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Ч Л А Н Ц И  И  Р А С П Р А В Е

UDC 811.1’37
Изворни научни рад

Or sat Li go rio

PRO TO-IN DO-EU RO PEAN ‘TURN’ AND ‘SNA KE’*

Skt. nagá- ‘sna ke’ and PGm. *snakk- ‘sna ke’ are com pa red to PIE *(s-)neh1- ‘turn; sna ke’ 
on the pre mi se that PIE *gC (= *ʔgC), li ke *dC, uder go es a de ve lop ment to PIE *ʔC (= *h1C).

Key words: Pro to-In do-Eu ro pean, San skrit, Pro to-Ger ma nic, etymo logy, glot tal the ory.

Скр. nagá- ‘зми ја’ и пгерм. *snakk- ‘зми ја’ по ре де се са пие. *(s-)neh1- ‘окре та ти (се); 
зми ја’ под прет по став ком да пие. *gC (= *ʔgC), по пут *dC, да је пие. *ʔC (= *h1C).

Кључ не ри је чи: пра ин до е вроп ски, сан скрит, пра гер ман ски, ети мо ло ги ја, гло тал на 
те о ри ја.

1.  IntroductIon
1.1. It is esta blis hed that PIE *dC(= *ʔdC) un der spe ci fic con di ti ons de ve lops 

in to PIE *ʔC which is re flec ted on the sur fa ce as *h1C; see e.g. Kortlandt 1983 
or lubotsKy 2013.

1.1.1. PIE *dC de ve lops in to PIE *ʔC: 1. whe re *C is PIE *ḱ, cf. Skt. daśváṃs- ‘de vo ut, 
pi o us’ < PIE pt pf act *de-ʔ(d)ḱ-ṷos- (KlIngenschmItt 1982: 129), G τριά̄κοντα (Ion. 
τριήκοντα) ‘thirty’< PIE num card *tri-h̥2+ʔ(d)ḱomt-h̥2, G πεντήκοντα ‘fifty’ < PIE num 
card *pen kṷe+ʔ(d)ḱomt-h̥2, G ἑκατόν ‘hun dred’ < PIE num card *ʔ̥(d)ḱm̥t-om (Kortlandt 
1983: 97) (= 2010: 105); 2. whe re *C is PIE *ṷ and the fol lo wing sylla ble starts with a 
den tal, cf. G εἴκοσι ‘twenty’ (ep. ἐείκοσι /ἐ(ϝ)ῑ́κοσι/, Dor. Bo e ot. ϝῑ́κατι) < PIE num card 
*ʔ̥(d)ṷ-i+ʔ(d)ḱm̥t-i-(h1) (Kortlandt 1983: 97) (= 2010: 100), Skt. ávidhat ‘to al lot, ap por tion’ 
(scan ned long, ávidhat) < PIE 3sg ind aor act *h1e-ʔ(d)ṷi+dhh1-e-t-ø (lubotsKy 1994), 
OCS vĭto rŭ ‘se cond(ar y)’< PIE nom msg *ʔ(d)ṷi-tor-o-s (derKsen 2008: 532), Skt. adv 
vitarám ‘furt her’, Av. adv vītarəm ‘furt her’ < PIE acc nsg *ʔ(d)ṷi-ter-o-m, OP hr. vi ta ran 
‘se cond’ (?) < PIE acc fsg *ʔ(d)ṷi-ter-eh2-m; 3. whe re *C is PIE *r, cf. CLuw. ṷa-a-ar  ‘wa ter’, 
Skt. var- id. < PIE *ṷoʔ(d)-r- (lubotsKy 2013). 

1.1.2. Al so, PIE *dC de ve lops in to PIE *ʔC whe re *C is an ob stru ent (most li kely 
PIE *t) in a num ber or ver bal ro ots which ap pe ar to show *…d- ~ *…h1- va ri a tion, cf. 1. 
PIE *h2ed- (Hitt. h̬at-i/ h̬at ‘dry up, be co me par ched’, G ἄζω ‘dry up’) (LIV2 255) ~ PIE 
*h2eh1- (Pal. h̬ari, hanta ‘be hot’, Av. at(ə)r- ‘fi re’) (LIV2 257), 2. PIE *meh1- (Skt. 
ma- ‘me a su re; me a su re out, as sign’, L mēti or ‘me a su re’, etc.) (LIV2 424) ~ PIE *med- (OIr. 
mi dit hir ‘to me a su re; jud ge’, YAv. vī-mad- ‘he a ler; physi cian’, G μέδω ‘ru le’, Go. mi tan, 
mi ton ‘me a su re; con si der’, etc.) (LIV2 423), 3. PIE (s)pend- (L pen dō ‘we igh; pay’, Lith. 

* My gra ti tu de is due to Mes srs Aleksandar Loma, Aljo ša Mi len ko vić and Da ni lo Sa vić, who 
read the ma nu script and of fe red use ful advi ce.
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spę́sti ‘set a trap’, OCS pędĭ ‘span’) (LIV2 578) ~ PIE (s)penh1- (G πένομαι ‘exert one self, 
toil’, Lith. pìnti ‘twist’, OCS pęti ‘stretch’, Arm. he num ‘we a ve’, Go. spin nan ‘spin’, etc.) 
(LIV2 578), 4. PIE *tend- (L ton deō ‘cut ha ir, she ar’, G τένδω ‘gnaw at’) (LIV2 628) ~ 
PIE *temh1- (G ep. τάμνω ‘cut’, MIr. tam naid ‘cut’, L tem nō ‘scorn, de spi se’) (LIV2 625); 
see lubotsKy 2013: 162f.

1.2. In this pa per I pro po se to ob ser ve a si mi lar de ve lop ment, *gC(= *ʔgC) 
> *ʔC (= *h1C), in the pre hi story of PIE *(s-)nog- ‘sna ke’, which I will try to 
com pa re with PIE *(s-)neh1- ‘turn; sna ke’.

2. Proto-Indo-euroPean‘turn’and‘snaKe’1

2.1. The ori gi nal me a ning of PIE *(s-)neh1- is ‘to turn’ in the ac ti ve and ‘to 
turn one self’ in the mid dle vo i ce; see KloeKhorst– lubotsKy 2014: 135.

2.1.1. A va ri ety of ot her me a nings has de ve lo ped me tap ho ri cally from the ori gi nal 
me a ning. In Ana to lian [4–6] and In do-Ira nian [7–20], the ori gi nal me a ning ‘to turn’ ca me 
to mean ‘to lead (i.e. turn sbd or sth in a cer tain di rec tion)’ and, in Bal to-Sla vic [21–24], 
the me a ning ‘to lead’ in turn ca me to mean ‘to thread (i.e. lead thread thro ugh the ear of 
a ne e dle)’ (when ce the me a ning ‘thread’, i.e. ‘that which is thre a ded thro ugh the ear of a 
ne e dle’, was la ter de ve lo ped in Bal to-Sla vic [25–28]). Si mi lar de ve lop ments are fo und in 
ot her lan gu a ge gro ups: in Gre ek [47–52, 60–61] and Ita lo-Cel tic [53–54, 62], the me a ning ‘to 
turn’ ca me to mean ‘to spin (i.e. turn wo ol, flax or the li ke to form a thread)’; in Ger ma nic 
[55–56], the me a ning ‘to turn’ ca me to mean ‘to sew (i.e. turn, twist, or wind a thread)’ 
(when ce the me a ning ‘ne e dle’, i.e. ‘se wing in stru ment’, was de ve lo ped in Ger ma nic [57–59]); 
and, in Bal tic [83–84], the me a ning ‘to turn’ ca me to mean ‘to wind (i.e. turn co ils of 
thread aro und sth)’. In the ma jo rity of In do-Eu ro pean lan gu a ge gro ups the me a ning ‘to 
turn’ ca me to mean ‘thread (i.e. that which is tur ned back and forth); la ter, the me a ning 
‘thread’ (which is pre ser ved as such in Bal to-Sla vic [25–28] and Cel tic [29–31]) ca me to 
mean ‘si new; ten don’ in Toc ha rian [69], In do-Ira nian [68, 76], Gre ek [73], Ita lic [74], and 
Ar me nian [71], ‘string’ in Ger ma nic [86–87] and ‘po em’ in Cel tic [32–33].

2.2. The me a ning ‘to turn’ ca me to mean ‘sna ke’ in Ger ma nic [34–36, 63–65] 
and Ita lo-Cel tic [37–42], whe re an agent noun, PIE *(s-)n(e)h1-tr-, was for med 
from PIE *(s-)neh1-. Ac cor ding to KloeKhorst– lubotsKy 2014: 135, it de ve lo ped 
me tap ho ri cally from the idea of the ‘one tur ning (sc. back and forth)’ (which re fers 
to the lo co mo tion of sna kes, who mo ve by the fle xing of the ir bo di es to and fro, 
or cre e ping).

2.2.1. Si mi lar se man tics is fo und in ot her PIE terms for ‘sna ke’. L ser pens ‘sna ke’, 
for in stan ce, no tably con ti nu es PIE *serp- ‘cre ep’ (LIV2 536); from PIE *serp- de ri ve Skt. 
sarpá- ‘sna ke’ and Alb. gjar për ‘sna ke’ as well. 

2.3. For ‘sna ke’, San skrit has nagá- and Pro to-Ger ma nic *snakk-; un less *gC> 
*ʔC is as su med, the San skrit and the Pro to-Ger ma nic terms for ‘sna ke’ can not be 
com pa red with PIE *(s-)neh1- ‘turn; sna ke’. 

2.4. For this re a son they are typi cally de ri ved from ot her, for mally mo re re a dily 
com pa ra ble ro ots ‒ even if the se are ten ta ti ve at best in terms of se man tics.

1 Num bers in squ a re brac kets re fer to li nes in the Ap pen dix.
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2.4.1. In deed, Skt. nagá- and PGm. *snakk- are com pa red by mayrhofer1963:150but, 
in mayrhofer1996II 33, Skt. nagá- is rat her de ri ved from PIE *no gṷ-o- ‘nu de, na ked’ 
(cf. Lith. núogas id., OCS na gŭ id.) and, in Kroonen 2013: 460f., PGm. *snakk- ‘sna ke’ 
is rat her de ri ved from PGm. sna kan- ‘to cro uch’ (cf. OHG snah han id., ON sna ka ‘to 
rum ma ge, snuff abo ut’). Ac cor ding to bucK 1949: 194f. and mallory–adams 1997: 
529f., the se man tics of ma jor IE terms for ‘sna ke’ is not ba sed on eit her ‘be ing nu de, na ked’ 
or ‘cro uc hing’ whe re as at le ast two se pa ra te ca ses can be ma de for ‘cre e ping’ co ming to 
mean ‘sna ke’; cf. PIE *serp- ‘cre ep’ > L ser pens ‘sna ke’ etc. (see sec. 2.2.1 abo ve) and PIE 
*slenk- ‘cre ep’ (LIV2 567) > PGm. *slin kan- ~ *slin gan- ‘cre ep’ (Kroonen 2013: 455) ⇒ 
PGm. *slan gan- ‘sna ke’ (Germ. Schlan ge id., Du. slang id.) (op. cit. 453).

2.5. Ho we ver, it se ems pla u si ble to as su me *gC > *ʔC in the ca se of so me ot her 
PIE ro ots too.

2.6. Com pa re:
a) PIE *h1re ug- (G ἐρεύγομαι ‘to belch out; to vo mit’, Arm. or cam ‘to vo mit’, 

L ē-rūgō ‘to belch out’, Lith. ráugėti ‘to belch out’, Ru. rygát’ ‘to belch out’) (LIV2 
632) ~ PIE *re uH- (= *h1re uh1-) (ToB ru- ‘pull out with vi o len ce (from un der a 
sur fa ce)’, ON rýja ‘te ar out’, OCS ryti ‘dig, te ar up’, SCr. rȉti ‘dig’, Ru. rvat’ ‘te ar 
out; vo mit’, Lith. ráuti ‘te ar out’) (LIV2 632), and:

b) PIE *ter(ǵ)- (L terg(e)ō ‘to rub clean, po lish’) (LIV2 632) ~ PIE *terh1- (G 
τείρω ‘to we ar out, dis tress, we a ken’, G τέρετρον ’drill’, L te rō ‘rub’, Lith. tìrti, 
OCS trŭti ‘rub’) (LIV2 632). 

