни це, 
од но сно пе ри фер них је зи ка и ди ја ле ка та ко ји ис по ља ва ју обе леж ја БЈС (ГРИцКАТ 
1993), те је је дан од ци ље ва на шег ра да да, у по гле ду гра ма ти ка ли за ци је фу-
ту ра пр вог као зна чај ног обе леж ја је зи ка БЈС, ис пи та да ли је он и у ко јој ме ри 
при су тан и у срп ским ти моч ким го во ри ма. Ва жно је освр ну ти се на тврд њу 
А. Н. Со бо ље ва (sobolev 2004) да ни су стан дард ни је зи ци ти ко ји су од го вор-
ни за на ста нак је зич ких са ве за, већ по је ди нач ни ди ја лек ти, с об зи ром на то да 
се ви ше ве ков ни је зич ки кон так ти по сти жу на ни воу ди ја лек та. Из тих раз-
ло га по не кад је те шко пре ци зно утвр ди ти ко ји је зи ци су део БЈС, а до дат ну 
по те шко ћу пред ста вља чи ње ни ца да се је зич ке про ме не од ви ја ју у ко му ни-
ка ци ји ме ђу са го вор ни ци ма, на ло кал ном ни воу, и да се с вре ме ном ши ре.5 
Та ко, ка да С. Ми ло ра до вић на во ди да срп ски је зик у це ли ни при па да пе ри-
фе ри ји БЈС (мИлОРАдОвИЋ 2015: 271), па ра фра зи ра ју ћи Ша ле ров тер мин – бал-
кан ски је зи ци дру гог сте пе на (schaller 1975), тре ба би ти оба зрив у по гле ду 
два пи та ња: пре све га, ко ји ди ја лек ти/вер на ку ла ри кон крет них је зи ка, па и 
срп ског, ис по ља ва ју од ли ке је зи ка БЈС, као и на ко јим се ни во и ма је зич ке 
струк ту ре те од ли ке ја вља ју. Го во ри при зрен ско-ти моч ке ди ја ле кат ске обла сти 
сма тра ју се „ви со ко бал ка ни зо ва ним срп ским на род ним го во ри ма” (мИлОРА
дОвИЋ 2015: 269), ма да се раз ли чи ти бал ка ни зми сре ћу и у дру гим го во ри ма.

Без об зи ра на раз ли чит број и сте пен при су ства је зич ких обе леж ја ка-
рак те ри стич них за БЈС, по сто је је зич ке цр те ко је се нео спор но на во де као 
ти пич не (уп. Joseph 1999; lindsTedT 2000; MišeskaToMić 2004a за ис цр пан 
при каз је зич ких од ли ка): а) фо но ло шка обе леж ја: од су ство обе леж ја по пут 
ду жи не и на за ли за ци је у ар ти ку ла ци ји во ка ла; при су ство по лу гла са; б) мор-
фо ло шка обе леж ја: ен кли тич ки пост по зи тив ни од ре ђе ни члан; vel le-фу тур – 
мар кер бу ду ћег вре ме на на стао од во лун та тив ног гла го ла са зна че њем ‘хте ти’; 
спа ја ње ге ни ти ва и да ти ва; ана ли тич ки ком па ра тив; в) син так сич ка обе леж ја: 
упо тре ба по себ ног гла гол ског об ли ка ко јим се ука зу је на еви ден ци јал ност; 
про но ми нал на ре ду пли ка ци ја објек та; гу бље ње ин фи ни ти ва и за ме на фи нит-
ном до пу ном.

Не ке од на ве де них ка рак те ри сти ка, а сва ка ко раз вој бал кан ског vel le- 
-фу ту ра, мо гу се са гле да ти из пер спек ти ве кон такт но усло вље не гра ма ти-
ка ли за ци је.

1.2.ГРАмАТИКАлИЗАцИјА. По јам гра ма ти ка ли за ци је уо би ча је но се де фи-
ни ше као раз вој гра ма тич ких об ли ка од лек сич ких је ди ни ца или дру гих 
гра ма тич ких ка те го ри ја (heine 2003: 579; heine–kuTeva 2002: 2). У окви ру 
те о ри је гра ма ти ка ли за ци је кључ но пи та ње је ка ко об ли ци ко ји у јед ној фа зи 

Ото ман ског цар ства, а грч ки пре сти жни је зик пра во слав не хри шћан ске по пу ла ци је у да том 
пе ри о ду. Ве ћи на ста нов ни ка на те ри то ри ји Бал ка на ни је их за то го во ри ла, ни ти су из вор ни 
го вор ни ци ових је зи ка по ка зи ва ли тен ден ци ју да уче дру ге је зи ке да те те ри то ри је. С дру ге 
стра не, ром ски је зик пра ти ла је стиг ма ти за ци ја, те га дру ге ет нич ке гру пе ни су ви со ко вред-
но ва ле, ни ти го во ри ле. Из ових раз ло га бал кан ски тур ски, но во грч ки и ром ски ни су про шли 
кроз је зич ке про ме не ка рак те ри стич не за дру ге је зи ке Бал ка на (lindsTedT 2000: 294).

5 По ла зе ћи од иде је о ти пич ним од ли ка ма европ ских је зи ка раз ви је не под тер ми ном 
Stan dard Ave ra ge Eu ro pean (haspelMaTh 2001), Ма кар цев раз ви ја кон цепт Stan dard Ave ra ge 
Sla vic, ти пич ног сло вен ског је зи ка у од но су на чи је би се кон вер гент не је зич ке од ли ке по сма-
тра ли, из ме ђу оста лих, и сло вен ски је зи ци БЈС (мАКАРцЕв 2013: 516–517).
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раз во ја је зи ка има ју кон крет на лек сич ка зна че ња у ка сни јим фа за ма до би ја ју 
ап стракт не гра ма тич ке функ ци је. Про цес гра ма ти ка ли за ци је сма тра се глав-
ним из во ром функ ци о нал них ре чи и флек си је (croFT 2000: 157), а као ти пи-
чан при мер че сто се на во ди и раз вој фу ту ра у мно гим ге нет ски и ти по ло шки 
не срод ним је зи ци ма, ко ји је кон ста то ван не са мо у је зи ци ма БЈС, већ и у ро-
ман ским је зи ци ма, ен гле ском и сва хи ли ју (в. roberTs–roussou 2002 за де-
таљ ни ју ди ску си ју). У про це су гра ма ти ка ли за ци је, лек сич ки во лун та тив ни 
гла гол (‘хте ти’) по ста је по моћ ни гла гол у функ ци ји мар ке ра бу ду ћег вре ме-
на, са мо гу ћим да љим ре дук ци ја ма у пар ти ку лу или афикс (heine 2003: 587).

Из функ ци о нал ног и ти по ло шког угла по сма тра но (cf. heine–kuTeva 
2002; 2005; hopper–TrauGoTT 2003), гра ма ти ка ли за ци ја је су штин ски мо ти-
ви са на успе шном ко му ни ка ци јом, а кон так ти ме ђу је зи ци ма узро ку ју раз ли-
чи те ти по ве про ме на у је зич кој струк ту ри (heine 2003).6 Ти пич ни слу ча је ви 
кон такт но усло вље не гра ма ти ка ли за ци је је су про це си кон вер ген ци је ка рак-
те ри стич ни за је зич ке са ве зе.7

1.3.БАлКАНсКИфУТУРИЗУГлАТЕОРИјЕГРАмАТИКАлИЗАцИјЕ. У је зи ци ма БЈС 
по сто је два на чи на обра зо ва ња бу ду ћег вре ме на: са гла го лом ‘хте ти’ и гла-
го лом ‘има ти’, чи ја упо тре ба ва ри ра функ ци о нал но и те ри то ри јал но у сва ком 
бал кан ском је зи ку.8 Нај че шће ана ли зи ра ни об лик бу ду ћег вре ме на је са во-
лун та тив ним гла го лом ‘хте ти’ пра ће ним ин фи ни ти вом или су бјунк тив ном 
кон струк ци јом (да) + пре зент.9 Осим мо дал не кли ти ке, бал кан ски фу тур са 
‘хте ти’ од ли ку је се и иш че за ва њем ин фи ни ти ва и ње го вом за ме ном су бјунк-
тив ном кон струк ци јом (АсЕНОвА 2002: 201).

Про цес гра ма ти ка ли за ци је мар ке ра бу ду ћег вре ме на у је зи ци ма БЈС 
мо гао би се об ја сни ти кон цеп том гра ду ал не про ме не (енгл. cli ne), од но сно кон-
ти ну у мом ко ји об у хва та сле де ће фа зе: лек сич ки гла гол > гра ма тич ка реч (по-
моћ ни гла гол) > кли ти ка > флек тив ни афикс (адап ти ра но пре ма Thauknudsen 

6 За ра зно вр сне при ме ре гра ма ти ка ли за ци је у сло вен ским је зи ци ма в. ра до ве у збор ни-
ци ма noMachi 2011а; 2011б; kaczMarska–noMachi 2014.

7 Та ко ђе су за ни мљи ви при ме ри кон такт но усло вље них про це са гра ма ти ка ли за ци је 
ко јим на ста ју по моћ ни гла го ли у раз ли чи тим европ ским је зи ци ма, а ко ју на во де heine–noMachi 
(2011), раз ма тра ју ћи иде ју о Евро пи као је зич ком са ве зу. Вре дан па жње је и чла нак З. То по лињ-
ске (Topolińska 2008) о си сте му гра ма ти ка ли за ци је мо дал них ди стинк ци ја у срп ском је зи ку 
из угла бал кан ске лин гви сти ке, прем да ра ђен на ма те ри ја лу са вре ме ног пи са ног је зи ка.

8 Ма ње па жње по све ће но је кон струк ци ји фу ту ра ко ја се гра ди од гла го ла ‘има ти’ (ha beo-
-фу тур), као у ал бан ском kam për të shkru ar, грч ком έχο να γράφω, ру мун ском am să scriu, ма-
ке дон ском имам да пи шам (сви у зна че њу ‘Ја ћу да пи шем / Имам да пи шем’) (Thauknudsen 
1998: 65). Де таљ на аре ал на ди стри бу ци ја ha beo-фу ту ра при ка за на је у АсЕНОвА (2002: 216–217) 
и сОБОлЕв (2003: 60–63), а вре дан па жње је и рад о ha beo-фу ту ру у ма ке дон ском је зи ку (MiT
kovska– buŽarovska 2014).

9 У ли те ра ту ри се за ви сна до пу на ко јом је ин фи ни тив за ме њен у бал кан ским је зи ци ма 
сре ће под раз ли чи тим на зи ви ма: су бјунк тив, кон јунк тив, да-кон струк ци ја, кон струк ци ја да + 
пре зент. У на шем ра ду ко ри сти ће мо тер мин су бјунк тив на кон струк ци ја да + пре зент, осла-
ња ју ћи се на тер мин su bjun cti vus pra e sen tis (уп. ТОПОлИњсКА 2008: 56, ГАјдОвА 2014: 65). За де-
таљ не ра до ве о овој кон струк ци ји у бал кан ским је зи ци ма, пре све га ма ке дон ском, али и бу гар-
ском, ром ском, ару мун ском, упу ћу је мо чи та о це на збор ник о су бјунк ти ву (ТОПОлИњсКА 2014). 
Та ко ђе же ли мо да на по ме не мо да У. Гај до ва тре ти ра кé-кон струк ци је у ма ке дон ском је зи ку 
као „кон ди ци о на лот pra e sen tis” ка да су упо тре бље не у апо до зи услов не ре че ни це и на во ди да 
је пар ти ку ла кé ја сан по ка за тељ епи сте мич ке мо дал но сти (ГАјдОвА 2008).
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1998: 65; hopper–TrauGoTT 2003: 7).10 Тре ба ис та ћи да је зич ки об ли ци не пре-
ла зе на гло из јед не ка те го ри је у дру гу, већ про ла зе кроз низ ма њих про ме на 
ко је по ка зу ју слич не тен ден ци је у раз ли чи тим је зи ци ма (hopper–TrauGoTT 
2003: 6).

Про цес гра ма ти ка ли за ци је vel le-фу ту ра у бал кан ским је зи ци ма од ви јао 
се у не ко ли ко фа за у пе ри о ду од XIV до XVI ве ка (АсЕНОвА 2002), а по сле-
ди ца је ин тен зив ног кон так та ме ђу го вор ни ци ма бал кан ских је зи ка, од но сно 
ви со ког сте пе на мул ти лин гви зма и мул ти кул ту рал но сти.11 У про це су раз-
во ја бал кан ског фу ту ра мо гу се иден ти фи ко ва ти че ти ри основ на па ра ме тра 
гра ма ти ка ли за ци је, ко ји су ме ђу соб но за ви сни и за јед но од го вор ни за про цес 
гра ма ти ка ли за ци је (heine–kuTeva 2002; 2005; heine 2003):

а) де се ман ти за ци ја – по сто је две сук це сив не кон цеп ту ал но-се ман тич ке 
про ме не: од зна че ња же ље до зна че ња на ме ре и од зна че ња на ме ре до зна че ња 
бу дућ но сти;

б) екс тен зи ја – упо тре ба не ка да шњег во лун та тив ног гла го ла у но вим 
кон тек сти ма ко ји до зво ља ва ју ње го ву упо тре бу уз не а ни мат ни су бје кат;

в) де ка те го ри за ци ја – гла го ли са зна че њем во лун та тив но сти у је зи ци ма 
БЈС (thélo у грч ком, dua у ал бан ском, xot ěti у бал кан ским сло вен ским је зи-
ци ма, vo lo у бал кан ским ро ман ским је зи ци ма, kam у ром ском) из гу би ли су 
сво ја мор фо син так сич ка обе леж ја ка рак те ри стич на за лек сич ке гла го ле и 
раз ви ли се у не про мен љи ве функ ци о нал не пар ти ку ле.

г) еро зи ја – не ка да шњи во лун та тив ни гла гол из гу био је свој фо нет ски 
са др жај, че сто се сво де ћи на јед но сло жну кли ти ку глав ног гла го ла: tha у мо-
дер ном грч ком, do у ал бан ском, šte у бу гар ском, ke у ма ке дон ском,12 voi и o 
у ру мун ском, va у ару мун ском,13 ka у ром ском.14

1.4.фУТУРПРвИУТИмОЧКИмИдРУГИмсРПсКИмГОвОРИмА. У ди ја лек ти ма 
срп ског је зи ка тра ди ци о нал но се де фи ни шу два основ на на чи на твор бе 
фу ту ра пр вог: син те тич ки фу тур, ко ји се гра ди од ин фи ни тив не осно ве и 

10 Гра ма ти ка ли за ци ја по чи ње кон крет ним, лек сич ким об ли ком и кон струк ци јом. У 
иде ал ним усло ви ма за вр ша ва се пот пу ном ре дук ци јом или за ме ном се ман тич ког, мор фо син-
так сич ког и фо нет ског са др жа ја (heine 2003).

11 Де таљ не фа зе ди ја хро ног раз во ја бал кан ског фу ту ра у је зи ци ма БЈС опи са не су у сле де-
ћим ра до ви ма: Joseph 2001b и leludavoss 2005 (но во грч ки), АсЕНОвА 2002 (но во грч ки, бу гар ски, 
ал бан ски, ру мун ски), Thauknudsen 1998 (ста ро сло вен ски, ал бан ски, ма ке дон ски), ГРКОвИЋмЕј
џОР 2012 (ста ро срп ски), MišeskaToMić 2004b (ма ке дон ски), млАдЕНОвА 2010 (бу гар ски), d’hulsT
et al. 2004 (ро ман ски бал кан ски је зи ци), peTrovićriGnaulT 2005 (вла шки), bara–khal–sobolev 
2005 (ару мун ски), elšík–MaTras 2006, РУсАКОв 2005, boreTzky 1999, FriedMan 2000 (ром ски). 
О да-кон струк ци ја ма у цр кве но сло вен ским спи си ма ма ке дон ске ре дак ци је в. јАЧЕвАУлЧАР 2014. 
За син хро ни пре сек на чи на твор бе фу ту ра у раз ли чи тим ди ја лек ти ма БЈС в. сОБОлЕв 2003.

12 У ди ја лек ти ма ма ке дон ског је зи ка пар ти ку ла ke (кé) ја вља се и у об ли ци ма ќа, за, жа 
(ГАјдОвА 2008: 212).

13 У охрид ском ару мун ском мар кер бу ду ћег вре ме на (u) та ко ђе је гра ма ти ка ли зо ван 
(мАРКОвИќ 2007: 154–155).

14 Гра ма ти ка ли за ци ја во лун та тив ног гла го ла еви дент на је и у ви ду партикулe že на ста ле 
од об ли ка *šče da у сло вен ском го во ру ал бан ског се ла Бо бо шти ца, а у овом го во ру за бе ле жен 
је и „бал кан ски кон јунк тив”, од но сно бу ду ће вре ме са ве зни ком да, као и број ни дру ги бал ка-
ни зми (мАКАРцЕв 2013: 515). За хва љу је мо ано ним ном ре цен зен ту на на по ме ни да се на ве де ни 
го вор свр ста ва у ма ке дон ске го во ре.
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на ста ва ка у ви ду ен кли тич ких об ли ка по моћ ног гла го ла хте ти (пи са ћу), и 
ана ли тич ки фу тур, ко ји се ре а ли зу је у кон струк ци ја ма ти па ен кли тич ки об лик 
гла го ла хте ти + ин фи ни тив ( ја ћу пи са ти) или ен кли тич ки об лик гла го ла 
хте ти + (да) + пре зент ( ја ћу да пи шем).

У ра ду за сно ва ном на ди ја лек то ло шким опи си ма гра ђе из при зрен ско-
-ти моч ке ди ја ле кат ске обла сти, То по лињ ска (1994: 151) кон ста ту је че ти ри 
основ на син так сич ка мо де ла твор бе фу ту ра пр вог: а) ја ћу/хо ћу/не ћу да пи шем; 
б) ја ћу/хо ћу/не ћу пи шем; в) ја ће да пи шем; г) ја ће пи шем, ко ји се ба зи ра ју 
на две ди хо то ми је: при су ство / од су ство су бјунк тив ног да и ка те го ри јал на 
про мен љи вост vel le об ли ка. Че твр ти тип – са гра ма ти ка ли зо ва ним ће за сва 
ли ца и из о ста вља њем ве зни ка да – ре ги стро ван је као нај фре квент ни ји у не-
ким го во ри ма при зрен ско-ти моч ке обла сти (уп. РЕмЕТИЋ 1996; млАдЕНОвИЋ 
2003).

Не ко ли ко сту ди ја срп ских на род них го во ра ко ји при па да ју раз ли чи тим 
ди ја лек ти ма ука зу је на при су ство ана ли тич ког фу ту ра ко ји се гра ди од 
(ен)кли тич ког об ли ка пре зен та гла го ла хте ти и пре зен та гла го ла. Ивић га 
је за бе ле жио у шу ма диј ско-вој во ђан ским го во ри ма ју го и сточ ног Ба на та (ИвИЋ 
1990), а бал кан ски мо дел фу ту ра ре ги стро ван је у об ли ку пар ти ку ла ће + (да) 
+ пре зент у Ба на ту (ИвИЋ–БОшњАКОвИЋ–дРАГИН 1997), пи са ном иди о лек ту 
из Че не ја (БОшњАКОвИЋ 2015, ау тор на во ди је дан при мер), као и у срп ским го-
во ри ма Ко со ва и Ме то хи је (РАдИЋ 2004). У ис тра жи ва њи ма срп ских кли сур-
ских го во ра у Ру му ни ји, С. Ми ло ра до вић је за бе ле жи ла фу тур ску кон струк-
ци ју „с пе три фи ко ва ним ће и без су бјунк тив ног да” (па ће идеш та мо, ће се 
по пра ви) (мИлОРАдОвИЋ 2015: 269), а ра ни је ука за ла и на упо тре бу ана ли тич-
ког фу ту ра у но во па зар ско-сје нич ким го во ри ма, као и у ко сов ско-ре сав ском 
и сме де рев ско-вр шач ком ди ја лек ту (мИлОРАдОвИЋ 2007: 366).

У по гле ду об ли ка по моћ ног гла го ла хте ти, раз ли чи ти ау то ри на во де 
фа кул та тив ну упо тре бу об ли ка ће и ћу у 1. ли цу јед ни не (ТОПОлИњсКА 1994; 
ЋИРКОвИЋ 2013; мИлОРАдОвИЋ 2015).

Ре дук ци ја ин фи ни ти ва и суп сти ту ци ја су бјунк тив ном кон струк ци јом 
(да) + пре зент та ко ђе је кон ста то ва на у срп ским на род ним го во ри ма, а усло вље-
на је раз ли чи тим фак то ри ма, по пут ути ца ја не сло вен ских је зи ка на пе ри фер-
не ди ја лек те. Не ки ау то ри на во де да је гу бље ње ин фи ни ти ва у бал кан ским 
сло вен ским је зи ци ма по сле ди ца кон так та са грч ким, те да су се да-кон струк-
ци је по ја ви ле у ста ро сло вен ском је зи ку као функ ци о нал на за ме на за ин фи ни-
тив (БУжАРОвсКА– мИТКОвсКА 2014: 22–23). С дру ге стра не, С. Ми ло ра до вић 
(2015: 274) на во ди да се ово обе леж је у кли сур ским го во ри ма мо же ин тер пре-
ти ра ти као ути цај ру мун ског је зи ка или као бал ка ни за ци ја па ра диг ме бу ду ћег 
вре ме на.

2.ПРЕдмЕТИцИљИсТРАжИвАњА. Циљ ис тра жи ва ња је да са гле да сте пен 
гра ма ти ка ли за ци је фу ту ра пр вог у ти моч ким го во ри ма из угла обе леж ја ка-
рак те ри стич них за је зи ке и ди ја лек те Бал кан ског је зич ког са ве за. По ла зе ћи 
од че ти ри основ не син так сич ке фор му ле твор бе vellе-фу ту ра за сно ва не на 
ди ја лек то ло шким опи си ма (ТОПОлИњсКА 1994), же ли мо про ве ри ти и кван ти-
та тив но илу стро ва ти у ко јој ме ри са вре ме но ста ње на род ног го во ра у ти моч-
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ком кра ју од сли ка ва: а) гра ма ти ка ли за ци ју vellе-фу ту ра; б) ре дук ци ју ин фи-
ни ти ва; в) из о ста вља ње су бјунк тив ног ве зни ка да из кон струк ци је фу ту ра 
пр вог.

Ва жно је на гла си ти да се у ра ду ба ви мо пр вен стве но мор фо син так сич-
ким обе леж ји ма фу ту ра пр вог, а не кон цеп ту ал ним ка те го ри ја ма (бу ду ћег) 
вре ме на и мо дал но сти. Пи та ња ко је је зна че ње фу ту ра пр вог при мар но – тем-
по рал но или мо дал но, те ка ко се се ман ти ка фу ту ра пр вог ме ња ла у про це су 
гра ма ти ка ли за ци је, иа ко из у зет но ва жна пи та ња, ни су глав ни пред мет ин те-
ре со ва ња на шег ра да. Та ко ђе, у овом ра ду сте пен гра ма ти ка ли за ци је са гле-
да ва мо из син хро не пер спек ти ве и те ме љи мо га на го вор ном је зи ку,15 прем да 
смо све сни да ди ја хро на пе р спек ти ва пру жа ва жне уви де у овај фе но мен, про-
у ча ва ју ћи фа зе гра ма ти ка ли за ци је по је ди них об ли ка (уп. ГРКОвИЋмЕјџОР 
2012 за раз вој фу ту ра у ста ро срп ском је зи ку и FeuilleT 2010 за са жет ди ја хро-
ни пре глед гла гол ских си сте ма у бал кан ским је зи ци ма). Иа ко се гра ма ти ка-
ли за ци ја мо же по сма тра ти из стро го фор мал ног угла (harris–caMpbell 1995; 
croFT 2000; roberTs 2007), у овом ра ду ре зул тат про це са гра ма ти ка ли за ци је 
фу ту ра пр вог по сма тра мо из функ ци о нал но-ти по ло шких при сту па, од но сно 
из угла кон такт но усло вље не гра ма ти ка ли за ци је.

3.КОРПУс. У ра ду су ана ли зи ра ни тран скрип ти ау дио и ви део-ма те ри-
ја ла ко ји је то ком 2015. и 2016. го ди не при ку пљен у окви ру про јек та Не ма-
те ри јал на ба шти на ти моч ких го во ра (Ди ги тал ни ар хив Бал ка но ло шког 
ин сти ту та СА НУ – ДА БИ).16 Це ло куп на при ку пље на гра ђа са др жи узор ке 
го во ра ви ше сто ти на инфoрматора из 82 на се ља оп шти на Кња же вац, За је чар 
и Свр љиг и до ступ на је у ин те грал ном об ли ку у окви ру ин тер не мре же СА НУ, 
као и у мон ти ра ном об ли ку на сај ту про јек та http://balk srv2012.sa nu.ac .rs /
web dict/ti mok/in dex и You tu be ка на лу Те рен ска ис тра жи ва ња на ин тер нет 
адре си: https://www.you tu be.co m/chan nel/UC4EpCSA nEb2RI sIRY7pfNdQ .

За по тре бе овог ра да кор пус смо огра ни чи ли на узоркe го во ра сле де ћих 
12 на се ља ти моч ког го во ра: Ал ди на Ре ка, Ба ли нац, Бал та Бе ри ло вац, Вр то-
вац, Ја ло вик Из вор, Крен та, Ло ква, Ошља не, Ра ди че вац, Ста ра Кал на, Ста ро 
Ко ри то, Ћу шти ца (Ма па 1).17 Део ових на се ља, кон крет но: Бал та бе ри лов ци, 
Из вор-Ја ло вик, Кал на, Крен та, Ошља не, Ра ди чев ци-ов ци, А. Бе лић је екс-
пли цит но свр стао у на се ља ти моч ко-лу жнич ких го во ра, (БЕлИЋ 1905: XLI‒
XLII).

15 Ива но ва (2010: 149), ме ђу тим, ис ти че да је за по и ма ње слич но сти и раз ли ка (ме ђу 
бал кан ским сло вен ским је зи ци ма) је зич ке од ли ке ва жно са гле да ти и на ли ни ји ди ја ле кат – 
го вор ни је зик – стан дард ни (пи са ни) је зик.

16 У ра ду су ана ли зи ра ни сним ци ин тер вјуа ко је су во ди ли сле де ћи ис тра жи ва чи: Те о-
до ра Ву ко вић, Да ни је ла По по вић, Бо јан Ри стић, Би ља на Си ки мић, Све тла на Ћир ко вић. Сним-
ци су ис ко ри шће ни уз са гла сност ау то ра-ис тра жи ва ча, ко ји ма овом при ли ком за хва љу је мо. 
Сва ау тор ска пра ва на сним ке за др жа ва ју са ми ис тра жи ва чи.

17 Пре слу ша ни су и сним ци на се ља Га бров ни ца, али у го во ру са го вор ни ка из овог се ла 
ни су ре ги стро ва ни при ме ри упо тре бе фу ту ра пр вог, ни ти упо тре бе гла го ла хте ти би ло у 
по тврд ном, би ло у од рич ном об ли ку.
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Ма па 1. На се ља ти моч ких го во ра об у хва ће на ана ли зом.

Ана ли зи ран је го вор 30 са го вор ни ка (25 же на и 5 му шка ра ца) ста ри јег 
до ба, ко ји су ро ђе ни у на ве де ним на се љи ма или су се у мла до сти пре се ли ли 
из окол них на се ља.18

Бу ду ћи да су те ме раз го во ра са са го вор ни ци ма и пи та ња ис тра жи ва ча 
ко ји су во ди ли раз го во ре усме ре ни на тра ди циј ску кул ту ру и про шлост, а не 
на те ме ко је би зах те ва ле упо тре бу бу ду ћег вре ме на, број при ме ра упо тре бе 
фу ту ра пр вог, као и по тврд ног и од рич ног об ли ка гла го ла хте ти огра ни чен 
је – укуп но је ана ли зи ра но 256 при ме ра. Ме ђу тим, ва жно је ис та ћи да се ра ди 

18 Тре ба на по ме ну ти да је ма те ри јал у окви ру ДА БИ ба зе уна пред по де љен у две ка те го-
ри је – узо рак го во ра и усме на исто ри ја, где пр ва под ра зу ме ва узо рак го во ра ко ји од сли ка ва 
ау тен ти чан ди ја ле кат, док дру га ка те го ри ја са др жи узо рак је зи ка са го вор ни ка ко ји из раз ли-
чи тих раз ло га ни су же ле ли да го во ре ди ја лек том (уп. опис дат на адре си: http://balk srv2012.
sa nu.ac .rs /web dict/ti mok/in dex). У овом ра ду ана ли зи ран је ма те ри јал из ка те го ри је узо рак го во ра.
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о упо тре би ових об ли ка ко ја ни је ин ду ко ва на од стра не ис тра жи ва ча, те су 
при ме ри зна чај ни јер су ау тен тич ни и спон та но упо тре бље ни.19 Тран скрип ти 
при ме ра ана ли зи ра них у ра ду да ти су у При ло гу.20

За по тре бе овог ра да из тран скри па та ин те грал них сни ма ка екс цер пи-
ра ни су сле де ћи ти по ви ре ле вант них при ме ра, чи ји уку пан број на во ди мо 
у за гра ди: 

а) об ли ци фу ту ра пр вог (че да идем) (162 при ме ра) и (ен)кли тич ки21 
об ли ци пре зен та по моћ ног гла го ла хте ти без до пу не (квој ће мо дру го) (25 
при ме ра);

б) пун по твр дан об лик пре зен та гла го ла хте ти у два ти па при ме ра: 
хте ти + (да) + пре зент (оћу да при чам), као и об ли ци гла го ла хте ти у зна че њу 
же ле ти без до пу не (ако оће те, ај де те код ме не) (24 при ме ра);

в) од ри чан об лик пре зен та гла го ла хте ти у два ти па при ме ра: не ће + 
(да) + пре зент ( је дан не че да се вр не), као и од ри чан об лик у зна че њу не же-
ле ти без до пу не (кад га не че те) (45 при ме ра).

Ва жно је на по ме ну ти да ана ли за об у хва та при ме ре спон та не упо тре бе 
фу ту ра пр вог и по тврд ног/од рич ног об ли ка гла го ла хте ти. Ни су ана ли зи ра-
на 23 при ме ра не про дук тив ног по на вља ња сле де ћег ти па: а) при ме ри фор-
му ла тив не упо тре бе, б) при ме ри у ко ји ма је са го вор ник по но вио об лик ко ји 
је ис тра жи вач прет ход но упо тре био, в) при ме ри у ко ји ма је са го вор ник по-
но вио соп стве ни при мер на иден ти чан на чин (те су, при ли ком ра чу на ња 
укуп не фре квен це ре ле вант них об ли ка, при ме ри по на вља ња истог об ли ка 
у сег мен ту го во ра истог са го вор ни ка ра чу на ти као је дан при мер упо тре бе).22 
Та ко ђе, ни је узе то у об зир 11 ре ле вант них при ме ра из сег ме на та го во ра ко је 
због бу ке или ло шег ква ли те та сним ка ни је би ло мо гу ће тач но тран скри бо ва ти.

4.АНАлИЗА
4.1.фУТУРПРвИ. У ана ли зи ра ној гра ђи за бе ле же на су 162 при ме ра упо-

тре бе фу ту ра пр вог. Ни су ре ги стро ва ни при ме ри син те тич ког фу ту ра, већ 
са го вор ни ци до след но упо тре бља ва ју ана ли тич ки фу тур ти па: (ен)кли тич ки 

19 По сто је ћи упит ни ци ко ји се од но се на упо тре бу об ли ка фу ту ра пр вог, иа ко дра го це ни, 
не ука зу ју на из бор те ма и пи та ња ко ја је мо гу ће по ста ви ти са го вор ни ци ма, већ об у хва та ју 
оп шта те о риј ска пи та ња ко ја се ти чу фор ми из ра жа ва ња бу ду ћег вре ме на (уп. РАКИЋмИлОј
КОвИЋ 1995: 557; сОБОлЕв 2003: 58), те же ли мо ис та ћи по тре бу за фор ми ра њем упит ни ка ко јим 
би се са го вор ни ци из бо ром аде кват них те ма на ве ли на упо тре бу об ли ка бу ду ћег вре ме на.

20 Озна ке ко ри шће не у тран скрип ци ји: ИСТ – ис тра жи вач ко ји во ди ин тер вју, САГ – 
са го вор ник (уз ред ни број са го вор ни ка за да то на се ље), # – крат ка па у за, ### – ду жа па у за, 
[...] – из о ста вљен не ре ле ван тан део тран скрип та, [реч или део речи] – ау то ко рек ци ја ис тра жи-
ва ча или са го во р ни ка ко ја сле ди на кон за гра де. Не ра зу мљив го вор обе ле жен је озна ка ма: *део 
ре чи, *реч, ***.

21 Бу ду ћи да се у по је ди ним при ме ри ма гра ма ти ка ли зо ва но ће/че ја вља у ини ци јал ној 
по зи ци ји у ре че ни ци, не мо же мо го во ри ти о ен кли ти за ци ји, те у ра ду ко ри сти мо тер мин кли-
ти ка (при мер: Ло ква, САГ3: И тој се зва ла цр квар ка. И она зна је ше не што кад јој се пре ка же. 
Баш кад је у Под вис би ло (ИСТ: Мхм.) руд ник # она се че пи ла: Че бу де, че бу де, че ги не на род. 
Знам ја ба бу ту ја ко уба во ју знам. Че бу де, не ва ља, че ги не на род).

22 При мер не про дук тив ног по на вља ња: САГ2: Шта да ра дим # (сме је се) кад не мам кад 
не мам ни ко га? Они че дој ду че дој ду. Ни ти има да ме зо ву. (Ло ква, САГ2)

При мер фор му ла тив не упо тре бе: САГ5: Пе ваш: „Дај ни Бо же ро сну ки шу да за ро си на ше 
по ље. Бо же го спо де ће ни да де.” (Ћу шти ца, САГ5)
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об лик пре зен та гла го ла хте ти (ћу/ће) + (да) + пре зент, као у при ме ри ма (1), 
(2), (3), (4), (5), (6) и (7). При ме ри на ве де ни под (а) илу стру ју упо тре бу су бјунк-
тив ног ве зни ка да, док при ме ри под (б) илу стру ју из о ста вља ње овог ве зни ка, 
а њи хов уку пан број на ве ден је у за гра ди.23

(1) 1. л. јд., флек ти ван об лик (35):
а) САГ2: Ре че: # „Kад би има ла сук њу *так(в)у да ми да јеш”. Па ре ко: „Aко 
ти да дем сук њу ту ја ћу го ла да оста нем. Не ма за ме не”. (Бал та Бе ри ло вац, 
САГ2)
б) САГ3: [...] тој око му ма ло ра ње но. Он је по чи ну ка пе тан био отац ми. 
А ја ка ко ћу га ис пи там сьг дал ви ди: „Ви диш ли та те [...]” (Бал та Бе ри-
ло вац, САГ3)

(2) 1. л. јд., гра ма ти ка ли зо ван об лик (5):
а) САГ3: Али ја не мо гу да идем. Че да идем у Кња же вац. (Ста ро Ко ри то, 
САГ3)
б) САГ4: Бил на опе ра ци ју па ве ли: „Не ћу да се дим го ре, стра ме но ћу по 
на по ље да ис ко чим. [Ће си до] ће си дој дем ов де.” (Ба ли нац, САГ4)

(3) 2. л. јд., гра ма ти ка ли зо ван об лик (7):
а) САГ1: А ће да си ти уз неш * туј? (тра жи од ис тра жи ва ча да по ме ри не што 
сво је) ИСТ: Оћу ћу си узмем. САГ1: А мо гу ја и на овај крај. (Ра ди че вац, 
САГ1)
б) САГ2: Мо ра га прој деш. Да га па да се по сле се че. Да се чи сте њи ве те. 
Дал ће га сад уга ри мо, дал ће упро ле ће? САГ3: па јел ће се јеш не што? 
(Ћу шти ца, САГ3) 

(4) 3. л. јд. (70): 
а) САГ1: Ко ји нај де па ру # он че да има у ту го ди ну # пу но па ра да за ра ди. 
(Крен та, САГ1)
б) САГ1: Па зи се да се пре ко ње га не пре ту ри на при мер овај ча ша или 
ви но или би ло шта. Би ло оде ло ње го во би ло. Ако се пре ту ри ће се он 
утен чи. (Ра ди че вац, САГ1)

(5) 1. л. мн., гра ма ти ка ли зо ван об лик (24):
а) САГ1: А кад се по ро ди и ће да иде мо у ком ши лук се по ро ди ло и ба ба 
ка зу је и(ли) на на ка же да иде мо али ће да му по не се мо ме си мо кра вај. 
(Бал та Бе ри ло вац, САГ1)
б) САГ3: Па би ло на род бе ли свет. А саг смо оста ли те са мо се дам ду ши. 
Оно јед на ба ба ти ско ро иде. Ми че оста не мо ше сти на. (Ба ли нац, САГ3)

(6) 2. л. мн., гра ма ти ка ли зо ван об лик (2):
а) без при ме ра са ве зни ком да 
б) САГ1: Она јед но сни ма ти дру го и ће са ста и те и ће да бу де. Ме не има 
да слу ша ју сви. ИСТ: Аха. САГ1: Ако не ка, ја сам ста ра, ћу умрем па не ка 
да оста им успо ме ну. (Ја ло вик Из вор, САГ1)

(7) 3. л. мн. (19):
а) САГ1: А тој су му шка тле. И овој су ми је се ни це. Оне ће се ско ро [да] да 
се рас цве та ју. (Ја ло вик Из вор, САГ1)
б) САГ1: „Не мој да уле знеш у ку пи њак. Туј ће те,” ве ли „цел те изе ду. Ту 
ће те,” ве ли „кур ја ци изе ду.” Све она ми то она опри ча ми онај ста рац. 
(Ошља не, САГ1)

23 На по ме на: На се ља ти моч ких го во ра укљу че на у ДА БИ ба зу об у хва ти ла су под руч је 
ши ре од ч/џ изо гло се, те је при мет но да на ши са го вор ни ци упо тре бља ва ју об ли ке са ч и ћ. За 
про бле ма ти ку ч/џ зо не, де таљ ну аре ал ну ди стри бу ци ју у ис точ ним срп ским и за пад ним бу гар-
ским го во ри ма, као и при ме ре, в. сОБОљЕв1994 и sobolev 1998а: 22–45, 389–397; 1998б; 1998в.
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Осим 1. ли ца јед ни не у ко ме по сто ји ва ри ја ци ја об ли ка ћу и ће, са го вор-
ни ци у свим дру гим об ли ци ма упо тре бља ва ју ис кљу чи во гра ма ти ка ли зо ван 
об лик ће (Гра фи кон 1). Ва ри ја ци ја ћу и ће већ је ре ги стро ва на у ли те ра ту ри 
у ко рист об ли ка ћу (ТОПОлИњсКА 1994, ЋИРКОвИЋ 2003), а То по лињ ска ову 
до ми на ци ју ту ма чи чи ње ни цом да због сво је при род не се ман тич ке мар ки-
ра но сти 1. ли це јед ни не нај ду же чу ва и фор мал ну мар ки ра ност (1994: 153). 
Тре ба ис та ћи да је у ти моч ким го во ри ма Со бо љев за бе ле жио ва ри ја ци ју об ли-
ка чу и че у 1. ли цу јед ни не (sobolev 1998b: Кар та 129).

Об ли ци 3. ли ца јед ни не и мно жи не, где је ће је ди на фор ма, нај број ни ји 
су у на шој гра ђи, а кон ста то ва ни су као нај број ни ји и у гра ђи ко ју ана ли зи ра 
То по лињ ска (1994: 151). Со бо љев их је за бе ле жио у ти моч ким го во ри ма у 
ви ду пар ти ку ле че (sobolev 1998b: Кар та 130).24

Об ли ци ћеш/ће мо/ће те не ја вља ју се у кон струк ци ји фу ту ра пр вог, већ 
су до след но за ме ње ни гра ма ти ка ли зо ва ним/пар ти ку ла ри зо ва ним об ли ком 
ће и не ма ју флек тив не на став ке ка рак те ри стич не за 2. ли це јед ни не и мно-
жи не, од но сно 1. ли це мно жи не. По себ но су мно жин ски об ли ци 1. и 2. ли ца 
дра го цен при мер гра ма ти ка ли за ци је, има ју ћи у ви ду да при ме ра њи хо ве 
упо тре бе ни је би ло у гра ђи То по лињ ске (са из у зет ком ма лог бро ја при ме ра 
у 1. л. мн.) (ТОПОлИњсКА 1994: 151–152).

Гра фи кон 1. Об ли ци фу ту ра пр вог.

Ва жан по ка за тељ сте пе на гра ма ти ка ли за ци је по моћ ног гла го ла хте ти 
у об ли ку фу ту ра је сте и чи ње ни ца да овај гла гол ни је гра ма ти ка ли зо ван ка да 
не слу жи за обра зо ва ње фу ту ра пр вог. На и ме, гра ма ти ка ли за ци ја из о ста је 

24 У це ло куп ној ана ли зи и на гра фи ко ни ма об ли ци 3. ли ца јед ни не и мно жи не тре ти ра-
ни су као гра ма ти ка ли зо ван об лик, ка ко би се од су ство на став ка за об лик ја сно раз ли ко ва ло 
од при су ства на ста ва ка у упо тре би флек тив них об ли ка. 
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ка да су (ен)кли тич ки об ли ци пре зен та гла го ла хте ти упо тре бље ни без до пу-
не у ви ду кон струк ци је (да) + пре зент (Гра фи кон 2). Ова квих слу ча је ва је укуп-
но 25, илу стру ју их при ме ри у (8), (9), (10), (11) и (12), а њи хов уку пан број 
на ве ден је у за гра ди.

Гра фи кон 2. (Ен)кли тич ки об ли ци гла го ла хте ти без до пу не.

(8) 1. л. јд., флек ти ван об лик (4)
САГ3: Али ето муж ми умрел па сам са ма ал кво ћу. Са мо ти ња, тој не 
ва ља. (Ста ро Ко ри то, САГ3)

(9) 2. л. јд., флек ти ван об лик (1)
САГ3: Бол на сам. Шта ћеш? Суд би не # суд би не све де ле. (Ло ква, САГ3)

(10) 3. л. јд. (14)
ИСТ: А јел др жи те то још увек? САГ1: А не. ИСТ: Сад? САГ1: Не ма, па 
где че, кад не ма ни де ца ов де. Не ма ни шта. Кој че тој. (Крен та, САГ1)

(11) 1. л. мн., флек ти ван об лик (5)
САГ3: И та кој смо оста ли и му чи ли смо се (пла че). Квој ће мо дру го? 
(Ба ли нац, САГ3)

(12) 3. л. мн. (1)
САГ4: Тој си ста ра ни тра ди ци ја. Одр жа ва мо си то(ј) још. Док смо ми, а 
де ца та по сле ка ко че не знам. (Ћу шти ца, САГ4)

На ве де ни тип при ме ра че сто укљу чу је упо тре бу ен кли тич ког об ли ка 
гла го ла хте ти ти па кво ћу, шта ћеш, кво ће мо или ели ди ра ну кон струк ци-
ју (да) + пре зент, као у при ме ру (12) ко је су та квог ти па да из и ску ју мар кер 
ли ца, од но сно бро ја, ко ји се у ова квим при ме ри ма обез бе ђу је фи нит ним 
об ли ком (ен)кли тич ког об ли ка гла го ла хте ти. Ме ђу тим, при ме ри кво ћу, 
шта ћеш, кво ће мо ука зу ју и на го то во фор му ла тив ну упо тре бу, па би се 
мо гли по сма тра ти и као ока ме ње ни об ли ци. Та ко ђе, упо тре бу гла го ла хте-
ти у овој гру пи при ме ра не ка рак те ри ше тем по рал на ком по нен та зна че ња, 
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ко ја је еви дент на у при ме ри ма упо тре бе фу ту ра пр вог где су фор ме ћу/ће 
мар ке ри бу ду ћег вре ме на.

Гра ма ти ка ли за ци ја та ко ђе из о ста је ка да је гла гол хте ти упо тре бљен у 
пу ном об ли ку, а не као кли ти ка (Гра фи кон 3 об је ди њу је упо тре бу пу ног об ли-
ка гла го ла хте ти са и без до пу не у ви ду кон струк ци је (да) + пре зент). Од укуп-
но 24 ана ли зи ра на при ме ра, ова квих слу ча је ва је 23. 25 Илу стру је мо их при-
ме ри ма (13), (14), (15), (16), и (17), а њи хов уку пан број на ве ден је у за гра ди.26

Гра фи кон 3. Пун по твр дан об лик гла го ла хте ти.

(13) 1. л. јд., флек ти ван об лик (1)
ГОСТ: При чај кад ти би ла свад ба. САГ1: Па оћу да при чам бре ја не знам 
к’оме зо ву. (Ал ди на Ре ка, САГ1)

(14) 2. л. јд., флек ти ван об лик (3)
САГ2: Унук са ди ви шње да са ди. САГ1: Он оће ви шње д’ уса ди. САГ2: 
Ја ре ко: „Са ди ка кво оћеш.” (Ћу шти ца, САГ2)

(15) 3. л. јд. (15)
ИСТ: Ма то је опа сно? САГ3: Па оно огањ кад го ре го ри оно оче свр ти 
па пад не на гла ву. (Ба ли нац, САГ3)

(16) 2. л. мн., флек ти ван об лик (2)
САГ1: Ако оће те, ај де те код ме не. (Ћу шти ца, САГ1)

(17) 3. л. мн. (2)
САГ1: Саг мо гу ми прае кво оће. (Ошља не, САГ1)

Прем да се у ра ду не ба ви мо при мар но се ман тич ком ком по нен том, ва-
жно је на гла си ти да у при ме ри ма упо тре бе гла го ла хте ти при ме ћу је мо да 

25 Из у зе так је је дан при мер упо тре бе гра ма ти ка ли зо ва ног оће у 2. л. мн. (Ја ло вик Из вор, 
САГ1: Зна чи ви оће да осни ва те па по сле да пу шта те на те ле ви зор?)

26 Ана ли зи ра ни об ли ци гла го ла хте ти до след но се ја вља ју без ини ци јал ног спи ран та 
х и гла се: оћу/оће/оће те/оће .
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у свом пу ном об ли ку овај гла гол за др жа ва и зна че ње во лун та тив но сти. Иро-
нич на упо тре ба по тврд ног об ли ка хте ти у при ме ру (13), где са го вор ни ца 
же ли да на гла си да не же ли ви ше да го во ри, као и мо гућ ност суп сти ту ци је 
гла го ла хте ти гла го лом же ле ти без по сле ди ца по зна че ње, у при ме ри ма 
(14), (16) и (17), су ге ри шу да се пун об лик гла го ла хте ти не ко ри сти као 
мар кер бу ду ћег вре ме на.

Иа ко од ри чан об лик зах те ва по себ ну мор фо син так сич ку и се ман тич ку 
ана ли зу, те се из тих раз ло га че сто ис кљу чу је из ана ли зе гра ма ти ка ли за ци је 
фу ту ра пр вог, сма тра мо да је за са гле да ва ње сте пе на гра ма ти ка ли за ци је у 
по тврд ном об ли ку фу ту ра пр вог ва жно упо ре ди ти па ра лел не об ли ке ли ца 
и бро ја од рич ног об ли ка.27

У упо тре би од рич ног об ли ка гла го ла хте ти, ни су ре ги стро ва ни при-
ме ри гра ма ти ка ли за ци је, већ се ко ри сте об ли ци не ћу/не ћеш/не ће те (Гра фи-
кон 4 об је ди њу је упо тре бу од рич ног гла го ла хте ти са и без до пу не у ви ду 
су бјунк тив не кон струк ци је). За бе ле же но је 45 слу ча је ва упо тре бе од рич ног 
об ли ка, илу стру ју их при ме ри (18), (19), (20), (21) и (22), а њи хов уку пан број 
на ве ден је у за гра ди.

Гра фи кон 4. Од ри чан об лик гла го ла хте ти.

(18) 1. л. јд., флек ти ван об лик (12)
САГ1: Ја кад сам би ла ја сам би ла јед на. Али ни је се има ло и ја сам ре кла: 
„Ја не чу чу вам с пу но де цу а да *не(м)амо ни шта.” (Крен та, САГ3)

(19)  2. л. јд., флек ти ван об лик (1) 
САГ2: Па де по се ди бре. [...] Го ре не маш ни шта. [...] А сад ти ово дру штво 
неш да нај деш ни ка да. (Ја ло вик Из вор, САГ2)

27 За де таљ ну аре ал ну ди стри бу ци ју и при ме ре од рич ног фу ту ра у бал кан ским је зи ци ма 
в. сОБОлЕв (2003: 60–67).
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(20) 3. л. јд. (23)
САГ1: И он да до шла код мо ју све кр ву и ре кла: „Еј # од ови ја три де цу 
је дан не че да се вр не.” (Ра ди че вац, САГ1)

(21) 2. л. мн., флек ти ван об лик (1)
САГ1: […] ја им ка зу јем: „Ја чу д’ уз нем и на то ва рим и те рам на пи јац и 
куј ми кол ко да де (сме ју се и она и ис тра жи вач) ја чу тој све да про да дем.” 
А они ка зу ју: „Не мој да се *из ва раш.” Па не, кад га не че те. (Ло ква, САГ1)

(22) 3. л. мн., флек ти ван об лик (8)
САГ1: Имам # (уз дах) не знам ов де ка пре кри ва чи зна јеш од ву ну # па 
хе кла но. А они не че. (Ло ква, САГ1)

Ана ли за об ли ка фу ту ра пр вог, као и упо тре бе по тврд ног и од рич ног 
об ли ка гла го ла хте ти, по ка за ла је ви сок сте пен гра ма ти ка ли за ци је vel le-фу-
ту ра у ти моч ким го во ри ма, бу ду ћи да се у об ли ци ма фу ту ра, из у зев у об ли ку 
1. ли ца јед ни не, бу ду ће вре ме мар ки ра пар ти ку лом (кли ти ком) ће, те се фу тур 
упо тре бља ва у об ли ку ће + (да) + пре зент. Овим се по твр ђу је при су ство 
јед не од цен трал них бал кан ских цр та у ти моч ким го во ри ма, су ге ри шу ћи 
да је фу тур у про це су гра ма ти ка ли за ци је про шао не са мо кроз фа зу де се ман-
ти за ци је, гу бе ћи зна че ње во лун та тив но сти, већ и де ка те го ри за ци је, из гу-
бив ши гра ма тич ка обе леж ја лек сич ког гла го ла, као и еро зи је, сво де ћи се на 
не про мен љи ву пар ти ку лу.

4.2.ОдсУсТвОИНфИНИТИвАИУПОТРЕБА/ИЗОсТАвљАњЕвЕЗНИКАда. У бал-
ка но ло шкој и ди ја лек то ло шкој ли те ра ту ри као ре ле вант не од ли ке је зи ка БЈС 
на во де се ре ду ко ва ње ин фи ни ти ва у кон струк ци ји бу ду ћег вре ме на, као и 
тен ден ци ја из о ста вља ња су бјунк тив ног ве зни ка да из кон струк ци је фу ту ра 
пр вог.

При ли ком ана ли зе тран скри па та при ме ра у ко ји ма је упо тре бљен фу тур 
ни је за бе ле жен ни је дан слу чај упо тре бе ин фи ни ти ва, чи ме се по твр ђу ју прет-
ход на са зна ња у овом до ме ну. Пот пу но од су ство ин фи ни ти ва из при ме ра 
упо тре бе фу ту ра пр вог из ана ли зи ра не гра ђе све до чи о јед ној од кључ них 
фа за бал ка ни за ци је фу ту ра у ти моч ким го во ри ма – за ме ни ин фи ни ти ва су-
бјунк тив ном кон струк ци јом (да) + пре зент.

Дру ги ау то ри сту ди ја го во ра при зрен ско-ти моч ке ди ја ле кат ске обла сти 
кон ста ту ју да ин фи ни тив ни је у пот пу но сти иш че зао из об ли ка бу ду ћег 
вре ме на. На и ме, То по лињ ска на во ди да је на ма лом бро ју при ме ра из гра ђе 
утвр ди ла да се ин фи ни тив ко ри сти у фор ми vel le-фу ту ра, као и уз мо дал не 
гла го ле (1994: 155), ма да ау тор ка на гла ша ва да је про цес за ме не ин фи ни ти ва 
кон струк ци јом да + пре зент у ју жно срп ским го во ри ма за хва тио и мо дал не 
и фа зне гла го ле (1994: 153–155). Та ко ђе, ана ли за иди о лек та при зрен ско-ти-
моч ке обла сти су ге ри ше да се уз упо тре бу ана ли тич ког фу ту ра са кон струк-
ци јом (да) + пре зент сре ће и упо тре ба ин фи ни ти ва, ма да ау тор ка сту ди је 
на гла ша ва да се ра ди ис кљу чи во о фор му ла тив ној упо тре би ин фи ни ти ва 
гла го ла би ти на ма лом бро ју при ме ра ти па „да ви ди мо шта ће би ти” (ЋИР
КОвИЋ 2013: 315). Ка да се упо ре де по да ци из сту ди ја дру гих ди ја ле кат ских 
обла сти срп ског го вор ног под руч ја, при ме ћу је се да је у по је ди ним го во ри-
ма упо тре ба ин фи ни ти ва ре ду ко ва на (уп. БУКУмИРИЋ 2003 за го во ре се вер не 
Ме то хи је), али да у не ким го во ри ма ин фи ни тив не са мо да ни је иш че зао (уп. 
БОшњАКОвИЋ 2015 за иди о лек те ба нат ско-по мо ри шких го во ра), већ и да је 
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„жи ва гра ма тич ка ка те го ри ја” у шу ма диј ско-вој во ђан ским, сме де рев ско-вр шач-
ким и ко сов ско-ре сав ским го во ри ма (ИвИЋ 1990: 195).

У по гле ду упо тре бе ве зни ка да, ре зул та ти на ше ана ли зе огра ни че ни на 
узо рак 204 при ме ра у ко ји ма је кон струк ци ја (да) + пре зент упо тре бље на у 
об ли ци ма фу ту ра пр вог, као и уз по твр дан и од ри чан об лик гла го ла хте ти, 
по ка зу ју да са го вор ни ци у под јед на кој ме ри упо тре бља ва ју и из о ста вља ју 
ве зник да (уп. 101 при мер упо тре бе и 103 при ме ра из о ста вља ња ве зни ка, 
Гра фи кон 5).28

Ме ђу тим, ка да се са гле да са мо кон струк ци ја фу ту ра пр вог, ви ди се да се 
ве зник да че шће из о ста вља (уп. 89 при ме ра из о ста вља ња, као у (23), и 73 при-
ме ра упо тре бе ве зни ка да, као у (24); уп. и раз ли ку ме ђу при ме ри ма (а) и (б) за 
раз ли чи те ка те го ри је ли ца и бро ја да те у го ре на ве де ним при ме ри ма (1)-(7)).

(23) САГ3: Ако не умрем, они че сла ве Пет ков ден. Ако умрем, они че га ма ну. 
(Ло ква, САГ3)

(24) ИСТ: А про дав ни ца не ма? САГ3: Па не ма кој че да ку пу је и кој че да се 
ма је да чу ва про дав ни цу. (Ста ро Ко ри то, САГ3)

Гра фи кон 5. Упо тре ба и из о ста вља ње ве зни ка да.

У ана ли зи ма те ри ја ла ни смо при ме ти ли да се по је ди на на се ља ка рак те-
ри шу из о ста вља њем да у ве ћој ме ри, а за по тре бе ис пи ти ва ња евен ту ал не 
аре ал не усло вље но сти нео п ход но је са гле да ти ши ре под руч је ти моч ких 
го во ра, бу ду ћи да су ис пи ти ва на на се ља ло ци ра на на ре ла тив но огра ни че-

28 За ши ру ге не ра ли за ци ју за кљу ча ка о упо тре би/из о ста вља њу ве зни ка да нео п ход но 
је са гле да ти упо тре бу и уз дру ге гла го ле ко је овом при ли ком ни смо об у хва ти ли. За син так-
сич ке фор му ле мо дал них и фа зних гла го ла на ма те ри ја лу ди ја ле кат ске гра ђе в. ТОПОлИњсКА 
(1994: 153–155).
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ном про сто ру. С дру ге стра не, мо гу ће је да фа кул та тив на упо тре ба ве зни ка 
да ни је ге о граф ски усло вље на. Ва ри ја ци ја у упо тре би/из о ста вља њу ве зни ка 
да при мет на је и у го во ру јед ног истог са го вор ни ка, као у (25), где је еви-
дент на чак и уз исти гла гол – про па сти (ће да про пад не, ће си то про пад не), 
што све у куп но ука зу је на чи ње ни цу да про цес гу бље ња ве зни ка да ни је 
окон чан, већ је ње го ва упо тре ба фа кул та тив на.

(25) САГ4: Има мо го ре ку ћу. Тој ће да про пад не. [...] Тој си све # ће се [раз] раз-
ру ши. Не ма ни шта о(д) тој. [...] И та кој ће си то про пад не. (Ба ли нац, САГ4)

На ве де ни при мер (ће си то про пад не) от кри ва тен ден ци ју да се у ана-
ли зи ра ној гра ђи ве зник да из о ста вља ка да по зи ци ју из ме ђу по моћ ног гла-
го ла хте ти и до пу не ис пу ња ва екс пли цит но ис ка зан су бје кат или ен кли-
тич ки об лик не ке за ме ни це (у на шој гра ђи – че сто ре флек си ван об лик си). 
Ову тен ден ци ју тре ба де таљ ни је ис пи та ти у на ред ним сту ди ја ма, по себ но 
из угла фор мал не син так се, а већ је за бе ле же но да је ве ћа ве ро ват но ћа из о-
ста вља ња ве зни ка да ако је „у фу тур ску се квен цу угра ђе на и не ка дру га 
кли ти ка” (ТОПОлИњсКА 1994: 152). Мла де но вић на во ди да је ма ли број при-
ме ра бу ду ћег вре ме на са кон струк ци јом да + пре зент ка да „ч’е и пре зент, 
нај че шће, ни су у кон такт ној по зи ци ји” (млАдЕНОвИЋ 2003: 352).

На сло бод ну ва ри ја ци ју у упо тре би ве зни ка да, че сто и у ис тој ре че ни-
ци истог са го вор ни ка, ука зу је и То по лињ ска (1994: 152), док Ћир ко вић у 
сво јој гра ђи при ме ћу је до ми на ци ју син так сич ке фор му ле хте ти + пре зент 
(без ре а ли зо ва ног да) (ЋИРКОвИЋ 2013: 314).

У ве зи са упо тре бом ве зни ка да при ме ћу је мо и да се он у по је ди ним 
при ме ри ма са жи ма уз гла го ле ко ји по чи њу во ка лом, по пут ићи и узе ти (при-
ме ри (26) и (27)), ма да не ис кљу чи во (при ме ри (28) и (29)).

(26) ИСТ: Ел има ло крст го ре у се ло? САГ1: Има, има, има... Има крст. Саг оно 
не ма ни кој. Не иду. Кој ће д’ иде? (Ал ди на Ре ка, САГ1)

(27) САГ1: […] ја им ка зу јем: „Ја чу д’ уз нем и на то ва рим и те рам на пи јац и 
куј ми кол ко да де (сме ју се и она и ис тра жи вач) ја чу тој све да про да дем.” 
(Ло ква, САГ1)

(28) САГ1: Сад ме зо ве на те ле фон, пла че као меч ка: „Не мо гу да жи вим та мо. 
*Ма знаш те чу да умрем си за дом чу си умрем за ку ћу.” (Крен та, САГ1)

(29)  САГ1: Ако се ују тру по ро ди ла на у ве че ће да уста не и та ко на кре вет ће 
да се ди. (Бал та Бе ри ло вац, САГ1)

5.ЗАКљУЧНАРАЗмАТРАњА. Ана ли за гра ђе ти моч ких го во ра по ка за ла је: 
а) од су ство син те тич ког фу ту ра, б) ви сок сте пен гра ма ти ка ли за ци је vel le 
фор ме у кон струк ци ји фу ту ра пр вог (из у зи ма ју ћи 1. ли це јед ни не); в) од су-
ство ин фи ни ти ва из кон струк ци је фу ту ра пр вог; г) фа кул та тив ност у упо-
тре би су бјунк тив ног ве зни ка да.

Има ју ћи у ви ду до са да шња ис тра жи ва ња бал кан ског фу ту ра и ре зул-
та те на ше ана ли зе, као је дан од кључ них узро ка по ја ве ана ли тич ког фу ту ра 
бал кан ског ти па (и од су ства син те тич ког фу ту ра) на ме ће се уни вер зал на 
је зич ка тен ден ци ја да се гра ма тич ке функ ци је екс пли цит но мар ки ра ју пар-
ти ку ла ма, пред ло зи ма и дру гим не флек тив ним функ ци о нал ним ре чи ма 
ко је се мо гу иден ти фи ко ва ти у мно гим је зи ци ма (hinrichs 1997: 20, пре ма 
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lindsTed 2000: 244), од но сно тен ден ци ја ка ана ли ти зму (ГРИцКАТ 1993), ко ју 
као бал ка ни стич ку цр ту кон ста ту ју и То по лињ ска (1989) и Ивић (1990). Иа ко 
у осно ви ана ли ти зма ле же ком плек сни про це си, те га не тре ба по јед но став-
љи ва ти, „struc tu ral con flicts bet we en the lan gu a ges are sol ved analyti cally, by 
syntac tic me ans, be ca u se cross-lan gu a ge iden ti fi ca tion bet we en analytic struc tu res 
is ea si er than bet we en in flec ti o nal ca te go ri es” (lindsTedT 2000: 241). Пре ма Линд-
сте ду, основ на ти по ло шка од ли ка гра ма тич ких бал ка ни за ма је „екс пли цит ни 
ана ли ти зам”, од но сно екс пли цит но мар ки ра ње гра ма тич ких од но са сло бод-
ним мор фе ма ма по пут пред ло га, пар ти ку ла, чла но ва и по моћ них гла го ла.

Тре ба има ти у ви ду да се про цес де ка те го ри за ци је бал кан ског vel le-фу-
ту ра у по је ди нач ним је зи ци ма и ди ја лек ти ма БЈС од ви јао у раз ли чи том сте-
пе ну. Та ко су мар ке ри бу ду ћег вре ме на у грч ком (tha), бу гар ском (šte), ма ке-
дон ском (ke), ал бан ском (do), ром ском (ka), ару мун ском (va) и ти моч ком (ће), 
у ства ри, не флек тив ни вре мен ски об ли ци. У овим је зи ци ма, од но сно ди ја-
лек ти ма, гра ма ти ка ли зо ван об лик 3. ли ца јед ни не пре зен та во лун та тив ног 
гла го ла раз вио се у не про мен љи ву пар ти ку лу пра ће ну фи нит ним гла го лом 
(обич но су бјунк ти вом) (heine–kuTeva 2005: 192). С дру ге стра не, ру мун ско 
voi и ти моч ко ћу у об ли ку 1. ли ца јед ни не, још век функ ци о ни шу као флек-
тив ни по моћ ни гла гол.

Еви дент но је да по сто ји зна чај на слич ност у гра ма ти ка ли за ци ји фу ту ра 
у ти моч ким го во ри ма у од но су на оста ле је зи ке БЈС. Ме ђу тим, пи та ње при-
ро де ме ђу је зич ких кон та ка та ко ји су до ве ли до гра ма ти ка ли за ци је оста је 
кон тро верз но у ли те ра ту ри. Иа ко пред мет на шег ра да ни је би ло пи та ње шта 
је у ти моч ким го во ри ма мо ти ви са ло раз вој бал кан ског ти па фу ту ра, про цес 
кон такт но усло вље не гра ма ти ка ли за ци је на ме ће се као је дан од глав них 
узро ка. Има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да раз вој бал кан ског фу ту ра ни је по сле-
ди ца слу чај ног раз во ја, прет по ста вља мо да је ду го ро чан кон такт ју жно сло-
вен ских го во ра бу гар ског, ма ке дон ског и срп ског, у ко је спа да ју и ти моч ки 
го во ри, са го во ри ма ал бан ског, но во грч ког и ру мун ског је зи ка, зна чај но ути-
цао на раз вој и оп ста нак ове је зич ке од ли ке.

Ре зул та те на ше ана ли зе ва ља ло би са гле да ти и из угла те о риј ских при-
сту па ко ји об ја шња ва ју узро ке ис пи ти ва них про ме на. У бал ка но ло шкој ли-
те ра ту ри вр ло је жи ва де ба та о кон вер ген ци ји ко ја во ди до на стан ка је зич ког 
са ве за, па и о при ро ди раз во ја мно гих бал кан ских обе леж ја. Као мо гу ћи узро-
ци на во де се суп страт ни ути цај јед не по пу ла ци је ко ја пре ла зи на ци ља ни је зик, 
су пер страт ни ути цај јед ног је зи ка на број не дру ге на јед ном под руч ју, ма-
сив ни не пот пу ни би лин гви зам и мул ти лин гви зам, со ци о лин гви стич ка ако-
мо да ци ја, или ком би на ци ја на ве де них фак то ра (Joseph 2001a: 19). У ве зи са бал-
кан ским фу ту ром, по је ди ни ау то ри за го ва ра ју су пер страт ни ути цај грч ког 
(Thauknusden 1998; АсЕНОвА 2002). Ме ђу тим, не по сто ји до вољ но до ка за 
ко ји би по др жа ли би ло ко ју од на ве де них те о ри ја, јер је еви дент но да раз вој 
од лек сич ког гла го ла до мар ке ра бу ду ћег вре ме на укљу чу је мно го број не со-
ци о лин гви стич ке кон тек сте и ви ше ве ков ни пе ри од (heine 2003: 587).