2.6.1. In PIE *h1re ug- ~ *h1re uh1-, the ori gi nal me a ning ‘to te ar, throw out’ ca me to 
mean ‘to belch out; to vo mit’; cf. e.g. E throw up ‘vo mit’ or Germ. au swer fen ‘vo mit’ (lit. 
‘throw out’) (bucK 1949: 256).

2.6.2. In PIE *ter(ǵ)- ~ *terh1-, the ori gi nal me a ning ‘to rub’ ca me to mean ‘to rub 
clean, po lish’; cf. e.g. Skt. mr̥ j- ‘to rub; to rub clean, po lish’ < ‘to rub’ (bucK 1949: 568).

2.6.3. lubotsKy2013: 163 pre fers to de ri ve PIE *terh1- from PIE *terd-, not *ter(ǵ); 
cf. Skt. tard- ‘split, pi er ce, open’, Lith. tréndu ‘be ea ten by moths or worms’ (LIV2 631).

2.6.4. For my part, I am in cli ned to think that PIE *terd- is a bac kfor ma tion from PIE 
*terh1- sin ce *dC > *ʔC is cle arly a mo re pre va lent phe no me non than *gC > *ʔC.

2.7. The re fo re, it is pos si ble to de ri ve both Skt. nagá- ‘sna ke’ and PGm. *snakk- 
‘sna ke’ from PIE *(s-)neg- ‘turn; sna ke’ and PIE *(s-)neh1- ‘turn; sna ke’ from PIE 
*(s-)neg- ‘turn; sna ke’.

2.8. PIE *(s-)neg- is an e-gra de; in o-gra de, PIE *(s-)nog-, it forms an o-stem 
noun *(s-)nog-ó- when ce Skt. nagá- [78–79] de ri ves re gu larly (with PIE *o yiel ding 
Skt. a by Brug mann’s Law).

2.8.1. Be ing a de ver bal oxyto ne, PIE *(s-)nog-ó- is an agent noun in terms of se man tics 
(as op po sed to an ac tion noun, which wo uld be a baryto ne); cf. e.g. Skt. vará- (oxyto ne) 
‘su i tor’ vs. vára- (baryto ne) ‘cho i ce’ or G τομός (oxyto ne) ‘cut ting, sharp’ vs. τόμος (baryto-
ne) ‘sli ce’, etc. See lubotsKy 1988: 60ff. PIE *(s-)nog-ó- ‘sna ke’ is, the re fo re, the ‘one tur ning 
(sc. back and forth)’; cf. PIE *(s-)n(e)h1-tr- in sec. 2.2 abo ve (li ke wi se an agent noun).

2.9. In o-gra de, PIE *(s-)neg- forms an n-stem noun as well, PIE *(s-)nog-n-, 
when ce PGm. *snakk- [80–81] de ri ves re gu larly (with PIE *gn yiel ding PGm. *kk 
by Klu ge’s Law).
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2.9.1. Com pa re OE sna ca ‘sna ke’, E sna ke, MLG sna ke.

2.9.2. By bac kfor ma tion, PGm. *snakk- pro du ced PGm. *snēg-; cf. PGm. *hēg- and 
PGm. *hakk- (Kroonen 2011: 144). One stem, PGm.*snēg-, was used to de ri ve the PGm. 
no mi na ti ve sin gu lar, *snēgō, and the ot her, PGm. *snakk-, to de ri ve the PGm. ge ni ti ve 
sin gu lar, *snak kaz. The pa ra digm *snēg- : *snakk- was then le ve led to *snēkk- : *snakk- by 
re pla cing *snēg- with *snēkk-; in Pro to-Ger ma nic, *snēkk- pro du ced *snēk- by the shor te ning 
of over long sylla bles. See Kroonen2013:xl.(PGm. *snēg- : *snakk- :: *snēk- is pa ral le led 
by PGm. *krēb- : *krapp- :: *krēp-; cf. PGm. *krēp- > OHG chraf(f)o. Se e  Kroonen 2011: 
330.) Fi nally, a se con dary o-stem, *snēkaz, was for med from PGm. *snēk-; it is re flec ted 
in ON snákr ‘sna ke’, Icel. snákur ‘sna ke; vi per’, Far. snákur ‘sna ke’, Nw. dial. snák ‘vi per’. 

2.9.3. PGm. *snakk- was li kely bor ro wed in to Sla vic as PSl. *smo kŭ ‘sna ke; dra gon’; 
see fasmer 19872: 589.

3. conclusIon
3.1. I ex pect two al lo morphs we re for med from PIE *(s-)neg- in the early 

hi story of the In do-Eu ro pean pro to-lan gu a ge: one con di ti o ned, PIE *(s-)ne h 1- [3–42, 
44–76, 82–89], and one un con di ti o ned, PIE *(s-)neg- [1–2, 43, 77–81].

3.2. The con di ti o ning was li kely due to the at he ma tic verb forms, such as the 3sg 
ind pra es act *(s-)neg-t-i, the 3sg ind ipf act *h1e-(s-)neg-t-ø or the pt *(s-)ng-t-, 
etc. whe re PIE *(s-)neg- is fo und in front of an ob stru ent and whe re ‒ ar gu ably 
‒ PIE *gC(= *ʔgC) was con se qu ently con di ti o ned to de ve lop in to *ʔC (= *h1C) thus 
pro du cing PIE *(s-)neh1- from PIE *(s-)neg-, as e.g. in L net [54] < PIE *(s-)neh1-t-i 
< pre-PIE *(s-)neg-t-i, G Aeol. ἔννη [48] < PIE *h1e-(s-)neh1-t-ø < pre-PIE 
*h1e-(s-)neg-t-ø or OIr. snáth [31] < PIE *(s-)nh1-t- < pre-PIE *(s-)ng-t-.

3.3. Skt. nagá- [78–79] and PGm. snakk- [80‒81] we re de ri ved from PIE 
(s-)neg- be fo re it de ve lo ped in to (s-)neh1-; as such they must be fos si li zed re ma ins 
of a ti me be fo re *gC > *ʔC to ok pla ce.
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AP PEN DIX
PIE ro ot*(s-)ng -2 ‘to turn’3 [1]

:: ø-gra de *(s-)ng- id. [2]
∙∙ ø-gra de al lo morph *(s-)nh1- id. [3]
⇒ i-pre sent stem *nh1-i- ‘lead’ (< ‘turn (sc. sbd or sth in a cer tain di rec tion’)) [4]

→ 3pl ind pra es act *nh1-i-en ti id. [5]
> Hitt. nēan zi id., ‘send’4 [6]

⇒ t-par ti ci ple *nh1-i-t- ‘led’ [7]
⇒ o-stem *nh1-i-t-o- id. [8]

> Skt. nītá- id., ‘gu i ded; con duc ted, di rec ted’5 [9]
:: full e-gra de i-pre sent stem *nh1-ei- id. [10]
⇒ them pra es stem *nh1-ei-e- id. [11]

→ them 3sg ind pra es act *nh1-ei-e-t-i ‘le ads’ [12]
> Skt. náyati id., ‘gu i des; con ducts, di rects’4 [13]
> YAv. na i i e i ti id.6 [14]

→ them 3sg ind ipf act *h1e-nh1-ei-e-t-ø ‘le a ded’ [15]
> OP anaya id.5 [16]

:: full o-gra de i-pre sent stem *nh1-oi- id. [17]
⇒ per fect stem *ne-nh1-oi- [18]

→ at hem 3sg ind pf act *ne-nh1-oi-e ‘he le a ded’ [19]
>> Skt. nináya id., ‘gu i ded; con duc ted, di rec ted’4 [20]

> PBSl *ni- ‘to thread’ (< ‘to lead (sc. thread thro ugh the ear of a ne e dle)’) [21]
⇒ ti-stem ver bal noun *nh1-i-ti- ‘thre a ding’ [22]

→ loc sg *nh1-i-tei-ø id. [23]
> Latv. inf nĩt ‘to thread’7 [24]

⇒ ti-stem de ver bal noun *nh1-i-ti-8 ‘thread’ [25]
> PBSl. *nίʔti- id. [26]

> Lith. nýtis f. id., Latv. nĩts f. id.9 [27]
> PSl. *ni tĭ id. (Ru. nit’ f. id., Cz. niť f. id., Slk. niť f. id., 

Pl. nić f. id., SCr. nȉt f. id., Sln. nìt f. id.)10 [28]
⇒ t-par ti ci ple *(s-)nh1-t- ‘thread’ (< ‘that which is tur ned (sc. back and 

forth)’) [29]
⇒ o-stem noun (sub stan ti vi zed) *s-nh1-t-o- id. [30]

> PCelt. *snato- id. (OIr. snáth m. / n. id., ‘yarn; li ne’, OBret. 
no tenn ‘a fi lo’ (gloss), MBret. ne ut, Mo Bret. coll. neud)11 [31]

⇒ u-stem noun (sub stan ti vi zed) *nh1-t-u- ‘po em’ (< ‘thread’) [32]

2 IEW 973, LIV2 571.
3 KloeKhorst– lubotsKy 2014: 135f.
4 KloeKhorst 2008: 598; KloeKhorst– lubotsKy 2014: 126–133.
5 mayrhofer1996:19;KloeKhorst– lubotsKy 2014: 133f.
6 cheung 2007: 278.
7 derKsen 2015: 544.
8 PIE *nh1iti- > *nih1ti-; cf. PBSl. *nίʔtis. (= Laryngeal me tat he sis; see lubotsKy 2011 for the 

di scus sion of this phe no me non.)
9 derKsen 2015: 335.
10 derKsen 2008: 353.
11 matasovIć 2009: 348. (Or, mo re li kely, from *s-noh1-t-o-; see matasovIć 2012; ZaIr 2012: 111.)
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> PCelt. *na tu- ‘po em’ (OIr. nath m. / n. / f. id., ‘eu logy’, W nad m. 
/ f. id., ‘cla mor; cry’, Gaul. -na to- / -νατα- in PNs)12 [33]

⇒ tr-agent noun *(s-)nh1-tr- ‘sna ke’ (< ‘one tur ning (sc. back and forth)’) [34]
⇒ o-stem noun *nh1-tr-o- id. [35]

> PGm. *na dra- id. (Go. †na drs m. id., ON na ðr m. id.)13 [36]
⇒ ih2-stem noun *(s-)nh1-tr-ih2- id. [37]

> W ne i dr f. id., ‘ad der’, MW neidyr f. id., Co. na der ‘vi pe ra; 
ser pens; an gu is’ (gloss), OBret. na tro lion ‘re gu lo sis; pit his’ (gloss), 
MBret. (n)azr, ae zr, Bret. nàer f. id., ‘vi per’)14 [38]

⇒ k-stem noun *(s-)nh1-tr-ih2-k- id. [39]
> PI Celt. *(s)na trik- id. [40]

> PIt. *(s)na trik- id. (L na trix f. ‘wa ter-sna ke’)15 [41]
> PCelt. *na trik- id. (OIr. nat hir f. id., gen sg nat hrach)13 [42]

:: e-gra de *(s-)neg- id. [43]
∙∙ e-gra de al lo morph *(s-)neh1- id. [44]

→ at hem 3pl pra es med *neh1-nt-o ‘lead’ [45]
> Hitt. neanda id., ‘send’3 [46]

→ at hem 3sg ind ipf act *h1e-s-neh1-t-ø ‘spin ned’ (< ‘tur ned (sc. wo ol, 
flax so as to form a thread)’) [47]
> G Aeol. ἔννη id.16 [48]

→ at hem 2sg ipv act *s-neh1-dhi ‘spin!’ (< ‘turn! wo ol, flax etc.’) [49]
⇒ pre sent stem (by re a nalysi s ) *s-neh1-dh- ‘spin’ [50]

→ 1sg ind pra es act *(s-)neh1-dh-o-h2 id. [51]
> G νήθω id.15 [52]

> PI Celt. *(s)nē- ‘spin’ (< ‘turn wo ol, flax etc.)17 [53]
> PIt. *(s)nē- id. (L neō id.,‘we a ve’)18 [54]

⇒ them ro ot pre sent stem *neh1-e/o- ‘to sew’ (< ‘to turn, twist, wind 
(sc. a thread)’) [55]
> PGm. *nēan- id. (MDu. naeyen id., Du. na a ien id., OHG naan 