151СТЕ ПЕН ГРА МА ТИ КА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ ФУ ТУ РА ПР ВОГ У ТИ МОЧ КИМ ГО ВО РИ МА

ПРИлОГ– ТРАН СКРИП ТИ ПРИ МЕ РА

МЕ СТО: Ло ква
НА ЗИВ ФАЈ ЛА: Te ren sko is tra ži va nje ti moč kih go vo ra Lo kva (2), 2016: https://www.
you tu be.co m/watch?v=_aU muE4CO DI
САГ1: (17:17) Али сад ви диш Ми лан и ова ко и она ко, али уну ка та не ће ни шта да ста-
ви на сто. Имам # (уз дах) не знам ов де ка пре кри ва чи зна јеш од ву ну # па хе кла но. А 
они не че. # И да ла сам им је дан за брач ни кре ве ти. Она га ка же че да га про сти ре ***.
САГ1: (17:55) […] ја им ка зу јем: ја чу д’ уз нем и на то ва рим и те рам на пи јац и куј 
ми кол ко да де (сме ју се и она и ис тра жи вач) ја чу тој све да про да дем. А они ка зу ју 
не мој да се *из ва раш. Па не кад га не че те.
НА ЗИВ ФАЈ ЛА: Te ren sko is tra ži va nje ti moč kih go vo ra Lo kva (3), 2016: https://www.
you tu be.co m/watch?v=LTm6ybPbzVc&t=223s
САГ2: (01:40) Шта да ра дим # (сме је се) кад не мам кад не мам ни ко га? Они че дој ду 
че дој ду. Ни ти има да ме зо ву.
НА ЗИВ ФАЈ ЛА: Te ren sko is tra ži va nje ti moč kih go vo ra Lo kva (4), 2016: https://www.
you tu be.co m/watch?v=KYYf7Jztu7c
САГ3: (00:15) Бол на сам. # Шта ћеш? Суд би не # суд би не # све де ле.
САГ3: (00:42) Би ло си не бе да. Би ла бе да. Не смо има ли ни обу ћу ни оде ћу *** А сьг 
и да и кво има оно ће си га но се до ле у по имам онам мро ви ну го ле му мро ви ну туј 
ба цу кад умре чо век # оде ћу и обу ћу.
САГ3: (03:42) (сме је се) Ја ве лим на мо ји ти до ле ре ко: не мој ме ви ис пра ља те чу ви 
пи там ко че ви ал ви не мог пи там ја чу умрем. (сме је се)
САГ3: (06:00) Ује сен ако не умрем они че сла ве Пет ков ден. Ако умрем они че га 
ма ну. (сме је се)
САГ3: (17:42) И тој се зва ла цр квар ка. И она зна је ше не што кад јој се пре ка же. Баш 
кад је у Под вис би ло (ИСТ: мхм) руд ник # она се че пи ла: „Че бу де, че бу де, че ги не 
на род.” Знам ја ба бу ту ја ко уба во ју знам. „Че бу де, не ва ља, че ги не на род.”
САГ3: (23:54) Они у су бо ту до ла зи ше. Зет и ћер ка ов де. Ве ли: „Оћ си иде мо.” Не чу 
ре ко. Не чу си идем. Чу си се дим ов де.
САГ3: (26:29) Ро ди ло с’ утор ник. Мо ја ћер ка. И пре се де ла сам у сре ду код ку ћу. А 
у Шти та рац сти гле сли ве. Она је да не стог ав гу ста се ро ди ла. И че д’ иде мо до сли ве 
ал не уме мо ју упр ти мо у љуљ ћу.
ИСТ: (32:35) ИСТ: А ка кво сте ра де ли ако # бу де су ша? САГ3: Па ни шта. Ето сьг се 
баш чу ди мо за па су љат. Да че бу де # не ма. Ишли пре мо ји. Не што за ве за ло али сла-
бо. Ал сва сре ћа имам од про шлу го ди ну. То че да се за ми не. Иа ко вру ћи на.

МЕ СТО: Ошља не
НА ЗИВ ФАЈ ЛА: Oš lja ne 1 BS 2015
САГ1: (00:44) Не ће. Ве ли: „До кле мож да ле тиш сва ки те оће. И сва ки те ока. 
САГ1: (01:17) Ве ли: „До шло вре ме да ме ња мо же не.” Е саг не ка ме ња ју ме не. Не ће.
САГ1: (01:57) Она: „Ај де Дан ке # ај де # ај де. Ел ће д’ и(д)еш. Ако ће д’ и(д)еш не где 
# се ди си дом. Не иди ниг де. Не иди ниг де да те зга зе ко ла.”
САГ1: (04:29) И ов це не ће да прој ду. Не ће ни кој д’ иде у ***.
САГ1: (06:30) Е # до шло је тој. Кво ће ми праи?
САГ1: (07:10) Оно што је пра во, пра во. Не ћу да га вре вим. Је сте. # Гру ји ца муж му шки. 
Он не ма с ме не ни штат па је он ће да ми, што ре ка не ки при је, при ча ваљ да ва ко на ко.
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САГ1: (12:08) Са га ђа во ла ју тре ћу за бо ра им не знам ка ко ме зо ву.
САГ1: (13:50) А ја саг што ре ка не ки ћу за бо ра им што ре ка не ки да си уз нем ле бе.
САГ1: (14:22) А он ве ли овак: ”Еее, Дан ке, ће да тра жиш ти теа тво је ро ђе. Па ми 
при ча # вр ви ну где је.
САГ1: (14:48) „Не мој да уле знеш у ку пи њак.” „Туј ће те” ве ли „цел те изе ду. Ту ће 
те ве ли кур ја ци изе ду.” Све она ми то она опри ча опри ча ми онај ста рац. Ре ко не ћу, 
саг ћу ја пра во д’ идем.
САГ1: (20:36) А са га саг до шло да ти узне # ду шу. Не ће те ни чу је.
САГ1: (21:34) Саг мо гу ми прае кво оће. Мо же ме и би ју, мо же ме и ка ру. Мо же # не-
мам ку де туј сам. Не ма туј. # До ду ше, ни ме кој ка ра, ни ме кој...
САГ1: (22:09) Али ће да дој де да га не мог ни на кла дем не ки пут.
НА ЗИВ ФАЈ ЛА: Oš lja ne 2 BS 2015
САГ1: (00:09) Саг ће ти узне # да ти ии де рак да вла чи. Оће, ће ти се по се ре у ње га.

МЕ СТО: Ста ро Ко ри то
НА ЗИВ ФАЈ ЛА: Sta ro Ko ri to 1BS, 27. 8. 2016
САГ1: (26:17) Етој, ис при ча мо си. Ја не знам ви ше кво ћу.
НА ЗИВ ФАЈ ЛА: Sta ro Ko ri to 4а BS, 27. 8. 2016 
САГ2: (00:13) Не мо гу да сле знем до пу тав до ба шчу, чу д’ идем у па лан ку пе шке, 
па не мо гу. Ни ти мо гу код ле ка ра да отид нем. (чу ју се ком ши ни ца и ла веж пса у 
по за ди ни)
САГ2: (00:53) Пет па ра уну ка ја имам. # И ју тра да пад нем не ма кој во ду да ми да де. 
[...] Че да ми да де во ду, не ма *о(д) тој ни шта.
НА ЗИВ ФАЈ ЛА: Sta ro Ko ri to 4b BS, 27. 8. 2016 (ау дио)
САГ3: (00:46) [...] ни сам га ви де ла, па че дој де.
САГ3: (01:32) Ја ре ко да пој дем да пи там а шта има пи ту јем ти ено се но. Љу дје не су 
до шли јо(ш). Ви тре ба ко ла да ***лек не то. Они че/ће да дој ду са се но љу дје. [...] Чо век 
ће саг са се но д’ ула зи.
САГ3: (02:35) Али ја не мо гу да идем. Че да идем у Кња же вац. Ју тро сьс так си јем. 
Имам до ле си код де цу не што по со. И тај не мо гу д’им го ре *** из вор. Оно ју тре то 
је са бор (ИСТ: Аха). Па на џур. ИСТ: Да, па ја су тра че идем там. САГ3: Че д’ идеш? 
Ето ви диш.
САГ3: (06:32) Али ето муж ми умрел па сам са ма ал кво ћу. Са мо ти ња, тој не ва ља.
ИСТ: (07:23) Ов де се но тре ба [да дође]. САГ3: [Ту ће саг] љу ди да дој ду.
ИСТ: (09:44) А про дав ни ца не ма? САГ3: Па не ма кој че да ку пу је и кој че да се ма је 
да чу ва про дав ни цу.
САГ3: (10:35) Чу ва ла сам си ов це. Па не мо гу ви ше ов це. Ај де чу чу вам сви ње.
САГ3: (14:16) Ај де. Че ви диш зе че ви, че ви диш *** сви ње. 
САГ3: (16:20) Зе ка, зе ка, зе ка, зе ка, зе ка [...] Ја бе ли ти се баш ту сви ди. # Сви бе ли 
ти ће сни миш. 
ИСТ: (16:42) А не пу шта те и(х) на по ље? САГ3: Па не ће. Ће по бег не не где. ИСТ: Аха. 
САГ3: Не сме мо. ИСТ: А и мо же и не ка пти ца, ко бац или не што да је. САГ3: Ма и 
тој. И ку че че и. Па оче ку че. То  је # као ди вљи на.
САГ3: (17:24) И? Че д’ идеш ти до њих? Ја чу те од ве дем.
ИСТ: (18:23) То за Но ву го ди ну пра ви те? САГ3: Ма јок, овој ће ми унук. Тој за уну ка 
ми. Он си ја ку пи ла. А оној си за ме не и за си на за сна ју. Ће да по де ли мо.
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ИСТ: (27:21) А јел мо гу ја да вам по мог нем за за сто ли цу не ку да сед не те? САГ2: 
Не ка не ка ја ћу да до не сем сто ли цу и да ту рим туј не што на тој. (па ра лел но при ча 
ком ши ни ца)

МЕ СТО: Ба ли нац
НА ЗИВ ФАЈ ЛА: Te ren ska is tra ži va nja ti moč kih go vo ra, Ba li nac (2), 2016: https://www.
you tu be.co m/watch?v=LLvGP7XzEQ8
ИСТ: (02:07) До бро он да. Да те не ма је мо ви ше. САГ1: Е па кво ће ме ма је те. (Ј)а опри-
ча кво сам зна ла (сме је се).
САГ1: (02.38) … ед но би ло. А саг тој не ма. (ти хо) Они не ће не ће мла ди ви де ра бо ту 
не влну не пи па ју. А ја се мла тим.
НА ЗИВ ФАЈ ЛА: Te ren ska is tra ži va nja ti moč kih go vo ra, Ba li nac (3), 2016: https://www.
you tu be.co m/watch?v=_I7Ev3yd3DY
САГ2: (01:11) Е он да ста виш на ко лац # и уда риш сас штап и сад кол кол ко ће да ље 
да оти де она. # То смо кли ску зва ли. И дру го смо игра ли # оно # сед неш ова ко и 
он да то ља гу и # (звук се ки ре по зе мљи) (по ка зу је се ки ром ко ју др жи у ру ка ма) и ова 
и да ко ји ће да ље до ле до до ре ку ко ји ће ко ме ће да се от пе да ова то ља га до ле до 
до до ре ку. 
НА ЗИВ ФАЈ ЛА: Te ren ska is tra ži va nja ti moč kih go vo ra, Ba li nac (1), 2016: https://www.
you tu be.co m/watch?v=JpA zUXsGJQY
САГ3: (00:47) И та кој смо оста ли и му чи ли смо се (пла че). Квој ће мо дру го?
САГ3: (04:15) Ку де ће мо # кад мо ра мо. (сме је се)
САГ3: (04:44) Али ето. Ку де ће мо?
САГ3: (08:01) Где по гле даш, бо лу ју љу де бољ ни. Опа сне бољ ки и ето ти. Кво ће мо? 
(по ку ша ва да про бо де па при ку) уу ух, *** не ће прој де.
ГОСТ: (10:46) (не раз го вет но, ти хо) јел ће си мош до ва тиш по сле? САГ3: Оо ој чу 
до ва тим, не ка се ди. ИСТ: Ту сам си ја.
САГ3: (12:45) Али ја ни сам, баш у тој вре ме сам би ла за ста ре ла # па не ће ме тра же 
(сме је се) # да иде мо.
САГ3: (21:39) Кад пу ца, гр ми, ми тој пра зну је мо. Не сме мо. Ал ето оно *** па си 
не где уби је # па# Кво ће мо?
САГ3: (26:54) Кво ћу дру го? Ко је зна јеш ти ме пи туј. (сме је се) ИСТ: А па има пу но 
да се пи ту је.
САГ3: (33:20) И саг је че бу де у пен зи ју. Не кол ко вре ме на би ро, па че д’ иде у пен зи ју.
ИСТ: (35:53) Ма то је опа сно? САГ3: Па оно огањ кад го ре го ри оно оче свр ти па пад-
не на гла ву.
САГ3: (38:53) Па би ло на род бе ли свет. А саг смо оста ли те са мо се дам ду ши. Оно 
јед на ба ба ти ско ро иде. Ми че оста не мо ше сти на. 
САГ3: (44:37) Па дој де она па га пи ту је: „Ај де дед Или јо Кво че да бу де да ни ти опри-
чаш ка кво че вре ме да бу де до крај?” (ИСТ: Аха) Ве ли „Си не Бо ре” […] „Кво че да 
бу де? Има да бу ду го ди не ги зда ве, ал ну жда ве. Има на род да мре.”
НА ЗИВ ФАЈ ЛА: Te ren ska is tra ži va nja ti moč kih go vo ra, Ba li nac (4), 2016: https://www.
you tu be.co m/watch?v=1OgNU axqSMY&t=4s
САГ4: (03:06) Бил на опе ра ци ју па ве ли: „Не ћу да се дим го ре, стра ме но ћу по на по ље 
да ис ко чим. Ће си до ће си дој дем ов де.”
САГ4: (23:36) И др ва сам но си ла на гр би ну и кво ти не ћу да ****. 
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САГ4: (31:02) И де те во ве ли: „Не мо гу д’ идем го ре па не ка с про па да кој ка ко оће. 
Стра ме д’ идем го ре и го то во. Не ћу д’ идем.”
САГ4: (31:25) Има мо го ре ку ћу. Тој ће да про пад не. [...] Тој си све # ће се раз раз ру ши. 
Не ма ни шта о(д) тој. [...] И та кој ће си то про пад не.
САГ4: (40:51) Имам го ре при ја те љи цу. Ћуш Ћу ју ка жем да иде да ми на бе ре мал ко.

МЕ СТО: Ћу шти ца
НА ЗИВ ФАЈ ЛА: Ćuš ti ca 1 BS 2015
ГОСТ: (01:04) Сад ће да иду да спа ва ју. САГ1: Са ће од ма ра ју. (сме је се)
САГ1: (01:14) Мо жеш д’ оста неш ти, си не. Иде мо код ме не. Ако си глад на. Сви тро је 
ће да дем да по је де те. 
САГ1: (02:29) Ако оће те, ај де те код ме не. Ме ни ку ћа с оној мо је. Ја ћу ов це ов де да 
за тво рим. И мож ћу да дем, Ђо ле знам да во ли да пи је.
НА ЗИВ ФАЈ ЛА: Ćuš ti ca 5 TV 2015
САГ2 (02:02): па по сле оној исе че мо са с срп # ша ши ње. Дал ће га не ки: ми не ма мо 
саг кра ве. Али ако оће не ки не ка га те ра. Ако не ће, ће га за па ли мо да из го ри да 
очи сти мо њи ву.
НА ЗИВ ФАЈ ЛА: Ćuš ti ca 6 TV 2015
САГ1: (02:55) Је дан до ла зи ал он ми ма ло да је. Оће за сол да трам пи.
НА ЗИВ ФАЈ ЛА: Ćuš ti ca 7 TV 2015
САГ2: (09:08) Где ће се за по шљу ју кад не ма где да се за по шљу ју?
НА ЗИВ ФАЈ ЛА: Ćuš ti ca 9 TV 2015
САГ2: (07:03) Туј вр ља ко ре не. САГ1: Туј ћу ко ре не да # ба цам. САГ2: Да ви ди мо 
да ли ће го ри. (про ве ра ва ва тру у ка за ну)
САГ2: (08:47) А** ти ту по крај стар ца то га. А ја ћу д’ идем онам да ме тем та ван # 
где ће да се ба ца ку ку руз.
НА ЗИВ ФАЈ ЛА: Ćuš ti ca 12 TV 2015
САГ1: (01:06) И оно пад не не где убр зо ки ша, а не где не ће.
НА ЗИВ ФАЈ ЛА: Ćuš ti ca 15 TV 2015
САГ1: (00:49) Па ко ри стим сан ке. По сле ћу и(х) раз ва лим кад пре ве зем др ва та.
НА ЗИВ ФАЈ ЛА: Ćuš ti ca 23 TV 2015
САГ2: (09:03) И по сле бар ма ло да по сто ји # у теп си ју ту. И по сле пе чеш. Че д’ идем 
да ви ту рим (ИСТ: не мој те, не мој те) да про ба те.
САГ3: (10:42) Ма ће им нај де мо не где дом. Ако ово де вој че оће да по бег не. (чу је се 
и САГ2 ка ко па ра лел но го во ри)
САГ2: (16:17) Мо раш га прој деш. Да га па да се по сле се че. Да се чи сте њи ве те. Дал 
ће га сад уга ри мо, дал ће упро ле ће? САГ3: Па јел ће се јеш не што?
САГ2: (16:34) Унук са ди ви шње да са ди. САГ1: Он оће ви шње д’у са ди. САГ2: Ја ре ко 
са ди ка кво оћеш.
НА ЗИВ ФАЈ ЛА: Ćuš ti ca 3 BS 2015
САГ4: (04:48) Још си *ша ра ни ти ле бо ви. Још ме си мо. Не че се ма не ка жу, од ре де но 
ти је.
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САГ4: (06:00) Тој си ста ра ни тра ди ци ја. Одр жа ва мо си то(ј) још. Док смо ми, а де-
ца та по сле ка ко че не знам.
САГ4: (07:42) [...] тој се по гач ка та сло ми и пр во њу оно сва ко га ин те ре су је кво че да 
нај де [...] са мо да ви ди мо квој ће ко да нај де. 
САГ4: (12:19) [...] кад не ви де стар ци ти, сир че ни да де ил че ни *** кад не ма стар ци те.
САГ4: (13:10) И на се да мо и тој ту ре но на сред. И до ва ћаш, док де ку снем оно де те 
кво ћу да до ва нем. Го лем ђу ве чат кру гат го лем ја ра си пам.
САГ5: (19:00) Пе ваш: „Дај ни Бо же ро сну ки шу да за ро си на ше по ље. Бо же го спо де 
ће ни да де.” Ка квој ће ти да де? САГ4: Па ће ти да де. Ако пад не, пад не од Бо га. [...] 
Еве сьг ка же мо „Е што не не че д’ уда ри.” Па не че… [...] (19:57) А сьг не че да да о ти-
де не че де те да ти пој де. Не че ни јед но да га мо лиш да иде. Не че.
САГ4: (21:56) А у сук но то на на ту ра увек ка да че дој де она ни на ту ра оди ти*** 
тре шње. [...] (22:27) Тој # до не ла ни ба ба Јо на и тој че да по је де мо.

МЕ СТО: Крен та
НА ЗИВ ФАЈ ЛА: Kren ta 2 BS 2015
САГ2: (01:20) И ето та ко је то оста ли смо ми са ми ов де. И саг до кле мо же мо та ко 
че да бу де.
САГ2: (08:06) Мла ди љу ди тој саг си све има ку пље но. Ни кој то не че.
САГ2: (09:44) Ја сам ми сле ла имам си на па чу га оже ни се. Па да оче тој сна ја д’ узне.
НА ЗИВ ФАЈ ЛА: Kren ta 1 BS, 17. 9. 2015.
САГ1: (02:59) (бу ка ау то мо би ла) … па та мо има као шу ма. А код нас ни је има ло та кој 
баш. Не ки ко ји по са ди. Ааа тој та мо као у шу му то цве ће и иде мо да на бе ре мо. Су-
тра дан ће да # пра и мо вен ци, од се че мо ли пу.
ИСТ: (14:16) А јел др жи те то још увек? САГ1: А не. ИСТ: Сад? САГ1: Не ма па где 
че, кад не ма ни де ца ов де. Не ма ни шта. Кој че тој.
САГ1: (14:59) Оста ли ста ри љу ди. Кој че ти ло жи? 
САГ1: (16:40) Ја кад сам би ла ја сам би ла јед на. Али ни је се има ло и ја сам ре кла: 
„Ја не чу чу вам с пу но де цу а да не(м)амо ни шта.”
САГ1: (35:57) Ал оно ку че ла је оздол а о но зго ре од пут. Не че си по бег не.
САГ1: (36:47) Пу шти га! Оно га не ће пу шти. Оно га пу шти она мо оно се ди же ре ко 
са ће по бег не. Је два сам чу уби јем ку че. Не ма ни чу да њег уда рим. 
САГ1: (38:33) Па не оно ти не че ни шта учи ни ште ту. Па не че ти учи ни оно ни шта 
ште ту, што да га би јеш? ИСТ: Мхм. САГ1: Ал овој ви диш оче да да ви ко ко шке. 
ИСТ (39:07): Јел мо гу ја д’ одем да по зо вем Те о до ру ма ло са мо да сни ми ка ме ром? 
САГ1: Ја ћу да је зов нем, се ди ти ту.
ИСТ: (49:30) Ал то иду дво ји ца он да? САГ1: Па онај ко ји (је) га зда онај ко ји. Кој че 
дру ги? 
САГ1: (50:52) Ко ји нај де па ру # он че да има у ту го ди ну # пу но па ра да за ра ди.
САГ1: (01:04:20) А ја сам ре кла овак. # Ја не чу да се око вем. Не ка до ђу да ме до чу-
ва ју туј. ИСТ: Аха. САГ1: И по сле не ка обр ну кључ и не мој се вр те ни ко. Ја не чу да 
ви дим. А ја да идем одав де не. Ни кад. Са мо ако оче не ки да ме до чу ва. Ако не че не 
мо ра. Да идем у град не. Не раз ми шљам. *** А кад. А по сле чу. *** Еди но да не 
знам, еди но да бу дем да об не зна јем. Али док зна јем не чу.
САГ1: (01:05:07). Саг ме зо ве на те ле фон, пла че као меч ка: „Не мо гу да жи вим та мо. 
Ма знаш те чу да умрем си за дом чу си умрем за ку ћу, чу си умрем.”
САГ1: (01:09:53) А бре не ску ва мо за го сти ка фу. ИСТ: [Не,] хва ла вам. САГ1: А оче 
сок да си па мо?
САГ1: (01:15:32) Бе жи, че те тој за тр па.
САГ1: (01:15:50) Ој ре ко бре де те но че га за тр па лед.
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МЕ СТО: Ра ди че вац
НА ЗИВ ФАЈ ЛА: Ra di če vac 1 SĆ, 4. 10. 2015.
САГ1: (00:47) Ја не ћу мно го да под ме сим. 
САГ1: (03:12) А ће да си ти уз неш *** туј. (тра жи од ИСТ да по ме ри не што сво је) 
ИСТ: Оћу ћу си узмем. САГ1: А мо гу ја и на овај крај.
НА ЗИВ ФАЈ ЛА: Ra di če vac 3 SĆ, 4. 10. 2015.
ИСТ: (04:12) А шта вам да ју као дар? САГ1: Па кој ка кво пр во нај се да је но вац та де 
ти но вац био кој ка ко # оће.
САГ1: (12:12) ... кад чо век стиг не до че трес да на да се ку ћа окре чи # где је бил мр тав. 
ИСТ: да САГ1: #... да се не би увам пи рил (сме је се) ИСТ: Ха ха ха. Ка ко ка же те увам-
пи рил или утен чил? САГ1: Код нас ов де ка „ће се утен чи”. ИСТ: Утен чи, аха.
САГ1: (12:48) Па зи се да се пре ко ње га не пре ту ри на при мер овај ча ша ви но или 
би ло шта. Би ло оде ло ње го во би ло. Ако се пре ту ри ће се он утен чи.
САГ1: (13:15) Она, кад умре мој муж, „Ка ко ћу та ту саг да но бе дем?”. Па ре ко: „Ка ко 
сви та ко и ње га.”
САГ1: (21:56) [...] и он оти де до ре ку по тој жи то и уда ви се. И та кој не ста не. Та кој 
та кој су при ча ле ба бе. Дал је тој ствар но ***. ИСТ: Па до бро, баш је за ни мљи ва при-
ча. САГ1: Да ће се уда ви по тој.
НА ЗИВ ФАЈ ЛА: Ra di če vac 4 SĆ, 4. 10. 2015.
САГ1: (00:15) Го ре ве ћи ном на чи јо је зе мљи ште # они не че тој да оста ве и та кој си. 
ИСТ: (00:28) А ко се при ва ти да сле де ће го ди не бу де ко ла чар? САГ1: Па # при ва та ли 
се а сад # кој ће да се при ва ти ја не чу да се при ва тим (по чи ње да се сме је) да ме сим 
ко лач кад си они до ле у Кња же вац еду.
САГ1: (07:52) И она до шла код мо ју све кр ву и ре кла: „Еј # од ови ја три де цу је дан 
не че да се вр не.”
САГ1: (08:09) Она си јад на пре ми сле ла: „Он нај глу пав он ће да ме ђу тим оно по ги ну 
ето тај што за вр шил за учи те ља. ”
САГ1: (09:24) Еј оно ра ни је не има ло овак док то ри. Нам за пла че де те оне ај де че га 
но се код врач ку там да му ба је.
НА ЗИВ ФАЈ ЛА: Ra di če vac 7 BS 2015
САГ1: (00:39) И она узе и уда де се. Знам туј ноч че да она иде и ће си но си оде ло 
оно што је има ла. 
САГ1: (02:12) Кво ће да се ра бо ти? Сьг до бро ал ја сам оста ре ла. (сме је се) 
НА ЗИВ ФАЈ ЛА: Ra di če vac 8 BS 2015
САГ1: (01:08) Пр во ми муж бил мле кар. Па не ће по сле ни кој да при хва ти мле ка ру.
САГ1 (04:51) И овак кад оћеш кр пе не што да са мо # ви не не ло жи те ва тру. Кад оћеш 
кр пе за пу ште не…
НА ЗИВ ФАЈ ЛА: Ra di če vac 9 BS 2015
САГ1: (04:28) „Еј на час до шла меч ка и на гри зла ко рен.” Бо јан ми по ма га де че га на-
ме сти мо. 

МЕ СТО: Бал та Бе ри ло вац
НА ЗИВ ФАЈ ЛА: Bal ta Be ri lo vac 4 BS 2015
ИСТ: (00:08) Зна чи кад се по ро ди? САГ1: А кад се по ро ди и ће да иде мо у ком ши лук 
се по ро ди ло и ба ба ка зу је и(ли) на на ка же да иде мо али ће да му по не се мо ме си мо 
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кра вај # и *ку дељ ћу влну ће му ту ри мо, па и па ру ће му по не се мо и па ру али да не 
гол кра вај. Кра ва јац ве ли ба ба и на на ка зу ју да не бу де гол кра вај не го ће да ту ри мо 
уз кра ва јац ку дељ ћу влну. Дру го не ма ка кво. 
САГ1: (02.37) [...] а му шко кад се ро ди то је. И # и ће да му но си мо та мо. И ба ба Ра да 
ка зу је: „Аха ***” ка же ее # „му шко де тен це. Ће си има мо ве ли (под) под мла дак, а(х)а 
под мла дак ће си има мо” ка же. „И овај ку ћа ће има под мла дак чим има му шко де тен це.” 
„Па где је?” „Ајд(е) ће д’ иде мо го ре.”
САГ1: (06:50) [...] она се по ро ди ла, ми смо га узе ле и про ку па ла га про ку па ле га и 
у уви ле га и ми кад уле зе мо оно она се дла. Сад кол ко ће да ле жи? Се дла, се дла ова ко 
и ње га др жи. И и сад кол ко ће та мо да се ди? Си гур но ма ло # па тол ко кол ко је дан дан 
док се ***. За ви си ка да се по ро ди ла. Ако се ују тру по ро ди ла на у ве че ће да уста не 
и та ко на кре вет ће да се ди.
САГ1: (08:55) [...] при ча мо ја сна ја ве ли: „Не смем да по ве дем кра ву на во ду”, ка же. 
„Овај тол ко има гад не гад не очи до ка ру је ов де”, ка же „ов це и кад је увр нем” ка же 
„те ле не ће да си са те ле не ће да си са”. 
НА ЗИВ ФАЈ ЛА: Bal ta Be ri lo vac TV 3 2015
САГ1: (17:35) Во ди ла ни ба ба у цр кву. # Е(ј) ће да иде мо. Па па као де ца # као де ца. 
[...] Кад та мо у цр кву, ми ће да клек не мо на ко ле на # а оно та ко оста ло. Ми ће клек-
не мо и сад ми та мо тај поп чи та и ће да се про вла чи мо. Ка ко сви се про вла че и ми 
ће се про вла чи мо кроз ***.
САГ1: (24:25) И мо ре и сад и сад ов де ка кад кад ви ди мо јел по са ди ле смо гра ди не 
што што ни тре ба па ће да га уби је па не ма ни шта.
САГ1: (24:50) [...] али та ко ни ба ба ка зу је: „Са мо ве ли окај те.” „Окај те”, ка же. „И оно 
ће га од не се”, ве ли. „Ће га од не се та мо у го ру.”
САГ1: (25:25) Па кад се збе ре мо па ве ли мо ће ни се сме ју # ће ни чу ју ми смо го ре 
на бр до па ће ни чу ју ће ни чу ју у се ло па ће да ка жу ка квој ово овол ко ока ју. Та ко 
је би ло. Та ко је би ло.
НА ЗИВ ФАЈ ЛА: Bal ta Be ri lo vac TV 4 2015
САГ1: (00:45) Не мој д’ иде мо по ди др во # не, не, та ко ни при ча ли ста ри не мој д’ 
иде мо по ди др во, ће ни уби је гром. 
САГ1: (04:37) Још ти сла ба ко си ца ти сла ба. Али ја во лим ви дим ка ко # та мо # Кад 
ти по ра сте ми ће ти спле те мо.
НА ЗИВ ФАЈ ЛА: Bal ta Be ri lo vac TV 1 2015
САГ2: (01:45) На сва ки два са та ле ко ве пи јем. Али кво ћеш. # Мо ра да се жи ви. Нећ’ 
се мре.
САГ2: (13:24) Кад ме до ве до ше они ми ка зу ју: „*** е у оној ку ћу ће те во ди мо.” 
САГ2: (13:43) [...] и по сле дој до ше и ја се оже нил. Де ветн(а)есту го ди ну. Стра ме ћу 
оста ре.
САГ2: (18:30) Ре че # „Кад би има ла сук њу так(в)у да ми да јеш.” „Па”, ре ко „ако ти 
да дем сук њу ту ја ћу го ла да оста нем. Не ма за ме не.”
САГ2: (24:55) А ру ка ви ако су тьнки оно не ће да се опе ре не го пожлте.
САГ2: (25:57) Ту риш га на зем оно не ће.
САГ3: (26:18) Па јел имаш тај са пун да јој по ка же мо? САГ2: А? САГ3: Са пун јел имаш 
оне коц ки це да јој по ка же мо? САГ2: Има, има, ете га го ре. САГ3: Где го ре? САГ2: 
Ок ни Ми ку она ће га нај де.
НА ЗИВ ФАЈ ЛА: Bal ta Be ri lo vac TV 2 2015
САГ2: (08:48) Ти мо је то ов це. # Ће из ле зну оне ов де. 
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ИСТ: (09:00) А је су ишли одав де љу ди у руд ник да ра де? САГ2: Па ишли оно тој у 
Бор у руд ник. (ИСТ: Аха). Али те ра ју. Рас по ре де ко ји ће да иду. Де сет ли два на ест 
ли. И от ка ра ју и(х) до ле. Не *** да иду са ми. 
САГ2: (21:02) Уз ни си не ће се из вр не.
НА ЗИВ ФАЈ ЛА: Bal ta Be ri lo vac TV 1a 2015
САГ3: (17:05) [...] тој око му ма ло ра ње но. Он је по чи ну ка пе тан био отац ми. А ја 
ка ко ћу га ис пи там сьг дал ви ди: „Ви диш ли та те [...]”

МЕ СТО: Ста ра Кал на
НА ЗИВ ФАЈ ЛА: Sta ra Kal na 2 BS 2015
ИСТ1: (3:00) А одав на ов де у Кал ну у Бе ле ви цу ов це има ло до ста? САГ: Ууу сва ђа ли 
се за по пу то ве та мо овој друм ско кој че да пре тек не да на па се.
ИСТ1: (4:00) Али тој за меч ку ту ка ко тој ишло? САГ1: Па оста ви га, где га си не 
меч ка че да дој де а не ма не го ба ја ги там...
ИСТ2: (6:30) А от ку де се узме зе мља за те цреп ње? САГ1: Па има си не ка # Овам 
негде ко па ли. Ку де # Бо сан ку та мо и кам ва рош у брег има. Она дој де као (по ка зу је 
ру ком) гли на ва не ка зе мља и од њу се пра и ло. Пра и ло се и # Е са(к) ћу ти ка жем тој 
да сни маш. Ни је има ло пра шак, ни је има ло са пун.
САГ1: (7.45) [...] на пра ви мло го леп са пун. А ја не мам от кво тол ко да ску пим тој да 
пра им. За ко ље мо по ја ре ту и јед но дру го. Квој че то да на пра ви. Сви ње не ко ље мо 
ов де ни.
САГ1: (8:50) Ту је смо пра и ли ку ћу, ци глу све. Муж ми ве ли: „Де ца, че гле да(ј)у игра-
ли ште до ле.” Он ми слио то је че да бу ду де ца ту и да се ду.
САГ1: (10:20) Па на Ве ри ге се ку ва ло. И мле ко # ко тлен це # има ло. Ти кве ску ваш. 
Оно дру го све. За сви ње има ло. Ове раз ру ши ло се. И овој че пад не. (по ка зу је по гле дом)
НА ЗИВ ФАЈ ЛА: Sta ra Kal na 3 BS 2015
ИСТ1: Ви дим ре но ви ра ју ку ћу. САГ1: (00:20) Да, да сре ди ли ју. И он де ку пи ли плац 
до Сла џа на онам што но бе ше на во до ин стал тер. Иии # па че си се вр ну ***.
НА ЗИВ ФАЈ ЛА: Sta ra Kal na 4 BS 2015
САГ1: (4:39) Јед на успо ме на си не шта ч*** шта да ра диш. *Оно Љу деј не че тро ше 
па ре. А ја # ма лу пен зи ју имам. Ос(о)м иља да. По по ла при мам. Де ца ва ми узе ла тражи-
ли ја*** шпо рет да ми ку пе. Шпо рет ми стар. Они ве лу пре шла сам го ди не не чу да 
умрем не мо гу да пла те кре ди тат. (сме је се)

МЕ СТО: Вр то вац
НА ЗИВ ФАЈ ЛА: Vr to vac 1 BS 2015
САГ1: (4:20) Узе ла, не мог да ис пре ши вем сук ње. ГОСТ: *** па да САГ1: Опа де све, 
па не ће па не ће па... ГОСТ: Не ма, стар чо ек шта да ра диш.
НА ЗИВ ФАЈ ЛА: Vr to vac 2 BS 2015
САГ1: (01:15) Не знам ви ше кво ћу ти ка зу јем. 
НА ЗИВ ФАЈ ЛА: Vr to vac TV 1 2015
САГ2: (5:15) [...] на Бо га по вој ни ца. Па се у њу ста вља пар ка. Па се уве чер ло ми ко 
ју на ђе пр ви ће има сре ћу. (сме је се) (ИСТ: Аха.) Кој си има сре ћу он си има.
САГ2: (8:56) Ја имам пре у ну ку. На ка ми он да на то ва ри играч ке. Па ве лим: „Си не, 
шта ће ти ово? Ве ли: „Ба ка, да се играм.”



159СТЕ ПЕН ГРА МА ТИ КА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ ФУ ТУ РА ПР ВОГ У ТИ МОЧ КИМ ГО ВО РИ МА

МЕ СТО: Ја ло вик Из вор
НА ЗИВ ФАЈ ЛА: Ja lo vik Iz vor 1а BS 2015
САГ1: (00:25) А тој су му шка тле. И овој су ми је се ни це. Оне ће се ско ро да да се рас-
цве та ју.
НА ЗИВ ФАЈ ЛА: Ja lo vik Iz vor 1b BS 2015
САГ1: (4:00) Цве ће # бе ре мо по пла ни ну. Ће да уз*емо да # пре те мо вен ци.
ИСТ: (5:26) А јел то на тај дан? На на Ђур ђев дан? САГ1: Да, да. ИСТ: И тад се ... Ал 
то се зна ло сва ко ка ко се че те уши? САГ1: Па ссс тој ко ји ста ри љу ди они зна ју па 
то по мал чи цо го ре на вр (ИСТ: Аха) а не до ле у оно[...] Оно ће да умре. И та ко.
САГ1: (08:39) Ја чим гр ми ја бе жим. И на би јем пр сти у уши и ни шта. A oни оне ми 
се сме ју. Ма смеј те се ви кол ко оће те # ме не стра.
ИСТ: (9:00) Ср би јан ка не ће да при ча. Да вре ви. САГ1: Па не ће. Она pa она је го спо ђа, 
а ја сам се љак.
САГ1: (16:20) „Да нас се не би је” [...] Ја сам ти ре кла то ја не смем да нас да по ме нем. 
„Не мо е не мо ме ти иза зи ваш. Саг ће да те игра # мир ко.”
САГ1: (18:05) Ма ти се ка ра, ока: „Не мо да ди раш оно ће да ти тај се под љу ти па ће 
ти од се чу ру ку.” Оће ре ко ми од се чу. И пе чем лук.
НА ЗИВ ФАЈ ЛА: Ja lo vik Iz vor 2 TV, 19. 9. 2015.
САГ1: ( 00:01) [...] Она си ов де са ма у се ло ово по ви ше. И та ко се са ста ви мо да си 
по при ча мо ста рин ски и: # Та је ба ба да ле ко ли оста ла дал ће дој де ско ро? 
САГ2: (04:20) Ма ши на што се ши је. ИСТ: Али то она ко ја се га зи до ле? САГ1: Да, 
да, да, да, да, да бо ме, да бо ме што се га зи. Зна чи ви оће да осни ва те па по сле да пу-
шта те на те ле ви зор? 
САГ1: (6:05) (до ла зи ком ши ни ца) (ви че) Ајд овам да ка зу је мо на де вој че во ка кво 
[...] Оста ви тој туј. САГ3: Не мо гу идем го ре д’ од не сем ства ри. САГ1: Па ја ти сад 
идем а де вој че во оће да вре ви мо бре. САГ3: Са ћу дој дем. САГ1: Ааа ја ћу те че кам 
[...].
САГ1: (13:00) Не знам за ба ри ла сам. Ја до ста ја до ста ка за. Ће на пра ве це лу се ри ју 
сас ме не. 
САГ1: (17:05) А до бро. Она јед но сни ма ти дру го и ће са ста и те и ће да бу де. Ме не 
има да слу ша ју сви. ИСТ: Аха. САГ1: Ако не ка ја сам ста ра, ћу умрем па не ка да 
оста(в)им успо ме ну.
САГ1: (19:00) А до ка да ли ће бу де овај се ри ја „Се ло го ри а ба ба се че шља”? ИСТ: 
Не знам. Не пра тим ја то баш. Знам знам от при ли ке она ко али # не знам. САГ1: А 
ви ка ко ће *** (бу ка) да на пра ви те? ИСТ: Па ми ће мо да ску пи мо све при че ов де из 
ва шег кра ја ка ко се не кад жи ве ло па ће мо он да то да об ја ви мо на ин тер не ту. САГ1: 
Аа аа. ИСТ: Па сад не знам дал ви има те де цу али ми ће мо то да да ја ви мо ов де у би-
бли о те ци кад бу де би ло па зна ће се, ве ро ват но ће те ви то и да чу је те. (САГ1: Аха, аха) 
То ће ве ро ват но до го ди не да бу де. Јер док ми сре ди мо и ми има мо до ста ма те ри ја-
ла. САГ2: *** ће бу де на ве сти или на те ле ви зи ју?
САГ2: (21:20) Зет ће ми бу де сьг и он за # *** до Пе тров дан онам на ле то на вр шил 
да бу де у пен зи ју он. Ћер ка ми она ку ћи као и сва ка. Али кад ми # где ће то де те?
САГ1: (22:30) Ко ји нај де па ра он ће га зда. Ко ји нај де ва суљ кром пир он ће ко пач ов чар.
САГ1: (23:15) А тој на ле бац се на ту ра све јед но дру го и кад се са ста ве да ру ча ју они 
на ло ме леб. И ко ји нај де ка кво он ко ји нај де ма ру зов он ће ко пач. Ко ји нај де *** он 
ов чар. Ко ји нај де па ру он ће га зда. И од и дрен ту ра мо бр сти ну. Ко ји нај де дрен це 
дрв це то он ће здрав.
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САГ1: (24:55) Има саг ву ко ви код нас пу но. ИСТ: Мхм. САГ1: Има има *** САГ2: 
Оно да нас сви ву ко ви. (***) Да нас сви ву ко ви (сме је се) ха ха па ре ко сви ву ко ви да нас. 
САГ1: Па не ма но ми ће се по ди ги мо не ма не ма љу ди не ма ни ка во. Ће ни по је ду и нас.
САГ1: (25:30) Ај де. Ви си по при чај те ту и сас На ду а ја имам да пу штам ов чи це идем 
да и(х) пу штим а ти до кле че каш дру га ри цу ви си по при чај те. САГ2: Па де по се ди 
бре. САГ1: Па ја по се де ла. САГ2: Го ре не маш ни шта. САГ1: Ви диш да се *** (О)ће 
да пу штим ов чи це ја ил не ће да по па су ју. САГ2: Не маш го ре ***па су ју *** а сад ти 
ово дру штво неш да нај деш ни ка да.

МЕ СТО: Ал ди на Ре ка
НА ЗИВ ФАЈ ЛА: A.Re ka u Sti pi ni 1 SPBR 22.08.2016
ИСТ: Она ми ре че да дој де мо да вре ви мо САГ1: *Мал (ма јел) оће да до ђе код ба бу? 
САГ2: (5:35) Ел има ло крст го ре у се ло? САГ1: Има, има, има [...] Има крст. Саг оно 
не ма ни кој. Не иду. Кој ће д’ иде?
САГ2: (11:47) При чај кад ти би ла свад ба. САГ1: Па оћу да при чам бре ја не знам 
к’о ме зо ву.
НА ЗИВ ФАЈ ЛА: A.Re ka u Sti pi ni 3 SPBR 22.08.2016
САГ3: (01:27) А ти, оћеш и ти *свај ко? А? А? Не? Ја ви дим да си се не што уде си ла? 
Је ло, кад ће да до ђе ови је ком ши је? Је су сти гли од мо ра?
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Mir ja na Mi rić

THE DE GREE OF GRAM MA TI CA LI ZA TION 
OF DE-VO LI TI VE FU TU RE IN TI MOK VER NA CU LAR

S u m  m a r y

This pa per de als with the pro cess of gram ma ti ca li za tion of de-vo li ti ve fu tu re as one of the 
pro mi nent lin gu i stic fe a tu res of the lan gu a ges of Bal kan Sprac hbund. It in ve sti ga tes the con tem po rary 
form of the fu tu re ten se in the fra me work of gram ma ti ca li za tion the ory, with par ti cu lar fo cus on the 
con tact-in du ced gram ma ti ca li za tion cha rac te ri stic of Bal kan Sprac hbund. The aim of the pa per is 
to qu an ti ta ti vely il lu stra te the de gree of gram ma ti ca li za tion of de-vo li ti ve fu tu re in the Ti mok ver-
na cu lar, as well as the loss of in fi ni ti ve form and its sub sti tu te with su bjun cti ve da-con struc tion.

The re se arch is con duc ted on the aut hen tic ma te rial from the Ser bian Ti mok ver na cu lar, ta ken 
from the DA BI da ta ba se (Di gi tal ni ar hiv Bal ka no loš kog in sti tu ta – Di gi tal Ar chi ve of In sti tu te for 
Bal kan Stu di es). The analysis is ba sed on the sam ple of 256 exam ples of fu tu re ten se and full af fir-
ma ti ve and ne ga ti ve forms of the vo li ti o nal verb hte ti (want), ta ken from the spe ech sam ples of 30 
na ti ve spe a kers from 12 vil la ges.

The re sults in di ca te the ab sen ce of the synthe tic type of fu tu re ten se, gi ven that the spe a kers 
used only the analytic type. In ad di tion, a high de gree of gram ma ti ca li za tion of de-vo li ti ve fu tu re is 
no ti ced. It is shown that, along with fu tu re ten se mar kers in Mo dern Gre ek (tha), Bul ga rian (šte), 
Ma ce do nian (ke), Al ba nian (do), Ro ma ni (ka), and Aru ma nian (va), the fu tu re ten se mar ker in Ti mok 
ver na cu lar (će) is an unin flec ted ten se form – the fro zen form of the 3rd per son sin gu lar of a vo li ti o nal 
verb me a ning ‘want’ (xot ěti in Bal kan Sla vic) which has tur ned in to an in va ri a ble par tic le fol lo wed 
by a main verb in flec ted for per son. Apart form the 1st per son sin gu lar form (ću), which is still an 
in flec ted au xi li ary, the Ti mok ver na cu lar shows com ple te gram ma ti ca li za tion of the vo li ti o nal verb 
in the fu tu re ten se. The fi nal pha ses of gram ma ti ca li za tion are pre sent, na mely the de ca te go ri za tion 
(the loss in morp hosyntac tic fe a tu res of the erstwhi le vo li ti o nal verb), as well as the ero sion (the loss 
in the pho ne tic con tent, gi ven that će has tur ned in to an unin flec ted cli tic). With re gard to the loss of 
in fi ni ti ve, the analysis exem pli fi ed the com ple te ab sen ce of in fi ni ti ve, both from the fu tu re ten se and 
from the con struc ti ons fol lo wing the full forms of the verb hte ti. The spe a kers used only su bjun cti ve 



164 МИР ЈА НА МИ РИЋ

da-con struc ti ons. Furt her mo re, the va ri a tion in the use of the su bjun cti ve da form has been ob ser ved: 
con struc ti ons with and wit ho ut da are equ ally pre sent in the cor pus.

The re se arch re in for ces the idea of uni ver sal lin gu i stic ten dency to wards analytism, which 
ge ne rally cha rac te ri zes gram ma ti cal bal ka nisms.

Бал ка но ло шки ин сти тут СА НУ [Примљено: 31. мар та 2017;
Кнез Ми ха и ло ва 35/IV, 11000 Бе о град, Ср би ја  при хва ће но: 15. ма ја 2017]
man dic.mir ja na@g mail.com 
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Дој чил Вој во дић

О ГРА МА ТИЧ КОМ СТА ТУ СУ ИМ ПЕ РА ТИВ НОГ  
ИН КЛУ ЗИ ВА У РУ СКОМ, СРП СКОМ И ДРУ ГИМ  

СЛО ВЕН СКИМ ЈЕ ЗИ ЦИ МА*

У ра ду се раз ма тра зна че ње и упо тре ба сло вен ског им пе ра ти ва с по себ ним освр том 
на ста тус „по ли морф ног” им пе ра тив ног ин клу зи ва (1. л. мн.) у ру ском је зи ку у по ре ђе њу 
са ана лог ним об ли ци ма у дру гим сло вен ским је зи ци ма. С об зи ром на то да да те фор ме 
у ру ском је зи ку, за раз ли ку од функ ци о нал но исто вет них фор ми у срп ском, пољ ском и 
дру гим сло вен ским је зи ци ма, фор мал но ни су им пе ра тив не (јер не чи не оп шту мор фо-
ло шку па ра диг му са 2. л. јд. и мн. им пе ра ти ва), оне се ана ли зи ра ју са функ ци о нал но-гра-
ма тич ког аспек та ка ко би се са гле дао и утвр дио сте пен њи хо ве гра ма ти ка ли зо ва но сти 
ка ко у ру ском та ко и у оста лим сло вен ским је зи ци ма.

Кључ не ри је чи: ин клу зив ни им пе ра тив, 1. л. мн., ка у за ци ја, гра ма тич ки ста тус, 
ру ски, срп ски и дру ги сло вен ски је зи ци.

The pa per di scus ses the me a ning and use of Sla vic im pe ra ti ve with a spe cial over vi ew 
of its sta tus of a “polymorp hic” im pe ra ti ve in clu si ve (1st p. pl.) in the Rus sian lan gu a ge in 
com pa ri son with the ana lo go us forms in ot her Sla vic lan gu a ges. Due to the fact that the se 
forms in the Rus sian lan gu a ge, un li ke fun cti o nally iden ti cal forms in Ser bian, Po lish and ot her 
Sla vic lan gu a ges, are not for mally im pe ra ti ve (be ca u se they do not form the ge ne ral morp ho-
lo gi cal pa ra digm shift from the 2nd p. sing. and pl. im pe ra ti ve), they we re analyzed from the 
fun cti o nal-gram ma ti cal aspect in or der to vi su a li ze and de ter mi ne the ex tent of the ir gram-
ma ti ca li za tion both in Rus sian and in ot her Sla vic lan gu a ges. 

Key words: in clu si ve im pe ra ti ve, 1st p. pl., ca u sa tion, gram ma ti cal sta tus, Rus sian, Ser-
bian and ot her Sla vic lan gu a ges.

1. Увод.Као што се сва ки акт (про цес) ис ка зи ва ња од ра жа ва у са мом 
ис ка зу, та ко и сва ко обра ћа ње адре сан та адре са ту на ла зи свој од раз у од го-
ва ру ју ћем ис ка зу – би ло им пе ра тив ном, во ка тив ном или не ком дру гом, за 
ко ји је ка рак те ри стич на про спек тив на (пре зент ско-фу ту рал на) пер спек ти ва. 
У да тим ис ка зи ма од нос адре сан та пре ма адре са ту и са мом са др жа ју ис ка за 
се не са мо од ра жа ва већ и ак ту е ли зу је. Дру гим ри је чи ма, та кви ис ка зи, као 
по себ не ак ту е ли за ци о не ка те го ри је од ра жа ва ју „од нос са др жа ја ис ка за пре-
ма ствар но сти са ста но ви шта адре сан та” (БОНдАРКО 1990: 6). То зна чи да се 
они ре а ли зу ју у окви ру та квог про стор но-вре мен ског де ик тич ког пла на ко ји 

* Овај при лог на стао је у окви ру на уч них про је ка та Опис и стан дар ди за ци ја са вре ме ног 
срп ског је зи ка (бр. 178021) и Је зи ци и кул ту ре у вре ме ну и про сто ру (бр. 178002), којe 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.

Рад пред ста вља об ра ђе ни из ва дак из ши рег ис тра жи ва ња сло вен ског им пе ра ти ва. По-
што је зна ча јан круг пи та ња из да те обла сти већ био пред мет на ше ана ли зе (в., по ред оста лог: 
вОйвОдИЧ 1998; вОјвОдИЋ 2002a; 2003), ми по је ди не аспек те, иа ко су не по сред но ве за ни за 
на зна че ну те му, не ће мо раз ма тра ти де таљ но, већ са мо у оној мје ри у ко јој је то нео п ход но за 
до дат ну по твр ду са да шњим ис пи ти ва њем до би је них по да та ка и ре ле вант них за кљу ча ка о 
раз ли чи тим мо гућ но сти ма упо тре бе и гра ма тич ком ста ту су ана ли зи ра них об ли ка. Та ко ђе и 
ег зем пли фи ка ци ја, као и ли те ра ту ра о да тој те ми, на во ди се у члан ку се лек тив но. 
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укљу чу је не са мо ван је зич ки тре ну так го во ра већ и раз ли чи те праг ма тич-
ко-де ик тич ке ком по нен те, као што су ја – ти – са да – ов дје – ово. Упо тре ба 
им пе ра ти ва уви јек има праг ма тич ке раз ло ге, као, уо ста лом, и сва ка мо дал на 
(су бјек тив но-мо дал на) упо тре ба би ло ко јег је зич ког сред ства ко је од ра жа ва 
на ве де ни од нос адре сан та пре ма адре са ту и са мом са др жа ју ис ка за. Пре ма 
то ме, им пе ра тив као гра ма тич ки об лик тре ба по сма тра ти у свје тлу ко му ни-
ка тив них мо дал них од но са, и то у окви ру ис ка за, чи јом је ре а ли за ци јом 
ире ал ну си ту а ци ју мо гу ће тран сфор ми са ти у ре ал ну, а то су сви они ис ка зи 
ко ји на овај или онај на чин пред ста вља ју у нај ши рем сми слу ри је чи је зич ку 
ка те го ри ју апе ла тив но сти – по ли се ман тич ку ка те го ри ју, у чи јој осно ви ле жи 
ин тен ци ја, од но сно ка у за тив на ори јен та ци ја (и ути цај) на са го вор ни ка (адре-
са та) и ње го во (из)вр ше ње од ре ђе не (ка у зи ра не од стра не адре сан та) рад ње 
(уп., по ред оста лог: ИсАЧЕНКО1960:473–474;шТЕлИНГ1982;ХРАКОвсКИй1980;
1990;БИРюлИН1990;АПРЕсяН1995:21–22;ПИПЕР1997:82–85;мИРИЧ1997;мА
слОвА1998;2008a;вОјвОдИЋ2000;2003;Tošović2001:257–262;ПИПЕРи др.
2005:649–679). Без об зи ра на то што им пе ра тив ност чи ни тек је дан од аспе-
ка та да те по ли се ман тич ке ка те го ри је, тре ба ис та ћи да она, за хва љу ју ћи, при-
је све га, соп стве ном мор фо ло шком из ра зу, мо же да се – на ко му ни ка тив но-
-син так сич ком пла ну – ре а ли зу је по мо ћу ра зних сред ста ва и на раз ли чи те 
на чи не, али, пр вен стве но, у окви ру спе ци фич них са мо стал них – им пе ра тив-
них – ис ка за. По ред овог, фор мал но-гра ма тич ког (мор фо ло шког) сред ства 
из ра жа ва ња ка те го ри је апе ла тив но сти, у нај у жој ве зи с ње ним функ ци о ни-
са њем су во ка тив ни, пер фор ма тив ни и ин тер о га тив ни ис ка зи, као сред ства, 
чи ја упо тре ба пред ста вља ре зул тат лек сич ко-гра ма тич ке и син так сич ке спо-
ји во сти, као и праг ма тич ке усло вље но сти. Ми ће мо овом при ли ком кроз при-
зму оп ште им пе ра тив не па ра диг ме по себ но раз мо три ти јед но од сред ста ва 
из ра жа ва ња им пе ра тив не се ман ти ке –ин клу зив ни им пе ра тив, при је све га у 
свје тлу ње го ве гра ма ти ка ли за ци је, а ди је лом и у свје тлу ње го ве пе ри фер не 
уло ге у из ра жа ва њу по је ди них аспе ка та фу ту рал не се ман ти ке.

2. КАТЕГОРИјАИмПЕРАТИвНОсТИИсРЕдсТвАњЕНОГИЗРАжАвАњА(ОПшТИПРЕГлЕд).
Им пе ра тив ност се ре а ли зу је по себ ним мор фо ло шким из ра зом – об ли ци ма 
им пе ра ти ва, али и дру гим сред стви ма (уп., по ред оста лог: БЕлИЋ1999:390–
391;сТЕвАНОвИЋ 1979: 704–705; вОлОдИН–ХРАКОвсКИй1983;lehMann1989;
БИРюлИН1990;мОлОшНАя1990;1995;ХРАКОвсКИй1990;1992;ХРАКОвсКИй–
вОлОдИН2002;ПИПЕР1997:84–85;ПИПЕРи др.2005:659–670;ПИПЕР–сТОјНИЋ
2002:262–264;вОйвОдИЧ1998;2000;вОјвОдИЋ2002а; 2002б; 2003;мАслОвА
1998;2008а;2008б;ForTuin 2000;БАРЕНТсЕН 2003а; ИЗОТОв2007;фЕКЕТЕ2008;
мАслОвА–ЗвЕКИЋдУшАНОвИЋ2013). Ме ђу тим, без об зи ра на то у ко јем је 
ли цу или бро ју им пе ра тив на фор ма или, уоп ште, сред ство ко јим се ис ка зу је 
ова ка те го ри ја, уви јек се ра ди о од но су 1. л. пре ма 2. л.Тај од нос (ин тер)ко-
му ни ка ци је екс пли ци тан је, по пра ви лу, код ди рек ти ва, тј. им пе ра ти ва 2. л. јд. 
и мн. Уп.: 

(1) – Пе ре дай, что бу дет сде ла но, – отве тил Во ланд и при ба вил, при чем глаз 
его вспыхнул: – И ֲо кинь меня не ме длен но (БУлГАКОв 1982: 291); 
– Możeszpowiedzieć, że zo sta nie to zro bi o ne – od po wi ed ział Wo land i do dał, 
a oko mu przy tym błysnęło: – I opuść mnie natychmi ast (bułhakow 1996: 435);
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– По ру чи да ће све би ти учи ње но – од го во рио је Во ланд и до дао, а ње го во 
је око за плам са ло: – и од мах ме оста ви (БУлГАКОв 1980: 386);1

(2) Прощайֳесь с под ва лом, ֲрощайֳесь ско рее (БУлГАКОв 1982: 298);
Pożeg naj cie się, pożeg naj cie się co prędzej z waszą piw niczką (bułhakow 
1996: 447);
Опра штај те се од по дру ма, опра штај те бр же (БУлГАКОв 1980: 396).

2.1. До дај мо ус пут да вр ло че сто по себ ну функ ци ју има из бор свр ше но га 
(СВ) или не свр ше но га ви да (НСВ) им пе ра тив ног об ли ка (в. по ред оста лог: 
ПАдУЧЕвА 1996; benacchio1997;2002;2005а;2007;2010;2013;БЕНАККИО2004;
ХРАКОвсКИй1988;ЗОРИХИНАНИльсОН2004;шАТУНОвсКИй 2004; ПОПОвИЋ 2005: 
1008); у ру ском се је зи ку (па и пољ ском, иа ко у не што ма њој мје ри) упо тре-
бом СВ (на ро чи то од гла го ла кре та ња) из ра жа ва, по пра ви лу, ка те го рич ка 
им пе ра тив ност (као што је на ред ба, хи тан по зив у без из ла зној си ту а ци ји и 
сл.), а упо тре бом НСВ – бла жи сте пен им пе ра тив но сти, док је у срп ском је-
зи ку нај че шће обр ну то – СВ из ра жа ва бла жи сте пен им пе ра тив но сти, а НСВ 
– ка те го рич ки. Уп. сље де ће при мје ре: 

(3) Я от крыл двер цу, так что жар на чал об жи гать мне ли цо и ру ки, и шеп тал: 
– Доֱа дайся [СВ], что со мною слу чи лась бе да. При ди, ֲри ди, ֲри ди! [СВ] 
(БУлГАКОв 1982: 120–121);
Ot worzyłem  dr zwic zki tak, że żar pa lił mi twarz i ręce, i szep tałem: – Domyśl się 
[СВ], że ze mną jest źle... Przyjdź, przyjdź, przyjdź!... [СВ] (bułhakow 1996: 179);
Отво рио сам вра та, та ко да је вру ћи на па ли ла мо је ли це и ру ке, и шап тао: 
– До сје ти се [СВ] да се са мном де си ло зло. До ђи, до ђи, до ђи! [СВ] (БУл
ГАКОв 1980: 158);

(4) – Ты ло жись [НСВ], – при ка за ла Мар га ри та (...) (БУлГАКОв 1982: 195);
– Kładź się [НСВ] – po le ciła Małgor za ta (...) (bułhakow 1996: 293);
– Ти лег ни [СВ] – на ре ди ла је Мар га ри та (...) (БУлГАКОв 1980: 260);

(5) – Са ди ֳ есь [НСВ] в ма ши ну, – ска зал Аза зел ло (...) (БУлГАКОв 1982: 238);
– Wsi a daj cie [НСВ] do sa moc ho du – po wi ed ział Azaz zel lo (...) (bułhakow 
1996: 356);
– Се ди те [СВ] у ко ла – ре као је Аза зел (...) (БУлГАКОв 1985: 289).

2.2. Сва оста ла сред ства из ра жа ва ња ка те го ри је им пе ра тив но сти (ко ја 
под ра зу ми је ва (ин тер)ко му ни ка циј ски од нос 1. л. пре ма 2. л.) мо гу се схва-
ти ти као им пли цит на сред ства. 

2.2.1. По себ но мје сто ме ђу та квим сред стви ма при па да им пе ра тив ном 
об ли ку 1. л. мн., тзв. ин клу зи ву (ко јем ће мо по све ти ти ши ри одје љак; в. па ра-
граф 3). У ру ском је зи ку, за раз ли ку од пољ ског, или пак срп ског (у ко јем се, 
по ред гра ма ти ка ли зо ва ног об ли ка 1. л. мн. им пе ра ти ва, мо же ин клу зив но 

1 Илу стра тив ни ма те ри јал у ра ду да је се обич но на три је зи ка – ру ском, пољ ском и срп-
ском, ко ји, као пред став ни ци три основ не гру пе сло вен ских је зи ка, мо гу да по кри ју до вољ но 
ши рок спек тар функ ци о ни са ња им пе ра тив них сло вен ских фор ми. При мје ре и њи хо ве пре-
вод не екви ва лен те на во ди ће мо нај че шће упра во тим ре дом (ру ски – пољ ски – срп ски је зик), 
осим у спе ци фич ним слу ча је ви ма ка да са мо из ла га ње ма те ри је и ар гу мен та ци ја зах ти је ва ју 
дру га чи ји ре до сли јед, што је ве за но углав ном за спе ци фич ност не ког од по ре ђе них је зи ка, или 
пак за из вор при мје ра.
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да упо тре би и 1. л. мн. им пе рефк тив ног пре зен та, као и кон струк ци ја „да + 
1. л. мн. пре зен та” са пар ти ку ла ма хај де/хај де те/хај де мо и дај/дај те или без 
њих), у функ ци ји им пе ра ти ва 1. л. мн. ко ри сти се ви ше (ин клу зив них) фор-
ми, гдје се из два ја спе ци фич на упо тре ба фу ту ра, ко ји се у том слу ча ју го то во 
и не раз ли ку је од им пе ра ти ва. На по ми ње мо да су те фор ме ру ског ин клу зи ва 
(с об зи ром на сте пен гра ма ти ка ли за ци је) ме ђу соб но рав но прав не. Уп.:

(6) – Слу шайте, то ва рищ ба тальон ный ко мис сар, – ска зал он, пре о до ле вая 
не же ла ние первым за го во рить о том, что ну жно ехать обрат но, – да вайֳе  
вер немся ки ло ме тра на два – на три (сИмОНОв1977: 65);
– Posłuc haj cie, to warzysz u ko mi sar zu ba ta li o nu – zdecydo wał się wreszcie 
pi erwszy za pro po no wać – cof nijmy się o jakieś dwa, trzy ki lo me try (siMonov 
1984: 80);
– Чуј те, дру же ба та љон ски ко ме са ру, – ре че он, са вла ђу ју ћи же љу да не 
поч не пр ви раз го вор о по врат ку на траг – хај де да се вра ти мо јед но два 
ки ло ме тра на зад (сИмОНОв 1962: 71);

(7) – А как ва ша фа ми лия? – (...) За бу дем о ней (БУлГАКОв 1982: 112);
– А jak pa na na zwi sko? – (...) Puśćmy to w niepamięć (bułhakow 1996: 167);
– А ко је је ва ше пре зи ме? – (...) За бо ра ви мо га (БУлГАКОв 1980: 148).

2.2.2. Упо тре ба сло же них им пе ра тив них об ли ка 3. л. јд. и мн., тј. пе ри-
фра стич них кон струк ци ја ко је се са сто је од пар ти ку ле не ка у срп ском, од но-
сно ֲусֳь/ֲу скай у ру ском и ni ech/ni ec haj у пољ ском је зи ку2 и 3. л. јд. и мн. 
пре зен та НСВ и СВ, мо же се по сма тра ти као по сре дан на чин ис ка зи ва ња 
пре скрип ци је. Уп.:

(8) Пусֳь Пу шкин им сда еֳ валюту. Не ту! (БУлГАКОв 1982: 140);
Ni ech im Pus zkin wa lu tę zda je. Nie mam! (bułhakow 1996: 208);
Не ка им Пу шкин пре да ва лу ту. Ја не мам! (БУлГАКОв 1980: 184).

2.2.3. Ми шље ња о то ме да ли је мо гу ћа им пе ра тив на упо тре ба ау то пре-
скрип тив них об ли ка (као об ли ка 1. л. јд. им пе ра ти ва) у на у ци о је зи ку су 
по ди је ље на. На и ме, јед ни лин гви сти сма тра ју да им пе ра тив на па ра диг ма не 
мо же да има об ли ке 1. л. јд. (в., нпр.: НЕмЕшАйлОвА 1961; РГ70: 414; мУЧНИК
1971 и др.), док дру ги по ку ша ва ју да до ка жу ка ко по сто је не ки об ли ци ко је 
тре ба по сма тра ти ис кљу чи во као 1. л. јд. им пе ра ти ва (в., нпр.: ХРАКОвсКИй 
1990: 195–197; ХРАКОвсКИй – вОлОдИН 2002: 115–119; vuković1991; сТЕшЕвИЧ
2015: 157–175). Да ти об ли ци обра зу ју се на сли чан на чин као и ин клу зив ни 
об ли ци: (а) у ру ском – по мо ћу 1. л. јд. фу ту ра СВ (без су бјек та – лич не за мје-
ни це я), као и ком би на ци јом овог об ли ка (уз пост по зи тив ну упо тре бу су бјек-
та – лич не за мје ни це я) и пар ти ку ле дай/да вай/да вайֳе , од но сно пар ти ку ле 
–ка (–кось); (б) у пољ ском – по мо ћу 1. л. јд. фу ту ра СВ и пар ти ку ле ano/no; 
(в) у срп ском – кон струк ци јом „да + пре зент 1. л. јд.”, као и ње ним спа ја њем са 
пар ти ку ла ма дај/дај те, од но сно хај де/хај де те, де/дед/де де/де дер. Уп. сље де ће 
при мје ре:

2 О раз ли чи тим функ ци ја ма да те пар ти ку ле, в., по ред оста лог: (за рус. јез.) мОлОшНАя 
1990; БИРюлИН 1992; ИОсИфОвА 2012; (за пољ. јез.) topolińsKa 1966; benacchio 2005b; (за срп. јез.) 
ТОПОлИњсКА 1999; hansen 2004: 266; ПОПОвИЋ 2005: 1029.
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(9) – Дай-ка я тебя ֲо це лую, – не жно ска за ла де ви ца (БУлГАКОв 1982: 94);
– Pozwól, że cię ucałuję – czu le po wi ed ziała dzi ewczyna (bułhakow 1996: 139);3
– Хајдеда те по љу бим – не жно је ре кла де вој ка (БУлГАКОв 1985: 111); 

(10) А дай-кось я ֲо ֲ ро бую по ста рой памяти (БУлГАКОв 1982: 303);
Ano, spróbuję i ja, zo baczymy, czy jeszcze umi em (bułhakow 1996: 455);
де да по ку шам и ја као што сам то не кад умео (БУлГАКОв 1985: 368).