/ najan / nawan id., Germ. nähen id.)19 [56]
⇒ tl-in stru ment noun *neh1-tl- ‘ne e dle’ (< ‘se wing in stru ment’) [57]
⇒ o-stem noun *neh1-tl-eh2- id. [58]

> PGm. *nēþlō- id. (Go. neþla f. id., ON nál f. id., Far. nál 
f. id., Elfd. ną̊ l f. id., OE nǣþl / nǣdl f. id., E ne e dle, OFri. 
nēdle / nēlde id., OS nathla / nadla f. id., MDu. na el de 
f. id., Du. na ald c. id., OHG nada la / nalda f. id., Germ. 
Na del f. id.)20 [59]

⇒ them i-pre sent stem *(s-)neh1-i-e/o- ‘turn; spin’ (< ‘turn wo ol, flax etc.) [60]

12 matasovIć 2009: 284; ZaIr 2012: 65.
13 Kroonen 2013: 381.
14 schrIjver 1991: 149; matasovIć 2009: 284; ZaIr 2012: 65.
15 schrIjver 1991: 149; devaan 2008: 402.
16 chantraIne 1974: 749; beeKes 2010: 1013.
17 schrIjver 1991: 403.
18 devaan 2008: 405.
19 Kroonen 2013: 385.
20 Kroonen 2013: 388.
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> G νέω id.15 [61]
> PCelt. *sni-i̭-e/o- id. (OIr. sniid / -snί ‘twist; bind, tie’, MW 

nyddu / nyddaf id., Co. ned ha, MBret. ne zaff, Mo Bret. ne zañ)21 [62]
⇒ tr-agent noun *neh1-tr- ‘sna ke’ (< ‘one tur ning (sc. back and forth)’) [63]
⇒ n-stem noun *neh1-tr-on- ‘vi per’ (< ‘sna ke’) [64]

> PGm. *nēdran- id. (OE nǣddre / næddre f. id., E ad der, 
WFri. njir re c. id., EFri. ne e der f. id., OS nadra / nada ra 
f. id., MDu. na dre / ad dre / ad der f. id., Du. ad der c. id., 
OHG natra / nata ra id., Germ. Nat ter f. id.)22 [65]

⇒ ur/n-stem he te roc li tic noun *(s-)neh1-ur/n- ‘si new’ (< ‘thread’) [66]
⇒ ur-stem noun (ge ne ra li zed) *(s-)neh1-ur- id. [67]

> Av. snauu arə° id. (in snauu arə.bazu ra ‘ha ving si news as arms’)23 [68]
> ToB ṣñor id.24 [69]
⇒ *s-neh1-ur-t- id. [70]

> Arm. ne ard id.25 [71]
⇒ o-stem noun *(s-)neh1-ur-o- id. [72]

> G νεῦρον n. id., ‘string of a bow’26 [73]
> L ner vus m. id., ‘mu scle; ner ve’27 [74]

⇒ un-stem noun (ge ne ra li zed) *s-neh1-un- id. [75]
> Skt. snavn- n. id., ‘band’28 [76]

:: o-gra de *(s-)nog- id. [77]
⇒ o-stem agent noun *nog-ó- ‘sna ke’ (< ‘one tur ning (sc. back and forth)’) [78]

> Skt. nagá- m. id., ‘elep hant’29 [79]
⇒ n-stem noun *s-nog-n- ‘sna ke’ (< ‘one tur ning (sc. back and forth)’) [80]

> PGm. *snakk- id. (OE sna ca m. id., E sna ke, MLG sna ke m. / f. id.)30 31 [81]
∙∙ o-gra de al lo morph *(s-)noh1- id. [82]
⇒ them ro ot pre sent stem *(s-)noh1-e/o- ‘wind’ (< ‘turn’) [83]

> Latv. snaju id.,‘braid, throw aro und one’s sho ul ders’ (< ‘turn’)32 [84]
⇒ t-par ti ci ple *(s-)noh1-t- ‘thread’ (< ‘that which is tur ned’)33 [85]
⇒ eh2-noun (sub stan ti vi zed) *(s-)noh1-t-eh2- ‘string’ (< ‘thread’) [86]
> PGm. *snōdō- id. (OSw. snoð id., ‘cord’, OE snód f. ‘snood’, E snood) [87]

⇒ tr-noun(?) *(s-)noh1-tr- ‘co ver’ (< ‘one tur ning back and forth’) [88]
> Latv. snate id. [89]

21 matasovIć 2009: 350.
22 Kroonen 2013: 386.
23 bartholomae 1904: 1629.
24 adams 2013: 729.
25 olsen 1999: 156; martIrosyan 2010: 502.
26 beeKes 2010: 1011.
27 schrIjver 1991: 269; devaan 2008: 407.
28 KloeKhorst– lubotsKy 2014: 135.
29 mayrhofer1996:33.(Pa ce op. cit. the me a ning ‘elep hant’ is se con dary; sna ke is a me tap hor 

for the elep hant’s trunk; cf. L an gu i ma nus ‘elep hant’ (an gu is ‘sna ke’ + ma nus ‘hand’) and Skt. nagá- 
‘elep hant’ (< ‘sna ke’) and hastίn- ‘elep hant’ (⟸ hásta- ‘hand’).

30 Kroonen 2013: 461.
31 PSl. *smo kŭ ‘sna ke; dra gon’ (< ‘sna ke’) is li kely a lo an word from PGm. *snakk- ‘sna ke’ 

(fasmer 19872: 589); cf. OCS smo kŭ ‘dra gon’, Ru. smok ‘sna ke; dra gon’, Pl. smok ‘dra gon’, etc.
32 derKsen 2015: 551.
33 See fn. 11 as well.
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AB BRE VI A TI ONS

*  ‒ re con struc ted form ⇐ ‒ is de ri ved from
† ‒ in fer red form → ‒ forms
: ‒ is in ab la ut with ← ‒ is for med from
:: ‒ is in ab la ut gra da tion with > ‒ re gu larly yields
∙∙ ‒ is an al lo morph of < ‒ re gu larly de ri ves from
⇒ ‒ de ri ves in to ~ ‒ al ter na tes with

1, 2, 3 ‒  tres ver bi per so nae ipv ‒ im pe ra ti vus
acc ‒ ac cu sa ti vus loc ‒ lo ca ti vus
act ‒ ac ti vum m ‒ ma scu li num
adv ‒ adver bi um med ‒ me di um
at hem ‒ at he ma ti cus n ‒ ne u trum
c ‒ com mu ne nom ‒ no mi na ti vus
card ‒ car di na lis num ‒ nu me ra le
f ‒ fe mi ni num pf  ‒  per fec tum
ind ‒ in di ca ti vus pl ‒ plu ra lis
inf ‒ in fi ni ti vus pra es ‒ pra e sens
int ‒ in stru men ta lis sg ‒ sin gu la ris
ipf ‒ im per fec tum them ‒ the ma ti cus

Aeol. ‒ Ae o lic Mo Bret. ‒ Mo dern Bre ton
Alb. ‒ Al ba nian MW  ‒ Mid dle Welsh
Arm. ‒ Ar me nian NP ‒ New Per sian
Av. ‒ Ave stan Nw. ‒ Nor we gi an
Bo e ot. ‒ Bo e o tian OBret. ‒ Old Bre ton
Bret. ‒ Bre ton OCS ‒ Old Church Sla vo nic
CLuw. ‒ Cu ne i form Lu wi an OE  ‒ Old En glish
Co. ‒ Cor nish OFri. ‒ Old Fri sian
Cz. ‒ Czech OHG ‒ Old High Ger man
Dan. ‒ Da nish OIr. ‒ Old Irish
dial. ‒ di a lec tally ON ‒ Old Nor se
Dor.  ‒ Do ric OP ‒ Old Per sian
Du. ‒ Dutch OP hr. ‒ Old Phrygian
E ‒ En glish OS ‒ Old Sa xon
EFri. ‒ East Fri sian OSw.  ‒ Old Swe dish
Elfd. ‒ El fda lian Pal. ‒ Pa la ic
ep. ‒ epic PBSl. ‒ Pro to-Bal to-Sla vic
Far. ‒ Fa ro e se PCelt. ‒ Pro to-Cel tic
G  ‒ Gre ek PGm. ‒ Pro to-Ger ma nic
Gaul. ‒ Ga u lish PI Celt. ‒ Pro to-Ita lo-Cel tic
Germ. ‒ Ger man PIE ‒ Pro to-In do-Eu ro pean
Goth. ‒ Got hic PIt. ‒ Pro to-Ita lic
Hitt. ‒ Hit ti te Pl. ‒ Po lish
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Icel. ‒ Ice lan dic Ru. ‒ Rus sian
IE ‒ In do-Eu ro pean SCr. ‒ Ser bo-Cro a tian
Ion. ‒ Io nic Skt. ‒ San skrit
L ‒ La tin Slk. ‒ Slo vak
Latv. ‒ La tvian Sln. ‒ Slo ve nian
Lith. ‒ Lit hu a nian Sw.  ‒ Swe dish
MBret. ‒ Mid dle Bre ton ToB ‒ Toc ha rian B
MDu. ‒ Mid dle Dutch W ‒ Welsh
MIr. ‒ Mid dle Irish WFri. ‒ West Fri sian
MLG ‒ Mid dle Low Ger man YAv. ‒ Young Ave stan
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Ор сат Ли го рио

ПРА ИН ДО Е ВРОП СКИ ‘ОКРЕ ТА ТИ (СЕ)’ И ‘ЗМИ ЈА’

С а  ж е  т а к 

Два ин до е вроп ска на зи ва за ‘зми ју’, скр. nagá- и пра герм. *snakk- (> енг. sna ke), по ре де 
се са пие. ко ри је ном *(s-)neh1- ‘окре та ти (се); зми ја’ (*(s-)neh1- ‘окре та ти’ ⇒ *nh1-ei-e-t-i id. > 
скр. náyati ‘во ди ти’, *(s-)neh1- ‘окре та ти се’ ⇒ *(s-)nh1-tr- ‘зми ја’ > лат. na trix id., итд.) што, у 
окви ру гло тал не те о ри је, би ва под прет по став ком да пие. *gC (= *ʔgC) да је пие. *ʔC (= *h1C); 
по зна то је, на и ме, да под из вје сним усло ви ма и у из вје сним слу ча је ви ма пие. *dC (= *ʔdC) да је 
пие. *ʔC (= *h1C) а пие. *g је, као и пие. *d, гло та ли зо ва ни (тј. пре гло та ли зо ва ни) оклу зив, а 
то прет по став ку *gC > *ʔC чи ни мо гу ћом. 

Уни вер зи тет у Бе о гра ду (При мље но: 1. апри ла 2019;
Фи ло зоф ски фа кул тет   при хва ће но: 17. ма ја 2019)
Оде ље ње за кла сич не на у ке
Чи ка Љу би на 18–20, 11000 Бе о град, Ср би ја
or sat.li go ri o@g mail.co m
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КО МУ НИ КА ТИВ НО-ФУНК ЦИ О НАЛ НА УЛО ГА И  
КОГ НИ ТИВ НИ СТА ТУС ФОР МАЛ НО НЕ МАР КИ РА НИХ  

ИМПЛИКАЦИЈA У РАЗ ГО ВОР НОМ ДИС КУР СУ

У овом ра ду ће мо на при ме ри ма, нај ве ћим де лом из кор пу са срп ског раз го вор ног 
је зи ка, раз мо три ти ин фор ма циј ски ста тус им пли ци ра них пре ми са – фор мал но не мар-
ки ра них им пли ка ци ја и њи хо ву уло гу у ин фор ма циј ском струк ту ри са њу раз ли чи тих 
ти по ва ис казâ. Исто та ко, ука за ће мо на ва жност њи хо ве мен тал не ре пре зен та ци је у 
све сти ин тер ло ку торâ у пре но ше њу и ту ма че њу по ру ке. У ра ду ће мо та ко ђе по вла чи ти 
па ра ле ле са фор мал ним / ин фор ма циј ским / ког ни тив ним ста ту си ма пре су по зи циј ске 
ин фор ма ци је, ка ко би смо ука за ли на тач ке ди вер ген ци је ових две ју вр ста им пли ка ци ја, 
те, ко нач но, бо ље раз у ме ли ме ха ни зме ин фор ма циј ског кон сти ту и са ња ис ка за.