Иа ко на ве де ни об ли ци и кон струк ци је ука зу ју на не ку вр сту под сти ца-
ња на рад њу (ау то пре скрип ци ју), то не мо ра да зна чи да они пред ста вља ју 
ка те го ри ју им пе ра тив но сти, а још ма ње дио (1. л. јд.) исте мор фо ло шке (им-
пе ра тив не) па ра диг ме. Чи ни нам се да ни је до вољ но да се са мо на осно ву 
ана ло ги је (од но сно дје ли мич не фор мал не слич но сти) са не ким вре мен ским 
об ли ци ма о им пе ра ти ву го во ри као о ин ди ка ти ву (на тај про блем ука зи ва но 
је и ра ни је; в., по ред оста лог: ПАЗУХИН1974; яКОБсОН 1985: 216–219; уп. ИсА
ЧЕНКО1957; вОйвОдИЧ 1998: 131; БАРЕНТсЕН 2003а; мАслОвА2008в). Им пе ра-
тив, за раз ли ку од ин ди ка ти ва, уви јек се ре а ли зу је у ди рект ном го во ру, кроз 
обра ћа ње адре сан та адре са ту, од но сно кроз њи хо ву ак тив ну (ди ја ло шку) 
ин тер ак ци ју, тј. кроз из во ђе ње та квог го вор ног чи на по мо ћу ко јег адре сант 
(ка у за тор) пре скрип тив но ка у зи ра адре са та (прет по ста вље ног из вр ши о ца 
ка у зи ра не рад ње). На ве де ни об ли ци и кон струк ци је у 1. л. јд. та ко ђе, као и 
им пе ра тив, са др же на мје ра ва ну рад њу, али за раз ли ку од ње га, су бје кат им 
ни је одво јен од рад ње. Пре ма то ме, ови об ли ци мо гу да пред ста вља ју са мо 
од ре ђе на кон тек сту ал на сред ства у ин ди ка тив ној упо тре би, ко ја при па да ју 
дру гој (не им пе ра тив ној) вр сти мо дал но сти, јер се њи ма ис ка зу је од луч ност, 
чвр ста на мје ра адре сан та (су бјек та) да из вр ши од ре ђе ну рад њу, што их при-
бли жа ва ка те го ри ји во лун та тив но сти (а ди је лом и оп та тив но сти), од но сно 
ем фа тич ком из ри ца њу фу ту рал но сти.

2.2.4. По ред на ве де них (основ них) об ли ка за ис ка зи ва ње им пе ра тив не 
пре скрип ци је, сло вен ски је зи ци има ју на рас по ла га њу и дру га сред ства, као 
што су, на при мјер, фу тур ски об ли ци (2. л. јд. и мн.), за ко је је ка рак те ри стич-
на че ста упо тре ба су бјек та (на ро чи то у ру ском је зи ку), од но сно од го ва ра ју ће 
лич не за мје ни це – ֳы/вы – ty/wy – ти/ви (уп., по ред оста лог, вОјвОдИЋ 1990). 
Нпр.:

(11) – Если до тем ноты на ши не при дут, я здесь с ни ми оста нусь, – ска зал 
Ма ли нин, кив нув на обо их ра неных, – а Ты за связью ֲойдеֵь. Нельзя 
та кую по зи цию от да вать (сИмОНОв1977: 235);
– Jeżeli na si do zmro ku nie na dejdą, to zostanę tu z ni mi – po wi ed ział Ma li nin 
wska zując obydwu rannych. – A ty pójdziesz i po sta rasz się na wiąza ć kon takt. 
Nie wol no od da wać ta ki ej pozycji (siMonov 1984: 393);
– Не по ја ве ли се на ши при је мра ка, остат ћу ов дје с њи ма – ре као је Ма-
ли нин ким нув ши гла вом пре ма обо ји ци ра ње ни ка – а ТИ ћеш по ћи да хва-
таш ве зу. Не сми је мо на пу сти ти та кав по ло жај (сИмОНОв 1966: 344).4

3 Ов дје пољ ски пре во ди лац ни је схва тио ру ски ис каз, због че га је умје сто „обра ћа ња” 
се би упо тре био обра ћа ње (по мо ћу управ ног гла го ла po zwo lić) са го вор ни ку (2. л. јд.).

4 Уп. бе о град ски пре вод, гдје је упо тре бљен им пе ра тив (као се ман тич ки пре вод ру ског 
фу ту ра): Aко на ши не стиг ну до мра ка, оста ћу ов де с њи ма – ре че Ма ли њин и по ка за гла вом 
на оба ра ње ни ка – а ти иди за ве зу. Ова кав се по ло жај не сме на пу шта ти (сИмОНОв 1962: 344).
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Мо гу ћа је и на по ред на упо тре ба им пе ра ти ва и фу ту ра у истом (им пе-
ра тив ном) зна че њу; уп. у рус., пољ. и срп. упо тре бу 2. л. мн. им пе ра ти ва и 
2. л. мн. фу ту ра. Уп.: 

(12) Са ди ֳ есь, ֲо е де ֳ е со мной! (сИмОНОв1977: 44);
Wsi a daj cie, po jed zi e cie ze mną! (siMonov 1984: 53); 
Се ди те, по ћи ће те са мном! (сИмОНОв 1962: 49).

Ис ка зи ва ње им пе ра тив но сти у ру ском је зи ку се по не кад вр ши и упо-
тре бом јд. (и вр ло ри јет ко мн.) об ли ка про шлог вре ме на (обич но од гла го ла 
ֲойֳи), као, на при мјер, у не ким си ту а ци ја ма у ко ји ма адре сант, раз љу ћен 
адре са то вим по на ша њем, мо же да га опсу је (при мјер 13) или, чак, да му ка-
те го рич ки на ре ди да се уда љи (при мјер 14): 

(13) По ֵ ел ты к чер то вой ма те ри. Ка кая я те бе Кло ди на? (БУлГАКОв 1982: 199);
A idźże do wszystkich di abłów ! Ja ka ja dla ci e bie Klaudyna? (bułhakow 1996: 
299);
Иди у враж ју ма тер. Ка ква сам ти ја Кло ди на? (БУлГАКОв 1980: 265);

(14) – Я не понял? – с раз дра же ни ем глядел на не го Иван. – По ֵ ел оֳсюда! 
(АлЕшКИН 1999: 330);
– Зар ми слиш да ја ни сам схва тио? – раз дра же но га је гле дао Иван. – Марш 
одав де! (наш пре вод – Д.В.).

У сва три је зи ка ис ка зи ва ње им пе ра тив но сти вр ши се и ин фи ни ти вом 
(че шћа је упо тре ба у ру ском је зи ку). Нпр.:

(15) Ми ли ция! Взяֳь ее! (БУлГАКОв 1982: 108);
Mi li cja! Ares zto wać ją! (bułhakow 1996: 159);

(16) Мол чаֳь на вто ром стол бе! (БУлГАКОв 1982: 148); 
Mil czeć tam na dru gim słupie! (bułhakow 1996: 221);

(17) Чим про ђе рат, зе мља се има ла – и ми ли тар на – вра ћа ти!
Чим на сту пи мир, оруж је, до би је но, вра ти ти!
Има ње за по ре зу про да ти!
А про да ју оба ви ти за 6 не де ља! (цРњАНсКИ 2010: 502–503)

За срп ски је зик ка рак те ри стич но је ис ка зи ва ње им пе ра тив но сти и кон-
струк ци јом „да + пре зент”, гдје се, по пра ви лу, ко ри сти СВ, што до дат но 
ути че на сте пен ка те го рич но сти та квог ис ка за. Уп.: 

(18) Ти, да вра тиш чо ве ку па ре! (АНдРИЋ 1963: 77);
Оֳ дай деньги че ло ве ку! (АНдРИЧ 1978: 56);
Masz zwró cić człowi e ko wi pi e niądz e ! (andrić 1977: 68);

(19) – Да ћу ти те кад вас не пи там! – пре ки де их Вук (ЋОсИЋ1966: 228);
– Да за мол чи ֳ е вы, ког да вас не спра ши вают! – обор вал их Вук (ЧОсИЧ
1956: 209).

У срп ском је зи ку упо тре бља ва се и кон струк ци ја „да + од рич ни об лик 
про шлог вре ме на”, при је све га за из ри ца ње ка те го рич ке на ред бе. Нпр.: 

(20) Да се ни ко ни је по ма као (наш при мјер). 

У свим сло вен ским је зи ци ма, укљу чу ју ћи и ов дје ши ре ана ли зи ра не 
– ру ски, срп ски и пољ ски – вр ло че ста је упо тре ба не гла гол ских сред ста ва 
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(име ни ца, при ло га, уз ви ка, пре до жно-па де жних кон струк ци ја и сл.) у функ-
ци ји про прат них сред ста ва у окви ру им пе ра тив ног ис ка за, или чак у функ ци-
ји са мог им пе ра ти ва (под сти ца ња адре са та на вр ше ње од ре ђе не рад ње). Нпр.: 

(21) Ну-ка, Бе ге мот, дай сюда ро ман (БУлГАКОв 1982: 232);
Ano, Be he mo cie, daj no tu tę po wi eść (bułhakow 1996: 348);
Хај де, Бе хе мо те, дај ро ман ова мо (БУлГАКОв 1985: 283);

(22) Ну-ка, ну-ка, что вы мне та ко го ин те ре сно го ска же те? (сИмОНОв1977: 62);
Ano, ano, co mi ci e ka we go po wi e cie? (siMonov 1984: 76);
Но, но што ми има те та ко за ни мљи ва ре ћи?(сИмОНОв 1966: 79);

(23) Про ку ра тор хлоп нул в ла до ши и за кри чал: – Ко мне, сюда! Све ֳ ильник  
в ко лон на ду! (БУлГАКОв 1982: 264);
Pro cu ra tor zaś klasnął w dłonie i za wołał: Do mnie! Świ ec znik pod kolumnadę! 
(bułhakow 1996: 395);
Про ку ра тор је за пље скао дла но ви ма и вик нуо: – К ме ни, ова мо! Свје-
тиљ ке у ко ло на ду! (БУлГАКОв 1980: 351).

Свим прет ход ним (1–23) и слич ним ре че ни ца ма уви јек се (по мо ћу раз-
ли чи тих им пе ра тив них фор ми и сред ста ва, као и укуп ног кон тек ста) ре а-
ли зу је не ки од пре скрип тив них пер фор ма ти ва (го вор них чи но ва), као што су 
на ред ба, за бра на, до зво ла, за хтјев, мол ба, са вјет, упо зо ре ње, пред лог, по зив 
(вОјвОдИЋ 2000; ПИПЕР и др. 2005: 659–670; ИОсИфОвА 2011; сТЕшЕвИЧ2015; 
уп. о то ме из до не кле дру га чи јег угла: ПЕшКОвсКИй 2001: 188–189, 359; мУЧНИК
1971: 161–162). Уп.: 

(24) – Иди ֳ е са ди ֳ есь за руль, – ПРИКАЗАл Шма ков (сИмОНОв1977: 65) [„удво-
је ни”, ко пре зент ни императив];
– Wra caj cie za ki e row ni cę! – rozkazałSzma kow (siMonov 1984: 80);
– Иди те и се ди те за во лан – ре че Шма ков (сИмОНОв 1962: 71);

(25) – Верьֳе ему, – ПлАмЕННОПОПРОсИл бу фет чик, – уж он зна ет (БУлГАКОв 
1982: 172);
– Ni ech mu pan wi erzy! – płoMienniepoprosił bu fe towy. – Już on do br ze wie, co 
mówi! (bułhakow 1996: 258) [транспозиција 3. л. у 2. л. јд. – спе ци фич ност 
пољ ског језика]; 
– Ве руј те му – вАТРЕНОјЕЗАмОлИО би фе џи ја – он си гур но зна (БУлГАКОв 
1985: 208); 

(26) – Выдайֳе бу ма гу и ко ро теньки й ка ран даш, – ПРИКАЗАл Стра вин ский 
тол стой женщине (БУлГАКОв 1982: 78);
– Proszę przynieść pa pi er i króciutki ołówek – polecił Stra wiń ski otyłej ko bi e cie 
(bułhakow 1996: 113) [перформатив у слу жби императива];
– Дај те па пир и крат ку олов ку – НАРЕдИОјЕ Стра вин ски де бе лој же ни 
(БУлГАКОв 1980: 100).

2.2.5. По себ ну па жњу за слу жу је упо тре ба не га тив них им пе ра тив них 
об ли ка у функ ци ји пре скрип тив них пер фор ма ти ва (за по ви је ди и мол бе, ко је 
су вр ло че сто бли же „пре вен тив ним” го вор ним чи но ви ма са вје та, пре по ру-
ке и упо зо ре ња не го „про хи би тив ном” чи ну за бра не), гдје, по ред слич но сти 
у три по ре ђе на је зи ка, по сто је и не ке фор мал но-гра ма тич ке раз ли ке, ко је се 
од но се, при је све га, на вид ске мо ди фи ка ци је, као и на кон струк ци ју „не мој/
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не мој те/не мој мо + ин фи ни тив (нај че шће НСВ) / да + пре зент” у срп ском 
је зи ку и ње не екви ва лен те у ру ском и пољ ском (по дроб ни је о овом ти пу кон-
струк ци је в. ИвИЋ 1958; уп. та ко ђе: Topolińska 1966: 172; сТЕвАНОвИЋ 1979: 705; 
ТАНАсИЋ 1984: 23; вОјвОдИЋ 1998: 133; ИОсИфОвА 2008).5 Уп.:

(27) Ћа мил ефен ди ја, не мој за ме ри ти, али не ва ља ти што не је деш (АНдРИЋ 
1963: 51);
Ча мил-эфен ди, не сер дись на меня, но это ни ку да не го дится – ты ни че го 
не ешь (АНдРИЧ 1978: 41); 
Ci a mil-efen di, wybacz, ale tak nie można, tr ze ba coś jeść (andrić 1977: 49);6

(28) – Не ֲи ֵ и ֳ е больше! – по про сил при шед ший умоляюще (БУлГАКОв 1982: 
110); 
– Proszę ich wi ę cej nie pi sać! – błagal nie po pro sił przybysz (bułhakow 1996: 
163); 
– Не мој те ви ше пи са ти! – за мо лио је при до шли ца (БУлГАКОв 1980: 145). 

Уп. та ко ђе при мјер (2. за по ви јест) са од рич ним об ли ком им пе ра ти ва из 
Би бли је (Ста ро га за вје та), од но сно Де ка ло га:

(29) Не де лай се бе ку ми ра и ни ка ко го из о бра же ния (...); не ֲо клоняйся им и 
не слу жи им (...) (ВЗ 2: 20, 2);
Nie będziesz czynił żad nej rzeźby ani żad ne go obra zu (...)!
Nie będziesz od da wał im pokłonu i nie będziesz im służył (...) (ST 2: 20, 2);
Не гра ди се би ликa резанa ни ти ка кве сли ке (...). Не мој им се кла ња ти 
ни ти им слу жи ти (...) (СЗ 2: 20, 2).

На осно ву на ве де них при мје ра мо же мо за па зи ти да срп ском сло же ном 
им пе ра ти ву (не мој + ин фи ни тив) у ру ском је зи ку, по пра ви лу, од го ва ра од-
рич на фор ма им пе ра ти ва НСВ, док пољ ски је зик мо же да, по ред им пе ра тив ног 
об ли ка, ко ри сти и дру га сред ства. 

2.2.6. По ред на ве де них ти по ва им пе ра тив но сти у ужем сми слу (ди рек-
ти ви, про хи би ти ви, пре вен ти ви) тре ба спо ме ну ти и не ка зна че ња бли ска 
овој ка те го ри ји. Ов дје ми сли мо, при је све га, на из ра жа ва ње ка те го ри је оп та-
тив но сти са (фор мал ним) еле мен ти ма им пе ра тив но га ка рак те ра. Та кво зна-
че ње има упо тре ба уста ље них кон струк ци ја „дай / не дай Боֱ” са об је кат ском 
(у ге ни ти ву) или ин фи ни тив ном до пу ном и „да здрав сֳву еֳ / здрав сֳвуюֳ” 
са (су бје кат ском) до пу ном у но ми на ти ву у ру ском је зи ку и њи хо ви екви ва лен-
ти у пољ ском („daj / nie daj Boże” и „ni ech żyje”) и срп ском („не ка <да> Бог 
да / не дај Бо же <не дао Бог>” и „жи вио <жив(ј)ела, жив(ј)ели> / <не ка 
жи ви>”). Уп.:

(30) Сча стливый путь, и дай Боֱ вам обо им сча сֳия! (ПУшКИН 1974: 96); 
Szczęś li wej dro gi i daj Boże szczęście wam oboj gu! (puszkin1989: 151);
Сре ћан вам пут и нек’ вам обо ма Бог да сре ће! (ПУшКИН 1965: 121); 

5 „Пре вен тив ни” тип им пе ра тив не си ту а ци је са „про хи би тив ним” пре скрип тив ним оби-
љеж ји ма сре ће се и у по сло ви ца ма, ко је као уста ље не фор му ле-ис ка зи под сје ћа ју на про пи са не 
за по ви је сти или за ко не, али исто та ко има ју функ ци ју, при је све га, не ке вр сте са вје та, пре по-
ру ке или упо зо ре ња адре са ту (уп., по ред оста лог: вОйвОдИЧ и др. 2004; мАслОвА 2007: 128–135). 

6 Ов дје је пре во ди лац упо тре био си но ни мич ну афир ма тив ну фор му гла го ла са дру га-
чи јим лек сич ким зна че њем од оног у ори ги на лу и ру ском пре во ду.
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(31) Не дай Боֱ ни ко му в по след ние ми нуты пе ред смертью ви деֳь то, что 
уви дел Да ни лов, и ду мать о том, о чем он ду мал (сИмОНОв1977: 174);
Nie daj Boże ni ko mu w ostat nich chwi lach pr zed śmiercią wid zi eć to, co wid ział 
Da niłow , i myśleć o tym, o czym myślał (siMonov 1984: 216); 
Не дао бог ни ко ме да пред смрт ви ди оно што је Да ни лов ви део и да ми сли 
оно што је он ми слио (сИмОНОв 1962: 188); 

(32) Так ло жная му дрость мер ца ет и тле ет / Пе ред сол нцем бес смертным ума. 
/ Да здрав сֳву еֳ сол нце, да скро еֳся ֳьма! (ПУшКИН 1959: 98).

Не ће би ти на од мет да на кра ју ове крат ке пре глед не ана ли зе сред ста ва 
за из ра жа ва ње ка те го ри је им пе ра тив но сти на ве де мо и по себ ни, емо тив но 
за си ће ни, кон текст (си ту а ци ју), гдје се уче сни ци – по ро ди ца ко ман дан та на-
пад ну те твр ђа ве – на ла зе у смрт ној опа сно сти, у ко јој, као и у сва кој слич ној 
си ту а ци ји, мо ра да до ђе до из ра жа ја функ ци о ни са ње раз ли чи тих им пе ра-
тив них (ди рек тив них, пре вен тив них, про хи би тив них, оп та тив них), као и 
псеу до им пе ра тив них сред ста ва (укљу чу ју ћи им пли цит не, се ман тич ке пер-
фор ма ти ве и екс пре си ве)7:

(33) «Ну, Ма ша, будь сча стли ва. Мо лись бо гу: он тебя не оста вит. Ко ли най-
дется до брый че ло век, дай боֱ вам любовь да со вет. Жи ви ֳ е, как жи ли мы 
с Ва си ли сой Его ров ной. Ну, ֲрощай, Ма ша. Ва си ли са Его ров на, уве ди 
жЕ ее по ско рей». (Ма ша ки ну лась ему на шею и зарыда ла.) «По це лу емся 
ж и мы, – ска за ла, за пла кав, ко мен дант ша. – Прощай, мой Иван Ку змич. 
Оֳ ֲ у сֳи мне, ко ли в чем я те бе до са ди ла!» – «Прощай, ֲрощай, ма ту шка! 
– ска зал ко мен дант, обняв свою ста ру ху. – Ну, до вольно !» (ПУшКИН 1974: 
56–57).

3. ПРЕсКРИПТИвНИИНКлУЗИв.Иа ко смо већ на прет ход ним стра ни ца ма 
до та кли ин клу зив (об ли ке 1. л. мн. им пе ра ти ва), ми ће мо и у овом по себ ном 
одјељ ку (на ма те ри ја лу ру ског, пољ ског, срп ског и дру гих сло вен ских је зи-
ка) до дат но раз мо три ти (са да не што де таљ ни је) упо тре бу ње го вих фор ми и 
њи хо вих си но ни ма (кон тек сту ал но /си ту а ци о но/ усло вље них сред ста ва), ко ји 
(као ило ку тив ни чи но ви по зи ва, мол бе, пред ло га, апе ла и сл.) из ра жа ва ју 
под сти цај на вр ше ње за јед нич ке бу ду ће рад ње го вор ни ка (адре сан та) и ње-
го вог са го вор ни ка / ње го вих са го вор ни ка (адре са та).8

Фор ме ру ског гла го ла, по моћy ко јих адре сант у свој ству пре скрип то ра 
под сти че у го вор ном чи ну слу ша о ца / слу ша о це на за јед нич ку рад њу, у лин-

7 Псе у до им пе ра тив на зна че ња им пе ра тив них фор ми ве за на су, по пра ви лу, за огра ни че ну 
вид ску упо тре бу јер оне у да том слу ча ју мо гу да има ју са мо је дан вид ски ко ре лат, као што то 
у на ве де ном при мје ру (33) има и ви ше крат но по но вље ни „фор мал ни” ди рек тив НСВ ֲрощай 
(са зна че њем (срп.) ‘збо гом’), ко ји ов дје, за раз ли ку од евен ту ал не упо тре бе ње го вог вид ског 
па ра – ди рек ти ва СВ ֲро сֳи (чи ја је упо тре ба та ко ђе не кад би ла, по ред оста лог, ве за на за пра-
шта ње на ду жи пе ри од са истим зна че њем – (срп.) ‘збо гом’, а ко ја се у са вре ме ном ру ском је зи ку 
упо тре бља ва у ди рек тив ном зна че њу (срп.) ‘из ви ни’, ‘опро сти’), не чу ва ди рек тив но зна че ње, 
већ „по при ма” но ву ило ку тив ну уло гу – уло гу екс пре си ва (‘збо гом’), што, дру гим ри је чи ма, 
зна чи да из бор ви да од ре ђу је и вр сту го вор ног чи на (о дру гим „не им пе ра тив ним” мо дал ним 
зна че њи ма ру ског им пе ра ти ва в., по ред оста лог: мУЧНИК1971: 164 –175; фОРТЕйН 2008).

8 Ова те ма би ла је и ра ни је пред мет на шег ин те ре со ва ња; по себ но, пре ли ми нар но ис тра-
жи ва ње про ве де но је у ра ду вОјвОдИЋ 1998, ко је упра во пред ста вља око сни цу овог ди је ла ана-
ли зе. Ов дје се да је ин те грал на вер зи ја ис тра жи ва ња, уз нео п ход не мо ди фи ка ци је, ко рек ци је 
и ши ра по ја шње ња.
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гви стич кој ли те ра ту ри тра ди ци о нал но су се про у ча ва ле као об ли ци 1. л. мн. 
за по вјед ног на чи на, тј. као об ли ци ко ји при па да ју јед ном те истом па ра диг-
мат ском и се ман тич ком ни воу (ни зу), ко јем при па да ју и 2. л. јд. и 2. л. мн. 
им пе ра ти ва (уп., по ред оста лог: НЕмЕшАйлОвА1961:9и д.;РГ70:414 и д.;НИ
КОлИЋ1974:206 и д.;РГ80:622;Tošović1988: 312;ХРАКОвсКИй1990: 192;мА
РОјЕвИЋ 1994: 198–199; БАРЕНТсЕН 2003а; 2003б; сТЕшЕвИЧ 2014; 2015: 106–139).9 
По је ди ни лин гви сти (као, нпр.: РОслОвЕц 1965; ПАЗУХИН1974;лОмОв 1977; 
popović1982; levačić2006) не ста вља ју да те об ли ке у исти па ра ди гам тски 
(фор мал но-гра ма тич ки) низ са им пе ра тив ним об ли ци ма 2. л. јд. и мн., с ко-
ји ма су они, у осно ви, функ ци о нал но из јед на че ни.10

Са вре ме ни ру ски је зик одав но је из гу био ста ри об лик 1. л. мн. за по вјед-
ног на чи на, ко ји је имао ка ко ста ро сло вен ски та ко и ста ро ру ски је зик (уп. 
ИвАНОв 1990: 354). Ста ре фор ме са чу ва не су у ве ћи ни сло вен ских је зи ка 
(на рав но, с не ким ма лим мо ди фи ка ци ја ма), као на при мјер, у срп ском (пиј мо), 
пољ ском (pijmy), че шком (pij me), сло вач ком (pij me), ру син ском11 (ֲ ийме), укра-
јин ском (ֲ иймо), бје ло ру ском (ֲ iем) и по себ но у сло ве нач ком (pij mo) и лу жич-
ко срп ском (pijmy), у ко ји ма су се очу ва ле и фор ме дво ји не (уп.: сло ве нач. pij va; 
луж. pij moj). У бу гар ском и ма ке дон ском је зи ку им пе ра тив ни об лик 1. л. мн. 
из ра жа ва се са мо ана ли тич ки, тј. син так сич ки, и вр ло че сто по моћy тзв. „кон-
јyнкти ва”; уп.: буг. Да ֲе ем, дру ֱ а ри! (‘/за/пје вај мо, дру го ви!’) (КОТОвА1977: 
248); мак. Да ис ֲ е е ме ед на ֲе сна! (‘от пе вај мо пјесмy!’) (УсИКОвА 1977: 368).

Да те фор ме, ко је озна ча ва ју укљyчи ва ње адре сан та у за јед нич ко вр ше-
ње бу ду ће рад ње са адре са том, че сто се на зи ва ју инклyзив ним им пе ра ти вом 
или инклyзи вом.12 Тре ба ис та ћи да инклyзив ни об ли ци у ру ском је зи ку, за 
раз ли ку од истих об ли ка у пољ ском, срп ском и дру гим сло вен ским је зи ци-
ма, фор мал но ни су им пе ра тив ни. У ве зи с тим мо же се по ста ви ти сље де ће 

9 Уп. БОНдАРКО–БУлАНИН 1967: 123, гдје су пре скрип тив ни об ли ци за озна ча ва ње за јед-
нич ке бу ду ће рад ње увр ште ни у општy им пе ра тив ну па ра диг му као се кун дар ни об ли ци ко ји 
су у ти је сној ве зи – као „придружeни” (рус. „примыкающие”) чла но ви – са основ ним об ли ци ма; 
уп. та ко ђе БОНдАРКО 1976: 218.

10 Д. Н. Шме љов (шмЕлЕв 1955), про у ча ва ју ћи об ли ке за по вјед ног на чи на у ру ском је-
зи ку, чак и не узи ма у об зир им пе ра тив не об ли ке за озна ча ва ње за јед нич ке рад ње (1. л. мн.); 
ње го ва кан ди дат ска ди сер та ци ја по све ће на је ис кљу чи во де скрип ци ји об ли ка 2. л. јд. и мн.; 
уп. та ко ђе: мУЧНИК1971; hrabĕ 1983: 81. У ве зи с тим у лин гви стич ким ис тра жи ва њи ма сре ћу 
се и тер ми ни „аси ме трич на па ра диг ма” им пе ра ти ва, што им пли цит но упу ћу је на „по ми ре ње” 
два по ме ну та (ме ђу соб но опреч на) ста ва о па ра диг мат ској сли ци сло вен ског им пе ра ти ва (уп. 
нпр. chakarova 2006).

11 Ов дје ми сли мо на је зик на ци о нал не ма њи не Ру си на ко ји од сре ди не XVI II ви је ка жи ве 
у Вој во ди ни (да кле, не и оних Ру си на ко ји жи ве у за пад ној Укра ји ни, Ма ђар ској или Сло вач-
кој); са вре мен ни ру син ски је зик (вој во ђан ских Ру си на), као је дан од сло вен ских књи жев них 
ми кро је зи ка, бли зак је за пад но у кра јин ским го во ри ма.

12 Тер мин инклyзив (инклyзив ни) упо тре бља ва се у ра зним зна че њи ма: (а) као „ме сто и-
мен ная фор ма, выра жающая включен ность адре са та ре чи в дейкти че скую сфе ру ме сто и ме ния 
1-го ли ца мн. чи сла (иног да – дв. чи сла)” (ЛЕС90: 193); (б) као пер фект – гла гол ска вид ско-вре-
мен ска фор ма ко ја озна ча ва си ту а цијy за по че ту у про шло сти и на ста вље ну у са да шњо сти 
(ЛЕС90: 372). У лин гви стич кој ли те ра ту ри у слич ним зна че њи ма ко ри сте се и тер ми ни „про-
но ми нал ни инклyзив”, „вер бал ни („пер со нал ни” и „тем по рал ни”) инклyзив” и „не вер бал ни 
инклyзив” („зе ро-инклyзив”); в., по ред оста лог, ТОшОвИЧ 1998: 33. 

Овај тер мин (инклyзив) ми ко ри сти мо у зна че њу ко је син кре тич ки сје ди њу је за мје нич ке 
(пер со нал не) и гла гол ске (мо ду сне, не тем по рал не) фор ме.
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пи та ње: ако не по сто ји мор фо ло шки об лик (у окви ру им пе ра тив не па ра диг ме) 
за 1. л. јд., за што тре ба да по сто ји об лик за 1. л. мн.?13 Ово пи та ње оста је за сад 
отво ре но, а oдговор на ње га не мо ра да бу де јед но зна чан. На ма се чи ни да у 
да том слу ча ју лин гви сти по ку ша ва ју да, у не ку ру ку, „до ве ду у ред” (по ана-
ло ги ји са ин ди ка тив ним об ли ци ма) па ра диг му им пе ра ти ва, ко ји, за раз ли ку 
од дру гих гла гол ских об ли ка, уви јек пред ста вља не по сред ну вер бал ну рад њу, 
обра ћа ње го вор ни ка са го вор ни ку, ин тер ак ци ју уче сни ка ко му ни ка тив ног 
ак та (ди ја ло га). 

При је не го што ма ло ши ре по ја сни мо наш став о не мо гућ но сти укљу чи-
ва ња ин клу зи ва у им пе ра тив ну па ра диг му (по себ но у ру ском је зи ку), освр ну-
ће мо се крат ко и на ста во ве лин гви ста ко ји на сто је да агру мен ту ју увр шта ва ње 
ин клу зи ва, па и дру гих фор ми са им пе ра тив ним зна че њем, у да ту па ра диг-
му. У ве зи с тим тре ба на гла си ти да ми ов дје не ма мо на мје ру да не ги ра мо 
по зна те ста во ве и ми шље ња о по стан ку, обра зо ва њу и раз во ју ин клу зи ва из-
не се на у ра до ви ма еми нент них лин гви ста, ко ји за укљу чи ва ње ин клу зив них 
фор ми у оп шту импе ра тив ну па ра диг му по ла зе са дру гог – по сво јој су шти ни 
фор мал ног – ста но ви шта. На и ме, по је ди ним лин гви сти ма, као, на при мјер, 
Р. Ја коб со ну, чи ње ни ца да се ин клу зив ни им пе ра тив у ве ћи ни сло вен ских 
је зи ка раз ли ку је од 1. л. мн. пре зен та ка ко мор фо ло шки (дру ги те мат ски 
су фикс у од но су на су фикс пре зен та, на пр. укр. ֲас-і-мо у од но су на пре зент 
ֲас-е-мо, или срп. ид-и-мо – ид-е-мо) та ко и мор фо но ло шки (на пр. пољ. nieśmy 
са обе зву че ним /z/ у од но су на исти глас у пре зен ту ve zme) и сл. би ла је до вољ-
на да да ту фор му (ин клу зив) увр сте у им пе ра тив ну па ра диг му ко ју чи ни 2. 
л. јд. и мн. По ред на веде ног, овај лин гви ста скре ће по себ ну па жњу и на спо-
соб ност (спе ци фич ност) ру ског им пе ра ти ва да се по ду да ра са чи стом гла гол-
ском осно вом (двинь – двиньֳе, дви нем – дви нем ֳ е /*дви нем-ֳе/, кинь – киньֳе, 
не си – не си ֳ е, ֲойди ֳ е – ֲойдем ֳ е /*ֲойдем-ֳе/), што му да је за пра во да 
за кљу чи да да ти об лик пред ста вља, за пра во, ре ци див ин до е вроп ског им пе-
ра ти ва све де ног на чи сту гла гол ску осно ву ко ја се упо тре бља ва ла са мо стал но 
или у прат њи аглу ти на тив но на ни за них су фик са (као у слу ча ју су фик са -те 
у ру ском ин клу зив ном им пе ра ти ву), од но сно – гле да но са фо но ло шког аспек та 
– ен кли тич ких рјеч ци (в. по себ но: Jakobson1971: 192 –193; яКОБсОН 1972: 103, 
112; 1985: 2018–219).

Сли чан раз лог за укљу чи ва ње ин клу зив них фор ми ти па сֲо ем ֳ е (СВ), 
бу дем ֳ е ֲеֳь (НСВ) у ета лон ску им пе ра тив ну па ра диг му (2. л. јд. и мн.) у 
ру ском је зи ку на ла зе и са вре ме ни ру ски лин гви сти, као нпр. В. С. Хра ков ски: 
„Мы раз деляем го спод ствующую точ ку зре ния и со о твет ствен но включа ем 
формы сов мест но го ли ца в им пе ра тив ную па ра диг му, спе ци ально под чер-
ки вая тот факт, что ана ло гичных форм нет в ин ди ка тив ной па ра диг ме” 
(1990: 192; в та ко ђе вОлОдИН– ХРАКОвсКИй 1983: 7), до да ју ћи да се про блем 
им пе ра тив них об ли ка ти па сֲо ем (СВ), бу дем ֲеֳь (НСВ) ко ји су хо мо ни-

13 Мно ги лин гви сти ис кљу чу ју мо гућ ност упо тре бе ау то пре скрип тив них фор ми у сфе ри 
им пе ра ти ва, док дру ги, на су прот то ме, твр де, да се да ти об ли ци прин ци пи јел но не раз ли ку-
ју од ета лон ских об ли ка за по вјед ног на чи на; ви ше о им пе ра тив ној (не па ра диг мат ској) фор ми 
1. л. јд. в., нпр.: ХРАКОвсКИй 1990: 195–197; vuković 1991; БАРЕНТсЕН 2003а; мАслОвА 2008в; уп. 
та ко ђе: мАслОвА–ЗвЕКИЋдУшАНОвИЋ2013:605–606;сТЕшЕвИЧ2015:157–175).
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мич ни са об ли ци ма ин ди ка тив не па ра диг ме – про стим фу ту ром (пре зен том 
СВ) и сло же ним фу ту ром (НСВ) мн. – рје ша ва у кон тек сту.14 

Без об зи ра на то што се у ве ћи ни сло вен ских је зи ка ин клу зив ни об ли ци 
им пе ра ти ва фор мал но (за хва љу ју ћи „им пе ра тив ним” су фик си ма) укла па ју 
у им пе ра тив ну па ра диг му, они не ма ју до вољ ну спе ци фич ну те жи ну ко ја би 
и су штин ски мо гла да се ман ти ку 1. л. мн. ста ви у исту ра ван са 2. л. јд. и мн. 
и то та ко да оно за у зи ма по ло жај 3. чла на син те тич ке им пе ра тив не па ра диг-
ме. Ње го ва по зи ци ја пред ста вља, за пра во, са мо ва ри јан ту 2. л. јд. и/или мн. 
им пе ра ти ва јер се под ра зу ми је ва да и оно – као и „екс клу зив ни” им пе ра тив 
(2. л. јд. и мн.) – у сво јој осно ви има истог адре са та (ти или ви) без ко јег не 
мо же да се ре а ли зу је. Пре ма то ме, с об зи ром на то да се фор мал ни „ин клу-
зив ни адре сат” (ми), за раз ли ку од „екс клу зив ног адре са та” (ти/ви), не мо же 
ка у зи ра ти (јер се уви јек ка у зи ра са мо 2. л. јд. или мн.), ње го во увр шта ва ње 
у исту па ра диг му са 2. л. јд. и мн. не до но си ни шта но во на да том (па ра диг-
мат ском) пла ну. Са ма чи ње ни ца да ин клу зив, по ред „екс клу зив ног” адре са та 
(2. л. јд. или мн.), фор мал но (али не и на прин ци пи ма су штин ске им пе ра тив-
но сти, ко ја је уви јек усло вље на „ти”-адре са том) укљу чу је и адре сан та (го-
вор ни ка, од но сно 1. л. јд.), ни је до во љан услов да та кав об лик до би је ста тус 
ре гу лар ног (гра ма ти ка ли зо ва ног) чла на им пе ра тив не па ра диг ме. 

На сли чан на чин мо же се при ла зи ти и пи та њу 1. л. јд. им пе ра тив не па ра-
диг ме, ко је не ма чак ни адре са та, од но сно вр ши о ца ка у зи ра не (им пе ра тив не) 
рад ње ко ја би би ла одво је на од ње га, већ ту рад њу вр ши сам адре сант (го вор-
ник), што та кву си ту а ци ју при бли жа ва ин ди ка тив ној (уп. рус. Пойду-ка я 
до мой; срп. (Хај де) Да ја кре нем ку ћи). По ред то га, „за ми шље ни” адре сат 
(гдје се ја ау то пре скрип ци јом „тран спо ну је” у ти) не по сти же до во љан сте-
пен им пе ра тив но сти, што зна чи да се да том фор мом – као ди рек тив ним го-
вор ним чи ном – не по сти же ни од го ва ра ју ћа ило ку тив на сна га. У скла ду с 
тим ни фор ме 3. л. јд. и мн., ко је се не мо гу ре а ли зо ва ти без (не ек спли ци ра-
ног) адре са та (2. л. јд. или мн.) као по сред ни ка, не мо гу да има ју ста тус гра-
ма ти ка ли зо ва не им пе ра тив не па ра диг ме, тим ви ше што су оне, за раз ли ку 
од „ка нон ских” им пе ра тив них об ли ка, уви јек ана ли тич ке.

Сли чан при ступ ин тер пре та ци ји им пе ра тив них об ли ка на ла зи мо и у 
функ ци о нал но-се ман тич ким ис тра жи ва њи ма, гдје се ак це нат ста вља на 
им пе ра тив ну си ту а ци ју, од но сно на раз ли ко ва ње ти по ва им пе ра тив но сти 
(ди рект не или ка те го ри јал не, као и ин ди рект не или не ка те го ри јал не) ко ји 
се из два ја ју са ста но ви шта на чи на пред ста вља ња се ман ти ке им пе ра тив но сти, 
од но сно с об зи ром на ка рак тер ње ног из ра жа ва ња (БОНдАРКО 1990: 86–88). 
Још по чет ком 70-их го ди на XX ви је ка у са мим за че ци ма по кре та ња ви ше-

14 До дај мо да овај ау тор у свом за кључ ном ко мен та ру у им пе ра тив ну па ра диг му укљу-
чу је не са мо ин клу зив већ и дру ге фор ме: 

„Под водя ито ги об су жде нию во про са об им пе ра тив ной па ра диг ме рус ско го гла го ла, 
обра тим вни ма ние на сле дующие об стояте льства. С на шей точ ки зре ния, им пе ра тив ная па-
ра диг ма долж на включать все сло во формы гла гольной лек семы, ко торые выра жают им пе ра-
тив ное зна че ние, по ни ма е мое как адре со ван ное слу шающему  во ле изъявле ние го ворящег о 
от но си тельно  выпол не ния называ е мо го действия, не за ви си мо от то го, кто бу дет ис пол ни те-
лем это го действия – слу шающий / слу шающие, го ворящий, ли цо / ли ца, не уча ствующие в 
ре че вом ак те, или любая ком би на ция пе ре чи сленных лиц” (ХРАКОвсКИй 1990: 197).
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де це ниј ског про јек та по све ће ног те о ри ји функ ци о нал не гра ма ти ке, од но сно 
гра ма ти ци функ ци о нал но-се ман ти че ских по ља (ФСП), њен нај и стак ну ти ји 
пред став ник, чу ве ни аспек то лог А. В. Бон дар ко, сво је ви ђе ње про бле ма им-
пе ра тив не па ра диг ме обра зло жио је на сље де ћи на чин: 

„Основными (цен тральными) фор ма ми по ве ли тельно го на кло не ния в рус ском 
языке являются формы ти па ֲо ду май(ֳе ). К это му ядру па ра дигмы примыкают 
формы сов мест но го действия ти па ֲо ду ма ем(ֳе ), бу дем(ֳе ) ду маֳь, да вай(ֳе ) 
ду маֳь. С основными фор ма ми им пе ра ти ва их объединяют та кие при зна ки, 
как зна че ние по бу жде ния, им пе ра тив ная ин то на ция, на ли чие аф фик са -ֳе. 
Од на ко эти формы отли чаются от основных не пол ной па ра диг ма тич ностью, 
не до ста точ ностью фор мальной ха рак те ри сти ки, огра ни чен ностью охва та 
лек си ки, сти ли сти че ски ми огра ни че ниями, особым от но ше ни ем к ли цу, не 
ха рак терным для основ ных форм им пе ра ти ва. Еще дальше от цен тра на ходятс я 
ана ли ти че ские кон струк ции ти па ֲусֳь ду ма еֳ. Од ни ми сво и ми при зна ка ми 
они сбли жаются с основными фор ма ми им пе ра ти ва, а дру ги ми – отли чаются 
от них: в част но сти по бу жде ние в дан ном слу чае не об ращен о к ли цу (пред ме-
ту)-субъек ту действия (Пусֳь сֳол осֳа неֳся здесь и т. п.), при та ких ана ли ти-
че ских кон струк циях нор мой является на ли чие под ле жащего . Эти кон струк ции, 
та ким обра зом, лишь примыкают к па ра диг ме по ве ли тельно го на кло не ния, 
но не мо гут рас сма три ваться как ее пол но правные члены” (БОНдАРКО 1972:25; 
в. та ко ђе БОНдАРКО 1976: 218; уп. сли чан став и у но ви јим функ ци о нал но-се ман-
тич ким ис тра жи ва њи ма, нпр. сТЕшЕвИЧ2015: 28–29).

Мо жда то (чи ње ни ца да не ма „чи стих” им пе ра тив них фор мал но-гра ма-
тич ких /мор фо ло шких/ об ли ка за из ра жа ва ње инклyзив не им пе ра тив но сти) 
упра во и је сте узрок на стан ка и упо тре бе ви ше ра зно ли ких сред ста ва (фор-
ми) у функ ци ји инклyзи ва у ру ском је зи ку, у ко јем по сто је ка ко син те тич ки 
та ко и ана ли тич ки об ли ци инклyзи ва. На и ме, од гла го ла СВ обра зујy се син-
те тич ке фор ме: а) за из ра жа ва ње обра ћа ња јед ном са го вор ни ку (што од го -
ва ра дво ји ни у сло ве нач ком и лу жич ко срп ском, а што је исто вет но са фор мом 
пре зен та/фу ту ра СВ у ру ском је зи ку), нпр.: ֲойдëм, сядем, выֲьем; б) за из-
ра жа ва ње обра ћа ња ве ћем бро ју са го вор ни ка (што од го ва ра мно жи ни у сло-
ве нач ком и лу жич ко срп ском) или за из ра жа ва ње уч ти вог обра ћа ња јед ном 
са го вор ни ку, нпр.: ֲойдëмֳе, сядем ֳ е, выֲьем ֳ е (син те тич ке /пре зент ске/ 
фор ме обра зујy се та ко ђе и од не ких гла го ла НСВ, на ро чи то од гла го ла од ре-
ђе ног (јед но смјер ног) кре та ња, као нпр.: идëм, едем, идëмֳе, едем ֳ е). Од 
гла го ла оба ви да у ру ском је зи ку обра зујy се ана ли тич ке инклyзив не фор ме: 
а) за из ра жа ва ње обра ћа ња јед ном са го вор ни ку (што од го во ва ра дво ји ни у 
сло ве нач ком и лу жич ко срп ском), нпр.: да вай ֲойдëм, да вай ид ֳ и; да вай сядем, 
да вай са диֳься; да вай выֲьем, да вай ֲиֳь; бу дем ֲиֳь; да вай бу дем ֲиֳь; 
б) за из ра жа ва ње обра ћа ња ве ћем бро ју са го вор ни ка (што од го ва ра мно жи-
ни у сло ве нач ком и лу жич ко срп ском) или за из ра жа ва ње уч ти вог обра ћа ња 
(„на ви”) јед ном са го вор ни ку, нпр.: да вайֳе  ֲойдëм, да вайֳе  ид ֳ и; да вайֳе  
сядем, да вайֳе  са диֳься; да вайֳе  выֲьем, да вайֳе  ֲиֳь; бу дем ֳ е ֲиֳь; 
да вайֳе  бу дем ֲиֳь.15

15 Уп. мо гућ ност та кве твор бе инклyзив них фор ми у бје ло рус. (да вай зробiм; да вайце  
ֲрысядзем; да вайце  дзейнiчаць; да вайце  буд зем ֲра ца ваць) и укр. (да вайֳе  ֲо ки не мо).
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Као илу стра ци ју уп. сље де ће при мје ре у ру ском и њи хо ве екви ва лен те 
у пољ ском и срп ском је зи ку: 

(34) Да вайֳе  оֳ кро ем дам ский ма га зин! (БУлГАКОв 1982: 104);
Ot wórzmy ma gazyn dla pań! (bułhakow 1996: 154);
Дај те да отво ри мо ду ћан за да ме! (БУлГАКОв 1980: 137);

(35) Ај де да за па ли мо по јед ну и да тре сне мо рђом о зе мљу, мај ка му ста ра! 
Хо ће мо ли? (АНдРИЋ 1963: 127);
А ну, да вай-ка  за ку рим луч ше, да и сֳряхнем кру чи ну с плеч, туды ее 
рас туды! За ку рим? (АНдРИЧ 1978:);
Za palmy so bie po jednym i zo stawmy złe w spo ko ju. Kto by to wszystko ro-
zwykłał. No cóż, za pa limy? (andrić 1977: 104).

Уп. ка рак те ри стич ну за сло вен ске је зи ке упо тре бу ин клу зи ва (у ру ском 
је зи ку фу тур ске фор ме) са зна че њем тзв. „ау тор ског ми”:

(36) Возьмëм к при ме ру, од ну из древ них ви но гра дар ских про вин ций – на 
Рейне и его при то ке Мо зе ле (ПОТАПЕНКО1975: 35);

(37) – Ну вот и слав но, – об лег чен но вос клик нул Стра вин ский, – а если так, 
то да вайֳе  рас су ждаֳь ло ги че ски. Возьмëм ваш вче ра шний день (БУл
ГАКОв 1982: 76);
– To wyśmienicie – z ulgą za wołał Stra wiń ski – a sko ro tak, po ro zma wi ajmy 
lo gic znie. Choćby o tym, co pan ro bił wczo raj (bułhakow 1996: 111);
– Од лич но – с олак ша њем је уз вик нуо Стра вин ски – па ако је та ко, хај де 
да раз ми шља мо ло гич но. Узми мо ваш ју че ра шњи дан (БУлГАКОв 1985: 88);

(38) – Ну, му жик ты, ֲо ло жим, при жи мистый, – ска зал на чальни к тыла (сИ
мОНОв1977: 389);
– No, dajmy na to, do bry skne ra z ci e bie – po wi ed ział kwa tern mi strz (siMonov 
1984: 480);
– Но, ти си, ре ци мо, и шкрт му жик – ре че на чел ник по за ди не (сИмОНОв 
1962: 423).

Уп. та ко ђе ко пре зент ну упо тре бу ин клу зив них об ли ка исто га ти па у 
ру ском је зи ку („дво стру ки” ин клу зив са гла го ли ма кре та ња), као и њи хо ве 
екви ва лен те у пољ ском и срп ском:

(39) Пойдëм сֲро сим вос пи та тельни цу (...) (ПРИсТАвКИН 1965: 345).
(40) Шут их зна ет, мо жет, у них тут есть еще ка кая-ни будь во до кач ка! Пойдëм 

ֲоищем! (сИмОНОв 1977: 29);
Di a bli ich wi edzą, może tu jest jeszcze jakaś in na pom pa? Chodźmy pos zu kać 
(siMonov 1984: 35);
Враг ће их зна ти, мо жда ов де има још не ка во до ста ни ца! Хај де да по тра-
жи мо! (сИмОНОв 1962: 34).

3.1. Ова ква упо тре ба фу ту ра/перф. през. (ин клу зи ва) прет по ста вља обич-
но ди ја лог у ко јем ни је би тан од нос пот чи ње но сти и над ре ђе но сти (као што 
је то, ре ци мо, слу чај са 2. л. јд. и мн. им пе ра ти ва или пак фу ту ра). На про тив, 
ов дје до ла зи до из ра жа ја од нос „ре ци проч но сти” адре сан та и адре са та. На-
и ме, адре сат уви јек има мо гућ ност из бо ра: сло жи ти се или не сло жи ти се са 
адре сан том, о че му сли ко ви то го во ре сље де ћа два при мје ра (гдје се у пр вом 
адре сат сла же са пред ло гом адре сан та, а у дру гом не сла же): 
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(41) Ле на. За бу дем о нем – ра ди се годняшне го дня. Лад но? 
Егорьев. За бу дем! (шТЕйН 1973: 168);

(42) – Мо жет, вну трь зайдëм? – ска зал Си ро та (...).
– Да лад но, уж тут, на ве тер ке, – ска зал Ма ли нин. – По го да больно хо-
ро ша (сИмОНОв 1977: 299); 
– Może wej dzi emy do wewnątrz – za pro po no wał Si ro ta (...)
– Do br ze będzie i tu, na wi a ter ku – po wi ed zał Ma li nin. – Piękna po go da (si
Monov 1984: 368); 
– Ка ко би би ло да уђе мо уну тра... – ре че Си ро та (...).
– Не тре ба, до бро је и ов де, на ве три ћу – ре че Ма ли њин. – Вре ме је од лич но 
(сИмОНОв 1962: 322).

3.2. Ис ка зи ва ње им пе ра тив но сти (на ро чи то са зна че њем по зи ва на вр ше-
ње за јед нич ке рад ње) ин клу зив ном упо тре бом мн. об ли ка про шлог вре ме на 
СВ (по пра ви лу, од гла го ла кре та ња, као што су ֲойֳи, ֲо е хаֳь и сл.) та ко ђе 
је ка рак те ри стич но за ру ски је зик, што пра ти и по себ на „им пе ра тив но-под-
сти цај на” ин то на ци ја. Уп.:

(43) – сАдИТЕсь, – крик нул тот и хлоп нул по флаж ку счет чи ка так, что чуть 
не сло мал его. – По е ха ли (БУлГАКОв 1982: 153);16

(44) – ПЕй, да ֲо ֵ ли со би раֳься, „ско рую”, ми ли цию вызываֳь!.. (АлЕшКИН 
1999: 348);
– ПИј, па хај де да се спре ми мо, да по зо ве мо „хит ну”, по ли ци ју!.. (наш 
пре вод – Д.В.);

(45) Ни ки тин бро сил нам: – По ֵ ли ֲо ֱ оняем ! (АлЕшКИН 1999: 369) [копрезе-
нтна упо тре ба раз ли чи тих ин клу зив них об ли ка; в. при мје ре (39) и (40)];
Ни ки тин нам до ба ци: – Хај де да их рас тје ра мо! (наш пре вод – Д.В.).

3.3. По не кад се ин клу зив не фор ме (при је све га, у ру ском је зи ку) ко ри сте 
умје сто ди рек ти ва (2. л. јд./мн. им пе ра ти ва), чи ме се убла жу је сте пен ка те-
го рич но сти им пе ра тив ног ис ка за. То се де ша ва обич но у си ту а ци ја ма ка да 
адре сант же ли да „oдобровољи” адре са та да од мах из вр ши ка у зи ра ну рад њу 
(пре скрип ци ју). Уп.: 

(46) Уви дев их, кра са ви ца зарыда ла еще пуще, тыча ру кою в дверь ка би не та. 
– Да вайֳе  не бу дем рыдаֳь, гра ждан ка, – спо койно ска зал первый (БУл
ГАКОв 1982: 155);
– Wi e ce co, obywa tel ko, przestańcie szloc hać – spo koj nie po wi ed ział je den 
z mi li cjantów (bułhakow 1996: 232); 
Кад их је угле да ла, ље по ти ца је за је ца ла још ја че, упи ру ћи пр стом у вра та 
ка би не та.
– Не мој те пла ка ти, гра ђан ко – мир но је ре као пр ви (БУлГАКОв 1980: 205).

Та ква упо тре ба ин клу зив не фор ме ка рак те ри стич на је у сред стви ма јав-
ног са о бра ћа ја, као што је воз и сл. Уп.: 

(47) Да вай, ба бу шка, ֲод ви немся чуть по дальше ! (’под винься/под виньтес ь’);
Хај де, ба ко, по мак ни мо се ма ло да ље! (‘по мак ни се/по мак ни те се’).

16 В. пољ ске и срп ске (пре зент ске) екви ва лен те – при мјер (55).
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3.4. Ин клу зив ним сред стви ма, ко ја, по пра ви лу, ума њу ју (убла жу ју) сте-
пен ило ку тив не сна ге им пе ра тив ног ис ка за, мо гу ће је из ра зи ти и ка те го рич ку 
на ред бу (без по го во ра), јер се адре сант као ка у за тор у да том слу ча ју на ла зи 
у суб ор ди ни ра ном по ло жа ју у од но су на адре са та, као, на при мјер, ка да су-
во зач (га зда) на ре ђу је „свом” во за чу (што оба ве зно пра ти „им пе ра тив на” 
ин то на ци ја):

(48) Па рень сму тился (...), по том хлоп нул по ру ке Ро ма на, ле жав шей на ба ран-
ке и, де лая го лос жест ким, при ка зал: – По каֳи ли! Нас ждут! (АлЕшКИН 
1999: 325) (‘по ез жай’);
Мла дић се збу нио (...), за тим луп нуо Ро ма на по ру ци, ко ја се на ла зи ла 
на во ла ну, и, оштрим гла сом на ре дио: – Кре ни мо! Че ка ју нас! (‘кре ни’) 
(наш пре вод – Д.В.)

3.5. У ру ском је зи ку из бо ром ин клу зив не фор ме мо гу се ре ла тив но ла ко 
ди фе рен ци ра ти спе ци фич ни пре скрип тив ни од но си. Уп. функ ци о ни са ње 
ру ске „дво ји не” (обра ћа ње јед ном ли цу – ֳы) из ра же не фу тур ским об ли ком, 
„пра ве” мно жи не (обра ћа ње ве ћем бро ју /од јед ног/ ли ца – вы) и „не пра ве” 
мно жи не (обра ћа ње јед ном ли цу на Вы) из ра же не фу тур ском фор мом са аглу-
ти на тив ним афик сом -ֳе, као и њи хо вих пољ ских и срп ских екви ва ле на та: 

(49) Ну что ж, ֲойдëм сОмНОй в ба тальон ы. Хо тел бой ви деть, сейчас уви дишь 
(сИмОНОв 1977: 92);
No cóż, chodź zeMną do ba ta li onów. Chciałeś zo baczyć wal kę, to ją zo baczysz  
(siMonov 1984: 113);
Он да иде мо ЗАјЕдНО у ба та љо не. Хтео си да ви диш бит ку; са да ћеш је ви-
де ти (сИмОНОв 1962: 99);

(50) – По е дем ֳ е! – ска за ла г-жа Энбо. Жан на и Люси за про те сто ва ли. Как! 
Ехать?Так ско ро? (ЗОля 1988: 742);
– Jedźmy – po wi ed ziała pa ni Hen ne be au, ski e ro wując się w stronę po wo zu. 
Jan ka i Łu cja za pro te sto wały. Jak to, tak prędko? (zola1987: 400);
– Хај де мо – ре че го спо ђа Ен бо и по ђе пре ма сво јој ко чи ји. Жа на и Лу си 
по вик ну ше у знак про свје да. Зар, та ко бр зо! (ЗОлА 1989: 394);17

(51) – Пойдëмֳе со мной, – ска зал Ба ра но ву Син цов, и они ста ли до гонять 
ушед шую впе ред ко лон ну (сИмОНОв 1977: 124);
– Chodźmy – zwró cił się Sin cow do Ba ra no wa. Zaczęli do ga ni ać kolumnę, 
która poszła naprzód (siMonov 1984: 153); 
– По ђи те сАмНОм – ре че Син цов Ба ра но ву, и они се упу ти ше да стиг ну 
ко ло ну (сИмОНОв 1962: 133).

3.5.1. Ме ђу тим, на ве де на се пра ви ла, ипак, не по шту ју уви јек. Уп. сље-
де ће при мје ре, гдје се је дан те исти об лик ко ри сти за обра ћа ње (у ви ду го-
вор ног чи на пред ло га, од но сно по зи ва) ка ко јед ном са го вор ни ку та ко и ве ћем 
бро ју са го вор ни ка: 

(52) Не из воль и бес по ко иться. (...) ֲо е дем к Ари ну шке (ПУшКИН 1974: 10); Ну, 
не сер дись, ֲо ми римся (ПУшКИН 1974: 13); За чем от кладыва ть? – ска зал 
мне Шва брин (...) – Сойдем к ре ке (ПУшКИН 1974: 36); Пойдем, ки немся 
в но ги к тво им ро ди телям (ПУшКИН 1974: 42); Ну, де ту шки, ֲо сֳо им се-

17 У за гре бач ком пре во ду (ода кле је узет овај при мјер) име на су на пи са на као и у ори-
ги на лу на фран цу ском је зи ку (Hen ne be au, Je an ne, Lu cie).
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годня за ма ту шку го су дарыню и до ка жем все му све ту, что мы люди бра-
вые и присяжные (ПУшКИН 1974: 55); По це лу емся ж и мы (...). – Прощай, 
мой Иван Ку змич (ПУшКИН 1974: 56); Ну, братцы, – ска зал Пу га чев, – 
заֳянем-ка на сон грядущий мою люби мую пе сен ку (ПУшКИН 1974: 65); 
Слу шай, фельдмар шал! (...) сядем-ка да ֲо у жи на ем (ПУшКИН 1974: 87). 

Уп. на ве де не при мје ре у пе ре во ду на пољ ски је зик, у ко јем се као инклy-
зив (на по ре до с 1. л. мн. им пе ра ти ва) ко ри сти, као и у ру ском је зи ку, пер фек-
тив ни пре зент, тј. про сти об лик за бу ду ће ври је ме18: 

(53) Ależ nie niepokój się (...) po jed zi emy do Ari nus zki (puszkin1989: 15); No, nie 
gni e waj się, pogódźmy się (puszkin 1989: 19); Zej dzi emy ku rze ce (puszkin 
1989: 55); Chodźmy, rzućmy się do nóg two im rod zi com (puszkin 1989: 65); 
No, dzi at ki, zasłonimy dziś pi er si a mi naszą monarchinię i do wi ed zi emy całemu 
świ a tu, że z nas lud zie ho no ru i wi er ni przysiędze (puszkin 1989: 84–85); I 
my ucałujmy się (...) – Żeg naj, mój Iwa nie Kuźmiczu (puszkin 1989: 87); No, 
bra cia – rzekł Pu gac zow – a zaś pi e wajmyż pr zed snem moją ulu bioną piosenkę. 
(puszkin 1989: 100); Słuc haj, feld mar szałku! (...) si a dajmy i jedzmy wi ec zer zę 
(puszkin 1989: 136).

Ови исти при мје ри у пре во ду на срп ски је зик од ли кујy се ка ко упо тре бом 
(ре гу лар ног) об ли ка 1. л. мн. им пе ра ти ва та ко и упо тре бом „конјyнкти ва” 
(син так сич ке кон струк ци је „да + пре зент”, као спе ци фич ног за срп ски је зик 
сред ства за из во ђе ње /хор та тив них/ го вор них чи но ва пред ло га и по зи ва; уп., 
по ред оста лог, мАслОвА–ЗвЕКИЋдУшАНОвИЋ2013:605)19, ко ји је ка рак те ри-
сти чан за бу гар ски и ма ке дон ски је зик (в., нпр. мАлджИЕвА1990; БАРЕНТсЕН 
2003а: 7; ТОПОлИњсКА2007: 45–50; 2014). Уп.:

(54) Не тре ба да се уз не ми ра ваш (...) не го да сад по ђе мо код Ари ну шке (ПУ
шКИН 1965: 21); Хај де, не љу ти се, да се по ми ри мо (ПУшКИН 1965: 24); Да 
се спу сти мо до ре ке (ПУшКИН 1965: 50); Хај де мо да пад не мо пред но ге 
тво јим ро ди те љи ма (ПУшКИН 1965: 57); ХАјдЕ, де цо, бра ни мо да нас на шу 
мај чи цу ца ри цу и по ка жи мо це лом све ту да смо ју на ци за кле тви вер ни! 
(ПУшКИН 1965: 72); дАј да се и ми по љу би мо! (...) – Збо гом, мој Ива не Ку-
зми ћу (ПУшКИН 1965: 74); А сад, бра ћо – ре че Пу га чов – дЕдЕ да за пе ва мо 
пред спа ва ње ону мо ју оми ље ну пе сми цу (ПУшКИН 1965: 84); Слу шај, 
фелд мар ша ле! (...) да сед не мо да по ве че ра мо (ПУшКИН 1965: 110).

3.6. Ис ка зи ва ње им пе ра тив но сти вр ши се и пре зент ским об ли ци ма. Ри-
јеч је, при је све га, о ин клу зив ној упо тре би об ли ка са да шњег вре ме на (углав-
ном од гла го ла кре та ња), ко ја је ка рак те ри стич на за срп ски је зик, гдје се 
нај че шће упо тре бља ва гла гол ићи; ру ски је зик по ред пре зен та овог гла го ла 
(ид ֳ и), вр ло че сто ко ри сти и (си но ни мич ну) фу тур ску фор му (ин клу зив ни 
им пе ра тив) гла го ла ֲойֳи и ֲо е хаֳь, док пољ ски је зик у овом слу ча ју (ин-
клу зив не упо тре бе гла го ла кре та ња) пре фе ри ра упо тре бу „пра вог” (ин клу-
зив ног) им пе ра ти ва (при је све га од гла го ла chod zić – chodźmy). Уп.: 

18 Уп. та кву упо тре бу у бје ло ру ском је зи ку: ֲа ед зем, скосiм; слич на по ја ва ре ги стро ва на 
је и у че шком, нпр. na pi je me se; уп. шИРОКОвА 1983: 90 и д.

19 О раз во ју хи по так се ове кон струк ци је (укљу чу ју ћи и већ на ве де ну оп та тив ну /па ра граф 
2.2.6/, као и да ту, хор та тив но-им пе ра тив ну упо тре бу) у ста ро срп ском је зи ку в. по себ но ГРКО
вИЋмЕјџОР2004; уп. ИвИЋ1970.
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(55) – Идëм-идëм, хоть вон ту да, что ли! (ЧвАНОв 2001: 202);
– Иде мо, иде мо, ма кар ено та мо, ако се сла жеш! (наш пре вод –Д.В.); 

(56) – wsiadaJ pan! – krzyknął taksówkarz i tak tr zepnął w chorągi ew kę tak so me tru, 
że o mało jej nie złamał. – Jed zi emy (bułhakow 1996: 229);
– сјЕдНИТЕ – вик нуо је тај и укоп чао так си ме тар та ко да га ума ло ни је 
сло мио. – Иде мо (БУлГАКОв 1980: 202).

(57) – Да, идëм, идëм, – ска зал он, поняв, что док тор ша го во рит о Зайчи ко ве 
(сИмОНОв 1977: 133);
– A tak, chodźmy, chodźmy! – po wi ed ział, zro zu mi awszy, że le kar ka mówi o 
Zajczyko wie (siMonov 1984: 165); 

Уп. та ко ђе сље де ћи при мјер, гдје је у ру ском и пољ ском је зи ку упо тре-
бљен ин клу зив ни им пе ра тив, а у срп ском – ин клу зив ни пре зент:

(58) Идëмֳе, идëмֳе к не му, я не знаю, что де лать! (БУлГАКОв 1982: 154);
Chodźmy, chodźmy do ni e go, ja już nie wi em, co ro bić! (bułhakow 1996: 230);
Иде мо, иде мо к ње му, ја не знам што да ра дим! (БУлГАКОв 1980: 203).

3.7. Инклyзив не фор ме, од ра жа ва ју ћи спе ци фи чан ди ја ло шки од нос го-
вор ни ка пре ма са го вор ни ку / са го вор ни ци ма и рад њи, у са мој упо тре би (тј. 
у кон крет ном си ту а ци о но ак ту е ли зо ва ном кон тек сту-го во ру) упу ћу ју или на 
дво ји ну ( ја + ти; уп. рус. мы с ֳо бой; уп. та ко ђе лич ну за мје ни цу дво ји не 
у сло ве нач.: mi dva – м. р. / me dve – ж. р.) или на мно жи ну ( ја + ви; ја + ти + ви; 
уп. рус. мы с ва ми); уп.: БУслАЕв 1959: 370; Mazon 1914: 139–140; вИНОГРАдОв 
2001: 482; уп. та ко ђе: ivić 1983: 63 и д.; јАњУшЕвИЋ 2009; уп. су про тан (не ин-
клyзив ни) од нос ( ја – ти) при ре а ли за ци ји го вор них чи но ва у епи сто ла р ном 
дис кур су (ПОПОвИЧ 1997: 370).

На слич не ко ре ла ци је упу ћи ва но је и ра ни је. Та ко, ре ци мо, А. В. Иса чен-
ко (1960: 487) сма тра да „фор ма на ֲ и ֵ ем является фор мой ед. ч., а фор ма 
на ֲ и ֵ ем ֳ е – фор мой мн. ч. 2-го л. им пе ра ти ва сов мест но го действия” и да 
„на ֲ и ֵ ем от но сится к на ֲ и ֵ и так же, как на ֲ и ֵ ем ֳ е к на ֲ и ֵ и ֳ е” (уп.: 
ТОмАНОвИЋ 1962: 224–225, Topolińska 1966: 168–169; яКОБсОН 1985: 2018). 

По ред на веде ног, мо же мо до да ти да су у сло ве нач ком и лу жич ко срп ском 
је зи ку инклyзив ни об ли ци оба бро ја (и јд./дв. и мн.), за раз ли ку од ин клу зи ва 
у дру гим сло вен ским је зи ци ма, уви јек фор мал но (грам ма тич ки) из ра же ни 
(нпр.: сло ве нач. pij va – pij mo; луж. pij moj – pijmy). Инклyзив на фор ма chodźwa 
у пољ ском је зи ку, ко ја сво јом агглyти на тив ном ком по нен том -wа под сје ћа 
на дво ји ну инклyзи ва у сло ве нач ком је зи ку, пред ста вља раз го вор ни (ди ја-
ле кат ски) об лик, нпр: Chodźwa na dół, każde do swe go mi ej sca (żeroMski 1978: 
61); уп.: рус. Пойдëм вниз, каждый на свое ме сто (жЕРОмсКИй1963: 79) и срп. 
Хај де мо до ле, свак на свој по сао (жЕРОмсКИ1950: 131).

3.8. Због се ман тич ких оби љеж ја, ко ји се раз ли ку ју од оби љеж ја основ-
них им пе ра тив них об ли ка (2. л. јд./мн.), им пе ра тив ни об ли ци ин клу зив не 
рад ње мо гу се на зва ти псе у до им пе ра тив ним. Псе у до им пе ра ти вом се мо же 
сма тра ти би ло ко ја фор ма за по вјед ног на чи на ко ја не из ра жа ва на ред бу20 

20 Ви ше о „не им пе ра тив ним” зна че њи ма, од но сно о по ли се ми ји им пе ра тив них об ли ка 
у ру ском је зи ку в., нпр. ForTuin2000: 55–235; уп. та ко ђе: мАслОвА2008б;фОРТЕйН 2008. На по-
ме ни мо да су та ква зна че ња по себ ну па жњу лин гви ста при вла чи ла и у ра ни јим пе ри о ди ма 
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укљу чу ју ћи и ин клу зив не фор ме им пе ра ти ва ко ји ма се го то во уви јек из ра-
жа ва ју го вор ни чи но ви по зи ва, мол бе, пред ло га и сл. Тре ба, ме ђу тим, до да-
ти да је упо тре ба ин клу зи ва лек сич ки ре ла тив но огра ни че на; на ша ана ли за 
по ка зу је да се у овом слу ча ју нај че шће ко ри сте гла го ли кре та ња и гла го ли 
го во ре ња (уп. слич не ре зул та те ана ли зе у БАРЕНТсЕН 2004: 212).

Још јед ном на по ме ни мо да се у ру ском је зи ку, за раз ли ку од ве ћи не сло-
вен ских је зи ка, та кви чи но ви (под сти ца ња на вр ше ње рад ње) као што су по зив, 
апел, пред лог, мол ба фор мал но из ра жа ва ју об ли ци ма ко ји не ула зе у оп шту 
па ра диг му им пе ра тив них об ли ка са ста вље ну од 2. л. јд. и 2. л. мн. Да ти чи-
но ви из во де (из ра жа ва ју) се ка ко по мо ћу об ли ка хо мо ни мич них с об ли ци ма 
НСВ (са да шњег вре ме на) и СВ (бу ду ћег вре ме на)21 та ко и по мо ћу ра зних 
ана ли тич ких кон струк ци ја. Сви ови об ли ци у ру ском је зи ку ме ђу соб но кон-
ку ри шу.22 Инклyзив но зна че ње фор ми ти па идëм, ֲойдëм, выֲьем, возьмем, 
всֲом ним, рас смо ֳ рим ми смо скло ни да раз ма тра мо као јед но од по себ них 
зна че ња им пер фек тив ног или пер фек тив ног пре зен та (рус. на сֳоящее -бу дущее  
со вер ֵ ен но ֱ о ви да), тј. као сво је вр сну тран спо зи цијy ин ди ка тив них фор ми 
у го вор ну сфе ру им пе ра ти ва (в.: вОјвОдИЋ 1990: 53–54; 1993: 118–119; уп.: РО
слОвЕц 1965; вАсИлЕНКО 1967: 248; шИРОКОвА 1983: 90-91).23

На по ме ни мо та ко ђе да се у срп ском је зи ку ана ли тич ки об ли ци (кон струк-
ци је) са пер фек тив ним и им пер фек тив ним пре зен том (ко ји су ка рак те ри-
стич ни за ње му нај бли же по срод но сти јyжно сло вен ске је зи ке – бу гар ски и 
ма ке дон ски) ко ри сте са мо као им пли цит на (се кун дар на) сред ства из ра жа ва ња 
за јед нич ке рад ње, а, по ред то га, и као го вор ни чи но ви пред ло га, уч ти вог апе-
ла и сл. (уп.: Да по ђе мо!; Да се спу сти мо до ре ке!). За из ра жа ва ње уч ти вог 
упо зо ре ња ко ри сте се кон струк ци је „не мој мо + ин фи ни тив” НСВ (не мој мо 
то чи ни ти) и „не мој + да + 1. л. мн. им пер фек тив ног пре зен та” (не мој да то 
чи ни мо) или од рич ни об лик инклyзив ног им пе ра ти ва (не чи ни мо то) (уп. рус. 
екви ва лент: да вай(ֳе ) не бу дем эֳо ֱ о де лаֳь); уп.: ИвИЋ 1958; уп. та ко ђе: 
ТАНАсИЋ 1984: 23; фЕКЕТЕ 2008). Ми сма тра мо да је функ ци о ни са ње на ве де-
них сред ста ва усло вље но кон тек стом (си ту а ци јом), од но сно функ ци о нал ним 
сти лом у ко ме се они упо тре бља вајy (в. пра граф 2.3.5).

3.9. Инклyзив ност у сло вен ским је зи ци ма мо же да бу де из ра же на не са мо 
екс пли цит ним гла гол ским фор ма ма и сред стви ма (ди рект ним инклyзи ви ма) 

раз во ја ру ске гра ма тич ке ми сли; уп. нпр.: ПОТЕБНя 1977: 220–222; вИНОГРАдОв 2001: 485-488; 
мУЧНИК1971: 164 –175.

21 На хо мо ни мич ност инклyзи ва и ин ди ка тив них фор ми у ру ском је зи ку скре тао је па-
жњу и Н. С. По спе лов (1955: 232); уп.: raThmayr 1976: 91; РГ80: 622; лОПАТИН и др. 1989: 183. 
О се ман тич кој ра зли ци из ме ђу инклyзи ва и им пе ра ти ва в. ПАЗУХИН1974;hrabĕ 1983: 81; уп.
вОлОдИН – ХРАКОвсКИй1983; мЕлЕХОвА2012.

22 Тре ба ре ћи да у на у ци још уви јек не ма је дин стве ног ста ва о то ме кoји је од мно гих ин-
клyзив них об ли ка ко ји се упо тре бља ва ју у ру ском је зи ку „пра ви” об лик 1. л. мн. за по вјед ног 
на чи на (в. о то ме, нпр.: ПРОКОПОвИЧ 1982: 256–261; ХРАКОвсКИ–вОлОдИН 2002: 110-113; уп. та ко ђе: 
ИсАЧЕНКО 1960: 486–489; лОмОв 1977; ХРАКОвсКИй 2003; БАРЕНТсЕН 2003а; 2004; ГАлАКТИОНОвА 
2004).

23 Ис так ни мо да су да ти ру ски об ли ци и њи хо ви им пе ра тив ни екви ва лен ти у дру гим 
сло вен ским је зи ци ма ка рак те ри стич ни, при је све га, за на уч ни стил, у ко јем их го вор ник (ау тор) 
упо тре бља ва с ци љем да при ву че па жњу чи та о ца (слу ша о ца); ви ше о то ме в. сТОјАНОвИЋ 1989; 
уп. та ко ђе: РОслОвЕц 1965: 128–129; вОјвОдИЋ 1990б: 53–54; Tošović 1995: 298–299.
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већ и раз ли чи тим им пли цит ним (гла гол ским и не гла гол ским, тј. ин ди рект-
ним) сред стви ма (ви ше о то ме в., по ред оста лог, у: КОНдРАшОв–сЕРГИЕвсКАя 
1981; КОРОсТИшЕвсКАя 1974: 132), ка да по себ но до из ра жа ја до ла зи ин то на ци-
ја, ко ја „пре у зи ма” уло гу им пе ра тив ног под сти ца ња адре са та на (из)вр ше ње 
рад ње (в. по себ но ПЕшКОвсКИй 1928: 464–465).

3.9.1. Та ко, на при мјер, у свим сло вен ским је зи ци ма под сти цај на вр ше ње 
за јед нич ке рад ње из ра жа ва се тран спо зи ци јом об ли ка са да шњег вре ме на 
ин ди ка ти ва у „не ин ди ка тивнy” сфе ру им пе ра ти ва; уп.: рус. Идëм! ; пољ. 
Id zemy!; срп. Иде мо!.

3.9.2. У ру ском је зи ку (као и у свим ис точ но сло вен ским је зи ци ма, а за 
раз ли ку од оста лих сло вен ских) им пе ра тив на инклyзив ност мо же да бу де 
из ра же на и об ли ком про шлог вре ме на, нпр.: По ֵ ли!; По е ха ли! (уп. таквy 
мо гућ ност у укр. – Пiֵли! и бје ло рус. – Пайֵлi!).

3.9.3. Она се та ко ђе из ра жа ва (у свим сло вен ским је зи ци ма) без гла гол-
ским (елип тич ким) кон струк ци ја ма, као на при мјер, ком би на ци јом пред ло га 
и за мје ни ца: рус. За мной!; пољ. Za mną!; срп. За мном!. 

3.9.4. Инклyзив ност се мо же из ра жа ва ти и уз ви ци ма ко ји се че сто од ли-
ку ју по ли функ ци о нал ношћy: рус. айда (айда в лес!; уп. укр. Ну мо!: Гайда до 
лісу! Ну мо до лісу!), по лун дра! (у пре вен тив ном зна че њу: ‘спа сайся, кто (все 
вме сте) мо жет!’) и др.; пољ. hej (hej, do la su!) и др.; срп. хај де (хај де мо у шу му!), 
хо рук! (уп. рус. ух нем!) итд.

3.9.5. И при ло зи се мо гу упо тре бља ва ти као сред ства за из ра жа ва ње ин-
клyзив но сти; уп. сље де ће при мје ре, у ко ји ма се на по ре до с при ло зи ма ко ри сте 
и дру га сред ства (уз спе ци фич ну „им пе ра тив но-по зив ну” ин то на ци ју): Ребята! 
вֲе ред, НАвылАЗКУ,ЗАмНОю! (ПУшКИН 1974: 57) [Chłopcy! Naprzód zaMną,na
wypad! (puszkin1989: 88); Мом ци, на пред, НАКАПИјУ,ЗАмНОм! (ПУшКИН 1965: 
75)]; А ну, дАвАйТЕ вме сֳе! Ра зом! (БУлГАКОв 1982: 44) [wołaJMy ra zem, no! 
(bułhakow 1996: 60); дАјТЕза јед но! Ује дан пут! (БУлГАКОв 1980: 53)].

Мо гућ ност упо тре бе при ло га у функ ци ји „ин ди рект ног” императивa, 
у ко ји се мо же убро ји ти и инклyзив, ве о ма је ве ли ка. Та ко је, на при мјер, за 
ру ски, пољ ски и срп ски је зик у том по гле ду ка рак те ри стич на упо тре ба за мје-
нич ких при ло га сюда, tu и ова мо и њи хо вих си но ни ма (у зна че њу „по зи ва”, 
„апе ла”); уп., нпр., ПИПЕР 1988: 23–24. У не ким го во ри ма срп ског је зи ка мо гу 
се сре сти и дру ге инклyзив не фор ме, обра зо ва не од при ло га или при ло шких 
син таг ми и агглyти на тив ног афик са -мо, ка рак те ри стич ног за 1. л. мн. им пе-
ра ти ва (инклyзи ва) у срп ском је зи ку; уп.: бр зо-мо  (‘по ђи мо бр зо’); де сно-мо  
(‘по ђи мо де сно’); ку ћи-мо  (‘по ђи мо ку ћи’); пу тем:о (пу тем-мо ) (‘по ђи мо пу-
тем’, ‘по тр чи мо пу тем’); у ку ћу-мо  (‘уђи мо у ку ћу’, ‘утр чи мо у ку ћу’) итд. (в. 
ПИжУРИцА 1972: 42–43).

3.9.6. Пре ди ка ти ви (ри је чи ко је озна ча ва ју ка те го ри ју ста ња), та ко ђе 
вр ше функ цијy инклyзи ва; уп.: И тог да над го ра ми про ка тился (...) страшный 
го лос Во лан да: – По ра!! (‘нам по ра ехать’; ‘по е дем’; ‘по е ха ли’) (БУлГАКОв 1982: 
304) [Czas już! (bułhakow 1996: 455); Ври је ме је!! (БУлГАКОв 1980: 403)].



185О ГРА МА ТИЧ КОМ СТА ТУ СУ ИМ ПЕ РА ТИВ НОГ ИН КЛУ ЗИ ВА...

3.9.7. И име ни це (у но ми на тив ним ре че ни ца ма) упо тре бља ва ју се као 
сред ство за из ра жа ва ње под сти ца ја на вр ше ње за јед нич ке рад ње; уп.: Подъем! 
(‘пойдем’) [Покрет! (‘кре ни мо’)].

3.9.8. И упит ним ис ка зи ма мо гу се ре а ли зо ва ти чи но ви под сти ца ња на 
вр ше ње за јед нич ке рад ње, нпр.: По че му бы нам не ֲойֳи? (‘пойдем’) [пољ. 
A dlac ze go byśmy nie pos zli? (‘chodźmy’); срп. За што не би смо по шли? (‘по-
ђи мо’)]. Ре че ни це-ис ка зи ово га ти па су, за пра во, син так сич ки фра зе о ло ги зми 
са не за мје њи вом ком по нен том (ֲ о че му не; dlac ze go nie; за што не), ко ји имајy 
син кре тич ки, ин тер о га тив но-пре скрип тив ни ка рак тер (КОРОсТИшЕвсКАя 
1974: 130–132; лИНдсТРЕм 2008). 

3.9.9. Уоп ште узев, мо же мо ре ћи да се сва ки об лик (сред ство) ко јим се 
из ра жа ва вр ше ње за јед нич ке рад ње од ли ку је ди рект ним го во ром, обра ћа њем 
са го вор ни ку, пре скрип тив ном ин то на ци јом, ути ца јем на са го вор ни ка, од но сно 
ко му ни ка тив ним усло ви ма, ти пич ним за упо тре бу основ них им пе ра тив них 
об ли ка – 2. л. јд./мн. Ва ља та ко ђе ис та ћи, да инклyзив не гра ма тич ке фор ме 
(по пра ви лу, у ру ском је зи ку) и се кун дар на сред ства за из ра жа ва ње под сти-
ца ња на вр ше ње за јед нич ке рад ње (у свим сло вен ским је зи ци ма) на па ра-
диг мат ском пла ну не мајy ко но та тив но (им пе ра тив но-инклyзив но) зна че ње 
са до вољ но ја сном ди фе рен ци ја ци јом ње го вих ра зно вр сних ре а ли за ци ја, као 
што су ме ли о ра тив но, пе јо ра тив но, афек тив но, пер ми сив но и др. Да то зна че-
ње (са мно го број ним под зна че њи ма) они за до би ја ју са мо у усло ви ма сва ко днев-
не ин тен ци је адре сан та и њој од го ва ра ју ћих по ка за те ља ко му ни ка тив не 
си ту а ци је, од но сно тек на син таг мат ском (кон тек сту ал ном) пла ну, на ко јем 
се ис по ља ва ју њи хо ве из ра жај не си но ним ске мо гућ но сти, за хва љу ју ћи че му 
они вр ло че сто функ ци о ни шу као екс пре сив на, стил ски мар ки ра на сред ства 
(в., по ред оста лог: вАсИлЕНКО 1967: 248, 253; ТОшОвИЧ2006: 245–284; мАслОвА
2008б;мЕлЕХОвА2012). 

По ред све га на веде ног, тре ба још до да ти да у сва ком жи вом го во ру (ди-
ја ло гу), укљу чу ју ћи и си ту а ци ју при ли ком упо тре бе инклyзив них об ли ка и 
сред ста ва, зна чај ну уло гу има ју ра зна про прат на не вер бал на (па ра лин гви-
стич ка) сред ства, као што су ге сто ви, ми ми ка, по кре ти ди је ло ва ти је ла (ру ку, 
гла ве и др.).

4. ЗАКљУЧНИКОмЕНТАР.На осно ву оп штег уви да у им пе ра тив ну па ра диг-
мат ску сли ку сло вен ских је зи ка и мно го број на до са да шња ис тра жи ва ња, као 
и на осно ву ов дје про ве де не ана ли зе, сло вен ске им пе ра тив не фор ме ин клу-
зив не рад ње мо же мо по ди је ли ти на не ко ли ко гру па (ти по ва):

(1) ру ски инклyзи ви, ко ји мо гу да бу ду ка ко син те тич ки та ко и ана ли-
тич ки (ко ји ина че не ула зе у оп шту им пе ра тив ну па ра диг му); 

(2) пољ ски, че шки, сло вач ки, ру син ски, укра јин ски, бје ло ру ски и срп ски 
син те тич ки инклyзив ни об ли ци (ко ји фор мал но ула зе у оп шту им пе ра тив ну 
па ра диг му);

(3) сло ве нач ки и лу жич ко срп ски инклyзив ни об ли ци, ко ји син те тич ки 
из ра жа ва ју (фор мал но раз ли ку ју) дво ји ну и мно жи ну и ко ји ула зе у општy 
им пе ра тивнy па ра диг му;
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(4) бу гар ски и ма ке дон ски инклyзи ви, ко ји има ју са мо ана ли тич ки (тј. 
син так сич ки) из раз и ко ји не ула зе општy им пе ра тивнy па ра диг му. 

Из све га на ве де ног мо же се за кљу чи ти да се ка те го ри ја им пе ра тив но сти 
(слич но као и ка те го ри ја во ка тив но сти) уви јек ре а ли зу је у окви ру пре зент-
ско-фу ту рал не пер спек ти ве и кон крет ног го вор ног чи на, гдје праг ма тич ки 
пре скрип тив но-ка у за тив ни од нос адре сан та (1. л.) пре ма адре са ту (2. л.) пред-
ста вља основ ни пред у слов ко јим је ире ал ну си ту а ци ју мо гу ће тран сфор ми-
са ти у ре ал ну. Да би успје шно из вео свој им пе ра тив ни ис каз, адре сант „тра жи”, 
тј. мо ра да на ђе од го ва ра ју ћег, кон крет ног адре са та, ко ји му је нео п хо дан 
ка ко би на зна чио (из ра зио) сво ју на мје ру да у од но су на ње га из вр ши ре фе-
рен ци ју. Спе ци фич ност ова квог ис ка за је у то ме што је су бје кат (вр ши лац) 
у ње му раз дво јен од рад ње, тј. од свог пре ди ка тив ног оби љеж ја и што, у скла-
ду с тим, ре а ли за ци ја ка у зи ра не рад ње за ви си од ре ал не спо соб но сти и во ље 
тог истог (ка у зи ра ног) ти-су бјек та. У ве зи с тим тре ба ис та ћи да се им пе-
ра тив ни ка рак тер ка у за ци је адре са та уви јек од ре ђу је (већ у увод ном ди је лу 
спо ме ну тим) праг ма тич ко-де ик тич ким ком по нен та ма ја – ти – са да – ов дје 
– ово и да из ван њи хо вог окви ра (тј. без њи хо ве ре фе рент но сти и ко ре фе рент-
но сти) не ма ка те го ри је им пе ра тив но сти, што та ко ђе ва жи и за, њој ко пре-
зент ну, ка те го ри ју во ка тив но сти (а све због за јед нич ког де но та та, од но сно 
адре са та, као објек тив ног ре фе рен та, иа ко са два раз ли чи та сиг ни фи ка та 
– им пли цит ног за мје нич ко-им пе ра тив ног (пре ди кат ског) и екс пли цит ног 
(иден ти фи ка ци о ног) име нич ко-во ка тив ног).

До дај мо уз ово раз ма тра ње из ра жа ва ња им пе ра тив но сти и сље де ће. Ако 
би се ка те го ри ја им пе ра тив но сти по сма тра ла са ста но ви шта те о ри је функ-
ци о нал не гра ма ти ке Ле њин град ско-Пе тро град ске лин гви стич ке шко ле, од-
но сно ако би се на струк ту ри ра ње да те ка те го ри је при ми је ни ла кон цеп ци ја 
ФСП А. В. Бон дар ка, он да би 2. л. јд. и 2. л. мн. им пе ра ти ва, као фор мал на, 
мор фо ло шка па ра диг ма, са ви со ким сте пе ном фре квен ци је и стил ске не мар-
ки ра но сти, пред ста вља ли цен тар ФСП им пе ра тив но сти, а сва оста ла ли ца, 
ко ја мор фо ло шки не при па да ју тој па ра диг ми, као и сва оста ла сред ства стил-
ски мар ки ра ног ис ка зи ва ња им пе ра тив но сти (укљу чу ју ћи и фор ме ин клу зив-
ног им пе ра ти ва) – ње го ву пе ри фе ри ју, би ло бли жу, би ло да љу. Тре ба та ко ђе 
ре ћи да се сва ов дје об ра ђе на и пре зен то ва на им пе ра тив на сред ства мо гу 
раз ма тра ти и у окви ру дру гих ФСП, при је све га у окви ру пе ри фе ри је ФСП 
фу ту рал но сти и ФСП пер со нал но сти.

При во де ћи кра ју ову крат ку ана ли зу, на гла си мо да смо ов дје до та кли 
са мо основ не аспек те про у ча ва ња сло вен ских инклyзив них фор ми као сред-
ста ва за из ра жа ва ње по је ди них пре скрип тив них (пре скрип тив но-фу ту рал них) 
го вор них чи но ва, ко ји зах ти је ва ју по дроб ни ју ана ли зу, на ро чи то са праг ма-
тич ко-сти ли стич ког и функ ци о нал но-се ман тич ког ста но ви шта. 
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Дойчил Войводич

К ВОПРОСУ О ГРАММАТИЧЕСКОМ СТАТУСЕ ИМПЕРАТИВНОГО ИНКЛЮЗИВА  
В РУССКОМ, СЕРБСКОМ И ДРУГИХ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ

Р е з ю м е

В работе рассматривается употребление и значение славянского императива с особым 
акцентом на статус „полиморфного” императивного инклюзива (1-го л. мн. ч.) в русском 
языке в сопоставлении с аналогичными формами в других славянских языках. Данные формы, 
представляющие собой включение говорящего в совместное с адресатом совершение будущего 
действия, в русском языке, в отличие от тех же форм в сербском, польском и других славянских 
языках, с которыми они в своей основе функционально тождественны, формально не являются 
собственно императивными и не составляют общей морфологической парадигмы со 2-м л. ед. 
и мн. ч. 

Иными словами, „полиморфность” образования 1-го л. мн. ч. русского императива 
составляет широкая сеть различных инклюзивных средств, а именно: (1) синтетические 
формы (совпадающие полностью или частично с формами настоящего-будущего времени 
СВ), образующиеся от глаголов СВ: (а) для выражения обращения к одному адресату (ֲойдëм, 
сядем, выֲьем); (б) для обращения к большему числу адресатов или для вежливого обращения 
к одному адресату (ֲойдëмֳе, сядемֳе, выֲьемֳе); синтетические формы образуются также 
от некоторых глаголов НСВ, особенно от глаголов однонаправленного движения (тогда пол-
ностью или частично совпадают с формами настоящего времени., напр. идëм, едем, идëмֳе, 
едемֳе); (2) аналитические инклюзивные формы, образующиеся от глаголов обоих видов: (а) для 
выражения обращения к одному адресату (давай ֲойдëм, давай идֳи; давай сядем, давай 
садиֳься; давай выֲьем, давай ֲиֳь; будем ֲиֳь; давай будем ֲиֳь); (б) для обращения к боль-
шему числу адресатов или для вежливого обращения („на вы”) к одному адресату (давайֳе 
ֲойдëм, давайֳе идֳи; давайֳе сядем, давайֳе садиֳься; давайֳе выֲьем, давайֳе ֲиֳь; 
будемֳе ֲиֳь; давайֳе будем ֲиֳь). Следует добавить, подчеркивает автор, что все пере-
численные формы русского инклюзива по степени грамматикализованности равноправны 
между собой.

Разнообразие инклюзивных форм в современном русском языке является последствием 
ранней утраты старой формы 1-го л. мн. ч. повелительного наклонения, присущей как старо-
славянскому, так и древнерусскому языку. Старые формы, утраченные в русском языке, со-
хранились, как отмечает автор, в большинстве славянских языков (конечно, с некоторыми 
небольшими изменениями), как, например, в сербском (пијмо), польском (pijmy), чешском 
(pijme), словацком (pijme), русинском – микроязыке, близком к западноукраинским говорам 
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(ֲийме), украинском (ֲиймо), белорусском (ֲiем) и особенно в словенском (pijmo) и серболу-
жицком (pijmy), в которых сохранились и формы двойственного числа (ср.: словен. pijva; луж. 
pijmoj). В болгарском и македонском языках императивная форма 1-го л. мн. ч. выражается 
только аналитически, т.е. синтаксически, и очень часто с помощью т.н. „конъюнктива”, напр.: 
болг. Да ֲеем, друֱари! (‘давайте петь, товарищи!’); мак. Да исֲееме една ֲесна! (‘споем-ка 
песню!’). 

Учитывая все перечисленные особенности русских инклюзивов и явные несовпадения 
в этом отношении с другими славянскими языками, автор приходит к выводу, что анализ 
данных русских форм требует особого методологического подхода, и исследование целесо-
образно провести в функционально-грамматическом аспекте, так как такой подход позволяет 
более подробно осветить весь спектр значений этих форм и тем самым более точно определить 
степень их грамматикализованности как в русском, так и в других славянских языках.

Подытоживая результаты проведенного анализа, автор предлагает классификацию 
славянских императивных форм совместного действия, выделяя несколько групп (типов): (1) 
русские инклюзивы, которые могут быть как синтетическими, так и аналитическими (не 
входящими в общую императивную парадигму), с оговоркой, что аналитизм русского типа 
встречается и в украинском, и в белорусском языках; (2) польская, чешская, словацкая, ру-
синская, украинская, белорусская и сербская синтетические инклюзивные формы (входящие 
в общую императивную парадигму); (3) словенская и серболужицкая инклюзивные формы, 
синтетически выражающие (формально различающие) двойственное и множественное числа 
и входящие в общую императивную парадигму; (4) болгарские и македонские инклюзивы, 
имеющие только аналитическое (т.е. синтаксическое) выражение, не входящие в общую импе-
ративную парадигму.
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ЛЕК СИЧ КО ЗНА ЧЕ ЊЕ ГЛА ГО ЛА  
ПЕР ЦЕП ЦИ ЈЕ И КА ТЕ ГО РИ ЈА ВИ ДА 
(на ма те ри ја лу ру ског и срп ског је зи ка)

У ра ду се ана ли зи ра ју обе леж ја ба зич них гла го ла ви зу ел не и ау ди тив не пер цеп ци-
је ру ског и срп ског је зи ка (ви деֳь / ви де ти, слыֵаֳь / чу ти) ко ја све до че о по ве за но сти 
лек сич ког зна че ња гла го ла и њи хо ве гра ма тич ке се ман ти ке. Ве за из ме ђу гра ма тич ког 
зна че ња и се ман тич ког са др жа ја гла го ла раз ма тра се у од но су на ка те го ри ју ви да. При 
то ме се по ка зу је да уо ча ва њу узро ка спе ци фич ног по на ша ња ана ли зи ра них гла го ла 
пер цеп ци је по ма же по сма тра ње јед ног је зи ка на фо ну дру гог. 

Кључ не ре чи: ру ски је зик, срп ски је зик, гла го ли пер цеп ци је, гла гол ски вид, дво-
а спект ни гла го ли.

The pa per analyzes the pro per ti es of ba sic verbs of vi sual and au di tory per cep tion in 
Rus sian and Ser bian (vi det’ / vi de ti, slyšat’ / ču ti), which te stify of the con nec tion bet we en the 
le xi cal me a ning of the verbs and the ir gram ma ti cal se man tics. The con nec tion bet we en the 
gram ma ti cal me a ning and se man tic con tent of the verbs in analyzed in re la tion to the ca te gory 
of aspect. At the sa me ti me it is in di ca ted that the iden ti fi ca tion of the ca u se of a spe ci fic be-
ha vi or of analyzed verbs of per cep tion is hel ped by ob ser ving one lan gu a ge thro ugh the prism 
of anot her.

Кey words: Rus sian, Ser bian, verbs of per cep tion, ver bal aspect, bi a spec tual verbs. 

1.УвОд.Се ман тич ке кла си фи ка ци је гла го ла по ка зу ју да гла го ле од ре ђе-
них кла са (ста ња, ак тив но сти, до стиг ну ћа и др.) об је ди њу ју оп ште лек сич ко 
зна че ње и гра ма тич ка обе леж ја ко ја из ње га про из и ла зе. Ка те го ри ја гла гол-
ског ви да је пре ма Ј. Д. Апре сја ну (2009: 44–54) јед на од се ман тич ки мо ти-
ви са них ка те го ри ја у ру ском је зи ку (по ред ста ња и на чи на). С при пад но шћу 
од ре ђе ној се ман тич кој кла си по ве за на је спо соб ност гла го ла да гра де вид ски 
пар, а од ње за ви си и се ман тич ки тип вид ске опо зи ци је уну тар па ра. У од но-
су на ве зу из ме ђу лек сич ког зна че ња гла го ла и њи хо ве скло но сти да гра де 
вид ски пар не ког се ман тич ког ти па при ме ћу је се од ре ђе на ре гу лар ност.1 Ме-
ђу тим, по сто је гла го ли код ко јих се ти пич не вид ске опо зи ци је не оства ру ју 
уну тар вид ског па ра. Та кви су гла го ли чул не (фи зич ке) пер цеп ци је ру ског и 
срп ског је зи ка ко ји, за хва љу ју ћи оп штем лек сич ком зна че њу, опо зи ци ју ‘по-
ку шај’ (или тен ден ци ја) – ‘успех’ (или оства ре ње), је дан од основ них од но са 
им пер фек тив ног и пер фек тив ног ви да, оства ру ју уну тар лек сич ког, тј. сми са-
о ног па ра (нпр. смо ֳ рел и ви дел / гле дао је и ви део; слу ֵ ал и слыֵал / слу шао 

1 Нпр. ру ски ак ци о нал ни гла го ли („действия”), по пра ви лу, гра де вид ске па ро ве, док су 
ста тив ни гла го ли („со стояни я”) нај че шће им пер фек тив ни, што је по сле ди ца њи хо вих се ман-
тич ких обе леж ја: „Се ман ти че ское отли чие про то ти пи че ских со стояни й от действий со сто ит 
в том, что они од но родны на протяже нии все го вре ме ни сво е го существо ва ния и, как пра ви ло, 
не пред по ла гают це ли”. Исто вре ме но, у ру ском је зи ку го то во да не ма гла го ла ко ји по се ду ју 
сва обе леж ја „иде ал ног ста ти ва” (АПРЕсяН 2009: 497, 541–542). 
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је и чуо; нюхал и чув сֳво вал / ми ри сао је и осе ћао; ֲро бо вал и чув сֳво вал / 
про бао је и осе ћао; ֳро ֱ ал и чув сֳо вал / ди рао је и осе ћао). У скла ду с на ве-
де ним, циљ овог ра да је да се на при ме ру ру ских и срп ских гла го ла чул не пер-
цеп ци је по ка же ве за из ме ђу лек сич ког зна че ња и ка те го ри је ви да. Ана ли зи-
ра ју се ба зич ни гла го ли за из ра жа ва ње ви зу ел не и ау ди тив не пер цеп ци је у 
два је зи ка: ви деֳь и слыֵаֳь као чла но ви вид ске опо зи ци је (ви деֳь – уви-
деֳь, слыֵаֳь – услыֵаֳь) и дво а спект ни гла го ли ви де ти и чу ти. При 
то ме, сми са о на опо зи ци ја ‘по ку шај’ – ‘успех’, ко ју гла го ли ви деֳь / ви де ти, 
слыֵаֳь / чу ти оства ру ју са сво јим лек сич ким ко ре ла ти ма смо ֳ реֳь / гле-
да ти, слу ֵ аֳь / слу ша ти, пред ста вља сво је вр стан ин стру мент утвр ђи ва ња 
се ман тич ких и гра ма тич ких обе леж ја да тих гла го ла.2 Иа ко се слич но по на-
ша ју и ба зич ни гла го ли за из ра жа ва ње оста лих мо да ли те та (ол фак тор не, 
гу ста тив не и так тил не пер цеп ци је), чи ње ни ца да се чо век нај ви ше осла ња 
на чу ла ви да и слу ха ре зул ти ра ла је ти ме да су је зич ке по ја ве ве за не за пер-
цеп тив ну лек си ку нај о бу хват ни је пред ста вље не у обла сти ви зу ел не и ау ди тив-
не пер цеп ци је.3 Да та чи ње ни ца ути ца ла је и на ве ћу је зич ку ди фе рен ци ја ци ју 
чу ла ви да и слу ха. За раз ли ку од чу ла ми ри са, уку са и до ди ра, ви зу ел ну и 
ау ди тив ну пер цеп ци ју у оба је зи ка пред ста вља ју лек сич ки па ро ви са ста вље-
ни од гла го ла ко ји под ра зу ме ва ју ин фор ма ци ју о ви ду пер цеп ци је: смо ֳ реֳь 
– ви деֳь / гле да ти – ви де ти, слу ֵ аֳь – слыֵаֳь / слу ша ти – чу ти. Па ро ви 
оста лих мо да ли те та и у ру ском и у срп ском је зи ку са мо су де ли мич но пред-
ста вље ни гла го ли ма ко ји са др же ин фор ма ци ју о ви ду пер цеп ци је, уп. нюхаֳь 
– чув сֳво ваֳь, ощущаֳь / ми ри са ти – осе ћа ти; ֲро бо ваֳь – чув сֳво ваֳь, 
ощущаֳь / про ба ти – осе ћа ти; ֳро ֱ аֳь – чув сֳо ваֳь, ощущаֳь / ди ра ти 
– осе ћа ти.4

На ов де ана ли зи ра не спе ци фич но сти ру ских гла го ла чул не пер цеп ци је 
пр ви ука зу је ј.с.Ма слов (1948:304,312–315) у окви ру сво је кла си фи ка ци је 
гла го ла. Ау тор, из ме ђу оста лог, при ме ћу је да се већ по ме ну та вид ска опо зи-

2 Реч је о сле де ћим лек се ма ма ана ли зи ра них гла го ла: ви деֳь ‘вос при ни мать зре ни ем, 
наблюдать, за ме чать гла за ми’ [БАС] / ви де ти ‘за па зи ти, за па жа ти очи ма’ [РМС]; слыֵаֳь 
‘вос при ни мать слу хом ка кие-ли бо зву ки’ [БАС] / чу ти ‘опа зи ти, опа жа ти слу хом, при ми ти, 
при ма ти зву ко ве чу лом слу ха’ [РМС]; смо ֳ реֳь ‘на правлять, устремлять взгляд на ко го-, 
что-ли бо или ку да-ли бо’ [БАС] / гле да ти ‘има ти по глед, очи упра вље не на не ко га или на не што, 
по сма тра ти’ [РМС]; слу ֵ аֳь ‘вос при ни мать слу хом ка кие-ли бо зву ки; об ращат ь, на правлять 
слух на ка кие-ли бо зву ки, чтобы услышать’ [БАС] / слу ша ти ‘при ма ти слу хом што, пра ти ти 
слу хом не чи ји го вор, из ла га ње’ [РМС]. При то ме се под тер ми ном лек се ма има у ви ду је ди-
ни ца ма ња од ре чи, тј. реч у јед ном од сво јих зна че ња: „Имен но лек се ма, а не сло во, является 
ре ально й лек си че ской еди ни цей языка, по то му что в нор ме ка ждое мно го знач ное сло во ис-
пользу ется в высказыва нии в ка ком-то  од ном из сво их зна че ний. В отли чие от зна че ния, 
лек се ма – мно го сто ронняя еди ни ца языка: у нее есть озна чающее (фо не ти че ская обо лоч ка), 
озна ча е мое (зна че ние) и син так ти ка (осо бен но сти со че та е мо сти)ˮ (АПРЕсяН 2003: XXXI II). 
Лек си ко граф ски опис ру ског гла го ла ви деֳь (ње го вих лек се ма) в. у АПРЕсяН2009:475–485;
2015:43–54. О ме та фо ри за ци ји гла го ла ви де ти и чу ти у ста ро сло вен ском је зи ку в. у ГРКОвИЋ
мЕјџОР 2013: 369–372, 376–382. 

3 Хи је рар хиј ска уре ђе ност под си сте ма пер цеп ци је у је зи ку по ко јој је вид нај ва жни ји 
под си стем, а сле де слух, ми рис, укус и до дир (по ре дак по след ња три под си сте ма ма ње је очи-
гле дан од по рет ка пр ва два), ни је на мет ну та спо ља већ про из и ла зи не по сред но из ин фор ма ци ја 
ко је пру жа је зик (АПРЕсяН 1995: 363).

4 У ру ском је зи ку по сто је гла го ли за из ра жа ва ње ол фак тор не (обоняֳь, чуяֳь) и так тил-
не (осязаֳь) пер цеп ци је ко ји се не мо гу сма тра ти ба зич ним, те ни су укљу че ни у ана ли зу. 
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ци ја ‘тен ден ци ја’, ‘по ку шај’ или ‘на ме ра’ – ‘успех’, ‘оства ре ње’ (нпр. ло вил, но 
не ֲоймал; ло вил ֲо ка не ֲоймал; ло вил и, на ко нец, ֲоймал) не мо же ре а ли-
зо ва ти код па ро ва по пут ви деֳь – уви деֳь или слыֵаֳь – услыֵаֳь, чув-
сֳво ваֳь – ֲо чув сֳво ваֳь, ощущаֳь – ощуֳиֳь (уп. ло вил и, на ко нец, 
ֲоймал и *ви дел и, на ко нец, уви дел). Бу ду ћи да је, ка ко на во ди Ј. С. Ма слов, 
реч о гла го ли ма „не по сред ног, не пре кид ног ефек та”, њи ма озна че не рад ње, 
без об зи ра на ду жи ну тра ја ња, не мо гу се сма тра ти не у спе шним, тј. ма те ри-
јал но А увек је јед на ко В, за раз ли ку од па ро ва по пут ло виֳь – ֲоймаֳь (уп. 
ло вил, но не ֲоймал где А ≠ В и со ба ка ло ви ла на ле ֳ у ку соч ки мяса, ко ֳ орые 
я ей бро сал где је А = В). Исто се од но си и на па ро ве с гла го ли ма „све сне 
вољ не рад ње, усме ре не на оства ре ње чул не пер цеп ци је” по пут смо ֳ реֳь 
– ֲо смо ֳ реֳь. За то да ти гла го ли мо гу ме ђу соб но оства ри ва ти сми са о ну 
опо зи ци ју по ли ни ји ‘по ку шај’ – ‘успех’ (уп. смо ֳ рел, но не уви дел и слу ֵ ал, 
но не услыֵал), ко ја је ана лог на вид ској опо зи ци ји свој стве ној па ро ви ма 
ти па ло виֳь – ֲоймаֳь. Ау тор на гла ша ва да ов де ни је реч о вид ској опо зи-
ци ји, а мо гућ ност по ја ве и пер фек тив ног и им пер фек тив ног ви да у свој ству 
дру гог чла на па ра (смо ֳ рел, но не уви дел = смо ֳ рел, но не ви дел) ви ди као 
по твр ду исто вет но сти њи хо вог ма те ри јал ног зна че ња, те за кљу чу је: „<…> про-
ти во по ло же ние попытка – успех, од но из важных про ти во по ло же ний в си сте-
ме функ ций ви довых пар, мо жет выра жаться в рус ском языке и не за ви си мо 
от ви да, по сред ством дру гих со от но си тельных гла гольных пар, не ви довых, 
а чи сто лек си че скихˮ (мАслОв 1948:315).

Да кле, по ре ђе ње ре а ли за ци је опо зи ци је ‘по ку шај’ – ‘успех’ код гла го ла 
ти па ло виֳь – ֲоймаֳь и гла го ла ти па ви деֳь – уви деֳь омо гу ћа ва уо ча ва ње 
спе ци фич но сти пер цеп тив них гла го ла. Код па ро ва по пут ло виֳь – ֲоймаֳь 
им пер фек тив ни члан па ра пр вен стве но из ра жа ва по ку шај или на ме ру (нпр. 
ло вил, но не ֲоймал / ло вио је; хва тао је, али ни је уло вио; ухва тио). Ме ђу тим, 
он мо же из ра жа ва ти и оства ре ње (нпр. со ба ка ло ви ла на ле ֳ у ку соч ки мяса, 
ко ֳ орые я ей бро сал / пас је у ле ту хва тао [‘сваки пут би ухватио’] ко ма ди ће 
ме са, ко је сам му ба цао). У пр вом слу ча ју ло виֳь ≠ ֲоймаֳь (А ≠ В), док је 
у дру гом слу ча ју ло виֳь = ֲоймаֳь (А = В). Па ро ви ви деֳь – уви деֳь и 
слыֵаֳь – услыֵаֳь не мо гу ре а ли зо ва ти пр ви тип вид ске опо зи ци је јер 
се њи хо ви ко ре ла ти увек ма те ри јал но по ду да ра ју (А је увек јед на ко B). Исто-
вре ме но, да ти тип се ман тич ког од но са они мо гу оства ри ва ти као чла но ви 
лек сич ких па ро ва, тј. с гла го ли ма смо ֳ реֳь и слу ֵ аֳь. 

На осно ву ре а ли за ци је сми са о не опо зи ци је ‘по ку шај’ – ‘успех’ пер цеп-
тив ним гла го ли ма мо же се до ћи до за кљу ча ка ве за них за вид ске осо бе но сти 
да те гла гол ске лек си ке. То ме до при но си и по ре ђе ње си ту а ци ја у два срод на 
је зи ка од ко јих се у јед ном про цес пер фек ти ва ци је искон ски им пер фек тив-
них гла го ла ви де ти и чу ти за у ста вио на дво а спект но сти, док је у дру гом 
из ра жа ва ње зна че ња гла го ла ви деֳь и слыֵаֳь у чи стој пер фек тив но сти 
по стиг ну то пу тем пре фик са ци је (уви деֳь, услыֵаֳь). С јед не стра не, по сто-
ја ње пер фек тив них гла го ла чул не пер цеп ци је ти па уви деֳь, услыֵаֳь у 
ру ском је зи ку до при но си ја сни јем са гле да ва њу са др жа ја срп ских дво а спект-
них пер цеп тив них гла го ла ви де ти и чу ти, код ко јих гра ни ца из ме ђу им пер-
фек тив ног и пер фек тив ног зна че ња оста је уну тар њих са мих (уп. смо ֳ рел и 
(у)ви дел и гле дао је и ви део). С дру ге стра не, бу ду ћи да су у ве зи са спо соб но шћу 
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ру ских гла го ла чул не пер цеп ци је да гра де вид ски пар ми шље ња по де ље на, 
ком па ра тив на ана ли за до дат но осве тља ва пи та ње се ман тич ких од но са уну тар 
па ро ва ти па ви деֳь – уви деֳь, слыֵаֳь – услыֵаֳь.

У ана ли зи се по ла зи од ру ског је зи ка, а као из во ри за ово ис тра жи ва ње 
по слу жи ла су књи жев на де ла (из вор ни ци и њи хо ви пре во ди), елек трон ски 
кор пус ру ског је зи ка и дру ги елек трон ски из во ри на ру ском и срп ском је зи ку.5

2. АНАлИЗА.При ме ри ре а ли за ци је опо зи ци је ‘по ку шај’ – ‘успех’ ру ским 
пер цеп тив ним гла го ли ма у фор ми пер фек та по ка зу ју да је смо ֳ рел и (не) ви дел 
/ слу ֵ ал и (не) слыֵал у су шти ни исто што и смо ֳ рел и (не) уви дел / слу ֵ ал 
и (не) услыֵал.6 Уп.

(1) – А вы не будьте та ким прытким, – по со ве то вал офи цер (усатый во обще 
мол чал, он смо ֳ рел и ви дел пе ред со бой од но го Ган ку, всё остальное для 
не го про сто не существо ва ло). [НКРЯ]

(2) Эраст не мог про из не сти ни сло ва, стоял как ока ме нелый, смо ֳ рел на 
не бо и уви дел по том себя од но го. [НКРЯ]

(3) Кайса ров же удоб но рас по ло жился в кре сле, с удо вольстви ем слу ֵ ал и 
слыֵал только по хва лу се бе. [НКРЯ]

(4) Вот я си дел, слу ֵ ал и услыֵал, что, оказыва ется, я в ли те ра ту ре – ге не-
рал, что ко мне при слу ши ваются, по то му очень было бы ва жно… [НКРЯ]

Да кле, у опо зи ци ји с гла го ли ма смо ֳ реֳь и слу ֵ аֳь зна че ње оства ре ња 
или успе ха не из ра жа ва ју са мо пер фек тив ни гла го ли уви деֳь и услыֵаֳь, 
већ и им пер фек тив ни гла го ли ви деֳь и слыֵаֳь. На тај на чин опо зи ци ја 
ко ја ни је вид ска ука зу је на аспе кат ске осо бе но сти ру ских пер цеп тив них гла-
го ла. Исто се мо же ре ћи и за срп ске дво а спект не пер цеп тив не гла го ле ви де ти 
и чу ти као чла но ве сми са о не опо зи ци је ‘по ку шај’ – ‘успех’. Ме ђу тим, бу ду ћи 
да су код њих вид ска зна че ња део са др жа ја лек се ма исто вет ног мор фем ског 
са ста ва, очи те гра ни це из ме ђу не свр ше ног (у да љем тек сту НСВ) и свр ше ног 
ви да (у да љем тек сту СВ) ов де не ма ни на фор мал ном ни воу, уп.

(5) Гле дао сам у небo и ви део сам не што чуд но. [nlo sr bi ja] 
(6) По гле дао је кроз про зор и ви део по жар на мо то ру ави о на. [blic] 
(7) Јед ног да на сам ста ла, слу ша ла и чу ла пре леп звук <...> [fa ce bo ok]

5 Елек трон ским из во ри ма при сту па но је у пе ри о ду 2012–2017. 
6 У ру ском је зи ку пре зент ска фор ма обра зо ва на од пер фек тив них гла го ла не упо тре бља-

ва се као ин ди ка тив ни пре зент (са да шње вре ме) већ углав ном као гра ма ти ка ли зо ва ни, ин ди-
ка тив ни фу тур (бу ду ће вре ме) или, ре ђе, као тран спо но ва на фор ма – за озна ча ва ње пре те ри-
тал них, пр вен стве но ите ра тив них, те не ак ту ел них (ом ни тем по рал них, атем по рал них) рад њи, 
или пак у раз ли чи тим мо дал ним зна че њи ма – по тен ци јал ном, им пе ра тив ном, хи по те тич ком, 
ко је се ре а ли зу је у фу ту рал ном кон тек сту у за ви сном де лу вре мен ских, услов них и др. сло же них 
ре че ни ца (вОйвОдИЧ1998). Упо тре ба свр ше ног пре зен та огра ни че на је и у срп ском је зи ку у 
ко јем пер фек тив ни гла го ли има ју об ли ке не ак ту ел ног пре зен та, нпр. По мо ћу овог пре па ра та 
(из)ле че се и те шко бо ле сни (ПИПЕР–КлАјН 2013: 389), док се у не за ви сним ре че ни ца ма не мо гу 
упо тре бља ва ти у пре зен ту (уп. Чи там књи гу и *Про чи там књи гу). Свр ше ни пре зент мо гућ је 
у за ви сној ре че ни ци, при че му је ја сно да се он од но си на бу дућ ност: Они тра же да про чи там 
књи гу; Ако про чи там књи гу, ја ви ћу вам (ПИПЕР–КлАјН2013ː 176).
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На ве де но ука зу је на то да по сма тра ње срп ских пер цеп тив них гла го ла 
на фо ну ста ња у ру ском је зи ку мо же по мо ћи утвр ђи ва њу њи хо вог се ман тич-
ког са др жа ја. Исто вре ме но, на ла же њу од го во ра на пи та ње по сто ја ња вид ских 
па ро ва ви деֳь – уви деֳь и слыֵаֳь – услыֵаֳь и утвр ђи ва њу ти па се ман-
тич ког од но са уну тар да тих па ро ва мо же до при не ти ана ли за у од но су на 
срп ске дво а спект не гла го ле ви де ти и чу ти. 

Мо гућ ност ста вља ња зна ка јед на ко сти из ме ђу гла го ла ви деֳь и уви деֳь, 
тј. слыֵаֳь и услыֵаֳь не по ни шта ва чи ње ни цу да су гла го ли ви деֳь и 
слыֵаֳь им пер фек тив ни, а гла го ли уви деֳь и услыֵаֳь пер фек тив ни. 
Мо же се, ме ђу тим, по ста ви ти пи та ње да ли је ов де реч о вид ским па ро ви ма, 
на ро чи то ако се има у ви ду да чла но ви вид ског па ра тре ба да се раз ли ку ју 
са мо по вид ском зна че њу.7 Пи та ње кри те ри ју ма на осно ву ко јих се де фи ни-
ше вид ски пар, тј. вид ско зна че ње8 ни је пред мет овог ис тра жи ва ња, али се 
има у ви ду да су раз ли чи тим па ро ви ма свој стве ни раз ли чи ти ти по ви се ман-
тич ког од но са.9 Иа ко не ма је дин стве ног од го во ра на да то пи та ње, чи ње ни-
ца је да ста тус па ро ва с гла го ли ма на ста лим пре фик са ци јом иза зи ва ви ше 
не до у ми ца не го де фи ни са ње вид ског зна че ња код па ро ва ко ји се фор мал но 
раз ли ку ју по су фик су. 

7 Пре ма РГ (1980: 591) гла го ли ви деֳь и слыֵаֳь су им пер фек тив ни и не гра де вид ске 
па ро ве. И Н. С. Ави ло ва (1976:85) гла го ле ви деֳь и слыֵаֳь сма тра гла го ли ма ап со лут но НСВ. 
Ука зу ју ћи на раз ли ку из ме ђу ак ци о нал них и ста тив них гла го ла, Ј. Д. Апре сјан (2004: 22) на во-
ди да пр ви има ју „чи сто вид ске” фор ме СВ, док их дру ги, по пра ви лу, не ма ју, а ако но ми нал но 
не ки ста тив и има од го ва ра ју ћи об лик СВ, ни ка да ни је реч о ње го вом „чи сто вид ском” ко ре ла ту.

8 Сма тра се да вид ске па ро ве чи не гла го ли „ко ји се не раз ли ку ју по зна че њу не го са мо 
по гла гол ском ви ду – пер фек тив ном или им пер фек тив номˮ (Mrazović–vukadinović 2009: 84), 
те се да ју де фи ни ци је вид ског па ра у ужем и ши рем сми слу:

„Вид ски пар у ужем сми слу чи не два об ли ка истог гла го ла ко ји се на се ман тич ком пла ну 
раз ли ку ју са мо по вид ском зна че њу, а фор мал но са мо по су фик су у свом са ста ву. <…> Вид ски 
пар у ши рем сми слу чи не, по ред прет ход но на ве де ног, и сва ка два гла го ла (тј. два об ли ка две ју 
раз ли чи тих ре чи) ко ји се се ман тич ки раз ли ку ју са мо по вид ском зна че њу, а фор мал но са мо по 
су фик су или по пре фик су ко ји ту вид ску раз ли ку из ра жа ва, нпр. чи ни ти – учи ни тиˮ (ПИПЕР
–КлАјН2013:177). 

При то ме, не ма је дин стве ног при сту па при утвр ђи ва њу раз ли чи то сти гла го ла „са мо по ви ду”:
„В со вре мен ной аспек то ло гии общепринятым является пред ста вле ние, со гла сно ко то-

ро му ви до вую па ру обра зуют гла голы, имеющие то жде ствен ное лек си че ское зна че ние и 
раз ли чающиес я лишь те ми се ман ти че ски ми ком по нен та ми, ко торые обу сло влены при на дле-
жностью од но го гла го ла к со вер шен но му, а дру го го – к не со вер шен но му ви ду. Существующие 
раз ли чия в под хо дах к опре де ле нию ви до вой пары обу сло влены тем, ка ким обра зом пред ла-
га ется уста на вли вать тот факт, что не ко торые два гла го ла раз ли чаются «только ви дом»” 
(ЗАлИЗНяК–шмЕлЕв 2000: 45).

9 Та ко пре ма Ј. С. Ма сло ву (1948:307,312) вид ски пар чи не им пер фек тив ни и пер фек тив-
ни гла гол ко ји се при пре ла зу из пла на пер фек та у план исто риј ског пре зен та из јед на ча ва ју. 
При то ме, ау тор де ли вид ске па ро ве на три основ не гру пе: 1) обра сци ло виֳь / ֲоймаֳь, уми-
раֳь / уме реֳь; 2) обра сци ви деֳь / уви деֳь, ֱо во риֳь / ска заֳь; 3) обра сци ֲри хо диֳь / 
ֲрийֳи, ко лоֳь / кольнуֳь. Као стан дард не ти по ве вид ских опо зи ци ја М. Ј. Гло вин ска (2001:
90–125) из два ја: 1) тип ‘на чи нать(ся) – на чать(ся)’ (‘тен ден ция’ – ‘осуществле ние’ по Ма сло ву); 
2) тип ‘ста но виться’ – ‘стать’; 3) ‘действо вать с целью’ – ‘цель ре а ли зо ва на’; 4) ‘быть в со стояни и’ 
– ‘на чать быть в со стояни и и быть в нем’. Исто вре ме но се при де фи ни са њу вид ског па ра пред-
ла же усме ра ва ње на слич но сти у лек сич ком зна че њу чла но ва па ра, а не на раз ли ке: „Дру гая 
во змо жность со сто ит в том, чтобы со сре до то читься не на р а з  л и  ч и я х  в зна че нии чле нов 
ви до вой пары (их се ман ти че ской ин тер пре та ции, клас си фи ка ции и со по ста вле нии друг с 
дру гом), а на т о  ж д е  с т в е  их лек си че ско го зна че ния” (ЗАлИЗНяК–шмЕлЕв 2000: 45). 
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Слич но Ј. С. Ма сло ву спе ци фич ност ана ли зи ра них гла го ла пер цеп ци је, 
ко ја се огле да у из јед на ча ва њу им пер фек тив ног и пер фек тив ног зна че ња, 
об ја шња ва М. Ј. Гло вин ска (2001:17–18). Ау тор ка при ме ћу је да се зна че ње 
ре зул та тив но сти не мо же ве за ти са мо за СВ бу ду ћи да по сто је и гла го ли НСВ 
са да тим зна че њем по пут ви деֳь и слыֵаֳь. 

Да зна че ње ре зул та тив но сти ни је са мо део са др жа ја пер фек тив них гла-
го ла уви деֳь и услыֵаֳь, већ и им пер фек тив них ви деֳь и слыֵаֳь по-
ка зу је и њи хо ва упо тре ба с раз ли чи тим гла го ли ма ви зу ел не и ау ди тив не 
пер цеп ци је, уп.

(8) Я всмо ֳ релся и уви дел тем ную длин ную тень, лег ко и быстро скользив-
шую по не бу. [НКРЯ] / Но сколько я ни всма ֳ ри вался, я не ви дел ни че го 
при ме ча тельно го. [НКРЯ]

(9) Ди ма ֲри слу ֵ ался и услыֵал в пальцах Де ни са Ива но ви ча все го лишь 
люби тельск ую лов кость. [НКРЯ] / <… > он ֲри слу ֵ и вался – и слыֵал 
дви же ние мышей в ко о пе ра ти вах <…> [НКРЯ]

Спе ци фич но по на ша ње ана ли зи ра них гла го ла пер цеп ци је по сле ди ца је 
чи ње ни це да они без об зи ра на вид из ра жа ва ју оства ре ње, тј. ре зул тат. Пре-
ма Ј. С. Ма сло ву (1948:314) раз гра ни ча ва ње НСВ и СВ код пер цеп тив них 
гла го ла омо гу ћа ва ју зна че ња тра ја ња и тре нут но сти.10 Ме ђу тим, Ј. В. Па ду-
че ва (1996:94, 153–155) при ме ћу је да је код па ро ва ви деֳь – уви деֳь и слы-
ֵаֳь – услыֵаֳь реч о вид ском од но су где гла гол СВ не озна ча ва са мо пре-
лаз у но во ста ње, већ и ста ње ко је сле ди за њим. Исто вре ме но, им пер фек тив ни 
гла гол не озна ча ва са мо ста ње, већ ста ње ко је на сту па као ре зул тат пре ла за 
озна че ног гла го лом СВ. Пред у слов за оства ре ње ова квог од но са уну тар вид-
ског па ра је при су ство ин цеп тив не ком по нен те у ту ма че њу пер фек тив ног 
гла го ла: пер фек тив ни гла гол мо ра озна ча ва ти по че так ста ња ко је се из ра-
жа ва им пер фек тив ним вид ским ко ре ла том, нпр. Х уви дел = ‘на ча лось со-
стояни е: Х ви дит’.11 Узро ке не мо гућ но сти ла ког од ре ђи ва ња од но са уну тар 
па ро ва ти па ви деֳь – уви деֳь, слыֵаֳь – услыֵаֳь М. Ј. Гло вин ска (2001: 
116) ви ди у не до вољ ној ја сно сти зна че ња пер фек тив них гла го ла: при ме ри Я 
ви жу / уви дел вол ка; Он слыֵиֳ / услыֵал ֵа ֱ и по ка зу ју да се не мо же са 
си гур но шћу ре ћи да ли пер фек тив ни гла гол озна ча ва по че так ста ња ко је се 
на ста вља или ста ње ко је се од мах за вр ша ва. 

Да кле, од нос уну тар па ро ва ви деֳь – уви деֳь и слыֵаֳь – услыֵаֳь 
не пру жа мо гућ ност ја сног од ре ђи ва ња ком по нен те тра ја ња код дру гог чла на 
па ра, али је код пер фек тив них ко ре ла та при сут на ин цеп тив на ком по нен та 
ко ја под ра зу ме ва сам тре ну так пре ла ска у ста ње озна че но гла го ли ма ви деֳь 
и слыֵаֳь.12 Уп.

10 Опо зи ци ја фор ми НСВ и СВ код па ро ва ви деֳь – уви деֳь и слыֵаֳь – услыֵаֳь 
те ме љи се на зна че њу „дли тельно сти и мгно вен но стиˮ (мАслОв1948:314).

11 Гла го ле услыֵаֳь и уви деֳь Н. С. Ави ло ва (1976: 277) на во ди као при ме ре гла го ла 
са пре фик сом у- у зна че њу по чет ка рад ње.

12 Раз ли ку из ме ђу НСВ и СВ А. В. Бон дар ко (БОНдАРКО 2004: 281) ова ко де фи ни ше: 
„Гла голы обо их ви дов мо гут высту пать как в пер цеп тивных, так и в не пер цеп тивных 

высказыва ниях, од на ко «грам ма ти ка ли за ция пер цеп тив но сти» огра ни чи ва ется ука занным 
от но ше ни ем: НСВ – во змо жность выде ле ния фик си ру е мо го сре дин но го пе ри о да в про те ка нии 



201ЛЕК СИЧ КО ЗНА ЧЕ ЊЕ ГЛА ГО ЛА ПЕР ЦЕП ЦИ ЈЕ И КА ТЕ ГО РИ ЈА ВИ ДА

(10) Я смо ֳ рел и ви дел, как све ти лись на сол нце во лосы той, не зна ко мой мне 
женщины. [НКРЯ]

(11) И вот в один пре красный мо мент ко те нок по брыкался и уснул. Ма ма 
полюбо ва лась на не го в ан гельском об ли чии и ушла на кухню, а па па 
стал его гла дить. Гла дил-гла дил, смо ֳ рел-смо ֳ рел – и УВИ ДЕЛ. [НКРЯ]

По ред то га, иа ко чла но ви па ро ва ти па ви деֳь – уви деֳь у су шти ни опи-
су ју исту си ту а ци ју, чи ње ни ца да пер фек тив ни гла гол уви деֳь ука зу је на 
тре ну так пре ла ска у ста ње ‘ви деть’ од ра жа ва се на ње го во син так сич ко по-
на ша ње, уп. Он снял и бро сил гал стук на землю, а сам по шел в го ру, и я еще 
дол го ви де ла, как он шел, при па дая на ле вую но гу и раз ма хи вая ру ка ми [НКРЯ] 
и В этот мо мент я уви дел мою мать и се стру, они вышли из под вально го по-
мещен ия [НКРЯ].13 

Са др жај дво а спект них пер цеп тив них гла го ла ви де ти и чу ти под ра зу-
ме ва све ре че но о гла го ли ма ви деֳь, уви деֳь, слыֵаֳь и услыֵаֳь. Ме ђу-
тим, код дво а спект них гла го ла раз два ја ње им пер фек тив ног и пер фек тив ног 
зна че ња и у од но су на ком по нен ту тра ја ња и у ве зи с из два ја њем тре нут ка 
пре ла ска у но во ста ње још ма ње је очи то.14 За то, као што је већ по ме ну то, 
од нос уну тар па ро ва ру ског је зи ка омо гу ћа ва утвр ђи ва ње са др жа ја срп ских 
пер цеп тив них гла го ла, на ро чи то ако се има у ви ду да у све сти го вор ни ка 
срп ског је зи ка нај че шће не ма ја сног раз гра ни ча ва ња им пер фек тив ног и пер-
фек тив ног зна че ња да тих дво а спект них гла го ла.15 

Иа ко дво а спект ност под ра зу ме ва зна че ња оба ви да, чи ње ни ца да су 
да на шњи дво вид ски гла го ли по ре клом или им пер фек тив ни или дво вид ски 
(од тре нут ка ка да се мо гу пра ти ти) ре зул ти ра ла је ти ме да је уну тар дво вид-
ског гла го ла им пер фек тив но зна че ње ши ре од пер фек тив ног. Реч је о то ме 
да дво а спект ност не на ста је из пер фек тив но сти; про це си се кре ћу „од им пер-
фек тив но сти ка дво а спект но сти, или рет ко – а сва ка ко увек пре ко дво а спект-

действия и тем самым пред ста вле ния вну трен ней тем по ральной струк туры си ту а ции, СВ – 
от сут ствие та кой спо соб но сти.”

13 На осно ву по ме ну тих осо би на ана ли зи ра ни гла го ли се и свр ста ва ју у раз ли чи те се-
ман тич ке кла се: ви деֳь и слыֵаֳь су ста ња, а уви деֳь и услыֵаֳь – до стуг ну ћа (на зи ви 
кла са пре ма novakov2005:26–30).

14 Код гла го ла ко ји има ју два ви да у осно ви дру гог ви да је дру го зна че ње, нпр. чу ти – 
чу јем = ‘при мам ухом што’ и ‘са зна јем’ (перф.); те ле гра фи шем = ‘ја вљам те ле гра мом’ и ‘ја вим 
те ле гра мом, по ша љем те ле грам’. Та ко гла гол у од ре ђе ном зна че њу мо же има ти са мо је дан гла-
гол ски вид (БЕлИЋ1969: 120). Дво вид ски гла го ли има ју об ли ке оба ви да, а „кон крет но вид ско 
зна че ње не свр ше ног или свр ше ног ви да до би ја ју у ре че ни ци или у ши рем кон тек стуˮ (ПИПЕР
–КлАјН2013:177–178). У ко јим зна че њи ма гла гол ви де ти (се) мо же ис по ља ва ти оба ви да, а у 
ко јим са мо НСВ или СВ в. у сПАсОјЕвИЋ2016:121–127.

15 У ПИПЕР–КлАјН(2013:178) да ју се сле де ћи при ме ри упо тре бе гла го ла ви де ти у фор-
ми НСВ и СВ: Пред со бом је ви део бес крај ну рав ни цу (‘пред очи ма је имао бес крај ну рав ни цу’) 
и Об ра до вао се кад ме је ви део (‘об ра до вао се кад ме је угле дао’). Раз ма тра ју ћи си ту а ци о не 
ти по ве ко ји се ис ка зу ју гла го лом ви де ти, Ж. Мар ко вић (2007: 485–486) при ме ћу је да се без 
по зна ва ња ши рег кон тек ста у ре че ни ца ма по пут Кроз про зор сво је со бе Мар ко је ви део ду гу 
те шко мо же од ре ди ти да ли се гла го лом ви де ти ре фе ри ше о трај ној или тре нут ној си ту а ци ји. 
За то је пер фек тив но зна че ње гла го ла ви де ти (те лич ки до га ђај) уоч љи ви је „уко ли ко су у ре че-
ни ци при сут ни из ра зи ко ји упу ћу ју на тре нут ност оства ре ња си ту а ци је, нпр. раз ли чи ти адвер-
би ја ли: У том мо мен ту Мар ко је ви део зми ју <...>”. На тре нут ност пер цеп тив ног ак та мо гу 
ука зи ва ти и свој ства објек та пер цеп ци је, нпр. Мар ко је у да љи ни ви део му њу.
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но сти – и да ље, ка ко нач ној пер фек тив но сти”.16 Та ко је гла гол ви де ти био 
искон ски им пер фек ти ван, а ка да се по ја ви ла по тре ба за из ра жа ва њем ње-
го вог зна че ња у чи стој пер фек тив но сти ни је би ло мо гућ но сти за то, па је 
‘ви де ти’ по ста ло и пер фек тив но. До по ме ра ња ви да у гла го лу до ла зи због 
не мо гућ но сти (или не скло но сти) је зи ка да вр ши пре фик са ци ју (ГРИцКАТ1957–
1958: 97–98, 100, 111).17 

Бу ду ћи да код ана ли зи ра них дво а спект них гла го ла срп ског је зи ка ини-
ци јал на ком по нен та пер фек тив ног зна че ња (нпр. Х је ви део (СВ) = ‘по че ло 
је ста ње: Х ви ди’) ни је очи та, срп ски екви ва лен ти за ру ске гла го ле уви деֳь 
и услыֵаֳь пред ста вља ју ин ди рект ну по твр ду то га ко ја зна че ња СВ го вор-
ни ци срп ског је зи ка под ра зу ме ва ју уну тар дво вид ских гла го ла ви де ти и чу ти.