Кључ не ре чи: ко му ни ка тив но-функ ци о нал на уло га, ког ни тив ни ста тус, фор мал но 
мар ки ра не / не мар ки ра не им пли ка ци је, пре су по зи ци ја, имплициранa премисa.

In this pa per, we will ex pla in the in for ma tion sta tus of im pli ca ted pre mi ses – for mally 
un mar ked im pli ca ti ons, the ir ro le in the in for ma tion struc tu re of dif fe rent types of ut te ran ces, 
as well as the ir re pre sen ta tion in the mind of in ter lo cu tors, mostly on exam ples from the cor pus 
of spo ken lan gu a ge. We will al so draw pa ral lels with the for mal/in for ma ti o nal/cog ni ti ve sta tus 
of pre sup po si ti ons, to show the dif fe ren ces bet we en the se two kinds of im pli ca ti ons, and fi nally, 
in or der to bet ter un der stand the com mu ni ca ti ve-fun cti o nal struc tu ring of ut te ran ces.

Keywords: com mu ni ca ti ve-fun cti o nal ro le, cog ni ti ve sta tus, for mally mar ked / un mar ked 
im pli ca ti ons, pre sup po si tion, im pli ca ted pre mi ses. 

1. УвОд. Раз ма тра ју ћи про бле ма ти ку гра ни ца ме ђу про по зи циј ским ен-
ти те ти ма ко ји им пли цит но про из и ла зе из ис ка за, И. Књи жар (2018) је, из ме ђу 
оста лог, пред ло жио прин ци пе ко ји би по мо гли у раз ре ша ва њу ак ту ел них 
те о риј ских кон тро вер зи у по гле ду ди фе рен ци ра ња пре су по зи ци је1 (фор мал но 
мар ки ра не прет по ста вље не им пли ка ци је) и им пли ци ра не пре ми се (фор мал-
но не мар ки ра не прет по ста вље не им пли ка ци је). На кон но вих са зна ња, ко ја 
про ис ти чу из еми риј ских увидa у функ ци о ни са ње фор мал но не мар ки ра не 
им плик ци је (= им пли ци ра не пре ми се) у раз го вор ном дис кур су и за кљу ча ка 
о струк ту ри са њу раз го во ра до ко јих до ла зи В. По ло ви на (1987; 1996; 2018), у 
овом ра ду ће мо ела бо ри ра ти овај фе но мен, те ће мо ука за ти на ва жност ње-
го ве уло ге у ин фор ма циј ском кон сти ту и са њу и ту ма че њу не ких ис ка за2.

У пр вом де лу ра да (оде љак 2) нај пре ће мо пре ци зи ра ти тач ке у ко ји ма пре-
су по зи ци ја и им пли ци ра на пре ми са кон вер ги ра ју и ди вер ги ра ју, те ће мо размо-
три ти мо гућ ност кон цеп ту ал ног про ши ре ња тер ми на ̒ им пли ци ра на пре ми са̓ .

1 О са вре ме ним раз ма тра њи ма пре су по зи ци је и ње ног од но са пре ма дру гим ти по ви ма 
им пли ка ци ја в. и у Кар ту нен (Karttunen 2016), Књи жар (2017), Потс (Potts 2015), Си монс 
(sImons 2001), Стал на кер (stalnaKer 1999), Хорн (horn 2007).

2 О ис пи ти ва њи ма ре че ни це из ко му ни ка тив но-функ ци о нал ног аспек та в. у Лам брехт 
(lambrecht 1998), Ле вин сон (levInson 1983), Ха ли деј и Ма ти сен (hallIday– matthIessen 2014).



У дру гом де лу ра да (оде љак 3) ис пи та ће мо им пли ци ра не пре ми се нај пре 
из когнитивнe ви зу ре, где ће мо на ре пре зен та тив ним при ме ри ма из кор пу са 
раз го вор ног је зи ка3 опи са ти ме ха ни зме ак ти ви ра ња им пли ци ра них пре ми са 
у све сти ин тер ло ку торâ у раз ли чи тим дис курс ним си ту а ци ја ма и по ка за ти 
ва жност њи хо ве уло ге у струк ту ри са њу раз го во ра. Та ко ђе ће мо, ко ри сте ћи 
ког ни тив ну ка те го ри ју мо гућ ност / не мо гућ ност иден ти фи ка ци је им пли ци-
ра не пре ми се, ука за ти на нео п ход ност овог ти па им пли ка ци је у све сти адре-
са та ка ко би оба ве штај на се ман ти ка ис ка за не ре че ни це би ла аде кват но про-
ту ма че на.

На кра ју, у тре ћем де лу ра да (оде љак 4), про ве ри ће мо да ли пре су по зи-
ци ја и им пли ци ра на пре ми са ди вер ги ра ју и пре ма ког ни тив ном па ра ме тру 
– нео п ход но сти мен тал не ре пре зен та ци је са др жа ја им пли ка ци је у све сти 
адре са та пре ис ка зних рад њи го вор ни ка.

2. УлОгАфОРмАлНОНЕмАРКИРАНЕИмПлИКАцИјЕУИНдИРЕКТНОмИдИРЕКТНОм
ПРЕНОшЕњУОбАвЕшТАјНЕсЕмАНТИКЕИсКАЗА. По сма тра ју ћи пре су по зи ци ју и 
им пли ци ра ну пре ми су из аспек та њи хо вог ко му ни ка тив но-функ ци о нал ног 
ста ту са у ин фор ма циј ској струк ту ри ис ка за, мо же мо ре ћи да обе ма им пли-
ка ци ја ма го вор ник до де љу је ста тус не ин фор ма тив но сти. Ме ђу тим, ова два 
ти па им пли ка цијâ ди вер ги ра ју пре ма фор мал ном па ра ме тру: пре су по зи ци ја 
је про по зи циј ска ин фор ма ци ја мар ки ра на од ре ђе ном лек сич ком или гра ма-
тич ком струк ту ром ис ка за не ре че ни це (в. при мер (1)), док су им пли ци ра не 
пре ми се про по зи циј ске ин фор ма ци је ко је не сто је у ре ла ци ји ни ти са јед ним 
фор мал ним еле мен том ис ка за већ ег зи сти ра ју ис кљу чи во у све сти уче сникâ 
у кон вер за ци ји, а слу же, ка ко је И. Књи жар у свом ра ду по ка зао (2018: 12–15), 
као сво је вр сне по мо ће ин фор ма ци је у ту ма че њу ИНдИРЕКТНО пре не те по ру ке 
(в. при мер (2)). 

(1) А: Где ове го ди не идеш на ле то ва ње?
Б: Идем ПОНОвО у [Шпанију]ИФ.
из ре пли ке Б >> Го вор ник Б је већ ра ни је био на ле то ва њу у Шпа ни ји. [пресу-
позицијска про по зи ци ја сто ји у ре ла ци ји са се ман тич ким са др жа јем при ло га 
поново]

(2) A: [...] Хо ће ка фу не ко? 
Б: Е ево, пи је мо.
из ре пли ке Б +> Не ће мо ка фу.
из ре пли ке Б +>> Онај ко ји тре нут но већ пи је ка фу не же ли још јед ну.

3 На ше ис пи ти ва ње за сно ва но је на кор пу су срп ског раз го вор ног је зи ка. Раз го во ре су 
сни ми ли сту ден ти Ка те дре за оп шту лин гви сти ку у про те кле че ти ри го ди не; обим тран скри-
бо ва них раз го во ра је око 192.000 ре чи. У из дво је ним при ме ри ма из кор пу са ко ри сти ће мо 
сле де ће сим бо ле: угла ста за гра да упо тре бља ва се да би се об ја сни ли еле мен ти си ту а ци је 
нео п ход ни за раз у ме ва ње да тог де ла раз го во ра, али и да би се озна чи ло ап стра хо ва ње не ре ле-
вант них ре пли ка или ње них де ло ва ([...]); пу ном ли ни јом мар ки ра се раз ма тра ни ис каз, ис пре-
ки да ном ис ка зи ко ји су ва жни за ту ма че ње ње го вог ин фор ма циј ског устрој ства, а ва ло ви том 
они ис ка зи у ко ји ма је екс пли ци ра на им пли ци ра на пре ми са; ак те ри су озна че ни вер зал ним 
сло ви ма азбу ке пре ма ре ду по ја вљи ва ња у из дво је ном де лу кон вер за ци је (А, Б, В итд.); бро-
је ви у суп скрип ци ји ини ци ја ла го вор них ли ца озна ча ва ју број ре пли ке да тог го вор ни ка: нпр. 
А1, А2..., Б1, Б2.... За оста ло в. у ʻСкра ће ни це и сим бо лиʼ на кра ју ра да.
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Го вор но ли це Б, ис ка зав ши ре че ни цу у при ме ру (1), при мар но же ли да 
пренесe ин фор ма ци ју: Идем на ле то ва ње у Шпа ни ју; ка ко би да ти ис каз био 
при кла дан у кон вер за циј ској си ту а ци ји у ко јој је уче сни ци ма у раз го во ру 
по зна то да је го во р ник Б већ јед ном био на ле то ва њу у Шпа ни ји, нео п ход но 
је да он (=Б) (ре)ак ту е ли зу је тај по зна ти по да так, што чи ни упо тре бом при-
ло га по но во. Да би ин тер пре ти рао опи са ну ин фор ма циј ску струк ту ру и у 
пот пу но сти раз у мео ис каз, адре сат ко ри сти лек сич ко-се ман тич ке, гра ма-
тич ке и кон вер за циј ске (вер бал ни кон текст) ин ди ка то ре.

У при ме ру (2) оба ве штај на се ман ти ка ре че ни це го вор ног ли ца Б не про-
из и ла зи из про по зи циј ске (се ман тич ке) струк ту ре ре че ни це већ се на ла зи 
из ван ње, а де ко ди ра се од ре ђе ним ког ни тив ним про це сом, ко ји се у праг-
ма ти ци на зи ва ʻкон вер за циј ска ин фе рен ци ја̓ . На и ме, ка ко би го вор ник А на 
аде ква тан на чин про ту ма чио ко му ни ка циј ску на ме ру го вор ни ка Б, мо ра у 
све сти ак ту е ли зо ва ти ин фор ма ци ју ко ја се од но си на на чин на ко ји су ства ри 
у све ту уре ђе не. Та ква ин фор ма ци ја не сто ји у фор мал ном од но су ни са јед ним 
еле мен том ис ка за не ре че ни це и пред ста вља не ки вид спо знај ног по да тка 
ПОмОћУ ко јег се на аде ква тан на чин ту ма чи оно што је го вор ник же лео да пре-
не се. Пре ма ре че ном, мен тал ни про цес де ко ди ра ња оба ве штај не се ман ти ке 
ре че ни це ко ју је ис ка зао го вор ник Б мо гао би се ова ко екс пли ци ра ти: 

Са зна њем да онај ко ји тре нут но пи је ка фу не же ли још јед ну, раз у мем да са -
го вор ник, ис ка зав ши ре че ни цу, же ли да ме ин фор ми ше о то ме да не ће ка фу 

или
По што онај ко ји тре нут но пи је ка фу не же ли још јед ну, са го вор ник, ис ка зав ши 
ре че ни цу, же ли да ме оба ве сти о то ме да не ће ка фу.

Уко ли ко на ве де на ин фор ма ци ја (=им пли ци ра на пре ми са) не би би ла 
ак ти ви ра на у све сти са го вор ни ка, аде кват на ин тер пре та ци ја ис ка за би из-
о ста ла, у че му се огле да суп си ди јар на на рав да те им пли ци ра не ин фор ма ци је.

По ред ин тер пре та ци је оба ве штај не се ман ти ке ис ка за ко ја се на ла зи 
из ван се ман тич ког са др жа ја ре че ни це и пре но си ин ди рект но, као у при ме ру 
(2)4, при ме ти ли смо да фор мал но не мар ки ра на им пли ка ци ја има уло гу и у 
ту ма че њу оба ве штај не се ман ти ке ко ја је ко ди ра на у про по зи циј ском (се ман-
тич ком) са др жа ју ре че ни це и пре но си се ди рект но. На при мер:

(3) А1: Кад има мо ис пит из син так се?
Б1: У су бо ту. 
А2: До бро је да ни је у че твр так.
Б2: То је до бро. 
из ре пли ке А2 +>> У че твр так иде мо на из лет. 