Су де ћи по екви ва лен ти ма, пер фек тив но зна че ње из ра же но гла го лом 
уви деֳь у срп ском је зи ку пр вен стве но са др жи гла гол угле да ти код ко јег се, 
за хва љу ју ћи пре фик су у-, тре ну так пре ла ска у но во ста ње ја сно из два ја. 
Да ти гла гол, с јед не стра не, на до ме шта се ман тич ко не по ду да ра ње гла го ла 
уви деֳь и уви де ти, а с дру ге стра не, ука зу је на то да угле да ти под ра зу ме ва 
‘ви де ти’.

(12) Он то же, ве роятн о, уви дел ее из да ли и до гонял, но ему по ме шал Рас-
кольни ков.
И он ју је, по свој при ли ци, угле дао из да ле ка, и жу рио за њом да је стиг не, 
али му је сме тао Рас кољ њи ков. [Достојевски 1]

(13) И Ве ра уви де ла не то го, ко го ожи да ла уви деֳь.
И Ве ра је угле да ла не ког дру гог, а не оно га ко га је оче ки ва ла да ће угле-
да ти. [Берберова]

(14) Иван ах нул, глянул вдаль и уви дел не на вист но го не из вест но го.
Иван за па ње но јек ну, ба ци по глед у да љи ну и угле да од врат ног не знан ца. 
[Булгаков]

На ве де но се по твр ђу је и у обр ну том сме ру:
(15) Пр во што је угле дао би ла је не ве ли ка, у жу ту ко жу по ве за на књи га.

Пер вое, что он уви дел, была не больша я кни га в жел том ко жа ном пе ре пле те. 
[Ан дрић]

(16) Та ко чо век стра нац има стал но осе ћа ње да је не где на не ком ђа вол ском 
остр ву, из ван све га што је до та да зна чи ло за ње га жи вот, а без на де да 
ће га ско ро угле да ти.

16 Пре ма А. Бе ли ћу (1955–1956: 9–10) дво вид ски гла го ли су но ви јег по ре кла, тј. прет по-
ста вља ју већ го тов вид ски си стем, а као гла го ли „ко ји су у пре зен ту – по при ро ди сво јој – има-
ли не свр ше ни вид, а у пре те ри ту – опет по при ро ди сво јој – свр ше ни вид‟ мо ра ли су има ти 
зна ча ја за ста би ли зо ва ње сло вен ског ви да. О раз во ју си сте ма дво а спект них гла го ла у са вре-
ме ном ру ском је зи ку в. у мУЧНИК1966.

17 По сто ја ње гла го ла уви де ти у срп ском је зи ку по ка зу је да ов де ни је реч о не мо гућ но сти 
је зи ка да вр ши пре фик са ци ју. Ме ђу тим, док лек се ме ру ског гла го ла уви деֳь мо гу озна ча ва ти 
и фи зич ку и мен тал ну пер цеп ци ју, срп ски гла гол уви де ти под ра зу ме ва са мо мен тал но опа жа ње: 
1. ‘раз ми шља њем, ра су ђи ва њем о че му до ћи до из ве сног за кључ ка, уве ре ња о че му; по ста ти 
све стан че га, схва ти ти што’; 2. ‘за па зи ти, уо чи ти зна чај, сми сао че га’ [РМС]. Зна че ња ‘ви де ти, 
спа зи ти’ (За кли ња ше [нас] ако те бе ђе год уви ди мо, да ка же мо да је по ги нуо. НП Вук) и ‘из-
ви де ти, осмо три ти’ ни су свој стве на са вре ме ном срп ском је зи ку. О пре фик са ци ји срп ских и 
ру ских дво вид ских гла го ла в. у мАТИјАшЕвИЋ 2000. 
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Пер вое впе ча тле ние, что ты по пал на ка кой-то  дьявольский остров, ли шился 
все го, что раньше со ставляло  твою жизнь, и са мой на дежды уви деֳь это 
сно ва. [Ан дрић]

Од су ство ја сног раз гра ни че ња им пер фек тив ног и пер фек тив ног зна че-
ња уну тар дво вид ског гла го ла ви де ти на до ме шта се и гла го ли ма спа зи ти 
и опа зи ти.18 Уп.

(17) А по том я уви де ла са мо леты.
А он да сам спа зи ла ави о не. [Улицка]

(18) Уви дев его, она пе ре ста ла раз ве ши вать, обер ну лась к не му и всё время 
смо тре ла на не го, по ка он про хо дил.
Кад га је опа зи ла, пре ста ла је да ве ша, окре ну ла се и гле да ла га је све вре-
ме док је про ла зио. [Достојевски 1]

Пер фек тив но зна че ње дво а спект ног гла го ла по сти же се и об ли ци ма ао ри-
ста, бу ду ћи да се ао рист пр вен стве но гра ди од гла го ла СВ, уп.

(19) Та, лишь только уви де ла ко та, ле зущег о в трам вай, со зло бой, от ко то рой 
да же тряслась, за кри ча ла: <…>
Она, чим ви де мач ка ка ко по ку ша ва да се уву че у трам вај, љу ти то по ви ка: 
<…> [Булгаков]

Пер фек тив но зна че ње из ра же но гла го лом услыֵаֳь, су де ћи по срп ским 
пре вод ним екви ва лен ти ма, са др жи гла гол за чу ти. Опет је реч о из два ја њу 
тре нут ка пре ла ска у но во ста ње пре фик сал ним гла го лом чи је се зна че ње 
под ра зу ме ва уну тар дво а спект ног гла го ла чу ти.

(20) – Ма ма! – услыֵа ла Женя. «Опять бре дит. Бедный...»
– Ма ма! – за чу ла је Же ња. «Опет бун ца. Ја дан...» [Улицка]

(21) – Мер за вец! – ото зва лась та, обо ра чи ваясь, и тут же услыֵа ла за со бой 
го лос рыже го: <…>
– Га де! – од го во ри ова, окре нув ши се, и та да за со бом за чу глас ри ђег! 
[Булгаков]

Да кле, по ред им пер фек тив ног зна че ња екви ва лент ног гла го ли ма ви деֳь 
и слыֵаֳь, дво а спект ни гла го ли ви де ти и чу ти под ра зу ме ва ју и упра во на-
ве де на пер фек тив на зна че ња, екви ва лент на гла го ли ма уви деֳь и услыֵаֳь, 
уп.

(22) Он ви дел, как в во ро та во шел нищий и на не го на па ли со ба ки, по том, час 
спустя, слыֵал игру на рояли, и зву ки до но си лись слабые, неясные. 
Ви део [НСВ] је ка ко је на ка пи ју ушао про сјак и ка ко су га на па ли пси, 
за тим, час ка сни је, чуо [НСВ] је сви ра ње на кла ви ру, и зву ци су до пи ра ли 
сла би и не ја сни. [Чехов]

18 Тврд њу да је код гла го ла ви де ти зна че ње ‘има ти чу ло ви да’ им пер фек тив но, а зна че-
ње ‘спа зи ти (не што), при ма ти ути сак чу лом ви да’ пер фек тив но И. Гриц кат (1957–1958: 70 –71) 
до пу њу је: „Зна че ње „спа зи ти” је у ства ри дво вид ско у овом гла го лу, тј. гла гол зна чи и „при-
ма ти” и „при ма ти ути сак чу лом ви да”. То је, да кле, она се ман тич ка ком по нен та овог гла го ла 
ко ја је сте кла и пер фек тив ни вид. „Ја ви дим ла ђу на пу чи ни” (я ви жу) и „Ја сам овог тре нут ка 
ви део ла ђу на пу чи ни” (я уви дел, за ви дел) раз ли ку ју се са мо вид ски.”
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(23) Они шли вме сте, тол куя о но во прибывшем ар ти сте, как вдруг, на по во ро те 
од ной улицы, Б. уви дел мо е го от ца, ко торый стоял пе ред ок ном ма га зи на 
<…> 
Ишли су за јед но, раз го ва ра ју ћи о при спе лом умет ни ку, кад од јед ном, на 
углу ули це, Б. је ви део [СВ] мо га оца ка ко сто ји пред не ком рад њом <…> 
[Достојевски 2]

(24) <…> и ког да в суб бо ту ве че ром услыֵал звон ко ло ко лов, то не давняя 
по езд ка и ме ста, в ко торых он был, утеряли для не го всё оча ро ва ние.
<…> и кад је у су бо ту уве че чуо [СВ] зво ња ву зво на, не дав но пу то ва ње 
и кра је ви у ко ји ма је био из гу би ли су за ње га сву драж. [Чехов]

Ме ђу тим, иа ко се о вид ским осо би на ма гла го ла чу ти са ста но ви шта 
исто риј ског раз во ја мо же ре ћи исто што и о осо би на ма гла го ла ви де ти,19 
на ме ће се ути сак да је код гла го ла чу ти зна че ње СВ ши ре не го код гла го ла 
ви де ти, бу ду ћи да се срп ски екви ва лен ти гла го ла услыֵаֳь ре ђе тра же 
ме ђу чи сто пер фек тив ним гла го ли ма.20

(25) Тот услыֵал и хо тел было опять рас сер диться, но оду мался и огра ни чился 
од ним пре зри тельным взглядом. 
Овај је чуо и већ хтео опет да се раз љу ти, али се пре до ми слио и огра ни чио 
са мо на пре зрив по глед. [Достојевски 1]

3.ЗАКљУЧАК. Спе ци фич ност пер цеп тив них гла го ла ви деֳь / ви де ти (НСВ) 
и слыֵаֳь / чу ти (НСВ) у обла сти ви да огле да се у чи ње ни ци да њи хо во 
оп ште лек сич ко зна че ње под ра зу ме ва ком по нен ту ре зул та тив но сти (иа ко је 
реч о им пер фек тив ним гла го ли ма), што се не дво сми сле но по твр ђу је уну тар 
сми са о не опо зи ци је ‘по ку шај’ – ‘успех’ (нпр. смо ֳ рел и ви дел / гле дао је и 
ви део). Упра во због зна че ња ре зул та тив но сти пер цеп тив ни гла го ли ви деֳь 
и слыֵаֳь не оства ру ју с гла го ли ма уви деֳь и услыֵаֳь (у чи јем је се ман-
тич ком са др жа ју та ко ђе при сут на ком по нен та ре зул та тив но сти) тип вид ске 
опо зи ци је ‘по ку шај’ – ‘успех’. Исто вре ме но, при сут но шћу ком по нен те ре зул-
та тив но сти мо же се об ја сни ти чи ње ни ца да срп ски гла го ли ви де ти и чу ти 
ни су оти шли да ље од дво а спект но сти. 

По сма тра ње јед ног је зи ка на фо ну дру гог по ка за ло је да уо че не по ја ве 
у раз ма тра ним је зи ци ма мо гу по слу жи ти као ин ди рект на по твр да ста ња у 
срод ним си сте ми ма. По сто ја ње па ро ва ви деֳь – уви деֳь и слыֵаֳь – услы-
ֵаֳь у ру ском је зи ку омо гу ћи ло је утвр ђи ва ње се ман тич ког са др жа ја срп-
ских дво а спект них гла го ла ви де ти и чу ти. По твр ђе но је да се ман тич ки 
са др жај дво а спект них срп ских гла го ла под ра зу ме ва пер фек тив но зна че ње 
из ра же но ру ским гла го ли ма уви деֳь и услыֵаֳь. На тај на чин са др жај срп-
ских дво а спект них гла го ла по ка зу је да је пер фек тив но зна че ње из ра же но 
гла го ли ма уви деֳь и услыֵаֳь из дво је но из дво а спект ног се ман тич ког 
са др жа ја, што до зво ља ва да се го во ри о вид ским па ро ви ма ви деֳь – уви деֳь 

19 „У зна че њу по се до ва ња слу ха гла гол је им пер фек ти ван, јер по ка зу је вр сту кла си фи-
ка ци је. У зна че њу при ма ња ути са ка чу лом слу ха он је дво вид ски; импф.: Чу јем не ки шум (р. 
слышу); пф.: Овог тре нут ка сам чуо не ки шум (р. услышал)‟ (ГРИцКАТ1957–1958: 83).

20 Из два ја ју ћи гла го ле слу ша ти и чу ти као основ не лек се ме ау ди тив не пер цеп ци је, 
Н. Ар се ни је вић (1992: 189) пр ву од ре ђу је као не свр ше ну, а дру гу као при мар но свр ше ну.
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и слыֵаֳь – услыֵаֳь. Дру гим ре чи ма, чи ње ни ца да у срп ском је зи ку ипак 
по сто ји по тре ба за из два ја њем пер фек тив ног зна че ња из се ман тич ког са др-
жа ја дво а спект них гла го ла ви де ти и чу ти ин ди рект но иде у при лог схва та њу 
да ру ски гла го ли ви деֳь – уви деֳь и слыֵаֳь – услыֵаֳь гра де вид ске па-
ро ве. Реч је о то ме да не мо гућ ност ја сног раз два ја ња им пер фек тив ног и пер-
фек тив ног зна че ња код дво а спект них гла го ла ви де ти и чу ти ре зул ти ра по-
тре бом да се пер фек тив но зна че ње из ра же но гла го ли ма уви деֳь и услыֵаֳь 
ак цен ту је упо тре бом гла го ла угле да ти, опа зи ти, спа зи ти, за чу ти. При то ме 
се при ме ћу је да са др жа јем дво а спект них гла го ла мо же до ми ни ра ти ка ко 
им пер фек тив но (ви де ти), та ко и пер фек тив но (чу ти) зна че ње. 

Иа ко је спе ци фич ност пер фек тив них гла го ла уви деֳь и услыֵаֳь у 
то ме што они, озна ча ва ју ћи тре ну так у ко јем се си ту а ци ја ре а ли зу је, нај че-
шће озна ча ва ју и по че так ста ња из ра же ног им пер фек тив ним ко ре ла том, 
им пер фек тив но и пер фек тив но зна че ње код да тих гла го ла раз два ја обе леж је 
тра ја ња, што се од ра жа ва и на њи хо во син так сич ко по на ша ње. 
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Дра га на По по вич

ЛЕК СИ ЧЕ СКОЕ ЗНА ЧЕ НИЕ ГЛА ГО ЛОВ ВОС ПРИЯТИЯ И КА ТЕ ГО РИЯ ВИ ДА 
(НА МА ТЕ РИ А ЛЕ РУС СКО ГО И СЕРБ СКО ГО ЯЗЫКОВ)

Р е з ю м е

В дан ной статье рас сма три ва ется вза и мо действие лек си че ско го зна че ния гла го лов и их 
грам ма ти че ской се ман ти ки на при ме ре ба зовых гла го лов чув ствен но го вос приятия рус ско го 
и серб ско го языков. Осо бен ностью гла го лов чув ствен но го вос приятия ви деֳь / ви де ти, слы-
ֵаֳь / чу ти является во змо жность их смысло во го пр о ти во по ста вле ния по ли нии попытка 
– успех (или тен ден ция – осуществле ние) гла го лам смо ֳ реֳь / гле да ти, слу ֵ аֳь / слу ша ти 
(на пр., смо ֳ рел и (у)ви дел; гле дао jе и ви део). Из это го фак та выте ка ет ряд выво дов от но си тельно  
их ме ста в ви довых си сте мах рус ско го и серб ско го языков. При том опи са ние се ман ти ки ана-
ли зи ру емых еди ниц од но го языка на фо не дру го го при во дит к отве там от но си тельно  обо их 
языков, так как в рус ском языке существуют пары ти па ви деֳь – уви деֳь и слыֵаֳь – услы-
ֵаֳь, в то время как серб ские гла голы ви де ти и чу ти – дву ви довые. Спе ци фи че ской осо бен-
ностью гла го лов ви деֳь / ви де ти (НСВ) и слыֵаֳь / чу ти (НСВ) является при сут ствие в их 
се ман ти че ском со дер жа нии зна че ния ре зульта тив но сти, хотя речь идет о гла го лах не со вер шен-
но го ви да. Поэто му у рус ских гла го лов ви деֳь и слыֵаֳь нет во змо жно сти ви до во го пр о ти-
во по ста вле ния по ли нии попытка – успех гла го лам уви деֳь и услыֵаֳь. И имен но бла го даря 
зна че нию ре зульта тив но сти, свойствен но му гла го лам чув ствен но го вос приятия как со вер шен-
 но го, так и не со вер шен но го ви да, мо жно кон ста ти ро вать, что серб ские гла голы ви де ти и чу ти 
оста лись дву ви довыми. Од но вре мен но по треб ность в серб ском языке выра же ния пер фек тив но го 
зна че ния, при сущего  гла го лам ви де ти и чу ти, дру ги ми, од но ви довыми  гла го ла ми (угле да ти, 
опа зи ти, спа зи ти, за чу ти) опо сре до ван но да ет пра во го во рить о ви довых па рах ви деֳь – уви деֳь 
и слыֵаֳь – услыֵаֳь в рус ском языке.

Уни вер зи тет у Но вом Са ду (При мље но: 31. мар та 2017;
Фи ло зоф ски фа кул тет  при хва ће но: 15. ма ја 2017)
Од сек за сла ви сти ку
Др Зо ра на Ђин ђи ћа 2, 21000 Но ви Сад, Ср би ја
dra ga na.po po vic@ff.un s.ac .rs 
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КЊИ ЖЕВ НОСТ И ЈЕ ЗИК У ДРУ ШТВУ СРП СКЕ СЛО ВЕ СНО СТИ
Хро ни ка с на уч ног ску па

У пе так, 28. ок то бра 2016. го ди не у Срп ској ака де ми ји на у ка и умет но-
сти у скло пу обе ле жа ва ња 175 го ди на по сто ја ња Срп ске ака де ми је (1841–
2016), одр жан је јед но днев ни на уч ни скуп по све ћен цен трал ној обла сти 
ин те ре со ва ња пр во га дру штва, срп ској „сло ве сно сти”, срп ском књи жев ном 
је зи ку и књи жев но сти. Ини ци ја ти ву за осни ва ње „Срб ске на у ка ака де ми је” 
по кре ну ли су у ми ни стар ству про све те 28. сеп тем бра 1841. го ди не Јо ван Сте-
ри ја По по вић и Ата на си је Ни ко лић, про фе со ри не дав но осно ва ног Ли це ја 
(1838). Под ста кла их је не сре ђе на си ту а ци ја у срп ском књи жев ном је зи ку, 
ње го ву пи сму и пра во пи су. У др жа ви је при хва ћен пред лог, уз пре по ру ку 
да се ака дем ско дру штво на зо ве „Друж ством Срб ске Сло ве сно сти”. Убр зо, 
14. но вем бра исте го ди не кнез Ми ха и ло је про пи сао „Устав” и „Устро је ни је” 
Дру штва чи ји ће основ ни за да ци би ти „рас про стра ња ва ње на у ка на срп ском 
је зи ку и обра зо ва ње и уса вр ша ва ње је зи ка”. На про ле ће, 27. ма ја 1842. го ди-
не кнез Ми ха и ло Обре но вић је име но вао пр ве чла но ве, на кон че га Дру штво 
по чи ње с ра дом. Дру штво је по сто ја ло не што ви ше од две де це ни је, да би 
27. ја ну а ра 1864. го ди не због по ли тич ког ан га жо ва ња по је ди них чла но ва ње-
гов рад био об у ста вљен. Исте го ди не, 29. ју ла кнез Ми ха и ло об на вља Дру штво 
под на зи вом „Срб ско уче но дру штво”. 

На уч ни скуп о ко јем је ов де реч одр жан је у ка мер ној ат мос фе ри, у јед-
ном да ну, с че тр на ест из ла га ча. Скуп је по здра вио пред сед ник Ака де ми је, 
Вла ди мир Ко стић. По том је пред се да ва ју ћи пр ве сек ци је, се кре тар Оде ље ња 
је зи ка и књи жев но сти, Пре драг Пи пер, про чи тао сво је увод но сло во, за др жа-
ва ју ћи се на пи та њу јед ног од основ них тер ми на са др жа них у на зи ву Дру штва, 
на „сло ве сно сти”. 

Рад ни део ску па отво рио је ре фе рат Зла те Бо јо вић под на сло вом „Књи-
жев ност у Дру штву срп ске сло ве сно сти”, у ко јем су са гле да не окол но сти у 
ко ји ма је до шло до на стан ка Дру штва, и пред ста вље не су лич но сти ко је су 
уче ство ва ле у ње го ву ра ду. Но ва срп ска књи жев ност фор ми ра ла се у бур ним 
де це ни ја ма ста би ли зо ва ња но вог књи жев ног је зи ка срп ског. Сва пи та ња из 
ово га кру га би ла су од нај ве ћег зна ча ја за на ци о нал ну про све ту и на у ку. Књи-
жев ност ни је у Дру штву из би ја ла у пр ви план, али је би ла све при сут ни јом, 
с об зи ром на то да је и у укуп ном кул тур ном жи во ту до би ја ла вид ни ју уло-
гу. То ком вре ме на, сре ђи ва ње је зич ких при ли ка од ра зи ло се и на сре ђи ва ње 
књи жев но сти. Не ко ли ко не у спе лих по ку ша ја осни ва ња ака дем ског дру штва 
иза ко јих су ста ја ли из у зет ни по је дин ци во ди ло је ка осни ва њу овог, озбиљ-
ног на уч ног дру штва на ста ра њу др жа ве. 



210

Алек сан дар Ми ла но вић („Вук Сте фа но вић Ка ра џић у Дру штву срп ске 
сло ве сно сти”) при ме ћу је да је само уво ђе ње Ву ка Ка ра џи ћа у Дру штво срп-
ске сло ве сно сти пред ста вља ло ве ли ки по мак у на шим зва нич ним кул тур ним 
и на уч ним кру го ви ма. Очи то је да су се то ком вре ме на при ли ке у оп штем 
ду ху про ме ни ле, па је Дру штво при хва ти ло Ву ко ве при ја те ље и са рад ни ке, 
упр кос ва же ћој за бра ни Ву ко ве ор то гра фи је у Ср би ји. У Дру штву је, за тим, 
ода то при зна ње Ву ко ву Срп ском рјеч ни ку из 1818. го ди не, па је под сти ца но 
да ље ску пља ње на род не лек си ке на те ре ну. Цен трал но пи та ње за Дру штво, 
у ко јем ће се, и ина че, по ста ви ти ва жна пи та ња за срп ски књи жев ни је зик, 
по ста ће ста тус сла ве ни за ма и на чин ства ра ња но ве тер ми но ло ги је. Вук ни је 
био нај ак тив ни ји члан Дру штва, али су по је ди ни ње го ви ста во ви и по ступ ци 
ја ко ути ца ли на ње гов рад. Ка да се су ми ра Ву ков учи нак у Дру штву, мо же 
се за кљу чи ти да је, уз по моћ сво јих са бо ра ца од нео три по бе де у Дру штву: 
на пу шта ње ра да на тер ми но ло ги ји, од ба ци ва ње сла ве ни за ма и ја ча ње иде је 
о при хва та њу но ве ор то гра фи је. До ма ћа на у ка је ду го гло ри фи ко ва ла Ву ко во 
за у ста вља ње ра да на тер ми но ло ги ји, али вре ме ном, то је под врг ну то сум њи. 
Уз то, ра ни је, ви ше се за па жа ло шта је Вук дао Дру штву не го шта је Дру штво 
да ло Ву ку: Ву ко ва ре фор ма је пр ви пут до би ла ле ги ти ми тет у јед ној срп ској 
кул тур ној и на уч ној ин сти ту ци ји. 

Љи ља на Ју хас-Ге ор ги ев ска („Ђу ра Да ни чић и ста ра срп ска књи жев ност”) 
пра ти ме сто срп ске сред њо ве ков не књи жев но сти ме ђу ин те ре со ва њи ма Ђу ра 
Да ни чи ћа. Глав на су ње го ва из да ња ста рих срп ских пи са ца, али по ред то га 
он је из да вао и ори ги нал не за пи се. Да ни чић је уло жио зна ча јан труд да се 
при ба ви што ве ћи број ру ко пи са за На род ну би бли о те ку, а за тим, он је из-
ра дио и ка та лог до тад при ку пље них ру ко пи са у Дру штву. Од 1857. го ди не 
по чео је да штам па опи се срп ских ру ко пи са, из гра ђу ју ћи соп стве ни ар хе о граф-
ски ме тод. Пр во по себ но из да ње из и шло му је 1860. го ди не – Жи вот све то га 
Са ве, за ко је је та да др жао да је на пи сао До мен ти јан. Од вре ме на по ре ђе ња 
сво га и Ша фа ри ко ва тек ста До мен ти ја но ва Жи ти ја све то га Са ве и Си ме о на, 
он на сто ји да раз ре ши сво ју не до у ми цу у пре пи сци с Ру вар цем (1865), ка да 
ће и из да ти До мен ти ја но ва де ла. Зна чај но је Да ни чи ће во за па жа ње да де ла 
из Не ма њи не и Са ви не епо хе ни су пр ви на, али су књи ге на пи са не пре њи хо ва 
вре ме на на стра да ле.

Вик тор Са вић у сво ме из ла га њу („Да ни чи ћев рад на исто ри ји је зи ка у 
Дру штву срп ске сло ве сно сти”) са гле да ва сре ди шњи пе ри од у Да ни чи ће ву 
ра ду на из во ри ма за исто ри ју срп ског је зи ка – то је ње гов пр ви бе о град ски 
пе ри од (1856–1866) ко ји се по ре зул та ти ма мо же су зи ти и на вре ме ко је је 
про вео у Дру штву као се кре тар (1857– 1861). У овом пе ри о ду Да ни чић ће за 
крат ко вре ме мно го ура ди ти за по зна ва ње срп ске је зич ке исто ри је. У мо ну-
мен тал ној син так си па де жа (1858) он ће уне ти мно штво исто риј ске гра ђе, са-
ста ви ће тро том ни Рјеч ник из књи жев них ста ри на срп ских (1858–1861; об ја-
вљи ван у све ска ма 1862–1864), при ре ди ће сво је пр во по себ но из да ње јед ног 
књи жев ног спо ме ни ка (1860) и на пи са ће зна чај ну рас пра ву о раз ли ка ма из ме ђу 
срп ског (као што кав ског) и хр ват ског (ча кав ског) је зи ка (1857).

Рај на Дра ги ће вић („Уло га Дру штва срп ске сло ве сно сти у раз во ју срп ске 
лек си ко ло шке и лек си ко граф ске ми сли”) ис ти че да је раз ми шља ње о не до ста-
ју ћој лек си ци за ап стракт не пој мо ве на пред ме ти ма ко ји су се пре да ва ли у 
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Бе о град ском ли це ју основ но поље ин те ре со ва ња у зна чај ном пе ри о ду од осни-
ва ња Дру штва. При ло зи у пр вом Гла сни ку Дру штва срп ске сло ве сно сти (1847) 
за че ци су срп ских ди ја ле кат ских и си но ним ских реч ни ка. Мо гло би се ре ћи 
да овом књи гом по чи ње ин сти ту ци о нал на на уч но-из да вач ка де лат ност код 
Ср ба. За па жен је рад Јо ва на Сте ри је По по ви ћа, као ве ли ког ин те лек ту ал ца, 
ко ји на сту па као ан ти ци па тор не ких доц ни јих при сту па у на у ци. Он, на 
при мер, раз ма тра од нос из ме ђу пој ма и ре чи (и пре Фер ди нан да де Со си ра 
раз ви ја „де со си ров ски” при ступ ре чи ма као зна ци ма). Он је, чак, на зрео и 
ком по нен ци јал ну ана ли зу.

Иси до ра Бје ла ко вић („Дру штво срп ске сло ве сно сти и про блем из ра де 
тер ми но ло ги је”) на вр ло обим ном кор пу су је по ка за ла глав не про бле ме ко ји 
су пра ти ли из ра ду но ве тер ми но ло ги је у окви ри ма Дру штва. При род но је 
што се код Ср ба, с дру штве но-по ли тич ким на прет ком у XVI I I –XIX ве ку, 
раз ви ла свест о нео п ход но сти ор га ни зо ва не из ра де од го ва ра ју ћег тер ми но-
ло шког си сте ма ко ји би за до во љио на ра ста ју ће обра зов не и кул тур не по тре бе 
дру штва. У два на вра та по кре та не су ини ци ја ти ве за из ра ду тер ми но ло ги је, 
1842. и 1844/1845. го ди не. Рад у пр вој фа зи (1842) до ста је не по знат и са мо се 
де ли мич но мо же ре кон стру и са ти за хва љу ју ћи са чу ва ном јед ном ли сту Тех ни-
че ског реч ни ка Ата на си ја Ни ко ли ћа у Ар хи ву СА НУ; рад у дру гој фа зи до бро 
је по знат. Чла но ви Дру штва су се оку пља ли јед ном не дељ но по ку ша ва ју ћи да 
пре ма ла тин ским и грч ким тер ми ни ма из на ђу од го ва ра ју ћа до ма ћа ре ше ња, 
али је на јед ној рас пра ви гла са њем од лу че но да Дру штво пре ки не за јед нич ки 
по сао, те да са ми ау то ри ра де на то ме. У су шти ни, на рас по ла га њу су ста ја-
ла три глав на мо де ла – пре у зи ма ње сла ве ни за ма, кал ки ра ње и при хва та ње 
по сто је ћих фор ми у је зи ку. И Вук ће ка сни је у сво ме пре во ду Но во га за вје та 
по ка за ти ка ко он ви ди бо га ће ње тер ми но ло ги је. Уза сва кри ву да ња до кра ја 
сед ме де це ни је XIX ве ка по ста вље ни су те ме љи да на шње тер ми но ло ги је. 

Ана Ран ђе ло вић („Гра фиј ска и ор то граф ска про бле ма ти ка у Дру штву 
срп ске сло ве сно сти”) пред ста ви ла је ре ша ва ње гра фиј ско-ор то граф ског пи-
та ња као јед ног од ва жни јих про бле ма ко ји су по ста вље ни у ра ду Дру штва. 
У пр вом пе ри о ду нор ми ра се сла ве но срп ска ор то гра фи ја у ко јој је гра фиј ски 
си стем бро јао 35 је ди ни ца, а ор то граф ска пра ви ла је ре ша вао Ди ми три је 
Иса и ло вић. До ра них 50-их го ди на XIX ве ка на пи са но је ви ше рас пра ва по-
све ће них овом пи та њу. С Да ни чи ће вим ак тив ним укљу чи ва њем у рад Дру-
штва ства ри су се зна чај но про ме ни ле. Из ми ни стар ства је Да ни чи ћу сти гла 
опо ме на (1857) да не мо же до ку мен та во ди ти Ву ко вом ор то гра фи јом; она је, 
ме ђу тим, кра јем 1859. го ди не одо бре на. Пр ви зва нич ни до ку мент пи сан Ву-
ко вом ор то гра фи јом на пи сао је Да ни чић 10. ја ну а ра 1860. го ди не. Усле ди ла 
је до пу на ра ни је од лу ке да се уки да ње за бра не од но си са мо на штам па ње 
при ват них књи га и увоз књи га с Ву ко вом ор то гра фи јом, али је Да ни чић, и 
по ред то га, на ста вио во ђе ње за пи сни ка но вим пра во пи сом. 

Зо ри ца Не сто ро вић је у сво ме ра ду („Дру штво срп ске сло ве сно сти и 
раз вој ди сци пли на срп ске на у ке о књи жев но сти”) при ме ти ла да вре ме де-
ло ва ња Дру штва срп ске сло ве сно сти пред ста вља нај ди на мич ни ји пе ри од у 
раз во ју срп ских на уч них ди сци пли на. То је вре ме ка да се уме сто про све ти-
те ља пи са ца ја вља ју пи сци – про све ти те љи. На у ка о књи жев но сти де ли ла 
је суд би ну са са мом књи жев но шћу то га вре ме на, ме ан дри ра ју ћи из ме ђу 
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опи сног и ана ли тич ког, уоп ште ног и пре ци зног. Дру штво је сва ка ко уче ство-
ва ло у ода би ру, нор ми ра њу и уте ме ље њу раз вој них пра ва ца у књи жев но сти 
и у на у ци о њој. У том пе ри о ду пи та ње о књи жев но сти схва ће но је као пи та-
ње о је зи ку, јер је књи жев ност ње гов глав ни кул ти ви са ни из раз; исто вре ме но 
то је и пи та ње о обра зо ва њу. Пр ву раз вој ну фа зу обе ле жи ла је фол кло ри сти-
ка: у сре ди шту је ет но ло ги ја, а тек на кнад но књи жев не вред но сти. Ипак, та да 
ће по че ти сво је фор ми ра ње и срп ска књи жев на кри ти ка. 

Ду шан Ива нић са гле да ва де лат ност Дру штва с аспек та раз во ја основ них 
при сту па у на у ци то га вре ме на („Ка ме то до ло ги ји ху ма ни стич ких на у ка у 
Дру штву срп ске сло ве сно сти”). За па жа по сто ја ње жи вог про све ти тељ ског 
син кре ти зма у по гле ду уло ге на у ке у це ло куп ном дру штву. Ра но је схва ће но 
да Дру штво мо ра има ти сво је гла си ло. Да та је пред ност исто рич но сти, али ни 
са да шњост ни је за не ма ре на: на пр вом ме сту об ја вљи ва не су по ве ље и ди пло-
ме, али је пред ви ђе но и ме сто за но ву књи жев ност. Из нет је пред лог да се 
ис пи ту ју ста ри ји љу ди од се дам де сет го ди на као жи ви пред став ни ци ста ри-
је епо хе на из ма ку. Од ла зак Јан ка Ша фа ри ка у Ве не ци ју да ће чи та ве књи ге 
на уч не гра ђе за срп ску исто ри ју. Јо ван Сте јић ће у сво ме освр ту на Ву ков 
пре вод Но во га за вје та да ти при мер на чел не на уч не по ле ми ке ко ја кон ста ту је 
шта је до бро, а кри ти ку је оно што је спор но. Ра ђа се про све ти тељ ска иде ја о 
пра вље њу ен ци кло пе ди је на у ка за ши ру пу бли ку. Упр кос не ре ал ном од ме-
ра ва њу соп стве них сна га до би је ни су не ки по је ди нач ни уџ бе ни ци. 

Мир ја на Сте фа но вић је у сво ме ре фе ра ту („Кон стан тин Бран ко вић као 
са о сни вач Дру штва срп ске сло ве сно сти”) на гла си ла из у зет ну уло гу дво ји це 
кла си ци ста у ак тив но сти ма Дру штва, Кон стан ти на Бран ко ви ћа и Сер ге ја 
Ни ко ли ћа. Пр ви је, иа ко да нас за бо ра вљен, у сво ме вре ме ну био из у зет но 
по пу ла ран. Он је су о сни вач Дру штва и уред ник пр вог бро ја Гла сни ка као 
та да шњи се кре тар Дру штва. И сам је ра дио на пре во ђе њу ин тер на ци о нал них 
тер ми на на срп ски, ну де ћи сво ја ре ше ња Ву ку за бу ду ћи Реч ник срп ско га 
је зи ка. По ред Кон стан ти на Бран ко ви ћа у Дру штву је де ло вао и Сер геј Ни ко-
лић, та ко ђе Но во са ђа нин; ак ти ван је у ра ду на књи жев но сти, прет пла ћи вао 
се и на Ву ко ве књи ге; за жи во та је пао у за бо рав. Обо ји ца су оми ље ни ђа ци 
Па вла Јо си фа Ша фа ри ка из вре ме на ње го ва ра да у Но во сад ској гим на зи ји. 
Ша фа рик се за ла гао за то да се срп ски је зик уве де као школ ски пред мет и 
ње го ва је иде ја да је Ср би ма по треб но на уч но дру штво; он је и ини ци ја тор 
по кре та ња Ле то пи са (Ма ти це срп ске). Ње го ве иде је су у Дру штву срп ске сло-
ве сно сти за сту па ли ње го ви уче ни ци, кла си ци сти с про све ти тељ ским иде ја ма. 

Иси до ра По по вић да је пре глед од но са ко ји су вла да ли из ме ђу Дру штва 
срп ске сло ве сно сти и Ма ти це срп ске („Дру штво срп ске сло ве сно сти и Ма-
ти ца срп ска”) у окви ру ре ал них мо гућ но сти њи хо ва вре ме на, с об зи ром на 
по до зре ва ње хаб збур шких вла сти пре ма Ср би ма у њи хо ву цар ству. По ред 
за бра не уво за књи га Ау стри ја је по себ но мо три ла на рад Ма ти це срп ске по-
сле ре во лу ци је (1848/1849) у епо си тзв. Ба хо ва ап со лу ти зма. Чак је на сед ни-
ца ма Ма ти це срп ске при су ство вао и др жав ни ко ме сар, а у не ко ли ко на вра та 
Ма ти ца је би ла на ко рак од за бра не ра да. У ау то ном ној Ср би ји је осно ва но 
пр во на уч но дру штво ко је ни је има ло пре тен зи ја за над ме та ње с Ма ти цом 
срп ском. Ипак, од са мог осни ва ња Дру штво је има ло бли ске ци ље ве они ма 
ко ји су од ра ни је по ста вље ни у Ма ти ци. За ни мљи во је да у гла си ли ма Ма ти це 
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и Дру штва по сто ји вр ло ма ло освр та на рад оног дру гог, очи то као по сле-
ди ца ау то цен зу ре у обе ма срп ским уста но ва ма. По ча сни чла но ви Дру штва 
би ли су и пред став ни ци Ср ба из Хаб збур шке мо нар хи је Са ва Те ке ли ја и Пла-
тон Ата нац ко вић, обо ји ца исто вре ме но и ис так ну ти чла но ви Ма ти це. У вре ме 
по сто ја ња Дру штва чла но ви су би ли и дру ги углед ни „ма ти ча ри”. По сле 
Те ке ли ји не смр ти је зич ка пре о ку па ци ја је по ста ла глав на у Дру штву, док ће 
се Ма ти ца пре о ри јен ти са ти на под сти ца ње књи жев не де лат но сти, иа ко ће 
се по вре ме но ја вља ти и по ду дар ни по сло ви ме ђу њи ма. 

Во ји слав Је лић пра ти кла сич ну тра ди ци ју у Гла сни ку Дру штва у ко јој 
се из но се пи та ња о ла тин ском, грч ком и цр кве но сло вен ском на сле ђу („Кла-
сич на тра ди ци ја у Гла сни ку Дру штва срп ске сло ве сно сти”). Па жњу му је 
при ву кла сту ди ја о ба сна ма и пре вод с грч ког на срп ски Ко ра је ва пред го во-
ра уз Езо по ве ба сне, ко ји је са чи нио Ву ка шин Ра ди шић (Гла сникъ IV (1852), 
32–74). По сто ја ла су, на и ме, два тер ми на, ἐπιμύϑιον и προμύϑιον, ко ји ма је 
озна ча ва на иста књи жев на фор ма. Ов де се ἐπιμύϑιον пре во ди као „по ба сна”, 
што је калк с грч ког. Дру га чи ја је при ро да До си те је вих „на ра во у че ни ја”, у 
ко ји ма је он у сен тен ца ма на шао те мат ске под сти ца је за сво је есе је. 

Бран ко Злат ко вић да је исто ри ју са би ра ња и об ја вљи ва ња жи вих на род-
них све до чан ста ва о Пр вом срп ском устан ку, по себ но се за др жа ва ју ћи на 
нај за ни мљи ви јим ме ђу њи ма („Фол клор ни жан ро ви у ка зи вач ко-ме мо ар ској 
ли те ра ту ри о Пр вом срп ском устан ку у гла си ли ма и из да њи ма Дру штва 
срп ске сло ве сно сти”). Из вор на све до чан ства са ку пља на су већ у то ку са мо га 
до га ђа ја и она су ка сни је укљу чи ва на у по је ди на ме мо ар ска, ау то би о граф ска 
и дру га де ла. На пред лог Јо ва на Сте ји ћа по кре ну та је ини ци ја ти ва за при ку-
пља ње до ку мен тар не и усме не гра ђе од жи вих све до ка Пр вог срп ског устан ка. 
Та ква све до чан ства су об ја вљи ва на у Гла сни ку. По себ но је зна ча јан рад Иси-
до ра Сто ја но ви ћа на овом пла ну. За бе ле же ни су раз го во ри с љу ди ма ко ји су 
лич но по зна ва ли Ка ра ђор ђа, што до но си дру га чи ју, све жу и на род ну пред ста-
ву о ње го ву ка рак те ру и исто риј ској уло зи. Уче сни ци исто риј ских зби ва ња 
сво ја су ис ку ства на ау тен ти чан на чин тран спо но ва ли у усме не жан ро ве, 
за ни мљи ве с аспек та фол кло ри сти ке, али и дру гих на уч них ди сци пли на.

Жар ко Вој но вић по све тио је сво је из ла га ње не на уч ном аспек ту де лат но-
сти Дру штва срп ске сло ве сно сти ко ји је до ско ра био ма ло ис тра жен („Дру штво 
срп ске сло ве сно сти и књи ге за на род”). Је дан од глав них ци ље ва Дру штва, 
рад на „из о бра же њу на ро да” под ра зу ме вао је при су ство ду хов не и етич ке 
ком по нен те, за ко ју ни је до во љан на уч ни рад, не го је по же љан и рад на са мој 
књи зи и књи жев но сти. По ми шље њу ре фе рен та, из гле да да у пр во бит ном 
пе ри о ду у раз во ју Дру штва за пра во и ни је би ло пра вог, осми шље ног из да вач-
ког пла на. Та ко ђе, по ста ло је ја сно да је за из ра ду на род не тер ми но ло ги је, 
као и за ре ша ва ње пра во пи сних не су гла си ца по тре бан ду го ро чан рад. Сто га 
је фо кус по ме рен ка де ло ва њу на дру ги на чин, пре ма оствар љи вим ци ље ви-
ма. Дру штво је окре ну то под млат ку и пр во по чи ње да се ба ви школ ским 
књи га ма и њи хо вим ре цен зи ја ма. По сле не ког вре ме на од ово га се од у ста је, 
да би се 1845. го ди не по че ло с ра дом на пр вом из да вач ком пла ну. У то ме вре-
ме ну мно го се ве ро ва ло у сна гу књи ге, да ће ома со вље ње чи та ња до не ти ви дан 
на пре дак дру штва. Оту да и рад на крат ким де ли ма за на род ко ја су при хва-
тљи ва уко ли ко су је зич ки ко рект на и це лис ход на – на до бро на ро да. 
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На кра ју ово га освр та мо же мо ре ћи да су пре тре се не глав не те ме ко је су 
од зна ча ја за на ста нак и не ду го тра ја ње Дру штва срп ске сло ве сно сти (1842–
1864), пре ње го ва га ше ња и пре о бра жа ја у Срп ско уче но дру штво. Чи ње ни ца 
је, ипак, да се у не ким са оп ште њи ма о Ву ко ву ути ца ју на рад Дру штва на-
зи ру са вре ме на стре мље ња ко ја кли зе ка ма ње по вољ ној оце ни Ву ко ва ме ста 
у срп ској кул ту ри. На том ши ре за сту пље ном фе но ме ну по себ но ће мо се 
за др жа ти јер он за слу жу је на ро чи ту па жњу, без об зи ра на ње го ву ствар ну 
об ра ђе ност у ре фе ра ти ма. У ме то до ло шком сми слу кри тич ност пре ма Ву ко-
вим схва та њи ма и ње го ву кон крет ном де ло ва њу из и ску је исто ве тан при ступ 
пре ма ње го вим опо нен ти ма у Дру штву срп ске сло ве сно сти и у дру гим срп-
ским кул тур ним кру го ви ма. По треб но је ко рект но осве тли ти до ме те и ствар на 
огра ни че ња иде ја ко је су за сту па ли осни ва чи и не ки од ис так ну тих чла но ва 
Дру штва. Тач но је да се про блем нај сна жни је екс по ни ра у су че ља ва њу две-
ју стру ја, али по сма тра ње са мо јед не или из пер спек ти ве са мо јед не од њих 
да нас не де лу је убе дљи во. По треб но је про блем по ста ви ти на ши ру плат фор-
му, ина че ће се упа сти у зам ку јед но стра но сти ко јој су под ле га ли на ши ве-
ли ки прет ход ни ци, бу ду ћи под не по сред ним и из у зет но сна жним ути ском 
ве ли чи не Ву ко ва де ла. Као ехо по ле ми ке ко ја се во ди ла у Ву ко во вре ме они 
су на ста ви ли с еу фо рич ним од ба ци ва њем Ву ко вих про тив ни ка. Да нас, по-
сле то ли ко вре ме на, по ле мич ки тон ипак је из ли шан. Тешко је одговорити на 
питање шта би се добило с усвајањем терминологије која се нудила у Дру штву. 
Да ли би то зна чи ло да не би смо има ли и да нас обич не и у це лом све ту нор-
мал не тер ми не по пут „ге о гра фи ја”, „ма те ма ти ка”, „фи зи ка” и сл. У су ко бу 
је зич ких мо де ла ко је су за сту па ле две кул тур не оп ци је, ста ра и она ко ја је 
упра во ста са ва ла (Да ни чић је ро ђен тек 1825. го ди не, де це ни ју по сле по чет ка 
Ву ко ва ра да на срп ском је зи ку), тре ба ви де ти и су дар епо ха и њи хо вих схва-
та ња, ро ман ти зма с јед не стра не и про све ти тељ ства и кла си ци зма с дру ге. 
Дру га чи ји је по глед на на ци о нал ни књи жев ни је зик у њи ма. Пред ста ва о ста-
ром срп ском књи жев ном и је зич ком на сле ђу, што је у овом про це су вр ло ва жно, 
ни је би ла под јед на ко из о штре на и тач на код при ста ли ца раз ли чи тих стру ја 
и мо гу ће је да је ста ри ја ту из гу би ла осно ве на ко ји ма је ста ја ла. То се ти че 
и је зич ке суп стан це и ње не спо ља шње фор ме, гра фиј ско-ор то граф ских обра-
за ца. Вр ло ва жно је от кри ва ње и пе дант но ис тра жи ва ње по себ но сти срп ских 
на ци о нал них иди о ма у про шло сти, обич ног на род ног и књи жев ног, срп ско-
сло вен ског, упр кос њи хо ву не до вољ ну раз два ја њу, али уз ја сну свест о по сто-
ја њу раз ли ка ме ђу њи ма. Чи ни нам се да су Да ни чи ће ва из да ња ста рих срп ских 
пи са ца у ше зде се тим го ди на ма XIX ве ка раш чи сти ла ста ње у по зна ва њу срп ске 
књи жев не про шло сти (а већ је ис так нут зна чај књи жев но сти у овом вре ме ну). 
Ти ме је син хро ној, фол клор ној ди мен зи ји срп ског ет ни ку ма до да та и до ста 
ко рект на вер ти кал на, исто риј ска ли ни ја, ко ја је ста би ли зо ва ла по зи ци ју књи-
жев но је зич ког кон цеп та за ко ји су се за ла га ли Вук и Да ни чић. То се мо ра ло 
од ра зи ти и на раз вој на уч не и про свет не ми сли у Дру штву срп ске сло ве сно сти.

Вик тор Са вић

Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ
Кнез Ми ха и ло ва 36, 11000 Бе о град, Ср би ја

Vik tor.Sa vic @isj.sa nu.ac .rs 
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UDC 811.16:061(497.11 Beograd)”2016” 

ЗА СЕ ДА ЊЕ МЕ ЂУ НА РОД НЕ КО МИ СИ ЈЕ И МЕ ЂУ НА РОД НЕ  
РАД НЕ ГРУ ПЕ ЗА ОП ШТЕ СЛО ВЕН СКИ ЛИН ГВИ СТИЧ КИ АТЛАС  

ПРИ МЕ ЂУ НА РОД НОМ КО МИ ТЕ ТУ СЛА ВИ СТА
(16–23. ок то бра 2016, Бе о град, Ср би ја)∗

Oд 16. до 23. ок то бра 2016. го ди не у Срп ској ака де ми ји на у ка и умет но сти 
у Бе о гра ду одр жа но је За се да ње Ме ђу на род не ко ми си је и Ме ђу на род не рад-
не гру пе за Оп ште сло вен ски лин гви стич ки атлас (ОЛА) при Ме ђу на род ном 
ко ми те ту сла ви ста.1

У ра ду За се да ња уче ство ва ли су чла но ви на ци о нал них ко ми си ја за ОЛА 
из свих сло вен ских зе ма ља, из  Ру му ни је, у ве зи са срп ским, и из Не мач ке, у 
ве зи са лу жич ко срп ским ди ја ле кат ским ком плек сом.

Скуп је зва нич но отво рен 17. ок то бра. На све ча ном отва ра њу Ску па 
при сут ни ма су се обра ти ли ака де мик Алек сан дар Ло ма, пред сед ник Од бо-
ра за ди ја лек то ло шке атла се СА НУ, ака де мик Вла ди мир Ко стић, пред сед ник 
СА НУ, ака де мик Сло бо дан Ре ме тић, пред сед ник Срп ске на ци о нал не ко ми-
си је за ОЛА, проф. др Та тја на Вен ди на, пред сед ник Ме ђу на род не ко ми си је за 
ОЛА, те пред став ни ци на ци о нал них ко ми си ја, ко ји су под не ли из ве шта је о 
ра ду сво јих ти мо ва у прет ход ном пе ри о ду: Ва љан ци на Ру сак (Бе ло ру си ја), 
Слав ка Ке ре мид чи е ва (Бу гар ска), Зе на и да Ка рав дић (Бо сна и Хе р це го ви на), 
Мар јан Мар ко вић (Ма ке до ни ја), Со ња Вел ке (Не мач ка), Та тја на Вен ди на 
(Ру си ја), Па вол Жи го (Сло вач ка), Кар мен Кен да-Јеж  (Сло ве ни ја), Со фи ја 
Ми ло ра до вић (Ср би ја), Па вло Гри цен ко (Укра ји на), Ми ра Ме нац-Ми ха лић 
(Хр ват ска), Мар ти на Ире и но ва (Че шка).

Од 17. до 21. ок то бра одр жа на су за се да ња лек сич ко-твор бе не и фо нет ско-
-гра ма тич ке сек ци је, мо р фо ло шке ко ми си је, пот ко ми си је за мо р фо но ло шку 
тран скрип ци ју, те сек ци је за ком пју те ри за ци ју.

За се да ња лек сич ко-твор бе не сек ци је би ла су по све ће на ра ду на из ра ди 
то мо ва: Сֳе ֲ е ни род сֳва (Бу гар ска на ци о нал на ко ми си ја), Личные черֳы 
че ло ве ка (Ру ска на ци о нал на ко ми си ја), Тран сֲорֳ, на род ная ֳех ни ка и ֲу ֳ и 
со общен ия (Укра јин ска на ци о нал на ко ми си ја). По ред то га, ди ску то ва ло се о 
мо гућ но сти ма при ре ђи ва ња то ма Гор ное ов це вод сֳво (Срп ска на ци о нал на 
ко ми си ја).

На за се да њи ма фо нет ско-гра ма тич ке сек ци је раз ма тра ни су про бле ми 
у ве зи са при пре мом за об ја вљи ва ње то мо ва: Ре флексы *tort, *tolt, *tert, *telt 
(Че шка на ци о нал на ко ми си ја), Ре флексы *i, *u, *y (Сло ве нач ка на ци о нал на 
ко ми си ја), Ре флексы *а (Бе ло ру ска на ци о нал на ко ми си ја).

* Овај при лог на стао је у окви ру про јек та 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.

1 При каз овог ску па да је се на осно ву об ја вље ног про гра ма (https://www.sa nu.ac .rs /Pro-
jek ti/Sku po vi/2016Lin gvi stic ki%20Atlas2.pdf) и про то ко ла За се да ња (http://www.sla va tlas.org /
fi les/re ports/pro to kol_2016.pdf ) и ау то ро вих лич них за па жа ња.
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Рад мо р фо ло шке ко ми си је од ви јао се у ви ду ин ди ви ду ал них кон сул та-
ци ја са чла но ви ма на ци о нал них ко ми си ја у ве зи са то мо ви ма Ме сֳо и ме ния 
(Ма ке дон ска на ци о нал на ко ми си ја) и Сущесֳви ֳ ельные (Сло вач ка на ци о нал-
на ко ми си ја).

На за се да њи ма пот ко ми си је за мо р фо но ло шку тран скрип ци ју ана ли-
зи ра не су ле ген де за кар те то ма Личные черֳы че ло ве ка.

У сек ци ји за ком пју те ри за ци ју раз ма тра на је но ва вер зи ја фон та за тран-
скрип ци ју ди ја ле кат ског ма те ри ја ла за ОЛА и про грам за ње го во ко ри шће ње 
ZR Co la. Осим то га, мла ђи ис тра жи ва чи има ли су при ли ку да се упо зна ју са 
ме то до ло ги јом ком пју тер ске из ра де ка ра та ОЛА.

За се да ње Ме ђу на род не ко ми си је за ОЛА одр жа но 20. ок то бра би ло је 
по све ће но пла ни ра њу на ред них са ста на ка и ак тив но сти Ме ђу на род не ко ми-
си је и на ци о нал них ко ми си ја и ти мо ва ан га жо ва них на овом про јек ту. Утвр ђен 
је рас по ред за се да ња Ме ђу на род не ко ми си је до 2028. го ди не и до не та од лу ка 
(а) да се ин тен зи ви ра рад на ци о нал них ко ми си ја на из ра ди на ред них то мо-
ва ко ји су им до де ље ни, (б) да се сва ке го ди не на за се да њи ма Ме ђу на род не 
ко ми си је са слу ша ју њи хо ви из ве шта ји о ура ђе ном по слу у про те клој го ди ни, 
(в) да се нај о збиљ ни ја па жња обра ти на ква ли тет на ци о нал ног ди ја ле кат ског 
ма те ри ја ла ко ји се до ста вља пот ко ми си ји за мо р фо но ло шку тран скрип ци ју 
– оба ве зно га снаб де ти мо р фо но ло шким ко мен та ри ма, ко је тре ба да при пре ми 
спе ци ја ли ста -е ти мо лог, (г) да се сви тек сто ви на ру ском је зи ку у то мо ви ма 
ОЛА при пре мље ним за пу бли ко ва ње до ста ве Ру ској ко ми си ји на про ве ру, 
те (д) да се од го ва ра ју ћим ко ми си ја ма бла го вре ме но до ста ви сав ма те ри јал 
пред ви ђен за раз ма тра ње на на ред ном са стан ку за ОЛА. Усво је на је и од лу-
ка да из Ма ке до ни је у са став Ме ђу на род не ко ми си је за ОЛА уђе Ан ге ли на 
Пан чев ска, као и да сек ци ју за ком пју те ри за ци ју во ди Пе тер Вајс.

На за кључ ном пле нар ном за се да њу, одр жа ном 21. ок то бра, утвр ђе ни су 
за да ци на ци о нал них ко ми си ја за ОЛА до сле де ћег за се да ња, ко ји се пр вен-
стве но ти чу да љег ра да на из ра ди то мо ва ОЛА раз ма тра них на ово го ди шњем 
са стан ку. Оче ку је се да до сле де ћег са стан ка Срп ска на ци о нал на ко ми си ја 
при пре ми оглед не кар те раз ли чи тих ти по ва за том Гор ное ов це вод сֳво, као 
и да све на ци о нал не ко ми си је ко је то ни су ура ди ле до ста ве Сло ве нач кој на-
ци о нал ној ко ми си ји свој на ци о нал ни ди ја ле кат ски ма те ри јал за пр вих 300 
пи та ња из Упит ни ка за ОЛА до кра ја мар та 2017. го ди не.

У окви ру Ску па ор га ни зо ва на је и из ло жба срп ских ди ја лек то ло шких 
из да ња и про мо ци ја нај зна чај ни јих стра них пу бли ка ци ја из обла сти сло вен-
ске ди ја лек то ло ги је. Пред ста вље ни су: (а) атла си – Общеславянский линֱви-
сֳи че ский аֳлас (ОЛА): Се рия фо не ֳ и ко -ֱрам ма ֳ и че ская: Бол ֱ ар ские 
ма ֳ е ри алы: Выֲуск 1. Ре флексы *ě; Выֲуск 2а. Ре флексы *ę; Выֲуск 2б. Ре-
флексы *ǫ; Выֲуск 3. Ре флексы *ьr, *ъr, *ьl, *ъl; Выֲуск 4а. Ре флексы *ъ, *ь; 
Выֲуск 4б. Ре флексы *ъ, *ь. Вֳо ричные ֱласные. Со фия, 2015; Slo ven ski lin -
gvi stič ni atlas 2, Kme ti ja, 2 Ko men tar ji. Lju blja na, 2016; Лінֱвісֳычны мікра а ֳ лас 
Ту раўֵч ыны. Мінск, 2016; (б) реч ни ци – Mar ko Snoj. Slo ven ski eti mo loš ki slo  var. 
Tre tja iz da ja. Lju blja na, 2016; (в) мо но гра фи је – Ja nusz Si at kow ski. Stu dia nad 
słowi ań sko ni e mi ec ki mi kon tak ta mi językowymi. War sza wa, 2015; (г) збор ни ци 
ра до ва и ма те ри ја ли са на уч них кон фе рен ци ја – Дiалек ֳ и в син хронїї ֳа 
дiaхронiї: за ֱ ально слов’янс ьки й кон ֳ ексֳ. Київ, 2014; Дiалек ֳ и в син хронїї 



217

ֳа дiaхронiї: ֳексֳ як дже ре ло лінֱвісֳич них сֳудій. Київ, 2015; Общесла-
вянский лин ֱ ви сֳи че ский аֳлас: Ма ֳ е ри алы и ис сле до ва ния. 2012–2014. 
Мо сква, 2016; ма те ри ја ли са кон фе рен ци је Ре ла ци јата се ло <> град на сло-
вен ска та те ри то ри ја де нес (лин гви стич ко -со ци о ло шка ана ли за), одр жа не 
у Ско пљу 2013. го ди не; ма те ри ја ли са ме ђу на род не кон фе рен ци је Słowi ań skie 
słow ni ki gwa ro we – tradycja i no wa torst wo, одр жа не у Вар ша ви 2014. го ди не; 
(д) но ва вер зи ја фон та и про гра ма ZR Co la; (ђ) сајт са реч ни ци ма Ин сти ту та 
за сло ве нач ки је зик Фран Ра мовш (Fran.si).

Сле де ће за се да ње пла ни ра но је да се одр жи 2017. го ди не у Сло вач кој. 
Ко ри сти мо при ли ку да ор га ни за то ри ма и уче сни ци ма овог је дин стве ног сла-
ви стич ког ску па по же ли мо сре ћан рад.

Дан ка Ву ја кли ја

Уни ве р 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

dan ka ur@ff.uns .ac.rs
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UDC 81’373.611(049.32) 

Word-For ma tion. An In ter na ti o nal Hand bo ok of the Lan gu a ges of Eu ro pe,  
Vo lu me 4.

Edi ted by Pe ter O. Müller, In ge borg Ohnhe i ser, Su san Ol sen, Franz Ra i ner. 
Hand bo oks of Lin gu i stics and Com mu ni ca tion Sci en ce, 

Ber lin ‒ Bo ston: De Gruyter Mo u ton, 2016, 698 стр.

1. Word-For ma tion (Твор ба ре чи) у из да њу по зна те из да вач ке ку ће De 
Gruyter Mo u ton пред ста вља нај ве ћи и нај све о бу хват ни ји при руч ник по све-
ћен гра ђе њу ре чи ко ји је до са да об ја вљен. Књи га се са сто ји из око 4.000 стра-
ни ца, у пет то мо ва, 16 по гла вља и 207 чла на ка зна чај них лин гви ста ши ром 
све та. Уред ни ци књи ге су Пи тер Ми лер (Pe ter O. Müller), Ин ге борг Он хај зер 
(In ge borg Ohnhe i ser), Су зан Ол сен (Su san Ol sen), Франц Рај нер (Franz Ra i ner). 
Овај зна ча јан из да вач ки по ду хват об ја вљен је за са мо две го ди не – свих пет 
то мо ва об ја вље но је у то ку 2015. и 2016. го ди не. Уред ни ци су уло жи ли ве ли ки 
труд да се ра до ви на пи са ни на раз ли чи тим је зи ци ма пре ве ду на ен гле ски и 
да се те мат ски, ком по зи циј ски и ме то до ло шки укло пе у ко лек тив ну мо но гра-
фи ју. На јед ном ме сту, у јед ној мо но гра фи ји, опи са ни су ба зич ни пој мо ви 
ко ји ка рак те ри шу твор бу ре чи као на у ку и твор бу ре чи као си стем лек сич ких 
про це са у раз ли чи тим је зи ци ма и раз ли чи тим лин гви стич ким шко ла ма. 
Кроз твор бе не про це се, ко ји пред ста вља ју нај ди на мич ни ју је зич ку ак тив ност, 
по себ но ако се, као у овој књи зи, у об зир узме ве ли ки број је зи ка ши ром 
Евро пе, мо гу ће је осмо три ти и пу те ве и тен ден ци је ко ји ма се да нас кре ће 
је зик као сред ство ко му ни ка ци је.

Ве ли ки до при нос у на ста ја њу ове зна чај не ин тер на ци о нал не ко лек тив не 
мо но гра фи је да ли су чла но ви Ко ми си је за твор бу ре чи при Ме ђу на род ном 
ко ми те ту сла ви ста. In ge bor Ohnhe i ser, јед на од уред ни ца ове мо но гра фи је, 
ува же ни је члан Ко ми си је за твор бу ре чи. Осим ње, свој до при нос у на ста ја њу 
свих пет то мо ва да ли су још и Алек сан др Лу ка ша нец, пред сед ник Ко ми си је, 
као и Ali cja Na gor ko, Anja Po hontsch, Iva na Bo zdec ho va, Mar tin Ološ ti ak, Iev-
ge ni ia Kar pi lov ska, Igor Ulu ha nov, Ire na Stra mljič Bre znik, Bran ko To šo vić, Cve-
tan ka Avra mo va, Ju li ja Bal to va, Li di ja Ari zan kov ska, Krystyna Was za ko wa, Krystyna 
Kleszczo wa, Swe tla na Men gel. Од срп ских лин гви ста уче ство вао је Бо жо Ћо рић. 
Сви ови лин гви сти спа да ју у нај ком пе тент ни је струч ња ке за твор бу ре чи у 
сво јим зе мља ма, што пред ста вља ва жну пре по ру ку за по у зда ност чи ње ни ца 
из не се них у овој књи зи.

Ди рек тан по вод за пи са ње овог при ка за је сте из ла зак из штам пе че твр-
тог и пе тог то ма ове књи ге. Оба су об ја вље на 2016. го ди не. Де таљ ни је ће мо се 
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за др жа ти на са др жа ју че твр тог то ма, али ће мо да ти и нај кра ћи при каз оста-
лих. До вољ но је са мо пред ста ви ти на сло ве по гла вља и пот по гла вља да би се 
схва тио зна чај ове књи ге и ши ри на об у хва та. С дру ге стра не, ин спи ра тив ни 
на сло ви ма њих и ве ћих це ли на овог при руч ни ка ука зу ју на те ме ко ји ма тре-
ба да се ба ве и срп ски лин гви сти у опи си ва њу твор бе ре чи, али и дру гих 
обла сти на у ке о срп ском је зи ку. На сло ве тре ба чи та ти и као спи сак за да та ка 
ко ји че ка ју да бу ду об ра ђе ни на ма те ри ја лу срп ског је зи ка.

Тре ба на гла си ти и то да во лу ми но зни про је кат по све ћен твор би ре чи 
ко ји при ка зу је мо пред ста вља са мо део још ши рег за хва та из да вач ке ку ће De 
Gruyter Mo u ton, а то је из да ва ње слич них при руч ни ка и из дру гих обла сти 
лин гви сти ке. Про је кат се на зи ва При руч ни ци из лин гви сти ке и на у ке о ко му-
ни ка ци је (Hand bo oks of Lin gu i stics and Com mu ni ca tion Sci en ce). До са да је 
об ја вље но чак 95 то мо ва у овој се ри ји, а нај ве ћи део их је пу бли ко ван у по-
след њих осам го ди на, од 2008. го ди не до да нас. Као при ме ре на ве шће мо тро-
том ни при руч ник по све ћен се ман ти ци, док је два то ма по све ће но фра зе о ло-
ги ји, исто то ли ко лек си ко ло ги ји, баш као и лек си ко гра фи ји, три – син так си, 
че ти ри – се ми о ти ци итд. Књи ге су нео бич но ску пе – сва ки том ко шта по не-
ко ли ко сто ти на евра, па су за то и не при сту пач не, а на ин тер не ту се не мо же 
про на ћи њи хо во елек трон ско из да ње.

2. Пр ви том при руч ни ка Твор ба ре чи. Ме ђу на род ни при руч ник о европ-
ским је зи ци ма (Word-for ma tion. An In ter na ti o nal Hand bo ok of the Lan gu a ges 
of Eu ro pe) об ја вљен је у мар ту 2015. го ди не, а са сто ји сe из 780 стра ни ца (стр. 
1–780) и три по гла вља: I. Tворба ре чи као лин гви стич ка ди сци пли на (Word-
-For ma tion as a lin gu i stic di sci pli ne); II. Је ди ни це и про це си у твор би ре чи I: 
оп шти аспек ти (Units and pro ces ses in word-for ma tion I: Ge ne ral aspects); III. 
Је ди ни це и про це си у твор би ре чи II: по себ ни слу ча је ви (Units and pro ces ses 
in word-for ma tion II: Spe cial ca ses). Пр во по гла вље, у ко ме се твор ба ре чи 
осве тља ва као лин гви стич ка ди сци пли на, са др жи три на ест чла на ка: 1. Обим 
ис тра жи ва ња твор бе ре чи (The sco pe of word-for ma tion re se arch: Hans-Jörg 
Schmid); 2. Про у ча ва ња твор бе ре чи од по че та ка до 19. ве ка (Word-for ma tion 
re se arch from its be gin nings to the 19th cen tury: Bar ba ra Kaltz and Odi le Lec lercq); 
3. Твор ба ре чи у ком па ра тив но-исто риј ској гра ма ти ци (Word-for ma tion in 
hi sto ri cal-com pa ra ti ve gram mar: Tho mas Lind ner); 4. Твор ба ре чи у струк ту ра-
ли зму (Word-for ma tion in struc tu ra lism: Wol fgang Motsch); 5. Твор ба ре чи у 
in halt be zo ge ne Gram ma tik (Word-for ma tion in in halt be zo ge ne Gram ma tik: Jo han-
nes Er ben); 6. Твор ба ре чи у оно ма си о ло ги ји (Word-for ma tion in ono ma si o logy: 
Jo ac him Gr ze ga); 7. Твор ба ре чи у ге не ра тив ној гра ма ти ци (Word-for ma tion 
in ge ne ra ti ve gram mar: Roc hel le Li e ber); 8. Твор ба ре чи у ка те го ри јал ној гра-
ма ти ци (Word-for ma tion in ca te go rial gram mar: John R. Taylor); 9. Твор ба ре чи 
и на ту рал на мор фо ло ги ја (Word-for ma tion in na tu ral morp ho logy: Hans Chri stian 
Luschützky); 10. Твор ба ре чи у ког ни тив ној гра ма ти ци (Word-for ma tion in cog-
ni ti ve gram mar: John R. Taylor); 11. Твор ба ре чи у оп ти мал ној те о ри ји (Word-
-for ma tion in op ti ma lity the ory: Re na te Raf fel si e fen); 12. Твор ба ре чи у кон струк-
ци о ној гра ма ти ци (Word-for ma tion in con struc tion gram mar: Ge ert Bo o ij); 13. 
Твор ба ре чи у пси хо лин гви сти ци и не у ро ког ни тив ним ис тра жи ва њи ма 
(Word-for ma tion in psycho lin gu i stics and ne u ro cog ni ti ve re se arch: Gary Lib ben).



221

И са ми на сло ви ука зу ју на то да се твор ба ре чи у овом по гла вљу по сма-
тра из пер спек ти ве нај но ви јих лин гви стич ких те о ри ја и из угла ме ђу од но са 
твор бе ре чи са лек си ко ло ги јом, мор фо ло ги јом, син так сом итд. Не ке од об ра-
ђе них те о ри ја и при сту па твор би ре чи са свим су не по зна те или су сла бо 
по зна те у срп ској лин гви сти ци. На при мер: под на ту рал ним у на ту рал ној 
гра ма ти ци под ра зу ме ва се оно што је ког ни тив но по јед но ста вље но, ла ко 
усво ји во, на ро чи то код де це, еле мен тар но, па и уни вер зал но. На ту рал на мор-
фо ло ги ја се раз ви ја још од се дам де се тих го ди на ХХ ве ка, а на ста ла је по 
угле ду на на ту рал ну фо но ло ги ју. Да нас се о на ту ра ли зму све ви ше го во ри 
као о при сту пу лин гви стич ком ис тра жи ва њу ко је се мо же од но си ти на раз-
ли чи те је зич ке ни вое. In halt be zo ge ne Gram ma tik је сте гра ма ти ка ко ја је ори-
јен ти са на на са др жај. Осни вач је Л. Вај сгер бер. У цен тру ње го вих гра ма тич-
ких ис тра жи ва ња је сте лек си ко ло ги ја, па он убра ја ову на у ку у гра ма тич ке 
ди сци пли не. Кључ ни по јам ње го вих ис тра жи ва ња твор бе ре чи је сте се ман-
тич ко по ље, у ко је убра ја де ри ва те, твор бе не је ди ни це и др. и при том од ре ђу је 
њи хов ме ђу од нос. Кон струк ци о на гра ма ти ка је син так сич ка те о ри ја пре ма 
ко јој су кон струк ци је цен трал не је ди ни це гра ма тич ке ре пре зен та ци је. 

У дру гом по гла вљу књи ге, ко је је по све ће но оп штим аспек ти ма твор бе-
них је ди ни ца и про це са, на ла зи се 14 чла на ка: 14. Огра ни че ња де ри ва ци је 
и ин флек си је (The de li mi ta tion of de ri va tion and in flec tion: Pa vol Šte ka u er); 15. 
Тво р бе не је ди ни це (Units of word-for ma tion: Jo ac him Mug dan); 16. Де ри ва ци ја 
(De ri va tion: An drew Spen cer); 17. Кон вер зи ја (Con ver sion: Sal va dor Va le ra); 18. 
Обр ну та твор ба (Bac kfor ma tion: Pa vol Šte ka u er); 19. Скра ћи ва ње (Clip ping: 
Anja Ste in ha u er); 20. Ком по зи ци ја (Com po si tion: Su san Ol sen); 21. Блен ди ра ње 
(Blen ding: Ber nhard Fra din); 22. Ин кор по ра ци ја (In cor po ra tion: Ja son D. Ha u-
gen); 23. Pa r tic le-verb for ma tion:1 An drew McIntyre; 24. Mul ti-word ex pres si ons:2 
Mat thi as Hüning and Bar ba ra Schlücker; 25. Ре ду пли ка ци ја (Re du pli ca tion: 
Tho mas Schwa i ger); 26. Кре а ци је (Word-cre a tion: El ke Ron ne ber ger-Si bold); 27. 
Ало мор фи ја (Al lo morphy: Wol fgang U. Dres sler).

О не ким од ов де об ра ђе них твор бе них про це са ни је би ло до вољ но пи-
са но на ма те ри ја лу срп ског је зи ка или ни је пи са но уоп ште. Clip ping пред ста вља 
на ста ја ње но вих ре чи скра ћи ва њем по сто је ћих. Обич но се реч скра ћу је од ба-
ци ва њем за вр шет ка, нпр. у ен гле ском doc уме сто doc tor. По не кад се од ба цу је 
по че так ре чи. Та ко је на ста ла лек се ма net од in ter net или pho ne од te lep ho ne. 
При мер за ком би на ци ју ини ци јал ног и фи нал ног скра ћи ва ња пред ста вља 
frid ge од re frid ge ra tor, а ме ди јал ног – fansy од fan tasy. In cor po ra tion је про сец 
спа ја ња, на при мер, гла го ла и име ни це у слу жби објек та (babysit) или гла го ла 
и не ке дру ге ре чи у слу жби при ло шке од ред бе. Да кле, у пи та њу је про цес 
гра ђе ња сло же ни ца од лек се ма ко је са чи ња ва ју ре че нич не кон струк ци је.

Тре ће по гла вље се са сто ји из се дам на ест чла на ка у ко ји ма су опи са не 
не ке ка рак те ри стич не твор бе не је ди ни це или твор бе ни про це си у раз ли чи-
тим је зи ци ма. На ве шће мо не ке од њих: ин тер фик си у ро ман ским је зи ци ма, 
гла гол ске псе у до сло же ни це у гер ман ским је зи ци ма, сло же ни це ко је се са сто је 

1 Тим про це сом на ста ле су у ен гле ском је зи ку тво ре ни це ти па bre ak up, gi ve in итд.
2 Од но си се на про цес на ста ја ња из ра за ти па kick the buc ket, што у раз го вор ном ен гле ском 

је зи ку зна чи ода пе ти (умре ти).
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из две име ни це у фран цу ском је зи ку, сло же ни це ко је се са сто је од гла го ла и 
име ни це у ро ман ским је зи ци ма итд.

3. Дру ги том ове зна чај не књи ге об ја вљен је у ју лу 2015. го ди не, а са сто-
ји се од 758 стра ни ца (стр. 803–1561) и че ти ри по гла вља, ко ја се на до ве зу ју 
на три из пр вог то ма: IV. Пра ви ла и ре стрик ци је у твор би ре чи I: оп шти аспек-
ти (Ru les and re stric ti ons in word-for ma tion I: Ge ne ral aspects); V. Пра ви ла и 
ре стрик ци је у твор би ре чи II: по себ ни слу ча је ви (Ru les and re stric ti ons in 
word-for ma tion II: Spe cial ca ses); VI. Се ман ти ка и праг ма ти ка у твор би ре чи 
I: оп шти аспек ти (Se man tics and prag ma tics in word-formаtion I: Ge ne ral aspects); 
VII. Се ман ти ка и праг ма ти ка у твор би ре чи II: по себ ни слу ча је ви (Se man tics 
and prag ma tics in word-fo ram tion II: Spe cial ca ses). 

Че твр то по гла вље, посвећено пра ви ли ма и ре стрик ци ја ма у твор би ре чи, 
са сто ји се из че ти ри члан ка: 1. Пра ви ла, обра сци и схе ме у твор би ре чи (Ru les, 
pat ter nes and sche ma ta in word-for ma tion: He i ke Ba e skow); 2. Твор ба ре чи и 
ана ло ги ја (Word-for ma tion and ana logy: Sa bi ne Arndt-Lap pe); 3. Про дук тив ност 
(Pro duc ti vity: Li vio Ga e ta and Da vi de Ric ca); 4. Ре стрик ци је у твор би ре чи 
(Re stric ti ons in word-for ma tion: Li vio Ga e ta). Ово по гла вље нам осве тља ва пој-
мо ве ана ло ги је, про дук тив но сти, ре стрик ци је, обра сца, ко ји спа да ју у кључ не 
пој мо ве твор бе ре чи, али и је зи ка уоп ште, па и самог људ ског ми шље ња.

У пе том по гла вљу у седам чла на ка об ра ђу ју се не ке спе ци фич но сти у ве зи 
са за ко ни то сти ма и ре стрик ци ја ма твор бе ре чи у по себ ним је зи ци ма, као 
што су, на при мер, фо но ло шке и мор фо ло шке ре стрик ци је у ен гле ској твор-
би ре чи, по јам за тво ре них су фик са (нпр. у ру ском је зи ку) итд. У књи зи се с 
пра вом све по ја ве у ве зи са твор бом ре чи тре ти ра ју пр во ге не рал но – има ју ћи 
у ви ду си ту а ци ју у ве ћи ни је зи ка, а за тим се осве тља ва ју спе ци фич но сти 
ко је се ти чу по је ди них је зи ка или је зич ких гру па. Иа ко се спе ци фич но сти 
не об ра ђу ју де таљ но, оне омо гу ћа ва ју да се по ја ве осве тле пот пу ни је, из угла 
је зич ких за ко ни то сти и пра ва ца мо гу ћих од сту па ња од њих.

Ше сто по гла вље по све ће но је уоп ште ним аспек ти ма се ман ти ке и праг-
ма ти ке у твор би ре чи. Са сто ји се из се дам чла на ка: 1. Мо ти ва ци ја, ком по-
зи ци о нал ност, иди о ма ти за ци ја (Mo ti va tion, com po si ti o na lity, idi o ma ti za tion: 
Da ni e la Mar zo); 2. Твор ба ре чи и на род на ети мо ло ги ја (Word-for ma tion and 
folk eti mo logy: Sascha Mic hel); 3. Ка те го ри је твор бе ре чи (Ca te go ri es of word-
-for ma tion: Volk mar Leh mann); 4. Схе ме и се ман тич ке уло ге у твор би ре чи 
(Sche ma ta and se man tic ro les in word-for ma tion: Han spe ter Ort ner and Lo re li es 
Ort ner); 5. Твор ба ре чи и ар гу мент ска струк ту ра (Word-for ma tion and ar gu ment 
struc tu re: Man fried Bi er wisch); 6. Твор ба ре чи и ме то ни ми ја (Word-for ma tion 
and me tonymy: Man fred Bi er wisch); 7. Праг ма ти ка твор бе ре чи (The prag ma tics 
of word-for ma tion: La vi nia Me li ni Bar ba re si).

У сед мом по гла вљу, па жња се по све ћу је спе ци фич ним се ман тич ким и 
праг ма тич ким пи та њи ма у раз ли чи тим је зи ци ма, као што су, на при мер, гла-
гол ске име ни це у келт ском је зи ку, но ми на ли за ци ја у ма ђар ском, не га ци ја у 
сло вен ским и гер ман ским је зи ци ма, гла гол ска пре фик са ци ја у сло вен ским 
је зи ци ма, ева лу а тив ни су фик си у ро ман ским је зи ци ма. У не ким пот по гла-
вљи ма осве тља ва ју се по себ на твор бе но се ман тич ка пи та ња без ве зи ва ња за 
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од ре ђе не је зи ке, на при мер: сло же ни це ко је на ста ју од две име ни це, мар ки-
ра ње ро да, име ни це ко је озна ча ва ју ме сто, не га ци ја, ин тен зи фи ка ци ја, де но-
ми нал ни гла го ли итд. По гла вље се са сто ји из 27 чла на ка. Они се не на до ве-
зу ју те мат ски у ужем сми слу, али ипак са чи ња ва ју ло гич ну це ли ну. 

4. Тре ћи том, ко ји је та ко ђе об ја вљен 2015. го ди не, баш као и прет ход-
на два, са сто ји се из 826 стра ни ца (стр. 1561–2387) и осам по гла вља, од осмог 
до пет на е стог: VI II. Стра на твор ба ре чи, пла ни ра ње је зи ка и пу ри зам I: 
оп шти апек ти (Fo re ign word-for ma tion, lan gu a ge plan ning and pu rism I: Ge ne-
ral aspects); IX. Стра на твор ба ре чи, пла ни ра ње је зи ка и пу ри зам II: по себ ни 
слу ча је ви (Fo re ign word-for ma tion, lan gu a ge plan ning and pu rism II: Spe cial 
ca ses); X. Исто риј ска твор ба ре чи I: оп шти аспек ти (Hi sto ri cal word-for ma tion 
I: Ge ne ral aspects); XI. Исто риј ска твор ба ре чи II: по себ ни слу ча је ви (Hi sto-
ri cal word-for ma tion II: Spe cial ca ses); XII. Исто риј ска твор ба ре чи III: Ски це 
не ких је зи ка (Hi sto ri cal word-for ma tion III: Lan gu a ge sketches); XI II. Твор ба 
ре чи у усва ја њу је зи ка и афа зи ја (Word-for ma tion in lan gu a ge ac qu i si ti on and 
ap ha sia); XIV. Твор ба ре чи и упо тре ба је зи ка (Word-for ma tion and lan gu a ge use); 
XV. Ала ти у ис тра жи ва њи ма твор бе ре чи (To ols in word-for ma tion re se arch).

У осмом по гла вљу, у ко јем се рас пра вља о стра ним ути ца ји ма на твор-
бу ре чи, пла ни ра њу је зи ка и пу ри зму, на ла зе се три члан ка: 1. Ти по ви стра-
них ути ца ја у твор би ре чи (Types of fo re ign word-formаtion: Wi e land Eins), 2. 
Твор ба ре чи у но во ла тин ском је зи ку (Word-for ma tion in Neo-La tin: Tho mas 
Lind ner and Franz Ra i ner); 3. Стра на твор ба ре чи, пла ни ра ње је зи ка и пу ри-
зам (Fo re ign word-for ma tion, lan gu a ge plan ning and pu rism: Wol fgang Pöckl).

Зна чај ни је је и бо га ти је де ве то по гла вље, у ко ме се на ла зи де вет чла на ка 
о пи та њи ма стра них ути ца ја и пу ри зма на по себ не европ ске је зи ке. По да ци 
из овог по гла вља мо гу се ис ко ри сти ти за ис тра жи ва ња је зич ке ти по ло ги је: 
1. Ути цај стра них је зи ка на твор бу ре чи у не мач ком је зи ку (Fo re ign word-for-
ma tion in Ger man: Pe ter O. Müller); 2. Ути цај стра них је зи ка на твор бу ре чи 
у ен гле ском је зи ку (Fo re ign word-for ma tion in En glish: Kla us Di etz); 3. Ути цај 
стра них је зи ка на твор бу ре чи у ита ли јан ском је зи ку (Fo re ign word-for ma tion 
in Ita lian: Cla u dio Ia co bi ni); 4. Ути цај стра них је зи ка на твор бу ре чи у пољ ском 
је зи ку (Fo re ign word-for ma tion in Po lish: Krystyna Was za ko wa); 5. Твор ба ре чи 
и пу ри зам у не мач ком је зи ку (Word-for ma tion and pu rism in Ger man: Ma ec hthild 
Ha ber mann); 6. Твор ба ре чи и пу ри зам у фран цу ском је зи ку (Word-fo r ma tion 
and pu rism in French: Pe tra Bra sel mann); 7. Твор ба ре чи и пу ри зам у хр ват ском 
је зи ку (Word-for ma tion and pu rism in Cro a tian: Bran ko To šo vić); 8. Твор ба ре чи 
и је зич ко пла ни ра ње у естон ском је зи ку (Word-for ma tion and lan gu a ge plan-
ning in Esto nian: Vir ve Ra ag); 9. Ин ди ви ду ал не ини ци ја ти ве и кон цеп ци је за 
ши ре ње лек си ко на ру ског је зи ка (In di vi dual ini ti a ti ves and con cepts for ex pan-
ding the le xi con in Rus sian: Wol fgang Ei smann). 

Де се то по гла вље је нео бич но крат ко и пред ста вља увод у при ка зи ва ње 
исто риј ских про це са у твор би ре чи раз ли чи тих европ ских је зи ка. Са сто ји се 
из два члан ка: 1. Ме ха ни зми и мо ти ва ци ја за про ме не у твор би ре чи (Mec ha-
nisms and mo ti ves of chan ge in word-for ma tion: Franz Ra i ner); 2. Про ме на про-
дук тив но сти (Chan ge in pro duc ti vity: Car men Sche rer). Ова ко ши ро ке те ме, 
ко је не рет ко из ла зе из до ме на од ре ђе не лин гви стич ке ди сци пли не, па и лин-
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гви сти ке уоп ште, из у зет но су под сти цај не за раз у ме ва ње глав них је зич ких 
тен ден ци ја, као што су је зич ке про ме не, про дук тив ност, ана ло ги ја итд.

У је да не стом по гла вљу се у пет чла на ка пред ста вља не ко ли ко по себ них 
пи та ња исто риј ске твор бе ре чи у по је ди ним европ ским је зи ци ма. По себ на 
па жња се по све ћу је про бле му гра ма ти ка ли за ци је у не мач ком, за тим у фран-
цу ском, па у сло вен ским је зи ци ма. По све ћу је се па жња и исто риј ском раз во ју 
не ких ро ман ских су фик са.

Два на е сто по гла вље је по све ће но крат ком пред ста вља њу исто ри је твор-
бе них про це са у не мач ком је зи ку (P. O. Müller), у ен гле ском (Kla us Di etz), 
тур ском (C. Schönig), твор бе ним про це си ма од ла тин ског до ро ман ских је зи-
ка (E. Buc hi, J. Cha u ve au), од ла тин ског до ру мун ског (M. Ra du le scu Sa la), од 
ста ро фран цу ског до са вре ме ног фран цу ског је зи ка (F. Ra i ner, C. Bu ri dant), од 
ста ро ир ског до мо дер ног ир ског (Da vid Stif ter), од ста ро грч ког до са вре ме ног 
грч ког (I. Ma no les sou, A. Ral li), од ста ро ма ђар ског до са вре ме ног ма ђар ског 
је зи ка (T. For gacs), раз во ју твор бе ре чи у сло вен ским је зи ци ма (S. Men gel) и 
у урал ским је зи ци ма (J. La ak so).

У три на е стом по гла вљу се на пу шта ју исто риј ска пи та ња твор бе ре чи, 
а па жња се усред сре ђу је на пи та ња усва ја ња је зи ка и спе ци фич но сти усва ја ња 
твор бе ре чи. За ла зи се у по ље пси хо лин гви сти ке, па и не у ро лин гви сти ке, 
што већ са мо по се би ука зу је на чи ње ни цу да уред ни ци ове књи ге ни су за-
бо ра ви ли ни на јед ну ва жни ју област лин гви сти ке и је зи ка и њи хо во пре пли-
та ње са твор бом ре чи као ди сци пли ном, од но сно је зич ким свој ством. По-
гла вље се са сто ји из три члан ка: 1. Твор ба ре чи у усва ја њу ма тер њег је зи ка 
(Word-for ma tion in first lan gu a ge ac qu i si ti on: Hil ke El sen and Ka rin Schlip phak); 
2. Твор ба ре чи у усва ја њу стра ног је зи ка (Word-for ma tion in se cond lan gu a ge 
ac qu i si ti on: Cor ne lia Tschic hold and Pi us ten Hac ken); 3. Твор ба ре чи у афа зи ји 
(Word-for ma tion in ap ha sia: Car lo Se men za and Sa ra Mon di ni).

Че тр на е сто по гла вље са др жи мо дер не те ме са вре ме не лин гви сти ке, а 
ти че се твор бе ре чи и упо тре бе је зи ка. По гла вље се са сто ји из осам чла на ка, 
а ти че се од но са твор бе ре чи и тек ста (Anja Se if fert), твор бе ре чи и на зи ва 
брен до ва (El ke Ron ne ber ger-Si bold), твор бе ре чи и пла ни ра ња је зи ка (Kla us 
Schu bert), твор бе ре чи и зна ков них је зи ка (Ron nie B. Wil bur), твор бе ре чи и 
тех нич ких је зи ка (Iva na Bo zdec ho va), твор бе ре чи и књи жев но сти (Pe ter 
Han dler), твор бе ре чи и ор то гра фи је (Han ne lo re Po et he), као и твор бе ре чи и 
ви зу а ли за ци је (Lo re li es Or ner).

У пет на е стом по гла вљу раз ма тра ју се ала ти ко ји ма се ко ри сте ис тра-
жи ва чи твор бе ре чи. Са др жи три члан ка: 1. Реч ни ци (Dic ti o na ri es: Re na te 
Be lentschi kow); 2. Кор пу си (Cor po ra: Ul rich Heid), 3. Ин тер нет (In ter net: Ge or-
get te Dal and Fi am met ta Na mer).

5. Че твр ти том мо но гра фи је Word-for ma tion об ја вљен је у ја ну а ру 2016. 
го ди не. Са др жи 698 стра ни ца (стр. 2388–3086). Цео том пред ста вља јед но, 
ше сна е сто, по гла вље мо но гра фи је. Оно је по све ће но твор би ре чи у по је ди нач-
ним европ ским је зи ци ма из гру пе ин до е вроп ских је зи ка. По гла вље је на сло-
вље но Word-for ma tion in the in di vi dual Europеan lan gu a ges. Пе ти том, ко ји је 
об ја вљен у ју лу 2016. го ди не, та ко ђе у це ли ни пред ста вља на ста вак ше снае-
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стог по гла вља, од но сно и у ње му се при ка зу је твор ба ре чи у по је ди нач ним 
европ ским је зи ци ма из гру пе ин до е вроп ских и не ин до е вроп ских је зи ка. 

Ше сна е сто по гла вље (ко је се на ла зи у че твр том то му књи ге) по де ље но 
је у че ти ри де ла, ко ја су по све ће на гер ман ским, ро ман ским, келт ским и сло-
вен ским је зи ци ма. Том се за вр ша ва ма пом је зи ка. У пот по гла вљу по све ће ном 
гер ман ским је зи ци ма об ра ђе ни су не мач ки (Ir mhild Barz), ен гле ски (In go 
Plag), хо ланд ски (Ge ert Bo ij), фри зиј ски (Ja rich F. Ho ek stra), ји диш (Si mon 
Ne u berg), фар ски (Hjal mar P. Pe ter sen), дан ски (Hans Götzsche), нор ве шки 
(John Ole Aske dal), швед ски (Kri sti na Kotche va) и исланд ски је зик (Þor ste inn 
G. In dri ða son).

У пот по гла вљу по све ће ном ро ман ским је зи ци ма на ла зи се осам чла на-
ка – о пор ту гал ском (Ber nhard Pöll), шпан ском (Franz Ra i ner), ка та лон ском 
(Ma ria Ter se sa Ca bre Ca stel lvi), фран цу ском (Franck Flo ri cic), ла дин ском (He i di 
Sil ler-Rung gal di er), сар ди ниј ском (Im ma co la ta Pin to), ита ли јан ском (Franz Ra i ner), 
ре то ро ман ском (Ma ria Gros smann).

За тим сле ди део по гла вља по све ћен три ма келт ским је зи ци ма, а то су 
бре тон ски (El mar Ter nes), вел шки (Paul Rus sell) и ир ски (Bra jan O Cur nain).

Том се за вр ша ва оп шир ним пот по гла вљем о че тр на ест сло вен ских је зи ка: 
гор њо лу жич ки (Anja Po hontsch), пољ ски (Ali cja Na gor ko), ка шуп ски (Ed ward 
Bre za), че шки (Iva na Bo zdec ho va), сло вач ки (Mar ti na Iva no va i Mar tin Ološ ti ak), 
укра јин ски (Iev ge ni ia Kar pi lov ska), бе ло ру ски (Alek san dr Lu ka ša nec), ру ски 
(Igor Ulu ha nov), сло ве нач ки (Ire na Stra mljič Bre znik), хр ват ски (Ma rio Gr če vić), 
срп ски (Bo žo Ćo rić), бо шњач ки (Bran ko To šo vić), бу гар ски (Cve tan ka Avra-
mo va, Ju lia Bal to va), ма ке дон ски (Li di ja Ari zan kov ska).

Пре не го што се ма ло оп шир ни је за др жи мо на че твр том то му, на зна чи-
ће мо да се у по след њем, пе том, то му мо но гра фи је об ра ђу ју балт ски је зи ци 
(ли тав ски и ле тон ски), ал бан ски, грч ки, за тим ин до и ран ски (осет ски, тат ски), 
а од не ин до е вроп ских: урал ски (не нет ски, фин ски, естон ски, пер мич ки, ма-
риј ски, мор двин ски, ма ђар ски), ба скиј ски, за тим од се мит ских – мал те шки, 
он да, из гру пе тур киј ски је зи ка (тур ски, ба шкир ски, та тар ски, ка ра им ски, 
чу ва шки), мон гол ски (кал мич ки), се ве ро за пад но кав ка ски (аб ха ски, ади геј ски, 
ка бар дин ски), се ве ро и сточ но кав ка ски (ру тул ски, бу ду шки, удин ски, агул ски, 
ар чин ски, ки на луч ки, ла ски, дар гин ски, бо тли шки, авар ски, хвар шин ски).

Лин гви сти ко ји су пи са ли члан ке о твор би ре чи у по је ди нач ним је зи ци-
ма до би ли су исти за да так – да од го во ре на де се так те ма. Оче ки ва ло се да сви 
тек сто ви за по чи њу (1) Уво дом, иза ко јег сле ди (2) Уоп ште ни при каз твор бе 
ре чи у да том је зи ку, а за тим: (3) Ком по зи ци ја; (4) Де ри ва ци ја; (5) Кон вер зи ја; 
(6) Обр ну та твор ба (енгл. Bac kfor ma tion); (7) Ре ду пли ка ци ја; (8) Blen ding; (9) 
Сле пљи ва ње (енгл. Clip ping); (10) Кре а ци је (енгл. Word-cre a tion); (11) Ре фе рен-
це. По што немају сви је зи ци све наведене твор бе не по тен ци ја ле, они ни су ни 
об ра ђе ни за све је зи ке. За мно ге је зи ке об ра ђе на је ком по зи ци ја, де ри ва ци ја 
и кон вер зи ја, а све оста ле по ја ве об ра ђе не су у јед ној це ли ни под на зи вом 
Ми нор ни про це си у твор би ре чи. Ова кав при ступ об ра ди твор бе ре чи у ве-
ли ком бро ју је зи ка отва ра вра та за да ља, пре све га, ти по ло шка ис тра жи ва ња, 
али не са мо за њих.

Као при мер об ра де по да та ка у овој књи зи, пред ста ви ће мо оде љак о сло-
вен ским је зи ци ма. У Уво ду сто је оп шти по да ци о од ре ђе ном је зи ку, као и о 



226

ли те ра ту ри у ко јој је опи сан од ре ђен је зик, по себ но твор ба ре чи. Ау то ри су 
за мо ље ни да у Уво ду пред ста ве исто ри ју ис тра жи ва ња твор бе ре чи да тог је-
зи ка и да на ве ду ли те ра ту ру и реч ни ке ко ји то до ку мен ту ју. Та ко, на при мер, 
чи та мо да твор ба ре чи у горњoлужичком и доњoлужичком ни је си сте мат ски 
пред ста вље на, већ су опи са ни са мо не ки аспек ти, пр ви пут у Гра ма ти ци чи ји 
је ау тор Jo hann Pe ter Jor dan (1841). Пр ву гра ма ти ку пољ ског је зи ка у ко јој је 
пољ ска твор ба ре чи опи са на са ста но ви шта историjско-ком па ра тив не ме то-
де на пи сао је Małec ki (1863). За бе ло ру ски са зна је мо да по сто ји од 16. ве ка, 
али да је на кон два ве ка пре ки ну те пи са не тра ди ци је, у 19. ве ку на стао но ви 
књи жев ни бе ло ру ски је зик, ко ји је пр ви пут опи сан 1962. го ди не. За ру ски 
је зик ва жни ји ра до ви из обла сти твор бе ре чи по ти чу из по след ње че твр ти не 
19. ве ка, а ва жну уло гу у пр вим при сту пи ма имао је Бо ду ен де Кур те не.

Су зи ће мо са да пер спек ти ву из ко је по сма тра мо ана ли зу овог по гла вља 
на чла нак Б. Ћо ри ћа о твор би ре чи у срп ском је зи ку, има ју ћи не пре кид но у 
ви ду чи ње ни цу да су сви сло вен ски а за тим и не сло вен ски је зи ци об ра ђе ни 
по истом мо де лу, што зна чи да ова књи га пру жа из у зет не мо гућ но сти за ти-
по ло шка ис тра жи ва ња ко ја би мо гла има ти нај ра зли чи ти је те ме. Мо гли би смо, 
ре ци мо, ис пи ти ва ти исто ри ју твор бе ре чи као на у ке у свим сло вен ским је зи-
ци ма или у свим европ ским је зи ци ма, па и ши ре. Мо гу ће је, да на ве де мо и 
дру ги при мер, ис пи та ти ком по зи ци ју као твор бе ни ме ха ни зам у свим је зи ци-
ма јед не је зич ке по ро ди це или ре ги је. Ла ко би смо мо гли ис тра жи ти ути цај, 
на при мер, ен гле ског је зи ка на твор бу ре чи у од ре ђе ној гру пи је зи ка итд.

Чла нак ко ји је при ло жио Б. Ћо рић има 27 стра ни ца, што је и по оби му, 
а не са мо по са др жа ју, сту ди ја ко ја ну ди од го во ре на мно га пи та ња о твор би 
ре чи у срп ском је зи ку. У Уво ду, Б. Ћо рић пи ше о књи жев ним је зи ци ма Ср ба, 
о Беч ком књи жев ном до го во ру, а за тим и о Ву ко вој Гра ма ти ци и пр вом из-
да њу Рјеч ни ка, ко ји су по слу жи ли као ба за за Ву ков пр ви спис о твор би ре чи 
из 1828. го ди не. За тим се го во ри о оп шир ном по гла вљу о твор би ре чи у Ма-
ре ти ће вој Гра ма ти ци из 1899. го ди не, а он да и о Ле си ко но вој Гра ма ти ци (1914). 
Пр ва књи га по све ће на твор би об ја вље на је 1931. го ди не и пред ста вља уни вер-
зи тет ска пре да ва ња А. Бе ли ћа. За тим сле ди Сте ва но ви ће ва Гра ма ти ка (1964), 
а за тим и Клај но ва Твор ба ре чи (2002; 2003).

У по гла вљу о оп штим на по ме на ма о про у ча ва њи ма твор бе ре чи у ср би-
сти ци, Б. Ћо рић кон ста ту је да се твор ба ре чи у ср би сти ци тра ди ци о нал но 
сво ди на де ри ва ци ју и ком по зи ци ју (са пре фик са ци јом), а да се у но ви је 
вре ме пи ше и о кон вер зи ји, кон ден за ци ји (уни вер би за ци ји) као о об ли ку тен-
ден ци је по зна те као је зич ка еко но ми ја, а за тим и о дру гим тен ден ци ја ма – 
фе ми ни за ци ји, ин тер на ци о на ли за ци ји  итд.

По гла вље о ком по зи ци ји до но си де та љан пре глед ти по ва сла га ња и сло-
же ни ца. На по чет ку се да је ди ја хро ниј ски осврт на чи ње ни цу да су пр ве сло-
же ни це на ста ја ле за хва љу ју ћи ути ца ји ма из стра них је зи ка, и то пр во грч ког 
(бо го слов, бла го ро дан), за тим од 16. ве ка до ла зе јук ста по ни ра не струк ту ре 
под ути ца јем тур ског је зи ка (ђул-ба шта), он да се сло же ни це гра де под ути-
ца јем не мач ког (веш-ма ши на) и ма ђар ског је зи ка (кром пир-па при каш) и, на 
кра ју, ен гле ског (рок-му зи ка, би ки ни-ко стим). Б. Ћо рић при ме ћу је да је нај-
ве ћи број сло же ни ца у срп ском је зи ку ме ђу име ни ца ма и при де ви ма, па њи ма 
по све ћу је по себ ну па жњу у на став ку из ла га ња.
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Б. Ћо рић за по чи ње по гла вље о де ри ва ци ји ори ги нал ним ре ше њем о ти-
по ви ма твор бе ко ји пот па да ју под де ри ва ци ју, а то су су фик са ци ја, пре фик-
са ци ја, цир кум фик са ци ја и по сти фик са ци ја (за ко ју пи ше да је са свим не про-
дук тив на). На кон опи са су фик са ци је и пре фик са ци је, па жња се по све ћу је 
цир кум фик са ци ји. У ове тво ре ни це спа да ју оне ко је на ста ју исто вре ме ном 
пре фик са ци јом и су фик са ци јом, нпр. ан ти ал ко хо ли зам. Тво ре ни це ти па бес-
кућ ник, бе зе мљаш раз ли чи то се од ре ђу ју у срп ској на у ци: као пре фик сал-
но-су фик сал на твор ба (Клајн), као цир кум фик са ци ја (Ма ти ја ше вић) и као 
су фик са ци ја (Ма ро је вић). Цир кум фик са ци ја је код при де ва рет ка (апо ли ти-
чан, про срп ски). Ма ње па жње по све ћу је се кон вер зи ји, а крат ко се за др жа ва 
и на не ким ма ње про дук тив ним на чи ни ма твор бе у срп ском је зи ку.

Тип твор бе ко ји се на ен гле ском је зи ку на зи ва Bac kfor ma tion, а на ру ском 
обрат ное сло во о бра зо ва ние под ра зу ме ва де су фик са ци ју, де пре фик са ци ју, 
де пост фик са ци ју. Је дан од при ме ра ко јим Б. Ћо рић по твр ђу је овај тип твор-
бе у срп ском је зи ку је сте име ни ца зло во ља, за ко ју ка же да је до би је на од 
при де ва зло во љан, а не обр ну то.

Ре ду пли ка ци ја се ег зем пли фи ку је уз ви ци ма и оно ма то пе ја ма бу ћи-бу ћи, 
та ши-та ши, ги ли-ги ли (у обра ћа њу де ци), мац-мац, пи-пи (у по зи ва њу жи-
во ти ња), ав-ав, кре-кре (по дра жа ва ње зву ко ва у при ро ди). По не кад се у ви ду 
сра сли ца ду пли ра ју две ре чи: гдег де, кат кад или се по ве зу ју у ви ду по лу сра-
сли ца та ко-та ко, ма ло-ма ло, по ла-по ла.

Б. Ћо рић раз ли ку је не ко ли ко вр ста блен ди ра ња (сле пљи ва ња): а) сле пљи-
ва ње де ло ва две ју ре чи (ре сто те ка = ре сто ран + ди ско те ка); б) сле пљи ва ње 
јед не це ле ре чи са дру гом у окр ње ном ви ду (књи гра ли ште = књи га + игра-
ли ште); в) сле пљи ва ње де ло ва две ју ре чи (по пу сто ло ви на = по пуст + пу сто-
ло ви на).

Твор ба ко ја се на ен гле ском је зи ку на зи ва Clip ping у тер ми но ло ги ји Б. 
Ћо ри ћа по ста је суп страк ци ја или скра ћи ва ње: фриз (од фри зу ра), Амер (од 
Аме ри ка нац), бу раз (од бу ра зер). Суп страк ци ја је, при ме ћу је Б. Ћо рић, по не кад 
пра ће на до да ва њем од ре ђе них пост по зи тив них сег ме на та: факс (од фа кул-
тет), ги ша (од ги не ко лог), про фа (од про фе сор), до ца (од док тор) итд.

Wordcre a tion се по твр ђу је при ме ри ма ти па гу дра (дро га). Ова име ни ца 
на ста ла је пре ком по но ва њем аку за ти ва ба зич не ре чи (Имаш ли гу дру? = 
Имаш ли дро гу?).

На кра ју свог члан ка, Б. Ћо рић на во ди спи сак од 30 нај ва жни јих би блио-
граф ских је ди ни ца у ве зи са твор бом ре чи у срп ском је зи ку.

На кра ју при ка за пре о ста је са мо да по же ли мо да ова књи га на ђе пут до 
што ве ћег бро ја струч ња ка за твор бу ре чи и лин гви ста уоп ште на це лом 
све ту.

Рај на Дра ги ће вић

Уни вер зи тет у Бе о гра ду
Фи ло ло шки фа кул тет

Ка те дра за срп ски је зик са ју жно сло вен ским је зи цима
Сту дент ски трг 3, 11000 Бе о град, Ср би ја

raj na.dra gi ce vic @fil.bg.ac.rs
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UDC 821.163.1.09:811.163.1”13/14”(049.32) 
UDC 091=163.41”13/14”(049.32)

Вла ди мир По ло мац. Је зик по ве ља и пи са ма Срп ске де спо то ви не.  
Кра гу је вац: Фи ло ло шко-умет нич ки фа кул тет, 2016, 495 стр.

Го ди не 2016. у из да њу Фи ло ло шко-умет нич ког фа кул те та у Кра гу јев цу 
об ја вље на је мо но гра фи ја под на зи вом Је зик по ве ља и пи са ма Срп ске де спо-
то ви не, ау то ра Вла ди ми ра По лом ца. Мо но гра фи ја пред ста вља зна чај но 
до пу ње ну и про ши ре ну вер зи ју док тор ске ди сер та ци је, ко ју је под на зи вом 
Је зик по ве ља и ис пра ва де спо та Сте фа на Ла за ре ви ћа и Ђур ђа Бран ко ви ћа 
ау тор од бра нио 2011. го ди не. Струк ту ри ра на је у шест по гла вља – Увод на 
раз ма тра ња (стр. 16–14), Гра фи ја и пра во пис (стр. 42–161), Је зич ке од ли ке 
(стр. 162–411), За кључ на раз ма тра ња (стр. 414–467), Скра ће ни це (стр. 468–483) 
и Ре зи ме на ен гле ском је зи ку (стр. 484–495).

У окви ру пр вог по гла вља ау тор де фи ни ше пред мет и ци ље ве ис тра жи-
ва ња, да је спи сак ис тра жи вач ког кор пу са ко ји об у хва та пе де сет два до ку мен-
та (где се убра ја ју пи сма упу ће на Ду бров ни ку, по тврд не тр го вач ке при ви-
ле ги је упу ће не Ду бров ни ку, ак та игу ма на ма на сти ра Све тог Пан те леј мо на, 
ак та о раз гра ни че њу хи лан дар ских ме то ха, при зна ни це и пи сма о по кла ду 
де спо та Ђур ђа, ма на стир ске и вла сте о ске да ров ни це) и пре до ча ва те о риј-
ско-ме то до ло шке окви ре ода бра не те ме. 

Дру го по гла вље за пред мет ис тра жи ва ња има ана ли зу гра фиј ских и 
пра во пи сних ка ра те ри сти ке до ку ме на та Срп ске де спо то ви не. Ау тор се, по-
ла зе ћи од основ ног ин ве та ра гра фе ма, ба ви обе ле жа ва њем во кал ских и кон-
со нант ских је ди ни ца, при че му је по себ на па жња усме ре на на обе ле жа ва ње 
оних гра фиј ских и пра во пи сних цр та ко је при па да ју од ли ка ма ре сав ске 
ор то граф ске шко ле – обе ле жа ва ње гра фе ме x, обе ле жа ва ње j и O, обе ле жа-
ва ње гла сов них гру па ] и E у ини ци јал ном и пост во кал ском по ло жа ју, упо-
тре ба гра фе ма Q и J, као и грч ких гра фе ма K, P, T, V. Си сте ма ти чан и де та љан 
при ступ ор то граф ској про бле ма ти ци огле да се у бе ле же њу не ка да шњег сла-
бог по лу гла сни ка, при ме ра са по све де че ном аси ми ла ци јом по звуч но сти и 
удво је ним во кал ским и кон со нат ским гра фе ма ма, а ве ли ки до при нос исто-
риј ској ак цен то ло ги ји пред ста вља бе ле же ње ак це на та и спи ри та.

По гла вље под на зи вом Је зич ке од ли ке по де ље но је на три зна чај на пот-
по гла вља: Фо нет ске и фо но ло шке од ли ке (стр. 163–204), Мор фо ло шке од ли ке 
(стр. 204–301) и Лек сич ко-сти ли стич ке и син так сич ко-сти ли стич ке од ли ке 
(стр. 302–413). 

По гла вље Фо нет ске и фо но ло шке од ли ке за по чи ње пи та њем гла сов не 
вред но сти ста ро срп ског во ка ла y. Ка ко ис ти че ау тор, екав ска за ме на овог 
ста роспског во ка ла по твр ђе на је у укуп но че тр де сет до ку ме на та, док су у че-
тир ма до ку мен ти ма по твр ђе ни при ме ри бе ле же ња гра фе ме y у не е ти мо ло-
шкој по зи ци ји. У три ма по ве ља ма „екав ска за ме на је утвр ђе на по сред но, на 
осно ву екав ских при ме ра у пот пи су или на осно ву ана ло шких при ме ра у на-
став ку ло ка ти ва мно жи не. За оста лих шест до ку ме на та у ко ји ма се гра фе ма y 
пи ше до след но на ети мо ло шком ме сту прет по ста вљен је ека ви зам на осно ву 
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оста лих по ве ља и пи са ма Срп ске де спо то ви не” (стр. 167). Па жња ау то ра 
да ље је усме ре на ка за ме ни по лу гла снич ког зна ка во ка лом /а/, ко ја је по све-
до че на у изо ло ва ним при ме ри ма, док се из го вор ни по лу гла сник у овим до-
ку мен ти ма на ети мо ло шком ме сту обе ле жа ва де бе лим је ром, тан ким је ром 
или па јер ком. У окви ру овог пот по гла вља, ау тор сво је ис тра жи ва ње фо ку си-
ра и на при ме ре у ко ји ма су по све до че не про ме не у ве зи са во ка ли ма (аси ми-
ла ци ја прет ход ном па ла тал ном су гла сни ку, аси ми ла ци ја и са жи ма ње во ка-
ла на кон гу бље ња со нан та /ј/, пре вој во ка ла, гу бље ње во ка ла, суп сти ту ци ја 
во ка ла у сло вен ским ре чи ма и по зајм ље ни ца ма) и кон со на ти ма (пре ла зак 
vq(-) > у (-)), про ме на чр- > цр-, ме та те за гру па кт- и вс-, упро шћа ва ње кон-
со нант ских гру па, про ме на /ж/ > /р/, суп сти ту ци ја кон со на на та при фо нет ској 
адап та ци ји стра них ре чи), као и на об ли ке у ко ји ма се очи ту ју ре зул та ти па-
ла та ли за ци ја, аси ми ла ци ја по звуч но сти и по ме сту из го во ра, но вог јо то ва ња 
у гру па ма -јт- и -јд-, ди си ми ла ци је и гу бље ња кон со на на та.

У пот по гла вљу под на сло вом Мор фо ло шке од ли ке ау тор на сто ји да утвр ди 
ка ко се с аспек та мор фо ло ги је ре а ли зу је од нос из ме ђу срп ско сло вен ских 
је зич ких цр та и цр та срп ског на род ног је зи ка. Ана ли зом се по ка за ло да на 
мор фо ло шком пла ну срп ско сло вен ска нор ма ни је до след но спро ве де на. Она је 
углав ном по твр ђе на у арен га ма и ес ха то ко ли ма по ве ља у ко ји ма се до след но 
ја вља ју на ста вак -е у лок. јд. о осно ва, на ста вак -и у ген. јд. а осно ва, на ста-
вак -оју/-еју у ин стру мен та лу јд. а осно ва, на ста вак -ије у ген. јд. ж. ро да 
од ре ђе ног ви да при де ва, на ста вак -ago у ген./акуз. јд. му шког и сред њег ро да 
од ре ђе ног ви да при де ва, док се у срп ско сло вен ске је зич ке цр те убра ја ју још 
и из о ста нак су пи на, асиг мат ског ао ри ста, као и уоп шта ва ње на ста ва ка 
-ому/-ему у дат. јд. сло же не про ме не при де ва, ред них бро је ва и ак тив них пар-
ти ци па. На но си из срп ског на род ног го во ра за бе ле же ни су у дис по зи ци ја ма, 
као и на пре ла зи ма про то ко ла у текст, што упу ћу је на чи ње ни цу да су до ку-
мен та Срп ске де спо то ви не је зич ки устро је на пре ма прин ци пи ма хо мо ге не 
ди гло си је. Од је зич ких цр та ко је при па да ју на род ном је зи ку нај фре квент ни је 
су сле де ће ‒ на ста вак -е у лок. јд. а осно ва, на ста вак -ом у ин стр. јд. а осно ва, 
на ста вак -ога у ген./акуз. јд. му шког и сред њег ро да при де ва. „У по ве ља ма и 
пи сми ма ни су за бе ле же ни при ме ри но во што кав ског син кре ти зма мно жин ских 
па де жа имен ских ре чи, док ма ло број ни при ме ри ана ли тич ких тен ден ци ја 
ука зу ју на ко сов ско-ре сав ски и при зрен ско-ју жно мо рав ски те рен (стр. 462)”.

Оде љак Лек сич ко-сти ли стич ке и син так сич ко-сти ли стич ке од ли ке 
ау тор за по чи ње пред ста вља њем тер ми но ло шке лек си ке, јед не од „нај ва жни-
јих лек сич ко-сти ли стич ких од ли ка је зи ка по ве ља и пи са ма Срп ске де спо то-
ви не (стр. 302)”. Бо га та и рас про стра ње на тер ми но ло шка лек си ка по де ље на 
је у пет те мат ских гру па – фе у да ли зам, хри шћан ство, пра во, при вре да, срод-
ство, у окви ру ко јих ау тор вр ши да љу по де лу лек се ма на лек сич ко-се ман тич-
ке гру пе. Фе у дал на тер ми но ло ги ја об у хва та че ти ри лек сич ко-се ман тич ке 
гру пе – вла дар ске ти ту ле и на зи ви, ви ши и ни жи фу дал ни слој, фе у дал не 
рад не оба ве зе и фе у дал на да ва ња. Ана ли за лек сич ко-се ман тич ких по ља по-
ка за ла је да су нај ра спо ста ње ни је вла дар ске ти ту ле ко је се по ја вљу ју у по ве-
ља ма Срп ске де спо то ви не КНЕЗ, дЕсПОТи цАР. Син таг ме са по се сив ним да-
ти вом по пут ГОсПОдсТвОмИ или ГОсПОдсТвОНИ ве о ма су фре квен те и њи ма 
се, ка ко ис ти че ау тор – „у срп ском сред њо ве ков ном сти лу по сти же де пер со-
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нал ност (стр. 302)”. По ред по ме ну тих упо тре бља ва ју се и лек се ме ГОсПОдИН у 
зна че њу „го спо дар”, сАмОдРжАц, ГОсПОдА,ГОсПОђА,КИРА,ГОсПОждА,КНЕГИњА
ИдЕсПОТИцА.

У окви ру лек сич ко-се ман тич ке гру пе ко ја је по све ће на при пад ни ци ма 
др жав не упра ве из два ја ју се сле де ћи тер ми ни: влАсТЕлИН,вОјвОдА/вОјЕвОдА,
ЋЕфАлИКА/КЕфАлИјА,ЧЕлНИК/ЧЕОНИК,лОГОТЕТ,дЕсЕЧАР,ПОКлИсАР,сТАРИНИК,ОТРОК, 
уз на по ме ну да се за при пад ни ке ни жег фе у дал ног сло ја упо тре бља ва ју син-
таг ме љу ди је ма ли и љу ди је ве ли ци. За опи си ва ње фе у дал них рад них оба ве за 
(у ко је се, по ред оп штих, убра ја ју вој не оба ве зе, оба ве зе уче ство ва ња у из град-
њи, утвр ђи ва њу и об на вља њу твр ђа ва и гра до ва, од бра не и чу ва ња гра до ва, 
зе мљо рад нич ке рад не оба ве зе), за бе ле же не су лек се ме по пут РАБОТА,вОјсКА,
ГРАдОЗИдАН(И)јЕ,ГРАђЕН(И)јЕ,ГРАдОБљУдЕН(И)јЕ,БИГљА,ОРАН(И)јЕ,КОПАН(И)јЕ,
жЕТвА,сЕНОКОс,сЕНОКОшЕН(И)јЕ.Уз фе у дал не рад не оба ве зе ау тор из два ја и 
нај фре квент ни је лек се ме ко је су за бе ле же не у лек сич ко-се ман тич ком по љу 
фе у дал на да ва ња – дАНaК,сОЋ(Е),УНЧЕ,УНГИјЕ,ОБРОК,ђЕРАКАРсТвО,ПОЗОБ,жИ
РОвНИцА.

Хри шћан ску тер ми но ло ги ју ау тор ор га ни зу је у че ти ри лек сич ко-се ман-
тич ке гру пе – основ ни ре ли гиј ски пој мо ви (у окви ру ко је пре о вла ђу ју лек-
се ме по пут БОГ,БОжИјИ,ХРИсТИјАНИН,влАдИКА,свЕТИТЕљ,ХРИсТ,БОГОРОдИцА,
ТРОјИцА); цр кве на хи је рар хи ја (у окви ру ко је се ја вља не ко ли ко гре ци за ма – 
ПАТРИјАРХ,АРХИЕПИсКОП,АРХИјЕРЕј,мИТРОПОлИТ,дИјАКОН,АРХИдИјАКОН); об ред 
(где се тер ми но ло ги ја пра во слав ног бо го слу же ња илу стру је по зајм ље ни ца-
ма лИТУРГИјА,ПАРАКлИс, али и упо тре бом сло вен ских ре чи – ПОјАТИ,ПОмЕН,
ПОмЕНИК); ма на стир (где оче ки ва но пре о вла ђу ју гре ци зми ХТИТОР,КТИТОР,
мЕТОХ,ЋЕлИјА). По себ ну те мат ску гру пу чи не лек се ме ко је опи су ју тер ми не 
за прав не пој мо ве, ко је су раз вр ста не у пет лек сич ко-се ман тич ких гру па: 
др жав на упра ва (дРжАвА,влАдАН(И)јЕ,ОБлАсТ,жУПА); основ ни прав ни пој мо-
ви и прав не рад ње (ПРАвИНА,ОПРАвдАНИјЕ,ПРАвдА,слОБОдА,мИлОсТ,ЗАКОН,
ПОвЕлЕНИјЕ,ЗАПИсАНИјЕ); суд ски по сту ак (сУд,сУдИјА,сУдИТИ,КОНсОл,свЕдОК); 
кри ви ца (сАГРЕшЕНИјЕ,ГУсА,ХУсА,ПРИсЕлИцА); по сед (мЕђА,ОТЕс,ХАТАР). Тер-
ми но ло ги ја ко ја опи су је при вре ду раз вр ста на је у шест лек сич ко-се ман тич-
ких гру па: при хо ди (дОХОдАК,цАРИНА); ме ре и но вац (лИТРА,лЕПТА,ОНГА/ОНГИјА,
УНГА/УНГИјЕ,УНЧА,дУКАТ); сво ји на (ИмЕНИјЕ,БАшТИНА); по љо при вре да (њИвА,
вИНОГРАд,ОвОшТИјЕ,жИТО,ПшЕНИцА); тр го ви на (ТРГ,ПИНђУР,НАмЕТ,ЗАлОГ); ру-
дар ство и про из вод ња со ли (дЕл,КОлО,ЗлАТО,сРЕБРО,сОл). По след њу те мат ску 
гру пу чи не тер ми ни за срод ство, по де ље ни у две лек сич ко-се ман тич ке гру пе 
‒ срод ство по ро ду (ПлЕмЕ,РОд,РОдИТЕљ,ОТАц,мАјКА,ЧЕдО,сИН,БРАТ,сЕсТРА,
БРАТАНАц,сЕсТРИЧИЋ) и срод ство по бра ку (мУж,ПОдРУж(И)јЕ,сУПРУжНИцА).

Де таљ ну ана ли зу тер ми но ло шке лек си ке ау тор за вр ша ва ре ги стром по-
твр ђе них тер ми на, у ко ме уз сва ки на ве де ни об лик да је и спи сак до ку ме на та 
у ко ји ма је за бе ле жен. 

Зна ча јан део пот по гла вља ко је се ба ви лек сич ко-сти ли стич ким ис тра-
жи ва њи ма по све ћен је ана ли зи оно ма стич ке лек си ке, бу ду ћи да ау тор ис ти че 
да се „срп ски сред њо ве ков ни по слов но прав ни стил од ад ми стра тив ног сти ла 
са вре ме ног стан дард ног је зи ка раз ли ку је из ра зи том упо тре бом оно ма стич-
ке лек си ке” (стр. 340). Оно ма стич ку лек си ку ау тор рас по ре ђу је у две це ли не 
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‒ Ан тро по ни ми ју и То по ни ми ју, у окви ру ко јих се ба ви име ни ма вла да ра и 
чла но ва вла дар ских по ро ди ца, име ни ма ви ше и ни же све тов не вла сте ле, име-
ни ма за ви сних љу ди, име ни ма мо но ха, про е по ни ми ма, ој ко ни ми ма, ми кро-
то по ни ми ма и хи дро ни ми ма. За екс цер пи ра ну ан тро по ним ску и то по ним ску 
гра ђу ау тор до но си пре гле дан азбуч ни ре ги стар са по да ци ма о лич ним име-
ни ма, про е по ни ми ма и то по ни ми ма, док се за ан тро по ним ску гра ђу да ју и 
по да ци о но си о ци ма лич них име на, као и спи сак до ку ме на та у ко ји ма су 
за бе ле же ни.

Те жи ште ис тра жи ва ња син так сич ко-сти ли стич ких од ли ка је зи ка по-
ве ља и пи са ма Срп ске де спо то ви не усме ре но је на пи та ња но ми нал но сти, 
де пре со нал но сти, кли ше и зи ра но сти и ди рек тив но сти ис ка за. Ана ли за на ве-
де них ка те го ри ја по ка за ла је да упо тре ба име ни ца, као и ре че ни ца и ис ка за 
у функ ци ји но ми на ци је има упо ри ште у „оп шир ном на во ђе њу име на љу ди, 
мо на ха ма на сти ра Све тог Пан те леј мо на или да ро ва них по се да и љу ди (у 
ма на стир ским и вла сте от ским да ров ни ца ма” (стр. 380). Де пер со нал ност се, 
ка ко ау тор ис ти че, пре по зна је и на лек сич ком и на син так сич ком пла ну. Фре-
квент на упо тре ба 3. ли ца гла гол ских об ли ка, ви шеч ла них лек се ма по пут го-
спод ство ми, као и па сив них кон струк ци ја без ис ка за ног аген са нај ва жни ја 
су мор фо ло шко-лек сич ка и мор фо си нат скич ка сред ства за из ра жа ва ње де пер-
со нал но сти. Ана ли зи ра ју ћи од ли ке ди пло ма тич ког фор му ла ра до ку ме на та 
Срп ске де спо то ви не, ау тор ука зу је на кли ше и зи ра ност срп ског сред њо ве ков-
ног по слов но прав ног сти ла. Пот по гла вље Лек сич ко-сти ли стич ке и син так-
сич ко-сти ли стич ке од ли ке за вр ша ва се пи та њем ди рек тив но сти, при че му 
ау тор ука зу је на чи ње ни цу да је основ но сред ство за ње но ис ка зи ва ње „не-
за ви сна ре че ни ца са оп та тив ном пар ти ку лом да + 3. ли це през.” (стр. 411), 
чи ја упо тре ба је мо ти ви са на „праг ма тич ком по тре бом да се фор му ла ци ји 
прав не од ред бе у дис по зи ци ји по ве ље обез бе ди оп ште ва же ње” (стр. 411). 

По след ње по гла вље мо но гра фи је За кључ на раз ма тра ња (414–467) по-
де ље но је на два одељ ка: За кључ на раз ма тра ња о гра фи ји и пра во пи су и 
За кључ на раз ма тра ња о је зич ким од ли ка ма. Ова квим рас по ре дом ау тор је 
имао за циљ да пре глед но ис так не ре зул та те сво јих ис тра жи ва ња и то та ко 
што за сва ки по је ди нач ни до ку мент из два ја нај пре ње го ве гра фиј ске, а он да 
и је зич ке осо бе но сти. Оп штим за кључ ци ма о гра фиј ским и је зич ким од ли-
ка ма до ку ме на та, ау тор до да је и си сте ма ти зо ва не за кључ ке о је зич ким од-
ли ка ма ана ли зи ра них до ку ме на та с аспек та исто риј ске ди ја лек то ло ги је, 
исто ри је књи жев ног је зи ка и функ ци о нал не сти ли сти ке. 

Мо но гра фи ја Је зик по ве ља и пи са ма Срп ске де спо то ви не Вла ди ми ра 
По лом ца пред ста вља из у зе тан до при нос исто риј ско је зич ким про у ча ва њи ма 
срп ског је зи ка, док се дра го цен до при нос лек си ко ло шким, ети мо ло шким и 
оно ма стич ким ис тра жи ва њи ма огле да, по ред оста лог, и у на во ђе њу ре ги стра 
тер ми на и то по ни ма, као и азбуч них ре ги ста ра лич них име на и про е по ни ма. 
Вред ност ове мо но гра фи је је у ње ној си сте ма тич но сти, ин фор ма тив но сти и 
пре глед но сти. По гла вља су ја сно из ди фе рен ци ра на, при ме ри су из дво је ни 
и кла си фи ко ва ни по ка те го ри ја ма, ди стри бу ци је кон ку рент них гра фиј ских, 
пра во пи сних и је зич ких сред ста ва пред ста вље не су та бе лар но, а на кра ју је 
дат и ис цр пан и све о бу хва тан спи сак би бли о граф ских је ди ни ца. Озбиљ но, 
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де таљ но и си сте ма тич но фи ло ло шко ис тра жи ва ње ко је је ау тор спро вео 
да ло је на шој на у ци о је зи ку сту ди ју пр во ра зред ног зна ча ја, не са мо за про-
у ча ва ње исто ри је срп ског је зи ка већ и за про у ча ва ње срп ске пи сме но сти 
уоп ште.

Та ма ра Лу то вац

Уни вер зи тет у Кра гу јев цу
Фи ло ло шко-умет нич ки фа кул тет

Ка те дра за срп ски је зик
Јо ва на Цви ји ћа бб, 34000 Кра гу је вац

lu to vac ta ma ra@g mail.co m

UDC 811.163.41’374=511.141(049.32) 
UDC 81’374.822=163.41=511.141(049.32)

Mir ja na Bur zan, Ágnes Kac zi ba. Srp sko-ma đar ski reč nik / Szerb-magyar szótár.
No vi Sad /Újvidék : Iz da vač ki za vod „Fo rum”, 2016. ‒ XX, 837 str.

Ин фор ма тив ност је основ ни кри те риј на ко јем се за сни ва сва ки при каз, 
а у слу ча ју при ка за јед ног дво је зич ног реч ни ка то зна чи да тре ба пре до чи ти 
(1) са др жај реч ни ка, (2) струк ту ру об у хва ће ног лек сич ког фон да, (3) струк-
ту ру лек си ко граф ског члан ка, (4) те га вред но ва ти са ста но ви шта ко ри сни ка, 
и (5) од ре ди ти ње го во ме сто у дво је зич ној лек си ко гра фи ји да тих је зи ка, у 
пр вом ре ду, али и у од но су на сва ки од је зи ка по на о соб. 

1. Дво је зич ни Срп ско-ма ђар ски реч ник Мир ја не Бур зан и Аг неш Ка ци ба 
са др жи кра так Пред го вор на срп ском и ма ђар ском је зи ку о раз ло зи ма и ци-
ље ви ма из ра де реч ни ка (с.ј. стр. V; м.ј. стр. X), на кон ко јег сле де Основ на 
упут ства за упо тре бу реч ни ка (с.ј. стр. VI‒X; м.ј. стр. XI‒XIV), Кон сул то-
ва ни реч ни ци ‒ по пис јед но је зич них и дво је зич них реч ни ка, од то га 8 јед но-
је зич них реч ни ка срп ског је зи ка, 4 дво је зич на срп ско-ма ђар ска са срп ским 
као по ла зним, 11 јед но је зич них ма ђар ских реч ни ка, је дан дво је зич ни ма ђар-
ско-срп ски реч ник, и по је дан елек трон ски до сту пан лек сич ки кор пус за 
срп ски и ма ђар ски је зик (стр. XV), спи сак гра ма тич ких и оп штих скра ће ни ца 
са раз ре ше њем на срп ском и ма ђар ском је зи ку, као и спи сак сим бо ла (стр. 
XVI‒XIX), ла ти нич но и ћи ри лич но пи смо срп ског је зи ка са од ре ђе њем при-
бли жне гла сов не вред но сти у ма ђар ском је зи ку, од но сно ма ђар ско пи смо са 
од ре ђе њем при бли жне гла сов не вред но сти у срп ском је зи ку (стр. XX‒XXI). 
Реч ник об у хва та укуп но 837 дво сту бач но сло же них стра ни ца, уо би ча је ног 
реч нич ног фор ма та (24 цм).

2. Срп ско-ма ђар ски реч ник, пре ма по да ци ма у Пред го во ру, са др жи око 
34500 од ред ни ца, ко је ве зу ју за се бе при бли жно 6500 тер ми на и уста ље них 
из ра за, а око 1100 њих и 2500 фра зе о ло ги за ма, те се овај реч ник мо же од ре-
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ди ти као реч ник сред њег оби ма. Та кви дво је зич ни реч ни ци су, по пра ви лу, 
и вр ло тра же ни, јер за до во ља ва ју по тре бе раз ли чи тих ко ри сни ка, те се мо же 
прет по ста ви ти да ће он, ка ко ау тор ке у Пред го во ру ис ти чу, за и ста „пред ста-
вља ти зна чај ну по моћ уче ни ци ма, сту ден ти ма, сви ма они ма ко ји уче је дан 
од ова два је зи ка”, и би ти „не за о би ла зан при руч ник пре во ди о ци ма”.

У Реч ни ку су за сту пље не ре чи из оп штег лек сич ког фон да и спе ци јал-
них ре ги ста ра, ко је се ја вља ју у са вре ме ним књи жев но у мет нич ким де ли ма, 
на уч ним и уџ бе нич ким пу бли ка ци ја ма, ме ди ји ма и раз го вор ном је зи ку. 
Од ред ни це су ‒ у це ли ни или у не ком од сво јих зна че ња ‒ ко ди ра не на осно-
ву при пад но сти те р ми но ло шким ре ги стри ма (нпр. адм. ад ми ни стра ци ја, 
ад ми ни стра тив ни; агр. агри кул ту ра, агри кул тур ни; анат. ана то ми ја, ана том-
ски; астр. астро но ми ја, астро ном ски; библ. Би бли ја, би блиј ски; би ол. би о-
ло ги ја, би о ло шки; бот. бо та ни ка, бо та нич ки, итд.) – укуп но 61; је зич ког 
ва ри је те та – жарг. жа р гон ски, разг. раз го вор но, праг ма тич ког ста ту са ‒ фам. 
фа ми ли јар но, по грд. по грд но, вулг. вул гар но и сл., као и ста ту са лек се ме у 
оп штем лек сич ком фон ду ‒ арх. ар ха ич но (нпр. ба са мак, це пи ти). Ве лик 
об у хват ко ди ра них лек се ма и пре ци зност у ко ди ра њу, што се по себ но по ка-
зу је у при ме ри ма ви ше стру ког ко ди ра ња, ве ли ка су по моћ ко ри сни ци ма 
ре че ни ка, ка ко у оним слу ча је ви ма ка да пре ма јед ној ре чи у срп ском је зи ку 
сто ји не ко ли ко пре вод них екви ва ле на та у ма ђар ском, та ко и он да ка да се 
до ме ни упо тре бе не ке ре чи у по ла зном и циљ ном је зи ку зна чај ни је раз ли-
ку ју; нпр.

član m (-a, mn. -ovi) 1. tag: ~ po li tič ke stran ke po li ti kai párt ta gja, párttag; ~ po ro-
di ce családtag; ~ bi bli o te ke a könyvtár be i rat ko zott olvasója. 2. mat. tag: ~ bi no ma 
kéttagú al ge brai ki fe jezés egyik ta gja; dru gi ~ pro gre si je haladvány második ta gja. 
3. lingv. névelő: od re đe ni ~ határozott névelő; neo d re đe ni ~ határozatlan névelő. 
4. pravn. sza kasz, pa ra gra fus, cikk, cik kely.

Оштра гра ни ца из ме ђу стан да р ди зов них и не стан дар ди зо ва них те р ми-
но ло шких ре ги ста ра не ус по ста вља се ни у јед но је зич ним ни у дво је зич ним 
реч ни ци ма, што је у скла ду са јед ним од лек си ко граф ских зах те ва, а то је да 
се ре чи по пи шу, а не и про пи шу, што од го во ра и ко ри сни ци ма реч ни ка ко ји 
оче ку ју да ће у реч ни ку на ћи упра во ону реч ко ју тра же. У овом реч ни ку та-
кви су при ме ри ви ше или ма ње до след но ко ди ра ни дво стру ко – и као ре чи 
из раз го вор ног је зи ка и као ре чи са те р ми но ло шким зна че њем, нпр. au spuh 
m (-a) razg. tehn. kipufogócső, raz red na ž (-e, dat. -noj) razg. ped. osztályfőnök 
(nő), alas m (-a) razg. arh. halász.

У јед но је зич ној, а још ви ше у дво је зич ној лек си ко гра фи ји ве о ма је ва жно 
утвр ди ти праг ма тич ки ста тус не ке лек се ме, што је у овом реч ни ку прак тич но 
до след но спр о ве де но, а ко ди ра но на уо би ча је ни на чин: 

ba gra ž (-e) po grd. csőcselék.
tu to ri sa ti ne svrš. ne prel. (-išem, -išu) (…). 2. po grd. gyámkodik vki fe lett: ne moj 
mi ti ~! te csak ne gyámkodj fe let tem!