Су прот но при ме ру (2), оба ве штај на се ман ти ка А2 у при ме ру (3) ко ди-
ра на је у про по зи циј ској струк ту ри ре че ни це. Ме ђу тим, ве о ма је ва жно при-
ме ти ти да би ова ре че ни ца би ла кон вер за циј ски не при ме ре на да го вор ник 
ње ним ис ка зи ва њем не прет по ста вља при су ство од ре ђе не ин фор ма ци је у 

4 О уло зи им пли ци ра не пре ми се у ту ма че њу ин ди рект ног пре но ше ња по ру ке би ло је 
већ ре чи у ра ду И. Књи жа ра (2018). 
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све сти са го вор ни ка; а да са го вор ник ту ин фор ма ци ју, скла ди ште ну у сво јој 
све сти, не ак ту е ли зу је у про це су де ко ди ра ња основ не ин фор ма ци је ис ка за. 
Исто као у при ме ру (2), ова ин фор ма ци ја по сто ји ис кљу чи во у мен тал ној 
сфе ри са го вор ни ка и ПОмАжЕ му да у пот пу но сти ин тер пре ти ра ис ка за ну 
ре че ни цу; екс пли ци ра ње мен тал ног про це са де ко ди ра ња ин фор ма циј ске 
струк ту ре ре че ни це у ре пли ци А2 мо же из гле да ти ова ко: 

Са зна њем да у че твр так иде мо на из лет (и не би смо мо гли да до ђе мо на ис пит), 
мо гу у пот пу но сти да раз у мем ре че ни цу ко ју је са го вор ник ис ка зао 

или
По што у че твр так иде мо на из лет, до бро је да ис пит из син так се ни је у че-
твр так. 

Уко ли ко би из о ста ло ак тивирањe ове фор мал но не мар ки ра не ин фор ма-
ци је у све сти го вор ног ли ца Б, до шло би ве ро ват но до ʻза сто ја̓  у кон вер за циј-
ском то ку, те би он упи тао го вор но ли це А А шта је у че твр так, За што је 
до бро да ис пит из син так се ни ју у че твр так или не што то ме слич но, ко ји би 
по том екс пли ци рао им пли ци ра ну пре ми су ка ко би от кло нио шум у ко му-
ни ка ци ји.

Пре ма то ме, на ве де ну им пли ка ци ју, због ње не по моћ не уло ге у ту ма-
че њу пре но ше ња оба ве штај не се ман ти ке ис ка за и фор мал не не мар ки ра но сти, 
мо же мо свр ста ти у ка те го ри ју им пли ци ра не пре ми се.

На овај (или вр ло сли чан) спе ци фи чан од нос фор мал но не мар ки ра не 
прет по ста вље не ин фор ма ци је5 и дИРЕКТНО пре не те ин фор ма ци је (као у при-
ме ру (3)) ука зу је и М. Ивић (2007) и из но си не ко ли ка за па жа ња ко ја сма тра мо 
ко ри сним за да љу ди ску си ју о овом ти пу им пли ка ци је. На и ме, ау тор ка ка же 
да је у не ким слу ча је ви ма „[...] се ман тич ка са др жи на из го во ре не ре че ни це 
нај не по сред ни је на мет ну та на шим ин тен зив ним са знај ним фо ку си ра њем 
од ре ђе не, до бро нам зна не, [...] ин фор ма тив не да то сти.”, те да је прет по ста-
вље на ин фор ма ци ја на осо бен на чин ути сну та у оба ве штај ну се ман ти ку ис-
ка за не ре че ни це (2007: 4)6. Пре ма ре че ном, у при ме ру (3), ин тен зив ним мен-
тал ним фо ку си ра њем на по зна ту ин фор ма ци ју (Иде мо на из лет у че твр так) 

5 Ва жно је ис та ћи да М. Ивић (2007) овај тип прет по ста вље не информацијe на зи ва 
ʻпре су по зи ци јом .̓ Ау то ри овог ра да су због на ве де них фор мал них и ко му ни ка тив но-функ-
ци о нал них раз ли ка ипак из дво ји ли овај им пли ка циј ски тип у за себ ну ка те го ри ју, на зи ва ју ћи 
га ʻим пли ци ра ном пре ми сом .̓

6 М. Ивић сво ја за па жа ња об ја шња ва на при ме ру ова ко: „За ми сли мо ова кву си ту а ци ју: 
не ко је, пред по ла зак на по сао, до бро за тво рио про зор сво је со бе, спу стио ро лет не и на ву као 
за ве се, а кад се, по сле до ста са ти про ве де них на по слу, вра тио у исту ту со бу, за те као је про зор 
у не ре ду — до по ла по диг ну те ро лет не, раз мак ну те за ве се… Са гле да ни при зор је, у ње го вој 
све сти, не ми нов но ак ти ви рао по сто је ћу п р е с у п о з и ц и о н у  у п у ћ е н о с т  [sic] у то да 
се та кав не ред ни кад не оства ру је сам од се бе, већ да је увек де ло људ ских ру ку, па је спон та но 
уз вик нуо: Овај је про зор отва ран! Ин фор ма ци ја свој стве на тој ус клич ној ре че ни ци мо же се 
по дроб ни је екс пли ци ра ти сле де ћим ре чи ма: ‘на осно ву са гле да ног схва там да је не ко ула зио 
у ову со бу и отва рао овај про зор, јер сам пот пу но све стан то га да се уз диг ну ће ро лет ни, као 
и раз мак ну ће за ве се, ни кад не оства ру је са мо од се бе’” (2007: 4). Овој раз го вор ној си ту а ци ји 
мо же мо при кљу чи ти и са го вор ни ка, ко јем се на кон ис ка зи ва ња ре че ни це го вор ни ка ак ти ви ра 
у све сти иста упу ће ност у функ ци о ни са ње ства ри у све ту, те ис каз мо же ту ма чи ти на сле де ћи 
на чин: Са зна њем да се уз диг ну ће ро лет ни и раз мак ну ће за ве се ни кад не оства ру је са мо од се бе, 
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го вор ни ку А ʻна ме ће сеʼ се ман тич ка са др жи на ис ка за не ре че ни це (До бро је 
да ни је у че твр так); а ак ти ви ра ње по зна те ин фор ма ци је (= им пли ци ра не пре-
ми се) у све сти го вор ни ка, а по сле дич но и из го ва ра ње да те ре че ни це, по кре-
нуо је вер бал ни кон текст, тј. ис каз го вор ног ли ца Б (У су бо ту [ је ис пит из 
синтаксе]).

При ме ри ма (2) и (3) ука за ли смо на исти, суп си ди јар ни тип ко му ни ка-
тив но-функ ци о нал не уло ге им пли ци ра не пре ми се у ту ма че њу ди рект но и 
ин ди рект но пре не те оба ве штај не се ман ти ке ис ка за. По ред то га, уо ча ва мо 
да су им пли ци ра не пре ми се и но ве ин фор ма ци је – пре не те и ди рект но и ин-
ди рект но – узроч но-по сле дич но по ве за не (в. го ре). На зна чај ло гич ке ка те го-
ри је ка у зал но сти у раз го вор ном је зи ку ука зу је В. По ло ви на, и ис ти че да је 
у овом ти пу вер бал не ин тер ак ци је вр ло чêсто ис ка зи ва ње „[...] узроч но-по-
сле дич них од но са без је зич ких сиг на ла и да је узрок-по сле ди ца че сто им-
пли ци тан у кон тек сту раз го во ра” (1987: 92), што смо на ве де ним при ме ри ма 
и по ка за ли.

2.1. Глав на те ма тек ста ко ји слêди би ће функ ци ја им пли ци ра не пре ми-
се у де ко ди ра њу дИРЕКТНО пре не те ин фор ма ци је7, као и њен ста тус у све сти 
уче сни ка у ко му ни ка ци ји у раз ли чи тим кон вер за циј ским си ту а ци ја ма. Ва-
жно је ре ћи да циљ овог де ла ра да ни је ис црп но при ка зи ва ња свих мо гућ-
но сти ко је по сто је у раз го вор ном дис кур су јер би се та квим ис тра жи ва њем 
иза шло из окви ра члан ка овог ти па; пре ма то ме, огра ни чи ће мо се на уло гу 
им пли ци ра не пре ми се са мо у не ко ли ко раз го вор них окол но сти.

Су жа ва ње те ме ра да на од нос им пли ци ра не пре ми се и ди рект но пре не-
те ин фор ма ци је мо ти ви сан је по нај пре опа жа њем М. Ивић да се ис пи ти ва ње 
овог фе но ме на „[...] по пра ви лу, не са мо у на шој сре ди ни, већ и дру где у 
све ту, уоп ште не узи ма у об зир при струч ним ана ли за ма се ман тич ког устро-
ја ва ња / се ман тич ке устро је но сти ис ка за них ре че ни ца” (ИвИћ 2007: 3–4), са 
ко јим се мо же мо сло жи ти.

3. meНТАлНАРЕПРЕЗЕНТАцИјАИмПлИцИРАНЕПРЕмИсЕИњЕНАУлОгАУРАЗлИ-
чИТИмдИсКУРсНИмсИТУАцИјАмА. Ка ко смо ре кли у прет ход ном одељ ку, из го-
ва ра ње ре че ни це (=ис каз (И)) мо же да бу де по кре ну то са знај ним фо ку си ра њем 
на од ре ђе ну по зна ту ин фор ма ци ју (= им пли ци ра на пре ми са го вор ни ка (ИПГ)), 
ко ја је опет ак ти ви ра на од ре ђе ним вер бал ним или не вер бал ним еле мен ти ма 
ко му ни ка циј ског је зич ког си сте ма (=сти му лус (С)); из го во ре на ре че ни ца, с 
дру ге стра не, да би би ла успе шно ин тер пре ти ра на (=де ко ди ра ње ис ка за (ДИ)), 
ини ци ра у са го вор ни ко вој све сти ак ти ви ра ње исте по зна те ин фор ма ци је 
(= им пли ци ра на пре ми са са го вор ни ка (ИПС)). Елементe ко ји чи не овај сво-
је вр сни ʻка у зал ни ла нацʼ мо же мо ова ко пред ста ви ти: 

С → ИПГ → И → ИП Сак ти ви ра на → ДИ у спе шно. 

мо гу у пот пу но сти да раз у мем за што је го вор ник ис ка зао ре че ни цу ʻОвај про зор је отва ранʼ 
[а не, на при мер, ʻОвај про зор се отво риоʼ].

7 Ста тус и уло га им пли ци ра не пре ми се у ту ма че њу ин ди рект ног пре но ше ња ин фор ма-
ци је је фе но мен ко јем је по све ће но ви ше па жње у ли те ра ту ри (в. нпр. Вил сон и Спер бер (WIlson 
– sPerber 2006) и Књи жар (2018)).

КО МУ НИ КА ТИВ НО-ФУНК ЦИ О НАЛ НА УЛО ГА И КОГ НИ ТИВ НИ СТА ТУС... 21



Упр кос фун да мен тал ној исто вет но сти, уо чи ли смо на кор пу су раз го-
вор ног је зи ка по сто ја ње раз ли чи тих по јав них об ли ка не ких еле мен та да тог 
ге не рич ког мо де ла (оде љак 3.1), али и од ре ђе на од сту па ња од ње га: екс пли-
ци ра ње им пли ци ра не пре ми се у да љем то ку раз го во ра, као и не ак ти ви ра ње 
им пли ци ра не пре ми се те не у спе шно де ко ди ра ње оба ве штај не се ман ти ке 
ис ка за (одељ ци 3.2. и 3.3). Пре ма то ме, у на став ку ће мо из дво ји ти је дан број 
дис курс них си ту а ци ја ко ји ма ће мо по ка за ти та кву ва ри ја бил ност.

3.1. У пр вом из дво је ном ти пу дис курс не си ту а ци је, у ко јем се очи ту је 
уоп ште ни мо дел, им пли ци ра на пре ми са део је за јед нич ког зна ња уче сни ка 
у кон вер за ци ји и пред ста вља онај тип ин фор ма ци је ко ји је по знат од ре ђе ном 
кру гу љу ди, а ак ти ви ра на је у све сти го вор ни ка од го во ра ју ћим вер бал ним 
кон тек стом. На кон ис ка зи ва ња ре че ни це им пли ци ра на пре ми са ак ти ви ра 
се и у све сти са го вор ни ка, ко ји на осно ву ње ног са др жа ја успе шно де ко ди ра 
ис каз8. На при мер9:

(4) А1: Јој шта ће ти Не ма ња ове го ди не--шт а ће ти Не ма ња за ро ђен дан ку пи ти?
Б1: Он има за бра ну шест ме се ци... да ми не ку пу је по кло не. 
А2 и Б2: [смех]
Б3: ова ај, не знам шта ћу ја ње му. Ње му је ро ђен дан пре мог, осам на е стог де-
цем бра.
Свер бал ни кон текст (ре пли ка А1) → ИПГспе ци фич на (раз лог за што Не ма ња има за бра-
ну да ку пу је по кло не го вор ном ли цу Б по знат је уче сни ци ма у кон вер за ци ји) 
→ И (Б1) → ИП Сак ти ви ра на → ДИ у спе шно

(5) А1: [...] у по не де љак има мо пре зен та ци ју. 
Б1: (не ра зу мљи во)
А2: [...] што смо ми мо ра ли да ра ди мо ту пре зен та ци ју.
Б2: Не но си по е не ни ка кве.
[...]
А3: Што смо ми уоп ште мо ра ли да се хва та мо то га? То уоп ште ни је оба ве зан 
пред мет.
Б3: Бар нам ни је че тр на е стог. 
А4: Па до бро, и то, ба рем ни је то. [...]
Свер бал ни кон текст (ре пли ка А3) → ИПГспе ци фич на (раз лог за што је го вор ник ре као 
да је до бро да не ма ју пре зен та ци ју че тр на е стог по знат је уче сни ци ма у кон-
вер за ци ји) → И (Б3) → ИП Сак ти ви ра на → ДИ у спе шно

Са го вор ни ци су у оба при ме ра, уз по моћ, њи ма по зна те, им пли ци ра не 
пре ми се, успе шно про ту ма чи ли ис ка за не ре че ни це (под ву че но пу ном ли ни јом), 
што се ви ди из њи хо вих ре ак ци ја (ре пли ка А2 у при ме ру (4) и ре пли ка А4 у 
при ме ру (5)); пот пу но де ко ди ра ње ре че ни це би из о ста ло, да се у њи хо вој све-
сти ни је ре ак ти ви ра ла већ по зна та са знај на да тост (=им пли ци ра на пре ми са)10.

8 Овај тип дис курс не си ту а ци је мо же се на исти (или вр ло сли чан) на чин об ја сни ти као 
и при мер (3).

9 На кон оп ште кон ста та ци је, ту ма че ње по је ди нач них при ме ра би ће при ка за но сим бо ли-
ма уз екс пли ка ци ју ме ха ни зма из во ђе ња им пли ци ра не пре ми се; до дат не на по ме не да ва ће мо 
са мо уко ли ко то бу де зах те ва ла спе ци фич ност не ких еле ме на та од ре ђе ног при ме ра. 

10 По што је им пли ци ра на пре ми са по зна та ис кљу чи во уче сни ци ма у из дво је ним дис-
курсним си ту а ци ја ма, не мо гу ће је ре кон стру и са ти њен са др жај. 
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Дру ги тип дис курс не си ту а ци је раз ли ку ју се од пр вог са мо пре ма на ра ви 
им пли ци ра не пре ми се, ко ја је оп шти је при ро де и уче сни ци ма у раз го во ру је 
по зна та на осно ву њи хо вог ис ку ства о функ ци о ни са њу ства ри у све ту. При ме ри:

(6) А1: [...] Кол ко ти до ђем за ово ина че? Јел ово ше зде сет или сто? [говорно ли це 
Б је пла ти ло услу ге фо то ко пи ра ња го вор ном ли цу А]
Б1: Ну ла.
[...]
А2: До бро, ја ти ку пу јем пи цу.
Б2: Мо жеш да са њаш.
Свер бал ни кон текст (ре пли ка Б1) → ИП Гоп шта (нор ме по на ша ња на ла жу да не ком ко 
не ће да при ми но вац ко ји му ду гу је мо тре ба да се оду жи мо на дру ги на чин) 
→ И (А2) → ИП Сак ти ви ра на → ДИ у спе шно

(7) А1: Фру шка го ра. Али где та мо да од сед не мо. Је л’ има хо тел?
Б1: А до бро не ће мо баш у хо тел. Мо жда има ку ћи ца...
В1: Ја бих ипак не где где мо же мо би ти сло бод ни ји, а не ко...
[...]
А2: Да, то са ку ћом је ок баш за то што је про стор твој.
[...]
В2: А у прин ци пу не ма ко да те гња ви, а у хо те лу би мо гао већ не ко.
Б2: До бро да у прин ци пу [...]
Свер бал ни кон текст (ре пли ка А1) → ИП Гоп шта (у хо те лу се мо ра ју по што ва ти од ре-
ђе ни прин ци пи по на ша ња) → И (под ву че ни део ре пли ке В2) → ИП Сак ти ви ра на 
→ ДИ у спе шно

Го вор на ли ца Б у при ме ри ма (6) и (7) су на осно ву свог зна ња о функ ци-
о ни са њу ства ри у све ту успе шно ре кон стру и са ли са др жај им пли ци ра не 
пре ми се (в. ре пли ке под ву че не ис пре ки да ном ли ни јом), те на тај на чин у 
пот пу но сти раз у ме ли ис ка зе сво јих са го во р ни ка (ис ка зи под ву че ни пу ном 
ли ни јом); мен тал ни про цес оба ве штај ног де ко ди ра ња да тих ре че ни ца мо гао 
би се ова ко екс пли ци ра ти: Са го во р ник же ли да ми ку пи пи цу јер нор ме по на-
ша ња на ла жу да не ком ко не ће да при ми но вац ко ји му ду гу је мо тре ба да се 
оду жи мо на дру ги на чин [пример 6]; У хо те лу би мо гао не ко да те гња ви по што 
се у хо те лу мо ра ју по што ва ти од ре ђе ни прин ци пи по на ша ња [пример 7].

У тре ћој ва ри јан ти ге не рич ког мо де ла им пли ци ра на пре ми са по зна та 
је уче сни ци ма у кон вер за ци ји на осно ву ис ку ства о функ ци о ни са њу ства ри 
у све ту, али је овај са знај ни по да так ак ти ви ран од ре ђе ним еле мен ти ма ван-
је зич ког кон тек ста. При ме ри11: 

(8) А1: Јел те сра мо та? [говорник А је пре ис ка зи ва ња ове ре че ни це ско чио увис у 
ре ду ис пред сту дент ске службе]
Б1: Да.
Сне вер бал ни кон текст (го вор ник А је пре ис ка зи ва ња ове ре че ни це ско чио увис у 
ре ду ис пред сту дент ске слу жбе) → ИП Гоп шта (по на ша ње А у су прот но сти је 
са зах те ва ним нор ма ма по на ша ња че ка ња у ре ду) → И (А1) → ИП Сак ти ви ра на → 
ДИ у спе шно

11 На сли чан на чин функ ци о ни ше и при мер М. Ивић (2007), о ко јем смо го во ри ли у фу-
сно ти 6. 
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(9) А1: Шта, да оде мо до Скрип те, а? [учесници у раз го во ру сто је у фо то ко пи ри ни-
ци у ко јој има мно го љу ди, а го вор ник А пред ла же да оду у дру гу фото ко пир ницу]
Б1: Да. 
А2: Уф, ај де. 
Сне вер бал ни кон текст (мно го љу ди у фо то ко пир ни ци) → ИП Гоп шта (Че ка ће мо ду го 
у ре ду) → И (А1) → ИП Сак ти ви ра на → ДИ у спе шно

(10) А: Ај де бре ју жња ки њо, а ти хо да при чаш... [А сни ма раз го вор са Б, а Б го во-
ри гласније] А ми Вој во ђан ке се ов де де ре мо. То не ма сми сла. Код ме не не ма 
пла ни на не ма за што да се де рем, са мо сам глу ва ма ло.
Б: [смех]
Сне вер бал ни кон текст (Б го во ри гла сно) → ИП Гоп шта (то ком сни ма ња не би тре ба ло 
гла сно го во ри ти) → И (под ву че ни део А) → ИП Сак ти ви ра на → ДИ у спе шно

Ре пли ке под ву че не ис пре ки да ном ли ни јом у на ве де ним при ме ри ма 
по ка зу ју нам да су го вор на ли ца на осно ву ʻоп штеʼ им пли ци ра не пре ми се 
аде кват но про ту ма чи ла ис ка зе сво јих са го вор ни ка (под ву че но пу ном ли ни-
јом у свим при ме ри ма); ког ни тив но про це су и ра ње ин фор ма циј ске струк ту ре 
ис ка за мо же се екс пли ци ра ти на сле де ћи на чин: Са го вор ник ме пи та да ли 
ме је сра мо та што је ско чио увис јер је та кво по на ша ње у су прот но сти са 
зах те ва ним нор ма ма че ка ња у ре ду [пример 8]; Са го вор ник пред ла же да 
оде мо до Скрип те [друге фото копирнице] јер ће мо у овој фо то ко пир ни ци 
ду го че ка ти [пример 9]; Са го вор ник ми ка же ти хо да при чам јер то ком сни-
ма ња раз го во ра не би тре ба ло гла сно го во ри ти [пример 10].

3.2. У овом одељ ку из дво ји ће мо из кор пу са оне дис курс не си ту а ци је у 
ко ји ма је им пли ци ра на пре ми са, упр кос ак ти ви ра њу у све сту са го вор ни ка, 
те ње го вом успе шном де ко ди ра њу ис ка за не ре че ни це, ипак екс пли ци ра на 
(= екс пли ци ра на им пли ци ра на пре ми са (ЕИП)) у да љем то ку кон вер за ци је 
(би ло од стра не го вор ни ка би ло од стра не са го вор ни ка):

Свер бал ни / не вер бал ни → ИПГспе ци фич на / оп шта → И → ИП Сак ти ви ра на → ДИ у спе шно 
+ ЕИП.

Мо ти ви екс пли ци ра ња ин фор ма ци је ко ја је ак тив на у све ти уче сникâ 
у кон вер за ци ји мо гу би ти раз ли чи те при ро де (за кљу чи ва ње, на гла ша ва ње 
и др). Ви де ће мо још и да упо тре ба узроч них ве знич ких из ра за у екс пли ци-
ра ној им пли ка ци ји по ка зу је ње ну ка у зал ну ве зу са ис ка за ном ре че ни цом, 
на шта смо ука за ли у пр вом де лу ра да (оде љак 2).12

Ка ко би е м  ф а  т и ч  к и  ис та као с в о  ј е  с л а  г а  њ е  са ин фор ма ци јом 
ко ја је им пли цит но при сут на у ис ка зу го вор ни ка, са го вор ник ову ин фор ма-
ци ју мо же да екс пли ци ра. На при мер:
(11) А1: Кад сам при ча ла с М, кад је ре кла, ʻд џој оф лајф ,̓ у фа зо ну.

[...]
Б1: кад си из фа зо на као, не мо жеш та ко, не мо жеш не ке ства ри озбиљ но да 
из го во риш.

12 О раз ло зи ма екс пли ци ра ња им пли ка ци је и ње ном ка у зал ном од но су са ис ка за ним 
ре че ни ца ма в. и у ра ду В. По ло ви не (1987).
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А2: Па је сте, за то што су већ ижва ка не.
Свер бал ни кон текст (ре пли ка А1) → ИПГспе ци фич на (не ки из ра зи су већ ижва ка ни) → 
И (Б1) → ИП Сак ти ви ра на → ДИ у спе шно + ЕИП (А2)

Го вор ник А2 из го ре по ме ну тог раз ло га екс пли ци ра ʻоп штуʼ им пли ка-
ци ју ко ја је нео п ход на за ту ма че ње са го вор ни ко вог ис ка за у ре пли ци Б1; пре 
не го што ју је из го во рио, он ју је, на рав но, ре кон стру и сао у сво јој све сти, те 
успе шно де ко ди рао ис каз: Не ке ства ри, као што је из раз д̒ џој оф лајфʼ не 
мо жеш озбиљ но да из го во риш по што су већ ижва ка не.