3. У оде ље ку Основ на упут ства за упо тре бу реч ни ка де таљ но је пре-
до че на струк ту ра реч нич ког члан ка и из дво је но сле де ћих шест сег ме на та: 
[1] од ред ни ца, [2] гра ма тич ке ин фор ма ци је, [3] ма ђар ски ко ре спон ден ти, а 
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до дат ни: [4] по да так ко јем је зич ком сло ју реч или не ко од ње них зна че ња 
при па да, од но сно у ко јим се обла сти ма упо тре бља ва, [5] при ме ри упо тре бе, 
са уста ље ним из ра зи ма и струч ним те р ми ни ма, и [6] фра зе о ло ги зми, нпр.1 

[1] je zik [2] m (-a, mn. -ici, gen. -ka) 1. [4] anat. [3] nyelv: [5] is pla zi ti ~ [3] kiölti a 
nyelvét. 2. [3] nyelv (a közlés eszköze): [5] ma ter nji ~ [3] anyanyelv; [5] srp ski ~ [3] 
szerb nyelv; [5] ma đar ski ~ [3] magyar nyelv; [5] kla sič ni ~i ci [3] klasszi kus nyel vek; 
[5] mr tvi ~i ci [3] holt nyel vek; [5] ne muš ti ~ [3] ért he te tlen nyelv. 3. [3] nyelv (tárgyak 
része): [5] ~ na ci pe li [3] a cipő nyel ve □ [6] bi ti brz na ~u [3] nem ma rad adós vki nek 
(a válasszal); [6] bi ti ko me na vrh ~a [3] a nyel ve hegyén van; [6] dr ža ti ~ za zu bi ma 
[3] hall gat vmiről; [6] ima ti oš tar ~ [3] éles a nyel ve; (…).
[1] zračiti [2] ne svrš. (-čim, -če) 1. [2] ne prel. [4] fiz. [3] fénysu ga ra kat bocsát ki, 
sugároz, ragyog: [5] Sun ce zra či [3] a Nap su ga ra kat bocsát ki, sugárzik. 2. [2] prel. 
[4] fiz. [3] su ga ra kat bocsát ki, sugárzik: ~ [5] elek tro mag net ne ta la se [3] elektro-
mágneses hullámokat sugárzik. 3. [2] ne prel. [4] fig. [3] sugárzik: [5] iz nje ga zra či 
ne žnost [3] gyöngédség sugárzik belőle. 4. [2] prel. [4] med. [3] su ga raz, sugárterápiát 
al kal maz: [5] ~ tu mor [3] su ga raz za a da ga na tot. 5. [2] prel. [3] szellőztet: [5] ~ stan 
[3] szellőzteti a lakást.

Ви шеч ла не лек се ме укљу че не су у Реч ник са мо стал но (нпр. majčinadu
ši ca ž (-e -e) bot. ka kukkfű), или у скло пу реч нич ног члан ка као син таг мат ски 
из раз (нпр. mor ski, -a, -o ten ger-, ten ge ri: ~a oba la ten ger part; ~a so ten ge ri só; 
~a flo ra ten ge ri növényvilág; ~a fa u na ten ge ri állatvilág; zool. ~a zve zda ten ge ri 
csil lag; zool. ~ lav észa ki oroszlánfóka; zool. ~ pas cápa).

По бро ју гра ма тич ких ин фор ма ци ја овај дво је зич ни реч ник раз ли ку је 
се од ве ћи не дво је зич них реч ни ка са срп ским као по ла зним је зи ком, чи ме 
се на док на ђу је из о ста нак за себ ног де ла под на сло вом ʻгра ма ти ка̓ , ко ји не ки 
дво је зич ни реч ни ци укљу чу ју, а ко ри сни ци реч ни ка, по пра ви лу, не кон сул-
ту ју ка ко сто га што им је лин гви стич ки ме та је зик не до вољ но по знат, та ко 
и сто га што не зна ју да ли да та од ред ни ца од сту па од оче ки ва них мор фо ло шких 
обра за ца. (Упу ћи ва ње број ном озна ком или/и сим бо лом на пра ви ло у одељ ку 
гра ма ти ке у но ви јим дво је зич ним реч ни ци ма ис прав но је и еко но мич но, али 
га мно ги ко ри сни ци, на сво ју ште ту, за не ма ру ју.) У овом реч ни ку се, да кле, 
на во де прак тич но сви по да ци о мор фо ло шким и мор фо фо но ло шким обе-
леж ји ма од ред ни це уко ли ко да ти об ли ци од сту па ју од про то ти пич них у том 
па ра диг мат ском обра сцу, нпр. 

ju nak m (-a, vok. -ače, mn. -aci, gen. -ka), knji go ve zac m (-esca, vok. -eš če, in str. 
-escem, mn. -esci, gen. -ca), ra dost ž (-i, in str. -osti/-oš ću);
kra tak, -tka, -tko (komp. kra ći, kra ća, kra će); 
ja zam. (me ne, dat. me ni, ak. me ne, in str. mnom, lok. me ni; kra ći/en kli tič ki ob li ci: 
gen. me, dat. mi, ak. me); 
dva m dve ž dva s br. (m/s dva ju, dat. dva ma, ak. dva, in str. dva ma, lok. dva ma; ž 
dve ju, dat. dve ma, ak. dve, in str. dve ma, lok. dve ma); 
moći ne svrš. ne prel. (mo gu, mo žeš, mo že, mo že mo, mo že te, mo gu; r. prid. mo gao, 
-gla, -glo). 

То је по себ но ко ри сно у свим оним слу ча је ви ма ка да мор фо ло шки лик 
ре чи од ра жа ва раз ли ке у зна че њу, нпр.

1 Ори ги нал ни текст не укљу чу је бро је ве у [] за гра ди.
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dr vo s (-ve ta) 1. (mn. dr ve će) bot. (élő) fa: li sto pad no ~ lombhullató fa; zim ze le no 
~ örökzöld fa; fig. ~ ži vo ta az élet fája. 2. (mn. dr va) (vágott) fa: ~ za ogrev tűzi fa; 
tvr do ~ keményfa; me ko ~ pu ha fa (…)

Ка ко на ве де ни при мер по ка зу ју, гра ма тич ка ин фор ма ци ја [2], као и 
при пад ност од ре ђе ном тер ми но ло шком ре ги стру или до ме ну [4] ко ди ра се 
за сва ко зна че ње по је ди нач но.

Дво је зич ни реч ни ци као спе ци фи чан об лик об ја снид бе них реч ни ка у 
ко ји ма се по прин ци пу гло са ри ја пре вод ним екви ва лен том ди рект но об ја-
шња ва зна че ње ре чи по ла зног је зи ка су о ча ва ју се са про бле мом об ли ко ва ња 
де фи ни ци је у свим оним слу ча је ви ма ка да се ка те го ри јал на обе леж ја по ла-
зног и циљ ног је зи ка зна чај ни је раз ли ку ју, као што је то у слу ча ју из ра жа ва ња 
не/про це су ал но сти рад ње. Ау тор ке су сто га ве о ма во ди ле ра чу на о то ме да 
се вид ско зна че ње гла го ла у срп ском што бо ље пре сли ка у ма ђар ски је зик, 
што се по ка зу је и у че стом укљу чи ва њу ве ћег бро ја при ме ра у реч нич ки 
чла нак уз гла гол ске од ред ни це, нпр.

cve ta ti ne svrš. ne prel. (…) 1. virít, virágzik, nyílik: cve ta jor go van virágzik az 
or go na. 2. fig. fejlődik, virágzik: po sao cve ta az üzlet virágzik.
pro cve ta ti svrš. ne prel. (…) 1. kivirágzik, kinyílik, virágba bo rul: ja smin je pro-
cve tao kinyílt a jázmin. 2. fig. felvirágzik, fel lendül: na u ka je pro cve ta la a tudomány 
felvirágzott.
po se ti ti svrš. prel. (-tim, -te) 1. meglátogat vkit, látogatást tesz vkinél: ~ stri ca meg-
látogatja a nagybácsit; ~ stra nu ze mlju ide gen országot látogat meg. 2. meglátogat 
vmit, meg te kint vmit: ~ iz lo žbu meg te kin ti a kiállítást; po se tio je ne ko li ko mu ze ja 
több múze u mot meglátogatott.
posećivati ne svrš. prel. (-ću jem, -ću ju) 1. (meg)látogat vkit: ~ ro đa ke meglátogatja 
a ro ko na it. 2. (ren dsze re sen) jár vhová, látogat vmit: ~ mu ze je múze u mo kat látogat.
pre i spi ta ti svrš. prel. (…) még egyszer átvizsgál, felülvizsgál: ~ od lu ku felülvizsgálja 
a határozatot; ~ svoj stav felülvizsgálja az álláspontját.
pre i spi ti va ti ne svrš. prel. (…) felülvizsgál, újból vizsgál, átvizsgál: ~ po dat ke újból 
vizsgálja az ada to kat.
od go vo ri ti svrš. (…) 1. ne prel. fe lel, válaszol: krat ko ~ röviden válaszol; ~ na pi ta nje 
válaszol a kérdésre. 2. ne prel. vis zo noz: ~ na uda rac vis zo noz za az ütést.
odmaćise svrš. po vr. (…) arrább áll, megy, húzódik vmitől: ~ od sto la arrább 
húzódik az asztaltól.
ki nu ti svrš. ne prel. (…) tüsszent egyet.

Раз ли чи та вид ска ре а ли за ци ја на чел но дво вид ских гла го ла пре до че на 
је пре вод ним екви ва лен том или па ра фра зом и при ме ром, нпр. 

ču ti svrš/ne svrš. (ču jem, ču ju, r. prid. čuo, ču la, ču lo) 1. ne prel. hall: do bro ~ jól hall; 
na de sno uvo ne ču je uopšte egyáltalán nem hall a jobb fülére. 2. prel. hall: ~ mu zi ku 
hal lja a zenét; ~ cvr kut pti ca hal lja a madárcsicsergést. 3. prel. hall, meg tud: ~ isti nu 
meg tu dja az igazságot; ~ no vost meg hal lja a hírt (…).

На ве де ни при ме ри у пот пу но сти по твр ђу ју оправ да ност до след не об ра-
де вид ских пар ња ка у овом реч ни ку, и упу ћу ју на то да та кву об ра ду тре ба 
спро во ди ти и у јед но је зич ним реч ни ци ма, што чи ни, ма да не до след но, Реч ник 
срп ско хр ват ског књи жев ног и на род ног је зи ка, али не и Реч ник са вре ме но га 
срп ско хр ват ског је зи ка као ни Реч ник срп ско га је зи ка.
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Екс пли цит но озна ча ва ње гла гол ског ро да у јед но је зич ним реч ни ци ма 
срп ског је зи ка из о ста је, а ко ри сни ку се оста вља да да ту ин фор ма ци ју из ве де 
на осно ву об ли ка трп ног гл. при де ва, ако је на ве ден, или из по да тка о рек циј-
ском обра сцу, тач ни је из при ме ра. У овом реч ни ку по да так о гла гол ском ро ду 
да је се у скло пу гра ма тич ке ин фор ма ци је о од ред ни ци, од но сно ис пред сва-
ког зна че ња уко ли ко је гла гол дво ро дан. Ни је ни по треб но ис ти ца ти ко ли ко 
је по да так о гла гол ском ро ду ва жан за усва ја ње рек циј ских обра за ца, ко ји 
се нај че шће и при ме ру ју, нпр.

upe ri ti svrš. prel. (…) ráirányít, (rá)sze gez, rámutat: ~ ko me piš tolj u gru di vki mellének 
sze ge zi a pis ztolyt; ~ prst na ko ga uj jal rámutat vki re; ~ po gled pre ma po zor ni ci 
ráirányítja te kin tetét a színpadra.
iz be ći svrš. (…) 1. prel. el kerül vmit, meg me nekül vmitől: ~ ne vo lju el kerüli  a bajt; 
~ sa o bra ćaj ni udes el kerüli  a közlekedési ba le se tet; ~ rat el kerüli  a háborút. 2. ne prel. 
el me nekül, ki me nekül vhon nan: ~ u ino stran stvo külföldre me nekül; ~ sa rat nog 
pod ruč ja el me nekül a háborús övezetből.

Као по себ не од ред ни це пред ста вље ни су тзв. по врат ни гла го ли (ре флек-
сив ни, ре ци проч ни и ме ди јал ни), бло ки ра ни у срп ском је зи ку по ли функ цио-
нал ном мо р фе мом се, чи ји се ма ђар ски пре вод ни екви ва лен ти раз ли ку ју и на 
мор фо син так сич ној ра зи ни, што пред ста вља ве лик про блем и за го вор ни ке 
са срп ским ма тер њим је зи ком, те је на во ђе ње при ме ра, а не са мо пре вод них 
екви ва ле на та, уто ли ко ко ри сни је, нпр. 

bri ja ti se ne svrš. po vr. (…) borotválkozik.
ogle da ti se ne svrš. po vr. (...) 1. nézi, néze ge ti, szemléli magát: ~ u pro zor skom sta klu 
nézi magát az ablaküveg ben. (...)
opraš ta ti se ne svrš. po vr. (-am se, -aju se) 1. búcsúzik, búcsúzko dik vkitől: ~ sa ro  đa-
ci ma búcsúzko dik a rokonaitól; ~ od na stav ni ka búcsúzik a tanártól. 2. búcsúzkod nak: 
du go su se opraš ta li na ra stan ku elváláskor sokáig búcsúzkod tak.
gložitisene svrš. po vr. (...) ves ze ked nek, marják egymást, hadilábon állnak egymással.
sti de ti se ne svrš. po vr. (...) szégyel li magát, szégyen ke zik vmi mi att, vmiért: ~ ne-
po zna tih lju di szégyel li magát az isme re tlen em be rek előtt; ~ svo jih po stu pa ka 
szégyel li a cse le ke de te it; ~ pred de voj ka ma szégyel li magát a lányok előtt; ~ zbog 
sla bog re zul ta ta szégyel li magát a gyen ge eredményei mi att; sti di se da go vo ri 
szégyell beszélni.

По ред озна ча ва ња, а нај че шће и при ме ро ва ња ка те го ри је гла гол ског 
ро да и рек циј ских обра за ца, ау тор ке су на сто ја ле да што бо ље пред ста ве и 
рек ци ју име ни ца и при де ва, што се не са мо у дво је зич ним не го и у јед но је-
зич ним реч ни ци ма срп ског је зи ка че сто за не ма ру је, нпр.

sklonostž(…) 1. vonzódás, haj lam, te hetség: ~ za po e zi ju a költészet hez való 
vonzódás. 2. hajlandóság, vmi re való készség: ~ pre ma šted nji hajlandóságot mu tat 
a ta karékoskodásra. 3. szimpátia, von za lom, vki iránti sze re tet: ose ća ti ~ pre ma 
no  vom slu žbe ni ku szimpátiát érez az új tisztviselő iránt. 4. vmi re való haj lam: ~ pre-
ma al ko ho lu al ko hol fogyasztási haj lam.
spre man, -mna, -mno 1. kész, felkészült: ~ za po la zak indulásra kész; ~ za ak ci ju 
akcióra kész, ~ na skok ugrásra készen áll; ~ za brak felkészült a házasságra; ~ na 
naj  go re felkészült a le grosszab bra. 2. vmi re kész, hajlandó: ~mna svi ma da po mog ne 
kész min den ki nek segíteni.
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У дво је зич ним реч ни ци ма од ре ђи ва ње зна че ња ре чи по ла зног је зи ка 
нај че шће се за сни ва на да ва њу пре вод ног екви ва лен та од но сно пре вод них 
екви ва ле на та. Уко ли ко су пре вод ни екви ва лен ти са мо по бро ја ни, што ни је 
ре дак слу чај, ко ри сник реч ни ка не до би ја по треб ну ин фор ма ци ју о гра ма тич-
ком, си ту а ци о ном и жан ров ском кон тек сту упо тре бе да те ре чи. У овом реч-
ни ку уз на во ђе ње пре вод ног екви ва лен та ве о ма че сто ко ди ра ног с об зи ром 
на до мен упо тре бе, да ти су и при ме ри ‒ син таг мат ски из ра зи или ре че ни це, 
по го то во уз ви ше знач не ре чи, нпр.

po sta vi ti svrš. prel. (-vim, -ve) 1. beállít, el helyez , (fel)állít: ~ če mu te me lje me ga la poz 
vmit, el helyez i vmi nek az alapját; ~ spo me nik emlékművet állít. 2. fig. elkészít, meg-
terít: ~ sto megteríti az as ztalt. 3. kibélel vmit: ~ ka put kibéle li a kabátot. 4. ki ne vez 
vkit vmivé, vkit vho va helyez: ~ ko ga za mi ni stra vkit mi nis zte rré ne vez ki; ~ vr hov-
 nog su di ju ki ne ve zi a legfelsőbb bíróság elnökét. 5. kitűz, megs zab, meghatároz, 
megállapít: ~ cilj kitűzi a célt; ~ di jag no zu megállapítja a diagnózist; ~ rok kitűzi a 
határidőt; ~ uslo ve megs za bja a feltéte le ket; ~ ko me za dat ke meghatározza vki nek 
a fe la da ta it. 6. fel vet, fel tesz: ~ pi ta nje kérdést tesz fel. 7. színre visz, állít, ren dez: 
~ po zo riš ni ko mad színpadra vis zi a da ra bot, színdarabot ren dez.
ak ci ja ž (-e) 1. cse lekvés, tevékenység, akció: po li tič ka ~ po li ti kai akció; br za ~ gyors 
cse lekvés. 2. vojn. műve let, akció: voj na ~ ka to nai műve let. 3. ekon. részvény: rast 
vred no sti ~a a részvény értékének növekedése; upi sa ti ~e részvényt jegyez. 4. trg. 
akció, ke dvezmény adása vmilyen termékre: pro iz vo di na ~i akciós termékek.

Укљу чи ва ње син таг мат ских из ра за, од ко јих су мно ги тер ми но ло ги зи-
ра ни, у лек си ко граф ски чла нак омо гу ћу је пу но оства ре ње и па сив не и ак тив-
не функ ци је реч ни ка, нпр. 

pri dev sko-ime nič ki: član(...) 3. lingv. od re đe ni ~ határozott névelő; neo d re đe ni ~ 
határozatlan névelő; 
pri loš ko-gla gol ski: sve srd no (...) ~ po ma ga ti ko me készsége sen segít vki nek; 
gla gol sko-ime nič ki: držati (...) 6. (meg)tart: ~ čas órát tart; ~ pre da va nje előadást 
tart; ~ go vor beszédet tart; 
ime nič ko-ime nič ki: član (...) 1. tag: ~ po li tič ke stran ke po li ti kai párt ta gja, párttag; 
~ po ro di ce családtag; ~ bi bli o te ke a könyvtár be i rat ko zott olvasója). 

Укљу чи ва ње фра зе о ло ги за ма уз од го ва ра ју ће од ред ни це, нај че шће на 
осно ву кри те ри ја ко је је при ме нио и Јо сип Ма те шић у Фра зе о ло шком рјеч-
ни ку хр ват ско га или срп ског је зи ка (1982) знат но по ди же упо треб ну вред ност 
овог реч ни ка. Њи хо ви пре во ди, фра зе о ло ги зми ма бли ског функ ци о нал но-
стил ског ста ту са или опи сне де фи ни ци је, од ра жа ва ју и со ци о кул тур не раз-
ли ке из ме ђу ових две ју је зич ких за јед ни ца, нпр. 

pra ši na ž (…) – ba ca ti (ba ci ti) ko me ~u u oči port hint vki nek a szemébe; di ći ~u 
nagy port ver fel, feltűnést kelt.
na ko vanj m (…) – bi ti iz me đu če ki ća i ~vnja két malomkő között őrlődik.
mu la ž (…) – ću ta ti kao ~ ko no kul hall gat.
mo ti ka ž (…) – ne ma hle ba bez ~e vetés nélkül nincs aratás.
ra me s – gle da ti (po gle da ti) pre ko ~e na le kic sinylően néz vkit, vki re; iz ne ti gla vu 
na ~e nu túléli a veszélyt; ~ uz ~ vállvetve, együtt, közösen; sleg nu ti (sle ći, sle ga ti) 
~e ni ma felhúzza a vállát, me gvo nja a vállát.
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4. Прет по ста вље не гру пе ко ри сни ка овог реч ни ка мо гу би ти уче ни ци 
сред њих шко ла и сту ден ти са срп ским као ма тер њим и на став ним је зи ком 
ко ји уче ма ђар ски као је зик сре ди не, од но сно као из бор ни пред мет на Фи ло-
зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду, а жи ве у је зич ки не хо мо ге ним или ре ла-
тив но хо мо ге ним сре ди на ма, да кле, углав ном у Вој во ди ни, те од ра сли ко ји 
жи ве и ра де у та квим сре ди на ма. Дру гу гру пу ко ри сни ка са срп ским као ма-
тер њим чи не сви они ко ји на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду или у окви ру 
не ког дру гог об ли ка на ста ве уче ма ђар ски као стра ни је зик. Обе ове гру пе 
иду од по ла зног ка циљ ном је зи ку с на ме ром да на у че ка ко се на ма ђар ском 
је зи ку не што ка же. На су прот овим гру па ма је не ве ли ка гру па го вор ни ка срп ског 
је зи ка у Ма ђар ској ко ји ма је ма ђар ски је зик на став ни и до ми нант ни је зик 
окру же ња, а ко ји по пут из вор них ма ђар ских го вор ни ка пре ко ма ђар ског као 
циљ ног је зи ка бо ље упо зна ју или/и усва ја ју зна че ња ре чи срп ског је зи ка. 
Гру пе ко ри сни ка са ма ђар ским ма тер њим је зи ком ме ђу соб но се раз ли ку ју 
по то ме да ли је за њих срп ски је зик и ве ћин ски је зик ужег и ши рег окру же ња, 
а за уче ни ке и сту ден те уз то и на став ни или је дан од на став них је зи ка или 
је за њих срп ски стра ни је зик. У пр вој гру пи су го вор ни ци ма ђар ског је зи ка 
ко ји жи ве у Вој во ди ни, а у дру гој у Ма ђар ској. Обе ма гру па ма је циљ да пре-
ко циљ ног, ма ђар ског, је зи ка овла да ју срп ским као по ла зним. Или дру га чи-
је ре че но, прет по ста вље на дво смер ност дво је зич них реч ни ка за сни ва се на 
ма тер њем је зи ку ко ри сни ка; уко ли ко је, да кле, ко ри сни ку овог реч ни ка ма-
тер њи је зик срп ски, ње гов циљ је да у реч ни ку на ђе што тач ни ји пре вод ни 
екви ва лент од ред нич ке ре чи, од но сно ње них зна че ња те уо би ча је них из ра-
за или мо дел ских при ме ра, а ако му је ма ђар ски је зик ма тер њи, да пре ко ма-
ђар ских екви ва ле на та от кри је зна че ња од ред ни це и усво ји их; уп. об ра ду пред-
ло га иза и гла го ла по се ти ти и по се ћи ва ти ка ко је пре до че на у Реч ни ку и 
ка ко би из гле да ла да су при ме ри из о ста вље ни:

iza predl. s gen. 1. vki, vmi mögé: sta vio je to ~ or ma ra a sze krény mögé tet te; sa krio 
se ~ oca elbújt, elrejtőzött az apja mögé. 2. vki, vmi mögött, vmin túl: ~ zgra de az 
épület mögött; ~ ugla le vo a sar kon túl bal ra. 3. vmi után (hely): sto ja ti u re du ~ nas 
utánunk, mögöttünk áll a sor ban. 4. vmi után (idő): ~ krat ko traj ne bu ke na sta la je 
ti ši na a rövid ide ig tartó zaj után csönd lett. 5. vmi mögötti: par king ~ rob ne ku će 
az áruház mögötti parkoló. 6. túli: se lo ~ br da a dom bon túli fa lu.

[i za predl. s gen. 1. vki, vmi mögé. 2. vki, vmi mögött, vmin túl. 3. vmi után (hely). 
4. vmi után (idő). 5. vmi mögötti. 6. túli.]

pra ti ti ne svrš. prel. (-tim, -te) 1. (el)kísér, (ki)kísér: ~ ro đa ke na sta ni cu kikíséri a 
ro ko no kat az állomásra; ~ pri ja te lji cu do ku će hazakíséri a barátnőjét. 2. követ vkit, 
megy vki után: ~ špi ju na követi a kémet; ~ ko ga u sto pu nyomon követ vkit. 3. fig. 
figyel vmit, vmi re, kísér, követ vmit: ~ či je iz la ga nje követi vki fej te getése it; ~ pre-
da va nje figyelem mel kíséri az előadást; ~ struč nu li te ra tu ru követi a sza ki ro dal mat. 
4. muz. kísér: ~ so li stu na kla vi ru zongorán kíséri a szólistát.

[pra ti ti ne svrš. prel. (-tim, -te) 1. (el)kísér, (ki)kísér. 2. követ vkit, megy vki után. 
3. fig. figyel vmit, vmi re, kísér, követ vmit. 4. muz. kísér. ]

Број на су пи та ња на ко ја ви ше или ма ње лин гви стич ки обра зо ва ни ко-
ри сни ци тра же од го во ре у дво је зич ним реч ни ци ма, по чев ши од то га ка ко 
се на циљ ном је зи ку не што ка же, од но сно шта зна чи од ред нич ка реч по ла зног 
је зи ка, обич но не дво је ћи при том ње на се ман тич ка од гра ма тич ких обе леж ја, 
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укљу чу ју ћи у њих и мор фо ло шка и мор фо фо но ло шка, те су лек си ко гра фи 
ујед но и гра ма ти ча ри и нор ма ти ви сти. За ко ри сни ке дво је зич них реч ни ка 
ве о ма је ва жно да до би ју што ви ше по да та ка о па ра диг мат ским обе леж ји ма 
од ред ни це, или, дру га чи је ре че но, не од го ва ра им ако дво је зич ни реч ник 
сле ди нај че шће про це ду ре лек си ко граф ске об ра де у јед но је зич ним реч ни-
ци ма или их чак и ре ду ку је (уп. прим. у тач ки 3). 

Ни у овом као ни у мно гим дру гим дво је зич ним реч ни ци ма са срп ским 
као по ла зним је зи ком од ред ни це ни су ак цен то ва не. Раз лог то ме је у пр вом 
ре ду прет по ста вље на не струч ност ко ри сни ка реч ни ка да пра вил но про ту-
ма че ак це нат ске зна ке, те ве ли ке раз ли ке из ме ђу ак це нат ског си сте ма срп ског 
је зи ка и циљ ног је зи ка због ко јих се у по је ди ним дво је зич ним реч ни ци ма 
озна ча ва са мо ме сто ак це на та. Је дан од раз ло га је сва ка ко и то што се пи та ње 
ак це нат ске нор ме у срп ском је зи ку че сто про бле ма ти зи ра, а да се при том 
она ни у реч ни ку уз ва же ћи пра во пис не пре зен ту је.

Пре во ди о ци као по тен ци јал ни ко ри сни ци овог реч ни ка ни су, да ка ко, 
са мо пре во ди о ци књи жев них де ла, ко ји се ве ро ват но че шће ко ри сте јед но-
је зич ним реч ни ци ма, већ у пр вом ре ду они ко ји се по пу лар но на зи ва ју ту-
ма чи ма, а ба ве се пи са ним или усме ним об ли ком пре во ђе ња, те пре во ђе њем 
ме диј ских тек сто ва. Пре во ди о цу не ког слу жбе ног до ку мен та из ши ре схва-
ће не обла сти еко но ми је, на при мер, ко ри сни су сви при ме ри са ко дом ʻеко-
ном скиʼ (ко јих укуп но има 88), те они дво стру ко ко ди ра ни (19), те с ко дом 
ʻфи нан сиј скиʼ (104; дво стру ко ко ди ра них 11) као и мно ги са ко дом ʻправ ни .̓

Раз ли ка из ме ђу овог, и ње му слич них дво је зич них реч ни ка, и дво је зич-
них тер ми но ло шких реч ни ка по ка зу је се у то ме што тер ми но ло шки реч ни ци 
не до при но се зна чај ни је ко му ни ка тив ној ком пе тен ци ји, те су њи хо вим ко-
ри сни ци ма по треб ни и реч ни ци оп штег ти па. То до бро по ка зу ју при ме ри из 
лек сич ке гру пе са кључ ном реч ју ʻбо лест ,̓ из ко је су овом при ли ком ис кљу-
че ни сви на зи ви бо ле сти, те мно га син таг мат ска обра зо ва ња у функ ци ји 
на зи ва, све ре чи стра ног по ре кла, као и мно ге бли ско знач ни це2: бо лест; хро-
ни чан, -чна, -чно, из ле чив, -а, -о, ла тен тан, -тна, -тно, на сле дан, -дна, -дно 
(3), не из ле чив, -а, -о, опак, -а, -о (3), озби љан, -љна, -љно (3), си стем ски, -а, -о, 
смр то но сан, -сна, -сно, за ра зан, -зна, -зно, жен ски, -а, -о; фа за, ин ди ка ци ја 
(2), иза зи вач (2), ма лак са лост, опо ра вак (2), по вра так (2), пре ди спо зи ци ја 
(2), пре но си лац (3), син дром, ста ди јум, ши ре ње (2), узроч ник, знак (4), жа ри-
ште (2); из ле чи ти, из мр цва ри ти (2), ком пли ко ва ти се (2), мр ша ви ти, на ву ћи 
(4), оро ну ти (1), по бе ди ти, под ле ћи (3), пре ле жа ти (2), пре не ти (4), пре тва-
ра ти се (2), при ко ва ти (3), про у зро ко ва ти, раз ма ха ти се (3), са вла да ти (2), 
си му ли ра ти, сма лак са ти, сна ћи, спре ча ва ти, за хва та ти (5), жу те ти (2); 
смрт но, те шко (2) (бо ле стан), те мно ге дру ге, укљу чу ју ћи и под гру пу са твор-
бе ном осно вом лек.

5. Два основ на ти па дво је зич них реч ни ка – оп шти и спе ци јал ни – за сту-
пље на су и у са вре ме ној срп ско-ма ђар ској лек си ко гра фи ји, што ме ђу тим не 
зна чи да по сто је ћи реч ни ци за до во ља ва ју по тре бе са да шњих ко ри сни ка. Тро-

2 У Реч ни ку су од ред ни це пи са не ма сним сло ви ма; број у за гра ди озна ча ва број да тог 
зна че ња.
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том ни Срп ско хр ват ско-ма ђар ски реч ник под уред ни штвом Кал ма на Ко ва ча 
(1968‒1975) не за до во ља ва по тре бе ко ри сни ка у пр вом ре ду сто га што је прак-
тич но не до сту пан, али и сто га што би из во ре тре ба ло ино ви ра ти, а реч нич-
ки фонд ви ше или ма ње оп се жно ре ви ди ра ти. Не до вољ ност но вих из да ња 
срп ско-ма ђар ског реч ни ка са мо до не кле ума њу ју но ви ји реч ни ци об ја вље ни 
у Ма ђар ској (Szerb-magyar kisszótár = Srp sko-ma đar ski reč nik / Ha dro vić, La slo 
‒ Nyomárkay István, 1997, 2002, 2003, 2006), а у Ср би ји ма ђар ско-срп ски или/и 
срп ско-ма ђар ски реч ни ци (Ma đar sko-srp ski, srp sko-ma đar ski reč nik : gra ma-
ti ka / Smilj ka Pe rić, 2007; Magyar-szerb kéziszótár = Ma đar sko-srp ski reč nik / 
Du ši ca Drev Spa so je vić ‒ Je le na Vuk mi ro vić, 2013). Не што су бо ље у са вре ме-
ној срп ско-ма ђар ској лек си ко гра фи ји за сту пље ни школ ски тер ми но ло шки 
реч ни ци из обла сти еко но ми је, исто ри је, ин фор ма ти ке, ме ди ци не, ма те ма-
ти ке, ге о гра фи је.

С об зи ром на број по тен ци јал них ко ри сни ка, те на ста тус ма ђар ског 
је зи ка у Вој во ди ни, где је он је дан од слу жбе них и на став них је зи ка, би ло би 
до бро да се у ме ђу фа кул тет ској или ме ђу а ка де миј ској са рад њи струч ња ка 
за срп ски и ма ђар ски је зик из ра ди но ви ви ше том ни срп ско-ма ђар ски, али и 
ма ђар ско-срп ски реч ник, ко јем ће при ка за ни реч ник би ти је дан од ва жни јих 
из во ра и до бар узор у из ра ди лек си ко граф ског члан ка. У ме ђу вре ме ну ће 
Срп ско-ма ђар ски реч ник ау тор ки Мир ја не Бур зан и Аг неш Ка ци ба за до во-
ља ва ти и по тре бе по тен ци јал них ко ри сни ка ви ше том ни ка, уто ли ко бо ље и 
лак ше ако и елек трон ски бу де до сту пан.

Ве ра Ва сић

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

vva sic021@gmail.com

UDC 598.2(038)(049.32) 

Де јан Ми ло ра дов, Ва са Пав ко вић, Сло бо дан Пу зо вић, Ја вор Ра шај ски. 
Ор ни то ло шки реч ник. Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, 2016, 484 стр.

Ор ни то ло шки реч ник је пр ви у ни зу бу ду ћих тер ми но ло шких реч ни ка, 
ко је као ви ше го ди шњи про је кат пла ни ра Ма ти ца срп ска. На стао је као ре-
зул тат ин тер ди сци пли нар ног ра да дво ји це лин гви ста – Де ја на Ми ло ра до ва 
и Ва се Пав ко ви ћа, ор ни то ло га Сло бо да на Пу зо ви ћа и сли ка ра и ор ни то ло га 
Ја во ра Ра шај ског. На иде ју да се из ра ди је дан ова кав реч ник до шао је проф. 
др Дра ган Ста нић, пред сед ник Ма ти це срп ске, а нај ве ћу за хвал ност за на ста-
ја ње књи ге ду гу је мо Де ја ну Ми ло ра до ву, ко ји је уло жио нај ви ше тру да при 
из ра ди кон цеп ци је, а за тим и у свим фа за ма ра да на реч ни ку. Овај лек си кон 
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са чи ња ва ју срп ски на род ни на зи ви пти ца. Књи га се са сто ји из 484 стра ни це 
и са др жи сле де ћа по гла вља: Увод (стр. 7–15), Из во ри (стр. 15–29), Реч ник 
(стр. 29–133), Имен ски ре ги стар срп ских на зи ва пти ца (стр. 133–223), До ку-
мен та ци о ни ре ги стар (стр. 223–379), До да так (стр. 379–381), При ло зи (стр. 
381–484).

Об ра ђе но је 413 вр ста пти ца, а за мно ге од њих је при ку пље но и за бе-
ле же но по не ко ли ко на зи ва. Ка ко сто ји у Уво ду, ова лек си ка је по твр ђе на у 
из во ри ма „за цео срп ски ет но је зич ки и исто риј ски што кав ски про стор”. 
Од ре ђе ним гра фич ким ре ше њи ма (у ви ду стре ли ца ко је су раз ли чи то усме-
ре не) ау то ри су по де ли ли пти це на ста на ри це, гне зда ри це се ли це, зи мо ва ли це 
и лу та ли це. 

На ро чит ква ли тет овог реч ни ка пред ста вља чи ње ни ца да је на стао на 
осно ву чак 207 из во ра, што све до чи о ње го вој по у зда но сти. Они су па жљи-
во и зна лач ки про бра ни – ме ђу њи ма има уже струч не ли те ра ту ре, по пут 
ор ни то ло шких атла са, реч ни ка, ен ци кло пе ди ја, мо но гра фи ја и раз ли чи тих 
за пи са, зо о ло шких при руч ни ка, збор ни ка и уџ бе ни ка, по пи са пти ца и жи во-
тињ ског све та, књи га и ча со пи са по све ће них ло ву, па све до ли те ра ту ре из 
обла сти ди ја лек то ло ги је, на род ног жи во та, реч ни ка оп шти је на ме не, углав-
ном оних ди ја ле кат ских, али се ме ђу из во ри ма на ла зе и исто риј ски и ети мо-
ло шки реч ни ци, па и Реч ник СА НУ, као и Реч ник срп ско хр ват ско га књи жев-
ног је зи ка МС. Нај ста ри ји из во ри да ти ра ју из XVI II ве ка, али има и оних из 
XIX и, на рав но, из XX и XXI ве ка. Нај ста ри ји из вор по ти че из 1765. го ди не. 
У пи та њу је по е ма За ха ри ја Ор фе ли на Ме ло ди ја к про ле ћу. У ста ри је из во ре 
убра ја ју се и Про ста на рав на исто ри ја Гри го ри ја Ла зи ћа, об ја вље на у Бу ди-
му 1836. го ди не, као и уџ бе ник Жив ка Ву ка со ви ћа На ра во пи сје. За по ра бу 
гим на зи јал них учи о ни цах у Хр ват ској и Сла во ни ји. Овај уџ бе ник об ја вљен је 
у За гре бу 1850. го ди не. Нај но ви ји из вор по ти че из 2015. го ди не. У пи та њу је 
при руч ник гру пе ау то ра Пти це Ср би је (кри тич ки спи сак вр ста), у из да њу 
Дру штва за за шти ту и про у ча ва ње пти ца Ср би је из Но вог Са да. Ме ђу нај-
но ви је вр ло ко ри сне из во ре спа да Атлас пти ца гра бљи ви ца Ср би је, об ја вљен 
у Ни шу 2000. го ди не. Оп шти ути сак ко ји се сти че пре гле да њем из во ра је сте 
да се у до са да шњој ор ни то ло шкој ли те ра ту ри нај ви ше па жње по све ћи ва ло 
опи су пти ца у од ре ђе ним ре ги о ни ма, нпр. на Бал кан ском по лу о стр ву, у Ср би ји, 
Хр ват ској, Ре пу бли ци Срп ској, Вој во ди ни, Сла во ни ји, на Ко со ву, у Сре му, 
Бач кој, Обед ској ба ри, на Вла син ском је зе ру, Ска дар ском је зе ру, Лу до шком 
је зе ру, Па лић ком је зе ру, на Дур ми то ру, у ка њо ну Та ре, у до ли ни Не ре тве, у 
до ли ни Пи ве, у Са ра је ву, Ду бров ни ку, Ни шу, Но вом Са ду, Апа ти ну итд. За-
па жа се и да не ма пре ви ше ра до ва или књи га по све ће них од ре ђе ној вр сти 
пти ца. Из два ја мо ра до ве о ди вљим пат ка ма, ди вљим гу ска ма, со ва ма, ла бу-
до ви ма, цр ној гу ски, га ле бо ви ма, вра на ма, ла ста ви ца ма, сје ни ца ма, ди вљим 
ко ко ши ма, дро пљи ца ма.

Већ сам увид у из во ре ука зу је на по тре бу за из ра дом јед ног ова квог реч-
ни ка, ко ји пред ста вља зна ча јан до при нос и на у ци о пти ца ма, али и на у ци о 
је зи ку. Ор ни то ло зи ма је би ло по треб но да се по пи шу све вр сте пти ца у на шим 
кра је ви ма, а лин гви сти ма су на род ни на зи ви за пти це из вор ин спи ра ци је за 
број на бу ду ћа ис тра жи ва ња гра ђе из ло же не у овој књи зи. Ау то ри у Пред го-
во ру на во де да на уч ни ци већ ду го скре ћу па жњу ши рој јав но сти на по тре бу 
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да се из ра ди је дан ова кав реч ник. Ме ђу пр ви ма је то ис та као проф. Ми та Пе-
тро вић, при род њак, у Ле то пи су Ма ти це срп ске, и то још кра јем XIX ве ка.

Ау то ри су се у кон цеп ци ји из ра де реч ни ка осла ња ли на прин ци пе ко је 
је ус по ста вио Дра гу тин Си мо но вић у Бо та нич ком реч ни ку. Од ред ни це у овом 
реч ни ку пред ста вља ју ла тин ски на зи ви ро до ва и вр ста ко ји су рас по ре ђе ни 
по абе цед ном ре ду. За тим сле де до ма ћи на зи ви. За ве ћи ну вр ста пти ца по сто-
ји ве ћи број до ма ћих лек се ма. Нај фре квент ни ји на зи ви на ве де ни су бол дом, 
ма ње фре квент ни – кур зи вом, а сви оста ли обич ним сло гом. Под нај фре квент-
ни јим на зи вом под ра зу ме ва се онај за ко ји има нај ви ше по твр да у из во ри ма. 
Иза сва ког ор ни то ни ма сто ји скра ће ни ца нај ста ри јег из во ра у ко јем је да ти 
на зив пр ви пут по ме нут (пре ма по да ци ма из из во ра за овај реч ник). Ако је 
чи та лац за ин те ре со ван да бр зо про на ђе по дат ке о не кој пти ци на осно ву до-
ма ћег на зи ва, од го вор ће ла ко про на ћи осла ња ју ћи се на Имен ски ре ги стар 
срп ских на зи ва пти ца, а при ло жен је и До ку мен та ци о ни ре ги стар, ко ји са-
др жи по дат ке о из во ри ма. По себ но ко ри стан при лог реч ни ку пред ста вља ју 
цр те жи пти ца, ко ји за у зи ма ју 103 стра ни це реч ни ка, од 381. до 484. странице.

На ро чи то по во љан ути сак о реч ни ку оста вља ју и на по ме не ау то ра ко је 
су из не се не у фу сно та ма. При мед бе се мо гу по де ли ти на је зич ке и ор ни то ло-
шке. У њи ма се скре ће па жња на гре шке у из во ри ма, из но се се ста во ви ау то ра, 
ука зу је на ли те ра ту ру, све у све му – ау то ри ис ка зу ју ак ти ван од нос пре ма 
при ку пље ној гра ђи. Они ни су са мо при ка зи ва чи кор пу са већ и ту ма чи, па и 
нор ма ти ви сти. Ову по след њу цр ту на ро чи то по ка зу ју у глав ном тек сту реч-
ни ка, где се опре де љу ју за је дан до ма ћи на зив као до ми нан тан, па са мим тим 
и као онај ко ји се пре по ру чу је.

Као што је већ ре че но, а тре ба по себ но на гла си ти, овај реч ник пред ста-
вља из во ри ште за ко ри сна лин гви стич ка ис тра жи ва ња. Да би смо то илу стро-
ва ли, из дво ји ће мо не ко ли ко при ме ра из из ван ред но бо га те гра ђе из не се не 
у овом реч ни ку. При ме ри ће ука за ти на прав це не ких од мо гу ћих лин гви стич-
ких ис тра жи ва ња.

Па жњу при вла чи мо ти ва ци ја за име но ва ње пти ца. Пи та ње мо ти ва ци је 
у име но ва њу ни је са мо је зич ко пи та ње већ за ла зи и у до мен на род не пси хо-
ло ги је, пер цеп ци је оно га што је ва жан де таљ у из гле ду пти це и раз ло га за баш 
та кву пер цеп ци ју. У том сми слу ин спи ра тив ни су број ни на зи ви за исту вр сту 
ко ји су мо ти ви са ни раз ли чи тим осо би на ма да те пти це. Та ко се мо же до го-
ди ти да спи сак на зи ва за исту пти цу пру жи чи та о цу сли ку о ње ном из гле ду 
и на чи ну жи во та. Јед на вр ста ча пље се, ре ци мо, на зи ва буб њар, буб ња ри ца, 
бу ка вац, бу кач. Ови на зи ви ука зу ју на чи ње ни цу да ова пти ца при вла чи па жњу 
иза зи ва њем бу ке. Иста та вр ста је на род ног по сма тра ча при ву кла сво јом пе-
га во шћу, па се у не ким кра је ви ма на зи ва пе га ви бу ка вац. По што мно го вре-
ме на про во ди у во ди, на зи ва се и во де ни бик. Хра ни се жа ба ма, па је зо ву и 
жа бо дер. Из на зи ва пу сти њак мо же мо за кљу чи ти да се не ме ша пре ви ше 
са оста лим пред став ни ци ма за јед ни це у ко јој жи ви. Да кле, спи сак име на ове 
пти це чи та о цу осли ка ва њен из глед и на чин жи во та по пут ен ци кло пе диј ске 
де фи ни ци је.

На јед ној ис тој со ви јед ном на род ном по сма тра чу у очи упа да ју уши, 
па је на зи ва уша ром, а дру гом – очи, па је име ну је бу љо о ка со ву ља га. У нај ве-
ћем бро ју слу ча је ва исти ка рак те ри стич ни де таљ при вла чи па жњу по сма тра-
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ча, па ова кви при ме ри за слу жу ју по себ ну па жњу. Тре ба обра ти ти по зор ност 
и на јед ну за јед нич ку ком по нен ту у овим на зи ви ма, а то су пе јо ра тив ни су-
фик си -ара (уша ра) и -уља га (со ву ља га), ко ји ука зу ју на чи ње ни цу да пти ца 
очи глед но ни је оми ље на у на ро ду. 

Има и дру гих при ме ра ко ји ука зу ју на мо гућ ност ис тра жи ва ња на род-
ног од но са пре ма пти ци и на чи ње ни цу да по сто је оне пре ма ко ји ма се га ји 
бла го на клон од нос и оне ко је се пре зи ру. Не кад је став ја сан из из бо ра су-
фик са (као у прет ход ном при ме ру), а по не кад из дру гих је зич ких ре сур са. 
Та ко се, на при мер, јед на вр ста га вра на на зи ва зло слут ни цом или гро ба ром, 
пре ма на род ним ве ро ва њи ма. Ова кви при ме ри ука зу ју на чи ње ни цу да се 
Ор ни то ло шки реч ник мо же ко ри сти ти и као из вор гра ђе за лин гво кул ту ро-
ло шка ис тра жи ва ња.

За раз ли ку од ви ше стру ке ин спи ра ци је у мо ти ва ци ји за име но ва ње со ве 
и ча пље, јед на вр ста ја стре ба има ви ше на зи ва, али су сви они мо ти ви са ни 
скло но шћу ове пти це да ло ви ми ше ве. Па жњу, ме ђу тим, при вла чи чи ње ни ца 
да иста мо тив на реч – миш да је ве ли ки број раз ли чи тих твор бе них ре зул-
та та, што је та ко ђе ве о ма ин спи ра тив но за ис тра жи ва ње (по себ но ако се узме 
у об зир да има мно го ова квих при ме ра и за дру ге вр сте пти ца): ми шар, ми-
шо лов ка, ми шо ло вац, ми шо ждер, ми шар, ми шка. 

На осно ву ор ни то ни ма за па жа мо да на род ном име но слов цу па жњу при-
вла чи гла ва, кљун, реп и врат, па има мно го на зи ва мо ти ви са них из гле дом 
ових де ло ва те ла, а да су очи, но ге, нок ти и, из не на ђу ју ће, кри ла пти це ре ђи 
мо ти ва то ри за име но ва ње. Гла ва: бе ло гла ви суп, бје ло гла ви ца, ви јо глав мра-
вар, вр то гла вац. Реп: ду го ре па се ни ца, орао зла то реп, сви ло реп, крат ко ре па 
ше ва, сви ло ре пи цвр чић, ши ро ко ре пи цвр чић, кла ти реп ка. Кљун: крат ко-
кљу на гу ска, пљо сно кљу ни жа лар, кри во кљу ни жа лар, крат ко кљу ни пу зић, 
де бе ло кљун, ту сто кљун. Врат: ри ђо гр ла треп тељ ка, бје ло гуш, цр но гр ла 
стр на ди ца, бе ло вра та му ха ри ца, бје ло гр ла ла ста. Ме ђу рет ким на зи ви ма 
ин спи ри са ним из гле дом очи ју из два ја мо: жу то о чи ца, а кри ли ма – бе ло кри ла 
чи гра.

За па жа ју се и по је ди но сти: ћу ба ста пат ка, грив ња ча (гри ва ста гу ска), 
га ћа сти ми шар, го луб грив њаш, ша рен га ћа, гак чи змаш, бр ка та се ни ца. 
По ре ђе ња де ло ва те ла или пер ја са га ћа ма, чи зма ма итд. са мо су илу стра ци ја 
број них при ме ра за ме та фо рич не на зи ве. Нео бич но је ка да се на зив јед не 
пти це мо ти ви ше на зи вом дру ге, нпр. врап ча ста со ва.

Не ки ор ни то ни ми су мо ти ви са ни ка рак те ри стич ним рад ња ма или на чи-
ном жи во та не ке пти це. Та ко се, на при мер, јед на вр ста ча пље на зи ва го ве дар-
ка или ча пљи ца пра ти лац ста да, из че га се за па жа на чин на ко ји она про-
во ди вре ме, a јед на пти ца се зо ве ноћ ни по трк, што зна чи да је но ћу ак тив на. 
Ова кви на зи ви су че сто мо ти ви са ни мар ки ра њем не у о би ча је ног по на ша ња 
пти це, па је то при ли ка да се чи та лац упо зна и са спе ци фич ним жи вот ним 
сти лом не ких вр ста. Због то га је нео бич но што се јед на пти ца на зи ва кљу ца-
вац. По ста вља се пи та ње због че га се та ко зо ве кад све пти це има ју спо соб-
ност кљу ца ња. Раз лог ве ро ват но тре ба тра жи ти у спе ци фич ном на чи ну на 
ко ји та пти ца кљу ца, а то зна чи да мо ти ва ци ја за име но ва ње не мо ра увек 
ле жа ти у не у о би ча је ном по на ша њу пти це, већ и у са свим уо би ча је ном ако 
се оно оба вља на нео би чан на чин.
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Не ке пти це су име но ва не пре ма на чи ну огла ша ва ња. За ни мљи во је ка ко 
на род ни слу ша лац чу је звук ко ји ис пу шта пти ца. Та ко, на при мер, јед на вр ста 
ор ла но си на зив клик таш (јер се огла ша ва ње ор ла до жи ве ло као клик та ње), 
али и кло ко таш (јер је звук до жи вљен као кло ко та ње).

Не ке пти це ода ју ка рак те ри сти чан звук, а не ке ми рис, па има пти ца ко је 
су име но ва не по смра ду: смр ди ба ба, смр ди вра на, смр дљи ва вра на.

Мно го на зи ва за пти це ин спи ри са но је бо јом не ког де ла или це ле пти це. 
Чи ни се да у на зи вљу пре о вла ђу ју цр на и бе ла бо ја: бе ла ал ка, бе ла ја ре би ца, 
бе ла ла ста, цр ни ле лек, цр ни ле ши нар, цр ни по мор чић. Пре бро ја ли смо 263 
јед но чла на или дво чла на ор ни то ни ма ко ји су мо ти ви са ни при де вом бел/бјел/
би јел и око 200 на зи ва мо ти ви са них при де вом црн. Са мо ови тер ми ни мо гли 
би би ти те ма по себ них лин гви стич ких ис тра жи ва ња. Има до ста ор ни то ни-
ма мо ти ви са них сив ка стом, пе пе ља стом бо јом пер ја. Не што је ма ње оних 
ко ји су мо ти ви са ни при де ви ма  плав, жут, риђ, цр вен, мрк, зе лен итд. У не ким 
на зи ви ма по ја вљу ју се и при де ви мо дар (мо дру ља, мо дро чав ка, мо дро но га 
са бљар ка) и ру јан (руј на ше ва, ру јо гла треп тељ ка), ко ји би се мо гли од ре-
ди ти као ар ха и зми. За ни мљи во би би ло ис пи та ти бо ју пти ца ко ју је на род ни 
по сма трач од ре дио као сре бр ну или злат ну, а има до ста та квих на зи ва. 

Већ је на пр ви по глед очи глед но да је по ред ди стинк ци је црн – бео, у име-
но ва њу пти ца зна чај на и ди стинк ци ја ве лик – ма ли, ко јом се обич но пра ви 
раз ли ка из ме ђу две под вр сте пти ца ко је при па да ју ис тој вр сти. 

За па жа ња ко ја смо на ве ли о гра ђи и при ме ри ко ји су илу стро ва ли та 
за па жа ња са мо су пу то каз ко јим се мо же да ље ићи у лин гви стич ким ис тра-
жи ва њи ма кор пу са ко ји је пред ста вљен у Ор ни то ло шком реч ни ку. Овај реч-
ник пред ста вља из у зе тан до при нос срп ској лек си ко гра фи ји, лек си ко ло ги ји, 
твор би ре чи, тер ми но ло ги ји, ди ја лек то ло ги ји, лин гво кул ту ро ло ги ји.

Да све де мо. Ор ни то ло шки реч ник је по пу нио ве ли ку пра зни ну на ко ју 
струч ња ци ука зу ју већ ду же од два ве ка. Реч ник ће би ти ко ри стан раз ли чи-
тим про фи ли ма лин гви ста, зо о ло га, али и ла и ци ма – љу би те љи ма пти ца. 
Струк ту ра је осми шље на пре ма Си мо но ви ће вом Бо та нич ком реч ни ку. Овај 
по да так мо же би ти са мо пре по ру ка за Ор ни то ло шки реч ник јер се Си мо но-
ви ћев реч ник по ка зао као ве о ма ко ри стан у раз ли чи тим ди сци пли на ма. 
Реч ник је из ра ђен на осно ву ско ро две ста из во ра, од XVI II ве ка до да нас, што 
та ко ђе го во ри у при лог ње го вој по у зда но сти. Цр те жи об ра ђе них пти ца зна-
чај но упот пу ња ва ју ин фор ма ци је о њи ма. Из во ри су ком пе тент но ода бра ни. 
Па жњу и по што ва ње за слу жу је већ са ма чи ње ни ца да је та ко обим на гра ђа 
са бра на у јед ној књи зи, а мо гућ но сти да љих лин гви стич ких ис тра жи ва ња, 
као и ко рист од овог реч ни ка у срп ској лек си ко гра фи ји са мо по ја ча ва ју ути сак 
о ва жно сти и зна ча ју ове књи ге. 

Рај на Дра ги ће вић

Уни вер зи тет у Бе о гра ду
Фи ло ло шки фа кул тет

Ка те дра за срп ски је зик са ју жно сло вен ским је зи цима
Сту дент ски трг 3, 11000 Бе о град, Ср би ја

raj na.dra gi ce vic @fil.bg.ac.rs
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UDC 811.163.41’373:355(049.32) 

Вла дан Јо ва но вић. Срп ска вој на лек си ка и тер ми но ло ги ја. 
Бе о град: Ин си тут за срп ски је зик СА НУ, 2016, 307 стр.

(Еди ци ја Мо но гра фи је Ин сти ту та за срп ски је зик СА НУ, књ. 25)

1. У еди ци ји Мо но гра фи је Ин сти ту та за срп ски је зик СА НУ, под ред ним 
бро јем 25, иза шла је сре ди ном 2016. го ди не књи га др Вла да на Јо ва но ви ћа 
Срп ска вој на лек си ка и тер ми но ло ги ја, ко ја је на ста ла на осно ву ру ко пи са 
ау то ро ве док тор ске ди сер та ци је од бра ње не на Фи ло ло шком фа кул те ту у 
Бе о гра ду. Ана ли зом вој не лек си ке срп ског је зи ка ау тор се ба вио на ни воу 
гра ма тич ких ка те го ри ја и твор бе ре чи, лек сич ке се ман ти ке, као и у до ме ну 
раз во ја и стан дар ди за ци је вој не тер ми но ло ги је. По себ на па жња по све ће на 
је ино ва ци ја ма у тер ми но ло ги ји, али и про бле ма ти ци ме ђу је зич ких кон та-
ка та и пу те ви ма бо га ће ња вој не тер ми но ло ги је код Ср ба. 

2. Оп шти пре глед са др жа ја мо но гра фи је Срп ска вој на лек си ка и тер-
ми но ло ги ја је сле де ћи: на кон ме то до ло шког „Уво да” (стр. 15–40) на ла зи се 
те о риј ски оквир ис тра жи ва ња „Тер мин и тер ми но ло ги ја (те о риј ска и прак-
тич на раз ма тра ња)” (стр. 41–65), на кон ко јег сле ди цен трал ни део ау то ро ве 
ана ли зе рас по ре ђен у три це ли не – „Вој на тер ми но ло ги ја” (стр. 66–212), „Је-
зич ке осо би не вој них тек сто ва у све тлу раз во ја и при ро де вој ног и про фе-
си о нал ног сти ла” (стр. 213–249) и „О гра ма тич ким и ко му ни ка тив ним осо-
би на ма вој них ко ман ди” (стр. 250–256). Ова по гла вља да ље су раз де ље на на 
пот по гла вља, а на кра ју је дат и ис цр пан „За кљу чак” (стр. 257–269), ко ји пра ти 
струк ту ру ра да. На кон за кључ них на по ме на, до да ти су још и обим ни спи ско-
ви из во ра (стр. 270–273) и ре ле вант не ли те ра ту ре (стр. 274–286), за тим спи сак 
скра ће ни ца ко ри шће них у ра ду (стр. 287), три ре ги стра – „Ре ги стар вој не 
лек си ке и тер ми но ло ги је” (стр. 288–300), „Ре ги стар пој мо ва” (стр. 301–302) 
и „Имен ски ре ги стар” (стр. 303–304), ре зи меи на ен гле ском (стр. 305) и ру ском 
је зи ку (стр. 306) и би о гра фи ја ау то ра (стр. 307).

3. У увод ном по гла вљу ау тор у одељ ку „Оп ште на по ме не” (стр. 15–21) 
пред ста вља пред мет, ме тод и циљ свог ис тра жи ва ња, из но си по дат ке о кор-
пу су и на ја вљу је струк ту ру ра да. За тим сле ди це ли на „О срп ској вој сци” (стр. 
22–26), у ко јој да је оп шти пре глед фор ми ра ња и ства ра ња мо дер не вој ске у 
Ср би ји. У одељ ку „Глав не ета пе раз во ја срп ске вој не лек си ке и тер ми но ло-
ги је” (стр. 27–32) из дво је не су сред њо ве ков на вој на лек си ка (тер ми но ло ги ја), 
вој на лек си ка из вре ме на тур ског роп ства, као и лек си ка об но вље не Ср би је 
и ства ра ње са вре ме не вој не тер ми но ло ги је. Ау тор за тим из ла же на чин на 
ко ји је при сту пио кла си фи ка ци ји вој не тер ми но ло ги је (стр. 33–34), а по том 
пру жа осврт на до са да шња ис тра жи ва ња вој не лек си ке и тер ми но ло ги је (стр. 
35–37). За вр шну це ли ну увод ног де ла чи ни оде љак „Је зик стру ке као пред-
мет лин гви стич ких ис тра жи ва ња” (стр. 38–40), чи ме ау тор за о кру жу је ме-
то до ло шки оквир свог ис тра жи ва ња.
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4. Дру го по гла вље – „Тер мин и тер ми но ло ги ја (те о риј ска и прак тич на 
раз ма тра ња)”, пред ста вља за пра во кра так увод у тер ми но ло ги ју као на уч ну 
ди сци пли ну. Ау тор пре све га пој мов но и тер ми но ло шки од ре ђу је на зи ве тер-
мин и тер ми но ло ги ја (стр. 41–44), а за тим се усред сре ђу је на тер ми но ло ги ју 
као лин гви стич ку ди сци пли ну ко ја се ба ви из у ча ва њем је зич ких осо би на 
тер ми но си сте ма, као и стан дар ди за ци јом и је зич ким нор ми ра њем тер ми на 
(стр. 45–57). Он нај пре из но си пред мет ове ди сци пли не и за дат ке ко ји се пред 
њу по ста вља ју, а по том из ла же пре глед раз во ја тер ми но ло ги је у све ту, сла ви-
сти ци и ср би сти ци, и на во ди обла сти, од но сно под ди сци пли не ко је се из ове 
на уч не гра не из два ја ју. Дру ги део по гла вља по све ћен је од но су тер ми но ло-
ги је и срод них на уч них ди сци пли на (стр. 58–65). У пи та њу су твор ба ре чи, 
лек си ко ло ги ја, лек си ко гра фи ја (и тер ми но гра фи ја) и је зич ко нор ми ра ње.

5. „Вој на тер ми но ло ги ја” чи ни тре ће и нај о бим ни је по гла вље у овој мо-
но гра фи ји, по де ље но на че ти ри пот по гла вља: „Тер мин у лек сич ком си сте му 
срп ског је зи ка” (стр. 66–76), „Се ман тич ки и гра ма тич ки аспек ти но ми на ци је 
и твор бе вој них тер ми на у срп ском је зи ку” (стр. 77–143), „О раз во ју срп ске 
вој не лек си ке у све тлу стан дар ди зо ва ња вој не тер ми но ло ги је” (стр. 144–189) 
и „Вој на тер ми но ло ги ја и реч ни ци” (стр. 189–212).

5.1. У пр вом одељ ку пред ста вље ни су при сту пи иден ти фи ка ци ји вој ног 
тер ми на, од но сно на чи ни на ко је лек си ко гра фи-лин гви сти и лек си ко гра фи-
-тер ми но ло зи об ра ђу ју тер ми но ло шку лек си ку. Ау тор за тим вој ну лек си ку и 
тер ми но ло ги ју кла си фи ку је „из угла функ ци о нал них ни воа” на: 1) тра ди цио-
нал ну, на род ну лек си ку ко ја се дав но укло пи ла у срп ски лек сич ки си стем, а у 
од го ва ра ју ћем кон тек сту ре чи овог функ ци о нал ног сти ла функ ци о ни ше по пут 
стан дард них вој них тер ми на (нпр. бо ји ште, вој ник, сна га); 2) лек си ку ужег 
тер ми но ло шког од ре ђе ња, на ста лу као ре зул тат тер ми но ло шких но ми на ци ја 
то ком раз во ја вој не стру ке (нпр. кон тра на пад, пу шко ми тра љез, топ); 3) за-
ста ре лу тер ми но ло шку лек си ку (нпр. во је на чал ник, за ста во но сац, оп кол ни ца); 
4) за ста ре лу лек си ку Вој не кра ји не (нпр. над ка пе тан, пу ков ни ја, сат ник) и 
5) лек си ку стра ног по ре кла ко јом се озна ча ва ју не ка да ре ле вант ни пој мо ви 
у вој ска ма не ка да шњих упра ва на до ма ћем тлу (нпр. бу сат, ло гош, обер лајт-
нант). На кон ове кла си фи ка ци је, ау тор на во ди и дру ге мо гућ но сти по де ле 
вој не тер ми но ло ги је, пре све га пре ма се ман тич ком кри те ри ју му, од но сно 
пре ма зна че њу пој мо ва ко је тер ми ни име ну ју.

5.2. У ана ли зи се ман тич ких и гра ма тич ких аспе ка та но ми на ци је вој них 
тер ми на у срп ском је зи ку по себ на па жња по све ће на је име нич ким, при дев-
ским и гла гол ским но ми на ци ја ма тер ми на. 

5.2.1. У ве зи са име нич ком но ми на ци јом тер ми на из дво је ни су тер ми ни 
лек сич ко-се ман тич ког обра зо ва ња (тер ми но ло ги ја вој ног по рет ка (бо ји шта 
и стро ја), нпр. бок, ла нац, обруч; де ло ви на о ру жа ња и вој не опре ме, нпр. зр но, 
гу се ни ца, ко шу љи ца), а за тим је пред ста вље но кал ки ра ње у вој ној тер ми но-
ло ги ји – ау тор при ка зу је по јам кал ки ра ња, кал ки ра ње као вид се ман тич ког 
по зајм љи ва ња и се ман тич ко кал ки ра ње у по ли се ман тич кој струк ту ри ре чи. 
На ред на це ли на по све ће на је име нич ким тер ми ни ма као је зич ким зна ци ма 
за спе ци јал ну но ми на ци ју пој мо ва у при мар ном лек сич ком зна че њу. 
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5.2.2. У окви ру одељ ка о при дев ској но ми на ци ји тер ми на, одн. о при-
де ви ма у са ста ву ви шеч ла них тер ми на, ау тор из два ја две гру пе: при де ве са 
при мар но тер ми но ло шким зна че њем (нпр. ар ти ље риј ска ави ја ци ја, кор пу сна 
ба за, пе ша диј ска ва тра) и не у трал не при де ве чи ја је основ на функ ци ја су жа-
ва ње пој ма ис ка за ног име ни цом (нпр. боч на па тро ла, ла ко на о ру жа ње, удар на 
ре зер ва).

5.2.3. Ка да је у пи та њу гла гол ска но ми на ци ја тер ми на, из дво је ни су: 
тер ми ни са при мар но вој ним тер ми но ло шким зна че њем (нпр. блин ди ра ти, 
мар ши ра ти, стро ји ти), тер ми ни лек сич ко-се ман тич ког обра зо ва ња од гла-
го ла оп ште у по треб не лек си ке (нпр. за по ве да ти/за по ве ди ти, од сту па ти/
од сту пи ти, оси гу ра ти), тер ми ни на ста ли од гла го ла ко ји при па да ју оп штем 
лек сич ком фон ду, а чи је основ но зна че ње има и до дат ну тер ми но ло шку ком-
по нен ту (нпр. бо ри ти се, га ђа ти, ис па ли ти/ис па љи ва ти), тер ми ни од ши ро-
ко знач них гла го ла чи је јед но од зна че ња при па да вој ној тер ми но ло ги ји (нпр. 
деј ство ва ти, из ви ђа ти, по ди ла зи ти), гла го ли у тер ми но ло шким син таг ма ма 
(нпр. об ја ви ти рат, отво ри ти ва тру, чи сти ти те рен) и гла гол ске име ни це 
у функ ци ји но ми на ци је тер ми на (нпр. бом бар до ва ње, из ви ђа ње, ми ни ра ње).