По сто је и та кве раз го вор не си ту а ци је у ко ји ма се им пли ци ра на пре ми са 
вер ба ли зу је као сво је вр сни з а  к љ у  ч а к  (в. при мер (12)) или као не ки вид 
ела бо ра ци је сво је прет ход не ре пли ке (в. при мер (13)):
(12) А1: Али знаш шта бих ја? Ја бих да све да мо до ја ну а ра. [учесници у кон вер за-

ци ји раз го ва ра ју о то ме ко је ис пи те и ка да тре ба да положе]
Б1: Па и ја исто. 
А2: Јер у ја ну а ру мо ра мо да кре не мо. [...]
Свер бал ни кон текст (те ма раз го во ра: по ла га ње ис пи та) → ИПГспе ци фич на (у ја нуа-
ру го вор на ли ца А и Б мо ра ју да кре ну не где) → И (под ву че ни део А1) → 
ИП Сак ти ви ра на → ДИ у спе шно + ЕИП (А2)

(13) А1: Ја знам да су они са да упи са ли ваљ да ма ке дон ски је зик или шта већ.
[...]
А2: Ја уоп ште не знам за што би не ко упи сао ма ке дон ски, искре но.
Б1: Ха ха, не знам.
А3: За то што ок, он ни је баш исти, оно, као срп ски у сми слу, као на при мер 
хр ват ски, ал’ бра те ми ли мо жеш ствар но да га раз у меш без не ког уче ња.
Свер бал ни кон текст (ре пли ка А1) → ИПГспе ци фич на (ма ке дон ски је зик мо жеш да разу-
меш и без уче ња) → И (А2) → ИП Сак ти ви ра на → ДИ у спе шно + ЕИП (А3)

Тре ба при ме ти ти да го вор ни ци А2 у при ме ру (12) и А3 у при ме ру (13) 
не екс пли ци ра ју с̒пе ци фич нуʼ им пли ка ци ју за то што ми сле да она ни је ак ти-
ви ра на у све сти са го вор ни ка, већ су мо ти ви екс пли ка ци је дру га чи је при ро де 
(ела бо ра ци ја и за кљу чи ва ње). Да су са го вор ни ци успе шно ре кон стру и са ли 
им пли ци ра ну пре ми су и на аде ква тан на чин рас ту ма чи ли оба ве штај ну се ман-
ти ку ис ка за ја сно се мо же ви де ти из њи хо вих ре пли ка (под ву че но ис пре ки-
да ном ли ни јом); тумачење исказа можемо експлицирати на следећи начин: 
Са го вор ник би во лео да по ло жи мо све ис пи те до ја ну а ра јер у ја ну а ру мо ра мо 
да кре не мо [пример 12]; Са го вор ник не зна за што би не ко упи сао ма ке дон ски 
јер тај је зик мо жеш да раз у меш и без уче ња [пример 13].

Ме ђу тим, про на шли смо у кор пу су и та кву си ту а ци ју у ко јој го вор ник 
по ку ша ва у да љем то ку кон вер за ци је да екс пли ци ра оно што је у прет ход ној 
ре пли ци би ло им пли ци ра но јер ни је си гу ран да ли је им пли ка ци ја ак ти ви-
ра на у све сти са го вор ни ка, али га са го вор ник пре ки да, ис ти чу ћи да је ког ни-
тив ни са тус да тог им пли ци ра ног по да тка ак ти ван, те да је аде кват но де ко ди рао 
ис каз. При мер: 
(14) А1: Па, је сте, као кли нац сам имао тих про бле ма, ишао у Ва ље во на те ве жбе, 

те ра пи је, ал’... Ра дио сам тих де сет да на и ви ше ни кад ве жбе ура дио ни сам. 
[говорник А има про блем са кичмом]
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Б1: Па, то ти је.... Сто ка!
А2: Хва ла.
Б2: [смех]
А3: Во лим и ја те бе.
Б3: Ка жем ти за то што ће те то...
А4: Ма, знам.
Свер бал ни кон текст (ре пли ка А1) → ИП Гоп шта (не из во ђе ње ве жби ни је пре по руч љи-
во ка да по сто је про бле ми са кич мом) → И (део ре пли ке Б1) → ИП Сак ти ви ра на → 
ДИ у спе шно + ЕИП (по ку шај у Б3) → по твр да успе шног де ко ди ра ња И (А4)

Овај при мер по ка зу је да упо тре ба из ра за са не га тив ном екс пре сив но шћу 
мо же да бу де осте љи ва уко ли ко их са го вор ник не про ту ма чи на пра ви на чин; 
пре ма то ме, по сто ји по тре ба го вор ни ка Б да до дат но об ја сни са го вор ни ку да је 
по грд ни из раз упо тре био ка ко би га кри ти ко вао а не увре дио, што је по ку шао 
да ура ди екс пли ци ра њем им пли ци ра не пре ми се (реплика Б3). Са го вор ник га, 
ме ђу тим, пре ки да (ре пли ка А4), на по ми њу ћи да је им пли ка ци ја ак ти ви ра на 
у ње го вој све сти, те да је ис каз раз у мео на пра ви на чин; ин фор ма циј ско де-
ко ди ра ње ис ка за мо же мо ова ко пред ста ви ти: Са го вор ник ми је ре као да сам 
сто ка јер не из во ђе ње ве жби ни је пре по руч љи во ка да по сто је про бле ми са 
кич мом.

3.3. У прет ход ним одељ ци ма (3.1. и 3.2) раз мо три ли смо је дан број раз-
го вор них си ту а ци ја у ко ји ма је им пли ци ра на пре ми са ак ти ви ра на код са го-
вор ни ка, те је ис каз успе шно про ту ма чен. Ме ђу тим, кор пус раз го вор ног је зи-
ка нам је по ка зао да по сто је и та кве дис курс не си ту а ци је у ко ји ма се на кон 
ис ка за не ре че ни це не ак ти ви ра им пли ци ра на пре ми са у све сти са го вор ни ка, 
што до во ди до пре ки да ка у зал ног лан ца и шу ма у ко му ни ка ци ји јер ис каз не 
мо же би ти у пот пу но сти де ко ди ран; ка ко би се ток раз го во ра по но во ус по ста-
вио, са го вор ник тра жи од го вор ни ка да екс пли ци ра им пли ци ра ну пре ми су. 
Ре пре зен та ци ја ова кве дис курс не си ту а ци је мо же да из гле да ова ко: 

С → ИПГ → И → ИП Сне ак ти ви ра на → ДИ не у спе шно → ИП са го вор ник тра жи од го вор ни ка 
екс пли ци ра ње → ИП го вор ни ко во екс пли ци ра ње,

што се мо же илу стро ва ти сле де ћим при ме ри ма:
(15) А1: [...] У, ов де је баш гу жва, ај мо у ону пре ко пу та. [улазе у фото копирницу]

Б1: Че кај, че кај. Не, не. Ов де ће мо са че ка ти. 
А2: За што?
Б2: Аа, за то што ми је лак ше. Не мо гу да хо дам сад. Хо ћеш да сед неш?
Свер бал ни кон текст (А1) → ИПГспе ци фич на (го вор ни ку Б је лак ше да че ка у ре ду не го 
да хо да до дру ге фо то ко пир ни це) → И (под ву че ни део Б1) → ИП Сне ак ти ви ра на → 
ДИ не у спе шно → ИП са го вор ник тра жи од го вор ни ка екс пли ци ра ње (А2) → ИП го вор ни ко во екс пли ци ра ње 
(под ву че ни део Б2)

(16) А1: Јао, не мо гу да мед си пам.
Б1: Оћеш мој?
А2: Са че кај, а ти као не ћеш мед?
Б2: Не.
А3: Што?
Б3: Ја ћу да ста вим пу но ше ће ра.
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Свер бал ни кон текст (А1)→ ИПГспе ци фич на (го вор ник Б ће у напитак да си па пу но ше ће ра) 
→ И (Б1 и Б2) → ИП Сне ак ти ви ра на → ДИ не у спе шно → ИП са го вор ник тра жи од го вор ни ка екс пли-
ци ра ње (А3)→ ИП го вор ни ко во екс пли ци ра ње (Б3)

(17) А1: Хва ла. Ко ја си ти пр со ти на. [гледа у саговорника]
Б1: Што?
А2: За то што не ви диш ни шта ни са на о ча ри ма. [ИП] Ова ко гле даш, да би ви-
де ла. [експлицирање стимулуса] Зна чи да ти не ва ља ју. 
Б2: Оно ма ле но го ре да ви дим.
Сне вер бал ни кон текст (го вор ник Б има по те шко ћа да ви ди не што и са на о ча ри ма) → 
ИП Гоп шта (го вор ник Б не ви ди ни шта ни са на о ча ри ма) → И (под ву че ни део 
А1) → ИП Сне ак ти ви ра на → ДИ не у спе шно → ИП са го вор ник тра жи од го вор ни ка екс пли ци ра ње (Б1)→ 
ИП го вор ни ко во екс пли ци ра ње (део А2)

(18) А1: Јао знаш шта мо рам да ура дим? [држи гитару]
Б1: Шта?
А2: Мо рам да ста вим на ту ги та ру та ње жи це.
Б2: За што?
А3: Па за При зо нер. Ми сим гле дам ка ко ми је ла ко на овој тво јој ги та ри ци да 
сви рам чо ве че с тан ким жи ца ма.
Сне вер бал ни кон текст (др жи ги та ру са та њим жи ца ма) → ИПГспе ци фич на (ʻПри зо нерʼ 
се лак ше сви ра на ги та ри са тан ким жи ца ма) → И (А2) → ИП Сне ак ти ви ра на → 
ДИ не у спе шно → ИП са го вор ник тра жи од го вор ни ка екс пли ци ра ње (Б2)→ ИП го вор ни ко во екс пли ци ра ње 
(А3)

Ре пли ке под ву че не ис пре ки да ном ли ни јом у на ве де ним при ме ри ма нам 
по ка зу ју не у спе шно ре кон стру и са ње им пли ци ра не пре ми се, ко ја је нео п ход-
на за пот пу но раз у ме ва ња оба ве штај не се ман ти ке ис казâ под ву че них пу ном 
ли ни јом; да би се ови ис ка зи у пот пу но сти раз у ме ли нео п ход на је им пли ци-
ра на пре ми са, што се ви ди у сле де ћем: Са го вор ник пред ла же да оста не мо 
у ко пир ни ци у ко јој је гу жва јер му је лак ше да че ка у ре ду не го да хо да до 
дру ге фо то ко пир ни це [пример 15]; Са го вор ник не ће мед јер ће у напитак 
си па ти пу но ше ће ра [пример 16]; Са го вор ник ми је ре као да сам пр со ти на јер 
ни шта не ви дим ни са на о ча ри ма [примери 17]; Са го вор ник мо ра да ста ви 
на ги та ру та ње жи це јер се ʻПри зо нерʼ лак ше сви ра на ги та ри са тан ким 
жи ца ма [пример 18]. Ка ко би от кло ни ли смет ње у кон вер за циј ском то ку, 
го вор ни ци екс пли ци ра ју не ак ти ви ра ну им пли ка ци ју (в. ре пли ке под ву че не 
ва ло ви том ли ни јом), те на тај на чин по ма жу да се у пот пу но сти раз у ме њи-
хо ва прет ход на ре пли ка. 

4. мОгУћНОсТдИвЕРгЕНцИјЕИмПлИцИРАНЕПРЕмИсЕИПРЕсУПОЗИцИјЕПРЕмА
КОгНИТИвННОмПАРАмЕТРУ. У дру гом одељ ку по ка за ли смо да се пре су по зи-
ци ја и им пли ци ра на пре ми са, упр кос истом праг ма тич ком ста ту су – и јед на 
и дру га пред ста вља ју ин фор ма ци је ко је го вор ник прет по ста вља да по сто је 
у све сти са го вор ни ка пре ис ка зи ва ња ре че ни це, ипак мо гу раз дво ји ти у за-
себ не ка те го ри је пре ма фор мал ном – по ве за ност са лек сич ком или гра ма-
тич ком струк ту ром ис ка за не ре че ни це: пре су по зи ци ја је фор мал но мар ки-
ра на под ра зу ме ва на им пли ка ци ја, док је им пли ци ра на пре ми са фор мал но 
не мар ки ра на под ра зу ме ва на им пли ка ци ја.
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Да ли овом па ра ме тру, мо же мо при кљу чи ти и дру ги, к о г  н и  т и в  н и 
па ра ме тар – ну жност мен тал не ре пре зен та ци је им пли ка ци је у све сти адре-
са та пре ис ка зних рад њи го вор ни ка, на крат ко ће мо раз мо три ти у на ред ним 
ре до ви ма.