5.2.4. У на став ку по гла вља из не ти су по да ци о при ро ди и кла си фи ка ци ји 
ви шеч ла них тер ми на у ви ду струк тур но-се ман тич ких осо бе но сти тер ми но-
ло шких син таг ми. Ау тор као нај ти пич ни је пред став ни ке ви шеч ла них тер-
ми на из два ја дво чла не тер ми но ло шке син таг ме, а њих да ље кла си фи ку је: 
1) на осно ву мор фо ло шких обе леж ја и син так сич ких од но са кон сти ту тив них 
је ди ни ца: на при дев ско-име нич ке (нпр. ар ти ље риј ска по др шка, бо је ви ме так, 
ју ри шна гру па) и гла гол ско-име нич ке тер ми но ло шке син таг ме (нпр. би ти у 
го то во сти, отво ри ти ва тру, ста ти под оруж је), а за тим и на име нич ке 
син таг ме – с па де жним атри бу том (нпр. ба цач гра на та, зо на оче ки ва ња, род 
оруж ја) и са атри бу ти вом (нпр. брод зам ка, ме та па да ли ца, тенк пла ме но-
ба цач); 2) пре ма но си о цу ба зног тер ми но ло шког зна че ња: је дан од кон сти ту-
е на та је но си лац са мо стал ног тер ми но ло шког зна че ња (нпр. атом ска пу шка, 
вр хов на ко ман да, ра фал на ва тра), оба тер ми но ло шка кон сти ту ен та у дво чла-
ној син таг ми су но си о ци са мо стал ног тер ми но ло шког зна че ња (нпр. бор бе на 
го то вост, ма не вар ски ме так, стре љач ки вод) и оба кон сти ту ен та су при мар-
но не тер ми но ло шке ре чи, ко је тек у од го ва ра ју ћем спо ју до би ја ју од ре ђе но 
тер ми но ло шко зна че ње (нпр. бри са ни про стор, дим на за ве са, мр тви угао); 
3) пре ма ре зул та ту се ман тич ке спо ји во сти лек сич ких кон сти ту е на та, одн. 
пре ма рас по ре ђи ва њу зна че ња тер ми но ло шке је ди ни це у од но су на ње ну 
сло же ну син таг мат ску струк ту ру: син таг ме код ко јих је тер ми но ло шко зна-
че ње на ста ло зби ром ба зних тер ми но ло шких зна че ња (нпр. ку му ла тив на 
ми на, пе ша диј ска ва тра, тром блон ска ми на), син таг ме код ко јих је ком по-
нен та у функ ци ји глав ног чла на упу ће на на оба ве зни лек сич ки кон сти ту ент 
ка ко би ре а ли зо ва ла тер ми но ло шко зна че ње (нпр. жа ри ште од бра не, жи ви 
зид, ми тра ље ско гне здо) и син таг ме са фра зе о ло шком ком по нен том у струк-
ту ри ви шеч ла не тер ми но ло шке је ди ни це (нпр. бо ри ти се пр са у пр са, од бра на 
на бр зу ру ку, по ло жи ти оруж је). 

5.2.5. У одељ ку о твор би вој них тер ми на нај ви ше па жње по кло ње но је 
твор бе ном са ста ву вој них тер ми но ло шких је ди ни ца. По себ но су из дво је не 
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стра не пре по зи тив не ком по нен те као твор бе ни еле мен ти, а ау тор раз ма тра 
и скра ће ње сло же ног тер ми на као је дан од про дук тив ни јих на чи на за фор ми-
ра ње вој не тер ми но ло ги је (нпр. снај пер → снај пер ска пу шка).

5.3. На ред ни део по гла вља по све ћен је раз во ју срп ске вој не лек си ке у 
све тлу стан дар ди зо ва ња вој не тер ми но ло ги је. Нај пре су ана ли зи ра ни ста ри ји 
сло је ви вој не лек си ке (на зи ви за вој ску и пој мо ве ра та, во је ва ња и сл.; по ље 
вој них ли ца, чи но ва и до сто јан ста ва; по ље оруж ја и вој не опре ме итд.) и опи-
сан је њи хов од нос пре ма са вре ме ној тер ми но ло шкој лек си ци, а по том ау тор 
украт ко пред ста вља раз вој стан дар ди за ци је са вре ме не вој не тер ми но ло ги је, 
с по себ ним освр том на ути цај стра них је зи ка на срп ску вој ну тер ми но ло ги ју, 
као и на њен од нос пре ма књи жев но је зич кој нор ми.

5.4. За вр шни део по гла вља ти че се од но са ме ста вој не тер ми но ло ги је у 
реч ни ци ма, пре ци зни је – с јед не стра не, у ен ци кло пе диј ским и тер ми но ло-
шким реч ни ци ма, а с дру ге, у оп штем реч ни ку срп ског је зи ка. 

6. На ред но по гла вље, „Је зич ке осо би не вој них тек сто ва у све тлу раз во ја 
и при ро де вој ног и про фе си о нал ног сти ла”, струк тур но је ра сло је но на две 
це ли не.

6.1. У пр вом де лу ау тор опи су је не ке је зич ке осо бе но сти струч них вој-
них тек сто ва из сре ди не 19. ве ка (стр. 215–228). У пи та њу је кра так пре сек 
гра фиј ско-ор то граф ских, фо нет ско-фо но ло шких, мор фо ло шких, син так сич-
ких и лек сич ких ка рак те ри сти ка струч них тек сто ва вој не те ма ти ке на ста лих 
сре ди ном 19. ве ка.

6.2. Дру ги оде љак са др жи опис је зич ко-стил ских осо би на са вре ме них 
вој них тек сто ва (стр. 229–249). Ау тор нај пре по ла зи од уоб ли ча ва ња мо дер-
ног је зич ког стан дар да у тек сто ви ма вој не стру ке, за тим ана ли зи ра је зик 
вој них тек сто ва у си сте му функ ци о нал них сти ло ва (но ми на ли за ци ју је зич-
ког ис ка за, ред ре чи у ре че ни ци), раз ма тра упо тре бу по је ди них тер ми на као 
ди фе рен ци јал них стил ских обе леж ја вој ног је зи ка, ути цај вој ног сти ла на 
дру ге функ ци о нал не сти ло ве и је зич ке фор ме вој нич ке за кле тве.

7. За вр шно по гла вље је нај ма њег оби ма и на сло вље но је „О гра ма тич ким 
и ко му ни ка тив ним осо би на ма вој них ко ман ди”. Пре ма ко му ни ка тив но-функ-
ци о нал ним ка рак те ри сти ка ма, ау тор вој не пе ша диј ске ко ман де де ли на сле-
де ће гру пе: ко ман де за из во ђе ње рад њи без оруж ја (нпр. Мир но!, Ко ра-ко м!, 
Ка пе – ски ни!) и ко ман де за из во ђе ње рад њи са оруж јем (нпр. К но-зи!, Па ли!, 
Уко чи – пу шку!). Бу ду ћи да све вој не ко ман де због ди рек тив ног зна че ња има-
ју им пе ра тив ну фор му, ау тор их да ље кла си фи ку је на оне са екс пли цит ном 
им пе ра тив ном фор мом (нпр. Че та, на пред – марш!, На ме сту – вољ но!, Ка пе 
– ски ни!) и на оне са им пли цит ном им пе ра тив ном фор мом (нпр. На ле во – 
круг!, О де сно ра-ме!, У – по ти љак!).

8. У за кључ ним раз ма тра њи ма ау тор син те ти ше за кључ ке до ко јих је 
до шао ана ли зи ра ју ћи срп ску вој ну лек си ку и тер ми но ло ги ју пре ма раз ли чи-
тим аспек ти ма (пре све га лек сич ко-се ман тич ком и де ри ва то ло шком). На кра ју 
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на во ди ве о ма ко ри стан ре ги стар вој не лек си ке и тер ми но ло ги је, ко ји об у-
хва та ин вен тар свих тер ми но је ди ни ца ко је су у мо но гра фи ји пре зен то ва не. 

9. На кра ју мо же мо за кљу чи ти да је др Вла дан Јо ва но вић ус пео у на сто-
ја њу да сво јом мо но гра фи јом дâ „до при нос лин гви стич ком осве тља ва њу 
срп ског тер ми но ло шког си сте ма” (стр. 17). Вред ност овог де ла не ле жи пак 
са мо у све о бу хват ном са гле да ва њу про у че не тер ми но ло шке те ма ти ке већ и 
у бо гат ству је зич ке гра ђе, пре до че них иде ја и пу те ва ко ји во де до њи хо вих 
оства ре ња. Уве ре ни смо да ће књи га Срп ска вој на лек си ка и тер ми но ло ги ја 
би ти под јед на ко на пол зу ка ко они ма ко је се је зи ком ба ве про фе си о нал но, 
та ко и при пад ни ци ма Вој ске, чи ји је дис курс у њој де таљ но об ра ђен.

Ана Ма ца но вић

Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ
Лек си ко граф ски од сек

Ђу ре Јак ши ћа 9, 11000 Бе о град, Ср би ја
ran dje lo vi ca na@yahoo.com

UDC 811.163.41’373.7(049.32) 

Stra hi nja Ste pa nov. Aser tiv nost, re le vant nost i ža nr (ana li za pred iz bor nih  
po li tič kih go vo ra). No vi Sad: Fi lo zof ski fa kul tet, 2016, 215 стр.

Књи га Стра хи ње Сте па но ва, под на сло вом Асер тив ност, ре ле вант ност 
и жа нр (ана ли за пред из бор них по ли тич ких го во ра), про ис те кла из исто и ме-
не док тор ске ди сер та ци је, об ја вље на је 2016. го ди не у окви ру еди ци је Те зе 
Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду, а са др жи пет по гла вља, уз пред го вор, 
ре зи ме, по пис из во ра и ли те ра ту ре.

1. У про е ми ју му, или пред го во ру, дат је вр ло кра так пре глед са др жа ја 
сва ког од пет по гла вља сту ди је, с по себ ним освр том на са став при ку пље не 
гра ђе и обра зло же ње о по тре ба ма и ци ље ви ма ис тра жи ва ња. На ро чи та па-
жња је по све ће на пој мов ном си ту и ра њу асер ти ва као исти ни тих су до ва ко ји 
вре де асер тор но, јер асер ти ви исто вре ме но слу же и за пру жа ње ин фор ма ци ја 
о ка квом чи ње нич ном ста њу али и за су бјек тив но вред но ва ње да тог чи ње-
нич ног ста ња. 

2. Пр во по гла вље сту ди је, на сло вље но Кључ ни те о риј ски пој мо ви: је зик 
– дис курс – по ли ти ка, по слу жи ло је ау то ру да пред ста ви свој кон цеп ту ал ни 
и те о риј ско-ме то до ло шки оквир, ко ји од ре ђу ју три ко ор ди нат не тач ке, или 
те ме, а то су је зик, дис курс и по ли ти ка, при че му сво је ис тра жи ва ње пре у-
сме ра ва на би нар не ре ла ци је ме ђу по ме ну тим дру штве ним по ја ва ма, раз ма-
тра ју ћи пој мо ве је зи ка по ли ти ке и је зи ка у по ли ти ци, по ли тич ког је зи ка и 
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по ли тич ког дис кур са, с на ро чи тим освр том на до ми нант не ста во ве у ло ги ци, 
фи ло зо фи ји, со ци о ло ги ји, по ли ти ко ло ги ји, со ци о лин гви сти ци, фи ло зо фи ји 
је зи ка, кри тич кој ана ли зи дис кур са и сл., пре ма Чил то ну и Шеф не ру, Ха бер-
ма су, Фер кла фу, Фу коу, Дик ма ну, Ван Деј ку, Во да ко вој итд.

Без об зи ра на све мо гу ће и при том раз ли чи те при сту пе овом фе но ме ну, 
ау тор пре у зи ма и за сту па став да је са свим уте ме ље но го во ри ти о по ли тич-
ком дис кур су, а као кључ не кри те ри ју ме на во ди уче сни ке у ко му ни ка ци ји, 
њи хо ве уло ге и ци ље ве, свр ху, кон текст, дис курс не стра те ги је и је зич ке фор-
ме и струк ту ре. Сле де ћи ис тра жи ва ња Ван Деј ка, С. Сте па нов на во ди да су 
кључ на обе леж ја по ли тич ког дис кур са те ма (тзв. по ли тич ка те ма), су пер-
струк ту ре и тек сту ал на схе ма (уста ље не фор ме и устрој ство тек ста), ми кро-
се ман тич ке струк ту ре (зна че ња на лек сем ском, син таг мат ском и кла у зал ном 
ни воу), ре че нич на ор га ни за ци ја тек ста и син так са (гра ма тич ка ор га ни за ци ја 
ре че ни це, ред ре чи и сл.), уло га кон тек ста (окру же ње, вр сте до га ђа ја итд.). С 
дру ге стра не, ис ти че ау тор, тер ми но ло шке син таг ме је зик у по ли ти ци и је зик 
по ли ти ке тре ба до ве сти у ве зу са свој стви ма је зич ког си сте ма у раз ли чи тим 
ти по ви ма по ли тич ких тек сто ва, од но сно на чи ни ма и об ли ци ма упо тре бе је-
зи ка у по ли тич кој прак си. 

3. У дру гом по гла вљу сту ди је, Раз ли чи ти при сту пи у про у ча ва њу по ли-
тич ког дис кур са, ау тор да је осврт на исто ри ју ба вље ња по ли тич ким дис кур сом, 
или по ли то лин гви сти ком, у Фран цу ској (нпр. Фу ко, Ал ти се), Не мач кој (нпр. 
Во дак), Ру си ји (нпр. Бу дим, Ба ра нов и Чу ди мов) и у ан гло сак сон ском све ту 
(нпр. Чил тон и Шеф нер), али и на до ми нант не ме то де ана ли зе по ли тич ког 
дис кур са, од си стем ско је зич ког до ре то рич ког ти па, ка кве су, на при мер, 
ана ли за са др жа ја, ко ја се те ме љи на пра ће њу фре квен ци је ре чи или дру гих 
сег ме на та тек ста, лек сич ко-се ман тич ка ана ли за, ко ја се од ли ку је те жњом 
да се раш чла ни зна че ње ре чи, за тим со цио-се ми о тич ки мо дел, ко јим се на-
сто ји утвр ди ти ка ко дру штве на прак са кон стру и ше зна че ње, ког ни тив на 
лин гви сти ка, ко ја је усме ре на на ког ни тив ну осно ву про дук ци је и ре цеп ци је 
по ли тич ког дис кур са, за тим ре то рич ко-жан ров ска ана ли за, ко ја је усред сре-
ђе на на ути цај ме ди ја на је зик и стил го во ра и сл.

На при ме ру јед ног пар ла мен тар ног го во ра, да ље у истом по гла вљу, С. 
Сте па нов про ве ра ва при мен љи вост и огра ни че ња по је ди них те о риј ско-ана-
ли тич ких мо де ла, као што је, већ кла сич ни, Грај сов мо дел ко му ни ка ци је и, 
у окви ру ње га, на че ло ко о пе ра ци је, за тим те о ри ја ре ле вант но сти пре ма на-
че ли ма М. Ари јел, Спер бе ра и Вил со на и сл., или пак Фо ко ни је о ва и Тар не-
ро ва те о ри ја пој мов не ин те гра ци је, те кри тич ка ана ли за дис кур са сход но 
те о риј ским мо де ли ма Н. Фер кла фа, Т. ван Деј ка, Р. Во дак итд.

За кљу чу ју ћи ово по гла вље ау тор се опре де љу је за Ван Деј ко ву де фи ни-
ци ју по ли тич ког дис кур са, у ко јој је кон тек сту ал ни кри те ри јум до ми нан тан, 
јер ни кон вер за ци о не мак си ме, ни им пли ка ту ре, ни пој мов не ин те гра ци је, 
као ни дис курс не стра те ги је не омо гу ћу ју пре ци зни ју ди фе рен ци ја ци ју по-
ли тич ког дис кур са од дру гих дис курс них ти по ва, бу ду ћи да ни су има нент но 
свој ство ни јед ног од њих. С дру ге стра не, због спе ци фич не уло ге го вор ни ка, 
ње го вог ин сти ту ци о нал ног по ло жа ја, на чи на упо тре бе је зи ка те ци ље ва и 
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ефе ка та ко му ни ка ци је, по ли тич ки дис курс је сте дру га чи ји од дру гих, што 
оправ да ва ње го во цен трал но ме сто у овом ис тра жи ва њу.

4. У тре ћем по гла вљу књи ге, По ли тич ки го вор и кон струк тив ни по тен-
ци јал асер ти ва, да је се по да так да је цен трал но ме сто у њој до де ље но асер ти-
ви ма у по ли тич ким го во ри ма на пред из бор ним кон вен ци ја ма, те да је осам 
та квих го во ра узе то у раз ма тра ње, одр жа ним у пред из бор ној кам па њи 2012. 
го ди не.

4.1. Ау тор се нај пре окре ће про бле му пој мов ног и тер ми но ло шког од ре-
ђе ња жан ра, ука зу ју ћи да су жан ро ви, за пра во, ап страк ци је на ста ле из спе-
ци фич них со цио-кул тур них си ту а ци ја, те да пред ста вља ју кон вен ци о на ли-
зо ван на чин ко му ни ка ци је, оства ре не с ја сним ци љем, при че му се упра во на 
осно ву до ми нант ног си ту а ци о ног или пак је зич ког ка рак те ра и да ју до след но 
раз ли ко ва ти жа нр и текст.

Упра во си ту а ци о ну и је зич ку ме ђу за ви сност по ка зу је по ли тич ки го вор, 
бу ду ћи да се у ње му мо гу пра ти ти по ја ве ко хе зи је, ко хе рен ци је, ин тер тек сту-
ал но сти, ути цај кон тек ста на ње го во кон стру и са ње, хи бри ди за ци ја и иде о-
ло ги за ци ја жан ро ва и сл. Глав на жан ров ска обе леж ја по ли тич ког го во ра су 
јед но смер ност (го вор ник из ла же од ре ђе не иде је, док их са го вор ник/слу ша-
лац са мо при хва та или не при хва та), ком плек сност и обим ност (дру ги је од 
дру гих жан ров ских ти по ва у по ли тич ком дис кур су) те си ту а ци о на усло вље-
ност (ре а ли зу ју се на пред из бор ним по ли тич ким кон вен ци ја ма). 

4.2. Осла ња ју ћи се на Ости но ва и Сер ло ва фи ло зоф ска раз ма тра ња го-
во р них чи но ва, ау тор нај пре утвр ђу је де но та тив ни оквир пој ма асер ти ва, 
при че му је за ње га од по себ ног зна ча ја да се утвр ди ило ку ци о на сна га асер-
ти ва. У том сми слу се на ме ће по тре ба да се утвр ди сте пен по сле ди це ко ја 
про ис ти че из од ре ђе ног го вор ног чи на, а то су оба ве зе ко је се пре у зи ма ју. 
Ау тор се ослања у сво јој ана ли зи са мо на оне асер ти ве ко ји ма се из но се вред-
но сне оце не о ка квом ста њу ства ри, а не и на оне ко ји ма се по сти же им пе ра-
тив на ило ку ци о на сна га или пак на кон ди ци о нал не или мо да ли зо ва не асер-
ти ве. Осим то га, при ступ за ко ји се опре де љу је је сте са др жин ски, од но сно 
си стем ско функ ци о нал ни или лек сич ко-гра ма тич ки, пре ма Хали де је вим и Бо-
гран до вим схва та њи ма, а глав ни раз лог ле жи у то ме да по ме ну ти ау то ри је зик 
не по и ма ју са мо као ин стру мент у вер бал ном оп хо ђе њу већ и као тво рач ко 
сред ство ко јим се кон стру и ше људ ско ис ку ство, што да је мо гућ ност да се 
ука же на, ка ко ка же ау тор, стра те шку упо тре бу асер ти ва.

4.3. За тим, ру ко во де ћи се лек сич ко се ман тич ким свој стви ма но си о ца 
про по зи ци о ног зна че ња, гла го ла, С. Сте па нов из во ди се ман тич ку кла си фи-
ка ци ју про це са, а то су: спо ља шњи про це си, уну тра шњи про це си, ре ла цио-
ни про це си и ко му ни ка тив но-екс пре сив ни про це си.

Ау тор у спо ља шње про це се увр шта ва оне дис по зи тив не, ко ји ма се са мо 
име ну ју рад ње, оп ште и спе ци фич не, као што су оп ште ди спо зи тив ни (вр ши-
ти, чи ни ти, ра ди ти итд.), про дук тив но-тран сфор ма тив ни (гра ди ти, ство-
ри ти и сл.) и де струк тив ни (уки ну ти, упро па сти ти и сл.), ди стри бу тив не, 
ко ји озна ча ва ју раз ли чи те по се сив не од но се (ку пи ти, про да ти, укра сти, 
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из гу би ти итд.), за тим, као нај за сту пље ни ју гру пу, со ци ја тив но-ин тер пер со-
нал не (са ра ђи ва ти, ми ри ти се и сл.), ко ји ма се ре гу ли шу од но си из ме ђу по-
је ди на ца или гру па, и кур зив не (ићи, уста ти итд.), ко ји озна ча ва ју кре та ња 
или по ло жај пој мо ва у про сто ру.

Ме ђу уну тра шње про це се С. Сте па нов убра ја ког ни тив не (зна ти, ми сли-
ти, схва ти ти итд.), пер цеп тив не (ви де ти, гле да ти, чу ти и сл.) и емо тив но-
-ком пен за тор не про це се (во ле ти, сти де ти се, упла ши ти се итд.), ко ји ујед но 
пред ста вља ју и нај број ни ју гру пу.

Из ван по ме ну те две оп ште гру пе, спо ља шњих и уну тра шњих про це са, 
на шли су се ре ла ци о ни и ко му ни ка тив но-екс пре сив ни про це си, као пре ла-
зне или хи брид не вр сте про це са. Ме ђу ре ла ци о не про це се, та ко, ау тор убра ја 
оне ег зи стен ци јал не (има ти, по сто ја ти и сл.), по се сив не (има ти итд.), иден-
ти фи ка ци о не (при па да ти и сл.), те ева лу а тив но-атри бу циј ске и цир кум стан-
ци јал не, ко ји у ве ли кој ме ри за ви се од ти па и са ста ва пре ди ка та а не зна че ња 
гла го ла, нпр. ни смо тра ди ци о на ли сти, на по гре шном је пу ту, под не бом Евро-
пе је итд. У по след њу гру пу, ме ђу ко му ни ка тив но-екс пре сив не про це се, спа-
да ју гла го ли ко ји ма се у вер ба ли зо ва ном об ли ку из но си вред но сна оце на ка квог 
са др жа ја (хва ли ти, псо ва ти итд.).

По себ на па жња у ово ме по гла вљу по све ће на је не ким гра ма тич ким тран-
сфор ма ци ја ма ко је су ти пич не за асер ти ве, као што је де про це су а ли за ци ја, 
углав ном ког ни тив но-ин те лек ту ал них и со ци јал них ак тив но сти, ко ја се у 
је зи ку ис по ља ва у ви ду но ми на ли зо ва них ис ка за, ко ји ма се о про це си ма го-
во ри као о пред ме ти ма или ства ри ма, што је у скла ду са ког ни ти вим ме ха-
ни зми ма пер со ни фи ка ци је и суп стан ци ја ли за ци је. Ау тор до да је да ове де-
ак ти ви ра не рад ње по ста ју ква ли фи ка ти ви, да кле стал ни ква ли те ти ак те ра 
и дру штве них си сте ма, нпр. Бор ба је наш на чин ми шље ња итд.

Уз де про це су а ли за ци ју, у асер ти ви ма се као чест син так сич ко-се ман тич-
ки по сту пак сре ће и де а ген ти за ци ја, упра во као ре зул тат де про це су а ли за ци-
је, за хва љу ју ћи ко јој но ми на ли омо гу ћу ју уки да ње или бри са ње од го ва ра-
ју ћих гла гол ских ар гу ме на та. Де аг не ти за ци ја отва ра пут за евен ти за ци ју, 
ег зи стен ци ја ли за ци ју и на ту ра ли за ци ју про це са, као нпр. Ср би ја је до жи ве ла 
не ко ли ко по ра за, До шло је до да љег уну тра шњег раз би ја ња Ср би је и сл.

Осим на чи на на ко ји се пред ста вља ју про це си, би тан део по ли тич ког 
дис кур са је сте и укљу чи ва ње ак те ра у си ту а ци ју, при че му се ова мре жа 
иден ти фи ка то ра са сто ји из хи је рар хи зо ва них еле ме на та у би нар ним опо зи-
ци ја ма: уоп ште но и спе ци фич но, аси ми ла ци ја и ин ди ви ду а ли за ци ја, асо ци-
ја ци ја и ди со ци ја ци ја, но ми на ци ја и ка те го ри за ци ја, ап страк ци ја и опред ме-
ћи ва ње итд.

4.4. У че твр том сег мен ту ово га по гла вља, ау тор се ба ви ди стри бу тив ним 
свој стви ма лич них за ме ни ца у по ли тич ком дис кур су, ко је су сиг нал укљу-
чи ва ња или ис кљу чи ва ња по је ди них ак те ра у ка кву за јед ни цу, али су исто-
вре ме но и огле да ло мо ћи, иден ти те та и од но са у ка квој за јед ни ци.

По себ но је упа дљи во ме сто и уло га лич не за ме ни це пр вог ли ца мно жи-
не – ми, ко ја мо же има ти и ин клу зив ну и екс клу зив ну уло гу, при че му иден-
ти фи ко ва ној за је ди ни ци мо гу при па да ти сви ак те ри си ту а ци је, или се пак 
уче шће не ких ис кљу чу је, а то под јед на ко мо гу би ти и го вор ник и са го вор ник, 
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ис ти че С. Сте па нов. Шта ви ше, лич ном за ме ни цом пр вог ли ца мно жи не се, 
уз ис ти ца ње ко о пе ра тив но сти, на вр ло еле ган тан и суп ти лан на чин ди стри-
бу и ра од го вор ност, тј. пре ра спо ре ђу је са го вор ни ка на све уче сни ке ко му-
ни ка ци је.

На су прот лич ној зем ни ци ми, за ме ни ца ја упра во ис ти че уло гу го вор-
ни ка или ње го ву ан га жо ва ност или по све ће ност у ка квој си ту а ци ји. За то се, 
ваљ да, та ко рет ко и сре ће у по ли тич ким го во ри ма. Ипак, уко ли ко сте пен 
пер су а зив но сти за ви си упра во од лич ног ан га жо ва ња го вор ни ка, та да је ова 
за ме ни ца го то во не за мен љи во је зич ко сред ство.

Дру ге за ме ни це, на ро чи то ви, из у зет но су рет ке, али се ипак ја вља ју 
ка да се од са го вор ни ка, тј. пу бли ке, оче ку је ка ква ре ак ци ја или их го вор ник 
мо ти ви ше на де ла ње. За раз ли ку од ви, за ме ни ца они је са свим уо би ча је на 
ра ди по сти за ња кон тра ста, ко ји ма се упу ћу је на по ли тич ке про тив ни ке ко ји 
се на сто је дис ква ли фи ко ва ти.

4.5. Пе ти део тре ћег по гла вља раз ма тра функ ци о ни са ње асер ти ва у 
ве за ном тек сту, што и је сте њи хо во при род но окру же ње. Они су упра во тај 
ко хе зив ни еле мент у ис ка зу ар гу мен та циј ске схе ме.

Ар гу мен та ци ја се по сма тра као по се бан вид ко му ни ка ци о не де лат но сти, 
чи је окви ре од ре ђу ју дру штве не и кул тур не нор ме, док ње на функ ци о нал на 
свој ства има ју не по сред ног ути ца ја на то да се она ис ти че као спе ци фич на 
фор ма за са вла да ва ње или от кла ња ње смет њи у ко му ни ка ци ји. Ау тор, ру ко-
во де ћи се Тул ми но вим мо де лом ар гу ме та циј ских схе ма, да је њи хо ве ста тич ке 
ком по нен те, ко јих има шест, а то су: те за или тврд ња, ар гу мент, пра ви ло, 
по др шка пра ви лу, оце на и оквир.

У на став ку овог пот по гла вља ау тор да је не ко ли ко оглед них при ме ра 
на ко ји ма утвр ђу је функ ци о нал ност Тул ми но вих ар гу мен та циј ских схе ма. 
У том сми слу, ау тор се слу жи не ко ли ким опе ра ци ја ма ко ји ма се омо гу ћу је 
утвр ђи ва ње ма кро про по зи ци о них и ми кро про по зи ци о них струк ту ра у тек-
сту, а то су бри са ње, до да ва ње, суп сти ту ци ја и пер му та ци ја.

Ана ли зом ар гу ме та циј ских схе ма оглед них при ме ра, ау тор уста но вља ва 
да је уло га асер ти ва да се обез бе де до ка зи и из ве ду од го ва ра ју ћи за кључ ци, 
при че му тек њи хо ва кон тек сту а ли за ци ја омо гу ћу је да се раз ре ши не ек спли-
цит ност ар гу ме та циј ске схе ме по ли тич ког го во ра. Шта ви ше, С. Сте па нов 
фор му ли ше пра ви ло по ком је ре дук ци ја еле ме на та ар гу мен та циј ских схе ма 
ве ћа што је ви ши сте пен по зна то сти кон тек ста. 

5. Прет по след ње, че твр то по гла вље сту ди је, Асер тив – на ра тив – сло-
ган, ба ви се ме стом на ра ти ва у струк ту ри по ли тич ког го во ра, од но сно ње го-
вом ве зом са по ли тич ким сло га ни ма.

Уло га на ра ти ва, умет ну тог у струк ту ру по ли тич ког го во ра, је сте да се 
ре фе ри ше о не ким до га ђа ји ма вред ним па жње, под јед на ко ин те ре сант ним 
или из не на ђу ју ћим. На ра тив, да кле, мо ра би ти и за ни мљив и ре ле ван тан у 
да том по ли тич ком тре нут ку. На ра ти ви углав ном слу же за са мо и ден ти тет ски 
опис, јер се вр ло че сто у са да шњо сти пре пли ћу то по си из про шло сти или 
бу дућ но сти, ко ји су угра ђе ни у го вор ни ко ве ле ги ти ма циј ске и ре пре зен та-
циј ске стра те ги је да при ка же сво је лич не ква ли те те, пред но сти итд. На тај 
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на чин се, пре ма Чил то ну, кре и ра ју дис курс ни све то ви ко ји тре ба да ко ре-
спон ди ра ју са дис курс ним све то ви ма са го вор ни ка, тј. по ли тич ких при ста-
ли ца и по тен ци јал них гла са ча.

По след ња сек ци ја ово га по гла вља ба ви се по ли тич ким сло га ни ма као 
ми кро тек сту ал ним фор ма ма, по сма тра ним у од но су пре ма по ли ти ком го во ру, 
на ро чи то њи хо вим струк тур ним обе леж ји ма, ко му ни ка тив ним функ ци ја ма, 
дис курс ним стра те ги ја ма и сл., при че му ау тор утвр ђу је да су асер ти ви при-
год ни ји сло га ни ма ко ји ма се ис ти чу кључ не по ли тич ке те ме или ко ји слу же 
да се из гра ди по ли тич ки имиџ по је дин ца или стран ке. Ме сто у књи зи сло-
га ни су се би обез бе ди ли јер је реч о па ра зит ском жан ру ко ји про из и ла зи из 
дру гих вр ста тек сто ва чи ја је за јед нич ка уло га да про да ју иде је. 

Ау тор за по ли тич ки сло ган твр ди да је при мар но пси хо ло шка по ру ка, 
јер му је глав ни циљ да ис так не и из дво ји, од но сно да учи ни ви дљи ви јим не ку 
стран ку и ле ги ти ми зу је ње ну глав ну по ли тич ку иде ју. Он је исто вре ме но 
ак ту а ли за тор и фо ка ли за тор по ли тич ког је згра јед не пар ти је, јер се у од но су 
на по ли тич ки го вор по ста вља као ње го ва ма кро про по зи ци ја.

На осно ву си ту а ци о не, ко му ни ка ци о не, зна чењ ске и функ ци о нал не 
ве зе сло га на и по ли тич ког го во ра, ау тор за па жа да спон та ност и не при пре-
мље ност ни су од ли ке по ли тич ког го во ра.

6. По след ње, и нај кра ће, по гла вље у књи зи је су За кључ на раз ма тра ња, 
у ко јем ау тор на гла ша ва да су асер ти ви ре ле вант ни за жа нр по ли тич ког го-
во ра, као и да жа нр бит но детерминише са др жај асер ти ва, јер им од ре ђу је 
ре ле вант ност и вред ност. Да кле, ве за из ме ђу асер ти ва и жан ра је дво смер на 
– жа нр функ ци о на ли зу је асер ти ве, док асер ти ви до при но се фор ми ра њу од-
ре ђе ног ти па тек ста, тј. жан ра.

7. Приказа на сту ди ја, фи ло зоф ско-лин гви стич ке при ро де, пре вас ход но 
због глав не те ме и на чи на ње не об ра де, спро ве де на је са свим узор но, на ви-
со ком ака дем ском и на уч ном ни воу. Она ће за си гур но би ти ва жна упо ри шна 
тач ка у да љим по ли то лин гви стич ким ис тра жи ва њи ма, по себ но што у њој тео-
риј ска раз ма тра ња има ју цен трал но ме сто. Осим то га, ова нам књи га пре-
до ча ва да су дис курс не стра те ги је уни вер за ли је, као и да раз ли чи те дру-
штве но-по ли тич ке окол но сти ути чу са мо на из бор мо ти ва, или то по са, те да 
оп ште ва же ће ар гу мен та циј ске схе ме у по ли тич ким го во ри ма во де увек истом 
ци љу – ис трај ном убе ђи ва њу, све сном упра вља њу и суп тил ном ма ни пу ли са њу.

Ми ли вој Ала но вић

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

mi li voj.ala no vic@sbb.rs
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UDC 821.163.41.09 Andrić I. (082) 

АН ДРИ ЋЕ ВИ ЗНА КО ВИ
Bran ko To šo vić (Hg./ur.). An dri će vi zna ko vi. An drićs Ze ic hen.  

An drić-Ini ti a ti ve 9. Graz – Ba nja lu ka – Be o grad: In sti tut für Sla wi stik  
der Karl-Fran zens-Universität Graz – Na rod na i uni ver zi tet ska bi bli o te ka  

Re pu bli ke Srp ske – Svet knji ge – nmli bris, 2016, 810 стр.

1. Те мат ски збор ник Ан дри ће ви зна ко ви са др жи ре фе ра те са оп ште не на 
9. сим по зи ју му у Гра цу, одр жа ном од 24. до 26. сеп тем бра 2015. го ди не, на 
те му Ан дри ће ви Зна ко ви: Иво Ан дрић као ми сли лац, фи ло зоф, пси хо лог, ло-
ги чар и есте та. По ред на ве де ног, у збор ни ку се на ла зе и ра до ви ко ји су спе-
ци јал но при пре мље ни у окви ру ме ђу на род ног про јек та An drić-Ini ti a ti ve: Иво 
Ан дрић у европ ском кон тек сту (2007–2015). Тек сто ви су по све ће ни раз ли-
чи тим аспек ти ма пи шче вог опу са и по де ље ни су у се дам те мат ских кру го ва: 
Оп шти дио, Ан дри ће ви књи жев ни зна ко ви, Ан дри ће ви је зич ки зна ко ви, Ан дри-
ће ви зна ко ви из ван „Зна ко ва”, Окру гли сто, Још о Ан дри ће вој „Авли ји” и 
„Хро ни ци” и При ло зи. Збор ник са др жи укуп но 48 ра до ва, чи ји су ау то ри 
струч ња ци за књи жев ност, је зик и кул ту ру из осам зе ма ља (Ау стри ја, Бо сна 
и Хер це го ви на, Цр на Го ра, Хр ват ска, Ру му ни ја, Ру си ја, Укра ји на и Ср би ја). 
Ра до ви су пи са ни на срп ском и на хр ват ском је зи ку, из у зев јед ног ра да на 
ру ском и јед ног на не мач ком је зи ку.

2. Пр ви оде љак но си на зив Оп шти дио, а чи ни га са мо је дан рад – Ан дри-
ће ви „Зна ко ви” људ ских зна ко ва. Ау тор Бран ко То шо вић, ко ји је и уред ник 
збор ни ка, ис пи ту је ов де пи шче во ви ђе ње и ту ма че ње чо ве ка у де лу Зна ко ви 
по ред пу та. Збор ник је уо кви рен ње го вом реч ју, бу ду ћи да он пот пи су је и 
по след њи текст у ње му. 

3. Нај о бим ни ји део збор ни ка но си на слов Ан дри ће ви књи жев ни зна ко ви. 
Овај оде љак са др жи 29 ра до ва ко ји се са ста но ви шта на у ке о књи жев но сти 
ба ве раз ли чи тим те ма ма ве за ним за ства ра ла штво Иве Ан дри ћа. По гла вље 
отва ра рад Ма па Ан дри ће вих зна ко ва Сне жа не С. Ба шча ре вић, ко ја у Зна ко-
ви ма по ред пу та про на ла зи прин ци пе пи шче ве фи ло зо фи је, са на сто ја њем да 
их пре по зна и у оста лим ње го вим де ли ма, а ве зом Зна ко ва и дру гих Ан дри ће-
вих оства ре ња ба ви се и текст Тра го ви „Ex Pon ta” и „Не ми ра” у „Зна ко ви ма 
по ред пу та” Јо ва не Да ви до вић, ко ји до но си и ме то дич ку об ра ду ове те ме. Ме-
то дич ког је ка рак те ра и чла нак Озрен ке Фи шић – Про пи ти ва ње ини ци ја циј ских 
стра хо ва од ра ста ња кроз би бли о те ра пиј ско ис ку ство чи та ња и из вед бе ни 
пер фор ма тив Ан дри ће ве при по вјет ке „Ку ла”, ко ји са др жи при мер екс пе ри-
мен тал ног школ ског ча са на ко ме је ко ри шћен би бли о те ра пиј ски при ступ.

У ра ду Ме диј ска тран спо зи ци ја „Зна ко ва по ред пу та” ау тор ке Би ља не 
Бра нић Ла ти но вић ана ли зи ра не су по зо ри шне адап та ци је, те те ле ви зиј ска 
и ра диј ска адап та ци ја да тог де ла, а дра ма ти за ци јом Ан дри ће ве про зе де ли-
мич но се ба ви ла и На та ша Гли шић у члан ку Очев за вет у све ту ла жи и 
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об ма не (мо тив твр ди це у Ан дри ће вом ро ма ну „Го спо ђи ца”), по ред то га што 
об ра ђу је уни вер зал ни књи жев ни мо тив твр ди це. 

Ли ди ја Чо ле вић пред ста ви ла је ме ста и објек те ко ји се ве зу ју за вре ме 
пи шче вог кон зул ског бо рав ка у Ру му ни ји као исто риј ски ва жне ло ка ци је 
ко је по се ду ју ста тус обје ка та се ћа ња и за у зи ма ју по себ но ме сто у књи жев ном 
де лу и све сти ло кал ног ста нов ни штва (Зна ко ви Ива Ан дри ћа у Бу ку ре шту). 
Кул тур ни кон так ти Ср би је и Ру му ни је до так ну ти су као те ма и у ра ду Ре цеп-
ци ја де ла Ива Ан дри ћа у Ру му ни ји ау тор ке Ок та ви је Не дел цу. Ов де се по себ-
на па жња по све ћу је пре во ди ма Ан дри ће вих књи га на ру мун ски и на чи ну 
пред ста вља ња овог пи сца у лек си ко ни ма, ен ци кло пе ди ја ма и раз ли чи тим 
сту ди ја ма. 

У овом по гла вљу на ла зе се и ра до ви ко ји у цен тар по сма тра ња ста вља ју 
пи шче ве по гле де на раз ли чи та жи вот на и књи жев на пи та ња, као и на од нос 
пре ма љу ди ма и ствар но сти уоп ште. Ис пи та на је ње го ва кон цеп ци ја вре ме на 
(На та ша Дра ку лић, По на вља ње и ци клич но кре та ње у Ан дри ће вим „Зна ко ви-
ма по ред пу та”) и „на шег” ге о кул тур ног про сто ра (Да вор Ду кић, Ка рак те-
ро ло шка ау то пре доџ ба: „на ши љу ди” у Ан дри ће вим „Зна ко ви ма”), по гле ди на 
пи та ња ре ли ги је и ду хов но сти (Оли ве ра Ра ду ло вић, Ан дри ће ви за пи си на ду-
хов не те ме у „Зна ко ви ма по ред пу та”), те ње гов по не кад кон тра дик то ран од нос 
пре ма чо ве ку и сли ка све та (Ми ла на По уч ки, Ан дри ћев по глед на св(иј)ет у 
„Зна ко ви ма по ред пу та”; Ок са на Ле онтьев а, Се ман ти ка ка те го ри алных 
уз лов в этноп си хо ло ги че ской кар ти не ми ра Ан дри ча). У члан ку Ан дри ћев про-
фил (Чи та ју ћи „Зна ко ве по ред пу та”) Ву ка Ђор ђе ви ћа про у че ни су ста во ви 
пи сца пре ма ме ди ји ма и про бле му пи та ња и од го во ра, а кроз рад Бај рон у 
Син три и те о ри ја мо гу ћих све то ва ау тор ка Сне жа на Ми ло је вић ко ри сти ла 
је ме то до ло шку апа ра ту ру те о ри је мо гу ћих све то ва ка ко би ис пи та ла пи шче-
ву иде ју о пре ва ги те ле сног над оста лим сег мен ти ма чо ве ко ве лич но сти.

Из два ја се и не ко ли ко чла на ка ко ји по ре де Ан дри ћев по глед на свет са 
ви ђе њи ма дру гих ау то ра – са Ге те ом је но бе ло вац де лио пан те и стич ко схва-
та ње све та (Ја сми на Ђон ла гић, Ди са ње дво стру ка ми лост је су шта), а слич но 
Шек спи ру, на жи вот је гле дао као на илу зи ју (Је ле на Рат ков Квоч ка, Тра гич на 
игра на по зор ни ци жи во та у „Зна ко ви ма по ред пу та” Иве Ан дри ћа). По зи-
ци о ни ра ње при по вед ног ја и од нос пре ма при пад но сти гру пи ис пи та ни су 
па ра лел но код Ан дри ћа и М. Кр ле же (Бо рис Шкворц, Себ ство и има ги/на-
ци ја: ја и ми у Ан дри ће вим „Зна ко ви ма по ред пу та” и Кр ле жи ним „Дав ним 
да ни ма”).

Два ау то ра об ра ђи ва ла су Зна ко ве као ау то по е тич ке ко мен та ре ва жне 
за раз у ме ва ње це ло куп ног пи шче вог опу са – Ми лош М. Ђор ђе вић, у ра ду 
Ши фре Ан дри ће ве по е ти ке („Зна ко ви по ред пу та”) и Ана Му мо вић, у ра ду 
Ан дри ће ви „Зна ко ви” као ау то по е тич ки ко мен та ри. Пе ри на Ме ић ба ви ла се 
мо тив ским, те мат ским и функ ци о нал ним срод но сти ма да тог де ла и мит ских 
струк ту ра у тек сту под на сло вом Ан дри ће ви „Зна ко ви по ред пу та” и по е-
ти ка ми та. 

Об ра ђе ни су и мо ти ви стра ха и мр жње, у ра до ви ма Стра хо ви у на ма и 
у „Зна ко ви ма” (Ана Чо ли на) и Ан дрић: пре ва зи ла же ње мр жње (Ири на Ива-
но ва), а по је ди ни сим бо ли ана ли зи ра ни су кроз по ре ђе ње са ста ро ви со ко не-
мач ким ро ма ни ма у ра ду Ан дри ће ви „Зна ко ви по ред пу та”: пла ни на, мост, 
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сте пе ни це, пу сти ња (За не та Сам бу њак). Из угла се ман ти ке и ме ди та тив не 
про зе Зна ко ва по сма тра ни су и раз ли чи ти аспек ти ро ма на Про кле та Авли ја 
и сим бо ли авли је, кру га и ока ко ји се у ње му ја вља ју (На та ша Спа сић, До ми-
нант ни сим бо ли Ан дри ће ве „Авли је” са гле да ни кроз при зму ме ди та тив не 
про зе из „Зна ко ва по ред пу та”).

По след њи део по гла вља са др жи низ ра до ва до не кле фи ло зоф ског ка рак-
те ра у ко ји ма се ис ти чу ре флек си фи ло зоф ских по став ки у Ан дри ће вој про-
зи и раз ли чи та пи та ња есте ти ке (Бра ни сла ва В. Ва сић Ра ко че вић, Ан дрић у 
свје тлу ег зи стен ци ја ли зма („Зна ко ви по ред пу та” и осно ве Кјер ке го ро вих 
и Хај де ге ро вих фи лозо фских по став ки); Ол га Во ји чић-Ко ма ти на, Пра те ћи 
Ан дри ће ве „Зна ко ве по ред пу та”; Ве сна Ву ки ће вић Јан ко вић, Ан дрић као 
есте ти чар: естет ски на чин осми шља ва ња и сли ка ња сви је та). Раз мо тре на 
је и струк ту ра фраг ме на та де ла из пер спек ти ве за ко ни то сти ло гич ког за кљу-
чи ва ња (Ве сна Вој во дић Ми тро вић, Сен тен ци о нал ност у Ан дри ће вим „Зна-
ко ви ма по ред пу та”). По след њи рад, под на сло вом Фи ло зоф ска ту ма че ња у 
об ли ку афо ри за ма Ан дри ћа и Фој хтер сле бе на, од но сно Ге теа ау тор ке Ами ре 
Жми рић, на пи сан је на не мач ком је зи ку и ука зу је на слич но сти из ме ђу пи-
та ња ко ји ма су се ба ви ла два ау то ра.

4. Тре ћи оде љак но си на зив Ан дри ће ви је зич ки зна ко ви и са др жи 9 ра до-
ва ко ји се ба ве раз ли чи тим аспек ти ма пи шче вог де ла са лин гви стич ке тач ке 
гле ди шта. Пр ви текст у одељ ку је сте при лог Ми ла на Ај џа но ви ћа – По је ди не 
осо бе но сти Ан дри ће вог је зи ка (на при ме ру „Зна ко ва по ред пу та”). У ра ду 
су као спе ци фич но сти Ан дри ће вог иди о лек та ана ли зи ра ни од нос име нич ке 
и при дев ско-за ме нич ке па ра диг ме, ди стри бу ци ја при де ва раз ли чи тог ви да 
и упо тре ба тзв. сло вен ског ге ни ти ва. Кор пус су чи ни ла са мо пр ва два де ла 
Зна ко ва, али су ре зул та ти по сма тра ни у кон тек сту прет ход них ау то ро вих 
ис тра жи ва ња у ко ји ма су исте по ја ве об ра ђи ва не у при по вет ка ма пи шче вог 
ра ног пе ри о да ства ра ла штва, као и у ро ма ну Про кле та авли ја. Ре зул та ти ана-
ли зе по ка за ли су зна чај ну тен ден ци ју на пу шта ња име нич ке у ко рист при дев-
ске де кли на ци је, што је, у не што ма њој ме ри, уо че но већ у Про кле тој авли ји, 
док је у тек сто ви ма из ра ног пе ри о да пи сац чу вао обе де кли на ци је, са не на-
ру ше ним пра ви ли ма ди стри бу ци је два при дев ска ви да. При ме ри на ру ша ва ња 
ди стри бу тив них пра ви ла уо че ни су ка ко у Про кле тој авли ји, та ко и у Зна ко-
ви ма (уме сто од ре ђе ног, иза де тер ми на то ра је упо тре бљен нео д ре ђе ни вид 
– та кав по ре ме ћен на род), док у ра ним при по вет ка ма не ма ова квих од сту па ња 
од нор ме. Сло вен ски ге ни тив, ко ји се че сто ја вља у по зи ци ји ди рект ног објек-
та уз не ги ра не тран зи тив не гла го ле, чу ва се као фор ма у Зна ко ви ма, док се 
ал тер на тив ни об лик аку за ти ва ја вља спо ра дич но, што је у су прот но сти са 
са вре ме ним ста њем на екав ском те ре ну, где до ми ни ра аку за тив, као и са ста-
њем у тек сту Про кле те авли је, где су при ме ри аку за ти ва и ге ни ти ва под јед-
на ко за сту пље ни. Још не ке од при ме ће них спе ци фич но сти пи шче вог је зи ка 
је су упо тре ба ен кли ти ке иза ин тер пунк циј ског зна ка и чу ва ње ко пу ле је у 
кон такт ном по ло жа ју са ре флек си вом се у 3. л. јд. пер фек та по врат них гла-
го ла. На кра ју ра да по ста вља се пи та ње да ли би ове осо би не тре ба ло сма-
тра ти Ан дри ће вим све сно упо тре бље ним сред стви ма екс пре сив но сти и 
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ар ха и за ци је тек ста, или пак по сле ди цом ди ја ле кат ске осно ви це иди о ма. 
М. Ај џа но вић сма тра да ко на чан за кљу чак о то ме зах те ва обим ни ји кор пус.

У ра ду По ред бе не ре че ни це с ве зни ци ма као што, као да, не го што и не го 
да у Ан дри ће вим „Зна ко ви ма” Ми ли вој Ала но вић ука зу је на ло гич ко спо знај-
не, се ман тич ке и гра ма тич ке окол но сти под ко ји ма се по ја вљу ју по ред бе не 
ре че ни це у сло же ном ре че нич ном ком плек су, уз осврт на не ке од на ра тив них 
стра те ги ја Ан дри ће вог сти ла. У ком плек си ма са ре ал ним по ред бе ним ре че-
ни ца ма у овом де лу, ко је се уво де ве зни ком као што и ука зу ју да ста ње ства-
ри ис ка за но управ ном ре че ни цом од го ва ра не кој срод ној, у ис ку ству по твр-
ђе ној си ту а ци ји, по сто ји ви ше ти по ва од но са на ко ји ма се мо же за сни ва ти 
по ре ђе ње: (а) јед на кост или екви ва лент ност; (б) ком пле мен тар ност; (в) па ра-
ле ли зам сли ка или пред ста ва; (г) не јед на кост или не са гла сје; (д) кон траст. 
У при ме ри ма по сред ног по ре ђе ња за ви сна ре че ни ца мо же има ти функ ци ју 
сен тен ци јал ног мо ди фи ка то ра, из ра жа ва ти вред но сни суд о ка квом ста њу 
ства ри, а мо же се ве за ти и за имен ске ре чи кла си фи ку ју ћи их и иден ти фи ку-
ју ћи пре ко дру гих пој мо ва. Ире ал не по ред бе не ре че ни це, уве де не ве зни ком 
као да, го во ре о не ре ал ним или хи по те тич ким си ту а ци ја ма. Оне се у тек сту 
по ја вљу ју у функ ци ји на чин ских од ред би управ не рад ње, у функ ци ји до пу не, 
и то нај че шће пре ди ка ти ва, а ја вља ју се и као до пун ске су бје кат ске ре че ни-
це уз им пер со нал не фор ме гла го ла из гле да ти и чи ни ти се, или пак до пун ске 
об је кат ске ре че ни це уз гла гол осе ти ти. Мо гу се ја ви ти и у са ста ву при ло шких 
и имен ских син таг ми, из ра жа ва ју ћи тач ку у од но су на ко ју се од ме ра ва свој-
ство управ не рад ње, не ке по ја ве или пред ме та, а мо гу озна ча ва ти и окол ност 
ко ја оме та из вр ше ње управ не рад ње. По ред бе не ре че ни це са ве зни ци ма 
не го што и не го да ко ри сте се за по ре ђе ње по не јед на ко сти. Оне ука зу ју на 
по сто ја ње не ке раз ли ке, не сра зме ре, не скла да или су прот но сти ме ђу си туа-
ци ја ма ко је се по ре де. Не го да-ре че ни це сма тра ју се кон тек сту ал ном ва ри јан-
том не го што-ре че ни ца, на ста лом ре ду ко ва њем де ла њи хо вог пре ди кат ског 
из ра за (Ви ше во ли да пу ту је не го да се ди у кан це ла ри ји – Ви ше во ли да пу ту је 
не го што во ли да ра ди у кан це ла ри ји). По ја ва ре че ни ца са ве зни ком не го што 
усло вље на је оба ве зном ре а ли за ци јом ком па ра ти ва при де ва или при ло га 
ко ји у управ ној ре че ни ци ука зу ју на сте пен ин тен зи те та не ког про це са или 
свој ства, док за ви сна ре че ни ца уво ди ре фе рент ну тач ку пре ма ко јој се вр ши 
од ме ра ва ње или по ре ђе ње. Пре ма ре фе рент ној тач ки у од но су на ко ју се 
управ на си ту а ци ја од ме ра ва по ре ђе ње мо же би ти по сред но, ка да ме ђу си туа-
ци ја ма по сто ји ло гич ка по ве за ност или па ра ле ли зам, и не по сред но, ка да се 
ре фе рент на тач ка по ме ра у не ку до пун ску струк ту ру. 

У ко а у тор ском ра ду Ин хе рент но екс пре сив на лек си ка у Ан дри ће вим 
„Зна ко ви ма” Зрин ка Ћо ра лић и Мер си на Ше хић да ју увид у ин ди ви ду ал ни 
стил и сти ли стич ку ком пе тен ци ју пи сца кроз при каз мар ки ра не, емо ци о нал-
но обо је не лек си ке ко ју ко ри сти у да том де лу. Пр ви део ра да об у хва та ана ли-
зу фра зе о ло шких је ди ни ца, ко јих је у Зна ко ви ма про на ђе но 98, при че му су 
раз вр ста ни пре ма струк ту ри на име нич ке фра зе ме, пре те жно не га тив не ко-
но та ци је (укуп но их има 9), па ра ле ли зме (6), по ред бе не фра зе ме (9), гла гол-
ске фра зе ме (55), пред ло шке или адвер би јал не фра зе ме (16), док се ја вља ју 
и 4 по сло ви це, ко је се мо гу сма тра ти фра зе ми ма на ни воу ре че ни це. Дру ги 
део ра да об у хва та по зајм ље ни це, ко је су углав ном пот пу но адап ти ра не у си-
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сте му је зи ка-при ма о ца (укуп но 132), а ме ђу ко ји ма су нај број ни ји ори јен та-
ли зми, од но сно тур ци зми. Они су, ка ко се ов де ис ти че, лек сич ки слој ко ји 
је пи сац по зна вао и но сио у свом реч ни ку, што по твр ђу је њи хо ва ве ли ка 
за сту пље ност у Зна ко ви ма, ко ји су скуп ње го вих лич них бе ле жа ка. Оста ла 
екс пре сив на лек си ка чи ни тре ћи део ра да и об у хва та не у о би ча је не об ли ке 
ре чи у од ре ђе ним кон тек сти ма ( [...] и бр зо и си гур но обо ре кривду ко ја пре ти 
да се за ца ри [...]), де ми ну ти ве и ауг мен та ти ве, раз ли чи та сред ства ко ји ма се 
по сти же ин тен зи фи ка ци ја зна че ња (син таг ме – по сто ти пут; при де ви – пот-
пу на сре ћа; об ли ци су пер ла ти ва – нај го ри тре ну ци; пре у ве ли ча ва ње – све, 
до по след њег тра га, ве ћи од све та), као и лек се ме ко је на ста ју афик са ци јом, 
че сто по угле ду на дру ге ре чи (плит ков : ни тков).

У члан ку под на зи вом Има ли у Ан дри ће ву дје лу „Зна ко ви по ред пу та” 
афо ри за ма? Жељ ка Ма ту ли на ис пи ту је при сут ност ових је зич ких тво ре ви на 
у на ве де ној књи зи. Пре по чет ка ана ли зе, ау тор ка да је де фи ни ци ју афо ри зма 
из ве де ну на осно ву раз ли чи те ли те ра ту ре, те на во ди обе леж ја ова квих је ди-
ни ца. Афо ри зам је, да кле, (1) не фик ци о нал ни текст, (2) у про зи, (3) оства рен 
у пи са ном ме ди ју, улан чан са дру гим тек сто ви ма исте вр сте од ко јих је (4) 
изо ло ван та ко да им се ре до след мо же ме ња ти без про ме не зна че ња тек ста. 
Он мо же има ти (5) об лик јед не ре че ни це или ви ших или ни жих це ли на од 
ре че ни це, а мо же би ти (6) кон ци зно фор му ли сан и (7) је зич ки и (8) са др жај но 
по ен ти ран. Афо ри змом се сма тра ју об ли ци ко ји са др же бар пет од на ве де них 
осам обе леж ја, ме ђу ко ји ма су оба ве зна пр ва че ти ри. Ана ли за је по ка за ла да 
су ове је ди ни це у кор пу су ве о ма број не, при че му су све ори ги нал не ау то ро ве 
кре а ци је. Јед на ко су за сту пље ни јед но ре че нич ни и ви ше ре че нич ни об ли ци, 
као и мо но ло шки у од но су на ди ја ло шки фо р му ли са не афо ри зме, а по себ ну 
кла су чи не об ли ци у ко ји ма се укр шта ју афо ри зам и по сло ви ца или сен тен ца. 
У по гле ду са др жа ја, нај ве ћи број је ди ни ца за те му има чо ве ко ве би о ло шке и 
пси хо ло шке аспек те.

У члан ку Гра ма ти ка и ре-пре зен та ци ја же не у „Зна ко ви ма по ред пу та” 
Стра хи ња Сте па нов ис пи ти вао је ка ко се Ан дрић ко ри сти име нич ким лек се-
ма ма с ар хи се мом [жена +], и то пр вен стве но у пр вој це ли ни на ве де ног де ла 
– Не ми ри од ве ка, те ка кве су по сле ди це упо тре бе ових лек се ма у кон струи-
са њу сли ке о же ни. На ма кро те мат ској рав ни, уо че на су три окви ра у ко ји ма 
же на фи гу ри ра: (1) же на као обје кат му шкар че вих ми сли, же ља, му ка, (2) же на 
иден ти фи ко ва на пре ко со ци јал ног ста ту са (ре ла циј ски пре ма дру гим чла-
но ви ма по ро ди це) и (3) же на као „ау то ном но” би ће. При ме ће но је да, пр вен-
стве но због при ро де тек ста, из о ста је ин ди ви ду а ли за ци ја жен ских (као и 
му шких) ли ко ва и да не ма при ме ра пер со нал не иден ти фи ка ци је, уз шта се, 
оче ки ва но, ја вља ви сок сте пен ге не ра ли за ци је на спрам ре фе рен ци јал но сти, 
те ви со ка фре квент ност име ни ца са ар хи се мом [жена +] у ге не рич кој упо тре-
би. У тек сто ви ма ко ји при па да ју пр вом на ве де ном окви ру, на гра ма тич ком 
пла ну те ма ти зо ван је му шка рац ко ји се ја вља као су бје кат, док се же на/жен ско 
те ло по ја вљу је са мо као обје кат и па сив ни узроч ник ње го вог до жи ља ја. Нај-
ве ћи број при ме ра при па да дру гом окви ру, у ко ме су нај број ни је име ни це 
ре ла ци о не се ман ти ке ко је име ну ју род бин ско-парт нер ске од но се, што упу-
ћу је на то да је та кав ста тус же не уо би ча јен, док из о ста ју име ни це из гру пе 
no men at tri bu ti va и no men agen tis. У тре ћем окви ру те ма ти зо ва на је же на, 
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го во ри се о њој као о би ћу са соп стве ним ква ли те ти ма и спо соб но сти ма, те 
се че сто на ла зи у по зи ци ји су бјек та.

Ми о дар ка Те пав че вић ба ви ла се осо бе но сти ма Ан дри ће вог је зи ка кроз 
ана ли зу син так сич ких кон струк ци ја, лек си ке и дру гих сред ста ва ко ји ма 
пи сац по сти же, ка ко ау тор ка на во ди, са вр шен ство из ра жај не фор ме (О не ким 
је зич ким од ли ка ма Ан дри ће вих „Зна ко ва по ред пу та”). Као ва жне осо би не 
ње го вог сти ла ис ти чу се из бру шен ис каз, син так сич ке ди гре си је, се ман тич ка 
кон тра сти ра ња, ре а ли стич ка ком би на то ри ка и осо бе на лек си ка. Ана ли за по-
чи ње об ја шња ва њем ре флек сив но-па рен те тич ких кон струк ци ја, ко је се че-
сто ја вља ју у де лу, а пред ста вља ју ма ње или ви ше не за ви сне до дат ке дру гим 
ис ка зи ма или ре че ни ца ма. Оне но се до дат но оба ве ште ње ве за но за глав ни 
ис каз, из два ја ју се ин тер пунк ци јом и ин то на ци јом, а мо гу се ја ви ти у об ли ку 
ра зних син так сич ких струк ту ра – ре чи, син таг ме, кла у зе, ре че ни це и тек ста. 
Као бит на од ли ка Ан дри ће вог сти ла на ве ден је и по сту пак пар це ла ци је, 
ко јим се ре че ни ца раш чла њу је и по сти жу се ди на мич ност и раз ли чи ти стил-
ски ефек ти. Као ка рак те ри сти ке је зи ка пи сца на во де се и ку му ла ци је, ко је 
под ра зу ме ва ју ни за ње, го ми ла ње и по на вља ње је зич ких је ди ни ца и до при-
но се екс пре сив но сти и рит мич но сти ис ка за, те емо тив ном и ко му ни ка тив ном 
на гла ша ва њу. Ис так ну ти су и спе ци фич на ме ло диј ска струк ту ра и сти ло ге ни 
ин тер пунк циј ски по ступ ци, као и ства ра ње нео бич не лек си ке.

5. Пр ва два, од укуп но че ти ри ра да у одељ ку збор ни ка под на зи вом Ан дри-
ће ви зна ко ви из ван „Зна ко ва” ве ли ку па жњу по кла ња ју Ан дри ће вом од но су 
пре ма исто риј ским чи ње ни ца ма и ути ца ју исто ри је на кул ту ру и књи жев ност 
у Бо сни (Ел вин Али ја но вић, Ан дри ћев по глед на сви јет у дје лу „Раз вој ду хов-
ног жи во та у Бо сни под ути ца јем тур ске вла да ви не са освр том на ду хов ни 
жи вот при је осман ског осва ја ња”; Ани ца Би лић, Ан дри ћев на ра тив о зу лу му 
по ви је сти у (не)мир ној Бо сни). У ра ду Ан дри ће ва „Ау то би о гра фи ја” као до каз 
по сто ја ња Та ма ре С. Пи ле тић кроз ана ли зу на ве де не при по вет ке на сто ји се 
при ка за ти ау то ро во раз ми шља ње о од но су ли те рар ног ства ра ла штва и ствар-
ног жи во та, док је по след њи рад у по гла вљу по ве ћен ис пи ти ва њу струк ту ре 
нео бич не Ан дри ће ве пе сме Ли ли Ла ла у на (Бран ко То шо вић, Ли ли Ла ла у на).

6. Пе ти оде љак збор ни ка (Окру гли сто) са др жи пи са не вер зи је из ла га-
ња Да во ра Ду ки ћа и Бран ка То шо ви ћа из не се не на ди ску си ји одр жа ној 26. 
сеп тем бра 2015. у Гра цу, у ко ји ма се ау то ри освр ћу на те ме ве за не за про-
бле ме из да ва ња Зна ко ва, ве зе са остат ком пи шче вог опу са, про тив реч но сти 
у за пи си ма, ње го ву иде ју Бо га и ми сти ке, те на ве зу овог де ла и тра ди ци је 
фи ло зоф ске ми сли.

7. Ше сти део но си на слов Још о Ан дри ће вој „Авли ји” и „Хро ни ци” и са-
др жи три ра да. Пр ви од њих на зван је Функ ци је је зи ка у ра дио-дра ми „Про-
кле та авли ја” (Би ља на Бра нић Ла ти но вић) и на гла ша ва пре пли та ње ре фе рен-
ци јал не (као цен трал не), емо тив не, ме та је зич ке, фа тич ке, ди рек тив не и по ет ске 
функ ци је је зи ка у овој адап та ци ји. Зрин ка Ћо ра лић и Мер си на Ше хић по но во 
се ја вља ју као ко а у то ри, са да у ра ду Име ни це стра ног по ри је кла у је зич кој 
струк ту ри „Про кле те авли је”. У тек сту на ве де ног де ла утвр ђу је се при су-
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ство по зајм ље ни ца, са за кључ ком да су нај број ни ји тур ци зми, док су с об зи ром 
на се ман тич ко по ље нај број ни ји на зи ви ко ји ма се осло вља ва ју ли ца, вер ски 
из ра зи и за ни ма ња. На гла ше но је и ка ко њи хов из бор има ва жну уло гу у град-
њи естет ског ути ска и оства ри ва њу по ру ке чи та оцу. По след њи рад у овом 
по гла вљу но си на слов И да ле ко и ду бо ко, ни та мо, ни ов де: се ман ти ка про-
сто ра у „Трав нич кој хро ни ци” Иве Ан дри ћа (На та ша Тр на вац Ћал до вић), а 
ис пи ту је зна че ња про сто ра у де лу са пси хо ло шког, ан тр по ло шког и со ци о-
ло шког ста но ви шта, по сма тра ју ћи ро ман у све тлу књи жев не ге о гра фи је и 
кар то гра фи је и при сту па ју ћи ма пи ра њу књи жев ног про сто ра.

8. За вр шни оде љак збор ни ка (При ло зи) са др жи три при ло га, од ко јих 
пр ва два пот пи су је Алек сан дра Ба ти нић. Пр ви текст је про зни и опи су је за-
ми шље ни су срет са пи сцем ко ји го во ри о сим бо лу мо ста (Ан дри ће ви мо сто ви), 
док дру ги пред ста вља по ет ску тво ре ви ну у сти ху (По вра так). Збор ник се 
за вр ша ва тек стом уред ни ка Бран ка То шо ви ћа, као што је и по чео, а у цен тар 
па жње ов де се ста вља Ан дри ће во ви ђе ње бал кан ског про сто ра као тре ћег 
сви је та, све та на гра ни ци из ме ђу Ис то ка и За па да, у ко ме се укр шта ју раз-
ли чи те ре ли ги је, кул ту ре и ци ви ли за ци је. Из де ла ве ли ких пи са ца по пут 
Иве Ан дри ћа, ка ко за кљу чу је ау тор, по де ље на Евро па мо же до ста да на у чи.

Ми ла Дра гић 

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 

mi la.dra gic@ff.uns .ac.rs 





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.ПРЕдАјАРУКОПИсА
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.ПРОцЕсРЕцЕНЗИРАњА

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.сТРУКТУРАРАдА
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 мОНАХ
(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.цИТИРАНЕфОРмЕ

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.цИТИРАњЕРЕфЕРЕНцИ интегрише се у текст, на следећи начин:
а) упу ћи ва ње на сту ди ју у це ли ни: (ГРИцКАТ 1975);
б) упу ћи ва ње на од ре ђе ну стра ну сту ди је: (večerka 1961: 59–60);
в) упу ћи ва ње на од ре ђе но из да ње исте сту ди је: (РАдОвАНОвИЋ 19862: 66);
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г) упу ћи ва ње на сту ди је истог ау то ра из исте го ди не: (БУГАРсКИ 1986а: 
55), (БУГАРсКИ 1986б: 110);

д) упу ћи ва ње на сту ди ју два ау то ра: (ГАмКРЕлИдЗЕ–ИвАНОв 1984: 320–364);
ђ) сту ди је истог ау то ра на во де се хро но ло шким ре дом: (halle 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. (БЕлИЋ 1958; сТЕвАНОвИЋ 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.цИТИРАНАлИТЕРАТУРА
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):

ГРИцКАТ, 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):

radden, Günter, René dirven. 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: 

ПИПЕР, 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: 

НИКОлИЋ, 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: 

velTMan, 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.
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