По зна то је из ли те ра ту ре13 да пре су по зи ци ја НЕмОРАУвЕКНУжНОда бу де 
при сут на у све сти адре са та пре ис ка зи ва ња од го ва ра ју ће ре че ни це од стра не 
го вор ни ка (иа ко про то ти пич но по сто ји).На и ме, мо же да се де си да са др жај 
пре су по зи ци је ипак бу де ин фор ма ти ван за са го вор ни ка, упр кос то ме што га 
го вор ник ни је укљу чио у оба ве штај ну се ман ти ку ис ка за. У та квим кон вер-
за циј ским си ту а ци ја ма го вор ник се ʻпре тва ра̓  да је пре су по зи ци ја део за јед-
нич ког зна ња (или мо жда ни не зна да пре су по зи ци ја ни је део зна ња са го вор-
ни ка). Бу ду ћи да је за кон вер за циј ску аде кват ност ис ка за не ре че ни це по сто ја ње 
пре су по зи ци је нео п ход но, са го вор ник је при хва та у тре нут ку ис ка зи ва ња 
ре че ни це.

Овај ког ни тив ни ме ха ни зам у ко јем са го вор ник при хва та пре су по зи циј-
ску ин фор ма ци ју у тре нут ку из го ва ра ња ре че ни це го вор ног ли ца ка ко би 
ис каз био кон вер за циј ски при хва тљив на зи ва се у ли те ра ту ри ʻако мо да ци ја̓  
(lambrecht 1998: 66–67).

Пре ма то ме, пре су по зи циј ска ин фор ма ци ја у при ме ру (1) с по чет ка тек-
ста у не ким дру гим кон вер за циј ским си ту а ци ја ма не мо ра ну жно би ти део 
са го вор ни ко ве мен тал не ре пре зен та ци је пре ис ка зи ва ња ре че ни це го вор ног 
ли ца (иа ко је го вор ник не сма тра обавешт ајнoм), већ то постајe на кон ис ка-
зи ва ња ре че ни це; та ква мо гућ ност пре су по зи ци је про из и ла зи, по све му 
су де ћи, из ње не фор мал не мар ки ра но сти: на осно ву се ман тич ког са др жа ја 
при ло га по но во, са го вор ни ку се ак ти ви ра у све сти са знај ни по да так да је 
го вор ник већ био на ле то ва њу у Шпа ни ји.

Ме ђу тим, тре ба ис та ћи да се не ки ти по ви ʻин фор ма тив нихʼ пре су по зи-
ци ја не мо гу при хва ти ти на овај на чин, те да она ипак мо ра би ти при сут на у 
све сти ин фор ма то ра пре ис ка зних рад њи; та кав је слу чај са пре су по зи ци ја ма 
ак ти ви ра ним ре фе рен ци јал но од ре ђе ним имен ским из ра зи ма. На при мер:
(19) А1: Не одо смо за ону књи гу да пи та мо. 

Б1: Ка кву књи гу?
А2: У би бли о те ку.
Б2: Јој, до кад--до кад то тре ба [...]?
из ре пли ке А1 >> Го вор ник А прет по ста вља да са го вор ник Б мо же да иден ти-
фи ку је ен ти тет озна чен ре фе рен ци јал но од ре ђе ним имен ским из ра зом о̒ну 
књи гу .̓ 

У овом при ме ру пр во бит но ни је до шло до ак ти ви ра ња пре су по зи ци је 
у све сти го вор ног ли ца Б (в. ре пли ку Б1), те ис каз го вор ни ка А (ре пли ка А1) 
ни је мо гао аде кват но би ти про ту ма чен. Пре ма то ме го вор ник А по ма же са-
го вор ни ку (ре пли ка А2) да ре ак ти ви ра ње му по зна ти спо знај ни по да так. Мо-
же мо, на рав но, да за ми сли мо и та кву си ту а ци ју да пре су по зи циј ска ин фор-
ма ци ја мар ки ра на ре фе рен ци јал но од ре ђе ним имен ским из ра зом ни је ни 
по сто ја ла у све сти го вор ни ка Б. Ово нам, да кле, го во ри да бар не ки ти по ви 

13 В. нпр. у Лам брехт (lambrecht 1998), Си монс (sImons 2003) и Стал на кер (stalnaKer2002). 
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пре су по зи ци ја не мо гу би ти ʻако мо ди ра ниʼ без њи хо ве прет ход не по хра ње-
но сти у све сти.

С дру ге стра не, услед не по сто ја ња је зич ких сиг на ла ко ји би упу ти ли 
на ак ти ви ра ње им пли ци ра не пре ми се, по кре та ње ме ха ни зма ʻако мо да ци јеʼ 
у слу ча ју овог ти па им пли ка ци је је ипак те же (на ро чи то ако се ра ди о спе ци-
фич ним спо знај ним да то сти ма) или чак не мо гу ће ако је у пи та њу ту ма че ње 
ин ди рект но пре не те по ру ке. У 3. де лу ра да по ка за ли смо на раз ли чи тим при-
ме ри ма раз го вор них си ту а ци ја да им пли ци ра на пре ми са пред ста вља ре ак-
ти ви ра ње већ по зна тог са знај ног по да тка, те да ње но не ак ти ви ра ње мо же 
до ве сти до не пот пу ног раз у ме ва ња ко му ни ка циј ске на ме ре го вор ни ка. Ме-
ђу тим, по сто је та кве си ту а ци је у ко јој то не мо ра да бу де слу чај:
(20) А1: [...] Не ор га ни зу је мо ове ко ји зна ју да игра ју и ко ји су до бри. То јест ко ји 

мо гу да тр че. [говорник А пла ни ра да иде на фу дбал]
Б1: Јој ово ово ћу да пре не сем Дуц ке ту. ʻНе ор га ни зу је мо оне ко је ко ји зна ју 
да игра ју .̓
А2: До бро, зна Дуц ке, зна Дуц ке. Не, не го хо ћу да ти ка жем, не зо ве мо оне 
ко ји мо гу да тр че ду го.
Б2: Не го? [...]
А3: Не го нас ко ји не мо же мо. [...] 
из ре пли ке А1 +>> Они ко ји ор га ни зу ју фуд бал не зна ју да игра ју и не мо гу да 
тр че ду го. 
Из ре пли ке Б1 мо же се за кљу чи ти да го вор ном ли цу Б ни је би ла од ра ни је 

по зна та ин фор ма ци ја да го вор ник А и они ко ји ор га ни зу ју са њим од ла зак на 
фуд бал не зна ју да игра ју до бро и да тр че (ду го), али да се та, им пли ци ра на 
ин фор ма ци ја ак ти ви ра ла у ње го вој све сти. У да љем то ку раз го во ра, го вор-
ник ипак ис пра вља (или пре ци зи ра) оно што је би ло им пли ци ра но у ре пли ци 
А1, на во де ћи да они ипак зна ју да игра ју, али да са мо не мо гу ду го да тр че. 
У ана ли зи овог при ме ра, ва жно је до да ти да раз ма тра на им пли ка ци ја ни је 
ло гич ке при ро де (онај тип им пли ка ци је ко ји УвЕК сле ди из не ког ис ка за14) 
јер је го вор ник А, ис ка зав ши раз ма тра не ре че ни це, мо гао да им пли ци ра, на 
при мер, њи хо ву си гур ну по бе ду, а не да ни су до бри или да не мо гу да тр че.

Да кле, ка да се пре су по зи ци ја и им пли ци ра на пре ми са пре ло ме кроз па-
ра ме тар њи хо ве нео п ход не при сут но сти у све сти са го вор ни ка пре ис ка зних 
рад њи го вор ног ли ца, мо же мо го во ри ти о усме ре њи ма (тен ден ци ја ма) јед не 
од но сно дру ге по ја ве, али не и о кри те ри ју пре ма ко јем би се ове две вр сте 
им пли ка ци ја ди фе рен ци ра ле. Сва ка ко, ово је те ма ко ја зах те ва де таљ ни ју 
ана ли зу, што ће мо оста ви ти за сле де ћи рад.

5. ЗАКљУчАК. У овом ра ду раз мо три ли смо про бле ма ти ку уло ге фор мал но 
не мар ки ра них им пли ка ци ја (= им пли ци ра них пре ми са) у ме ха ни зми ма ин-
фор ма циј ског кон сти ту и са ња и ту ма че ња од ре ђе них ис ка за. На пр вом ме сту, 
раз дво ји ли смо им пли ци ра ну пре ми су и пре су по зи ци ју – праг ма тич ке им-
пли ка ци је ко ји ма го вор ник до де љу је ста тус не ин фор ма тив но сти – пре ма 
фор мал ном па ра ма тру: пре су по зи ци ја пред ста вља про по зи циј ску ин фор ма-
ци ју ко ја је мар ки ра на од ре ђе ном лек сич ком или гра ма тич ком струк ту ром, 

14 О ло гич кој им пли ка ци ји в. у Књи жар (2018).
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док је им пли ци ра на пре ми са про по зи циј ска ин фор ма ци ја ко је не сто ји у ре-
ла ци ји са фор мал ним еле мен ти ма ис ка за.

По том смо по ка за ли да тер мин ʻим пли ци ра на пре ми са̓  мо же да се ко ри-
сти и за оне фор мал но не мар ки ра не им пли ка ци је ко је слу же као сво је вр сне 
по моћ не ин фор ма ци је у аде кват ном ту ма че њу ди рект но пре не те оба ве штај не 
се ман ти ке ис ка за, а не са мо оне ко ја се пре но си ин ди рект но (=кон вер за циј ске 
им пли ка ту ре), ка ко то ли те ра ту ра су ге ри ше. По ред то га, ис та кли смо да је, 
исто као и код ин ди рект но пре не те ин фор ма ци је, при су ство фор мал но не мар-
ки ра не им пли ка ци је у све сти са го вор ни ка нео п ход но ка ко би се у пот пу но-
сти про ту ма чи ла ди рект но пре не та ин фор ма ци ја од стра не са го вор ни ка. Исто 
та ко, на зна чи ли смо да су им пли ци ра на пре ми са и ди рект но (али и ин ди-
рект но) пре не та но ва ин фор ма ци ја узроч но-по сле дич но по ве за не.

На ве де не кон ста та ци је смо, по том, по твр ди ли јед ним бро јем дис курс-
них си ту а ци ја ко је смо из дво ји ли из кор пу са срп ског раз го вор ног је зи ка. У 
пр вом ти пу дис курс не си ту а ци је, им пли ци ра на пре ми са је ак ти ви ра на у све-
сти са го вор ни ка, ко ји, пре ма то ме, успе шно ту ма чи ис каз го вор ни ка. С дру ге 
стра не, кор пус нам је по ка зао да по сто је и та кве дис курс не си ту а ци је у ко-
ји ма се на кон ис ка за не ре че ни це не ак ти ви ра им пли ци ра на пре ми са у све сти 
са го вор ни ка, а ре зул тат је не пот пу но раз у ме ва ње ис ка за; ка ко би аде кват но 
про ту ма чио ис каз, са го вор ник тра жи од го вор ни ка да екс пли ци ра им пли ци-
ра ну пре ми су, што је ја сан ин ди ка тор ње не нео п ход но сти у де ко ди ра њу не ких 
ис ка за. Та ко ђе смо ви де ли да по сто је и та кве си ту а ци је у ко ји ма је им пли ци-
ра на пре ми са, упр кос ак ти ви ра њу у све сту са го вор ни ка, те ње го вом успе шном 
ту ма че њу ис ка за не ре че ни це, ипак екс пли ци ра на у да љем то ку кон вер за ци је 
(раз ло зи екс пли ци ра ња ин фор ма ци је мо гу би ти раз ли чи те при ро де: за кљу-
чи ва ње, на гла ша ва ње, ела бо ра ци ја и др). У дис курс ним си ту а ци ја ма у ко ји ма 
је им пли ци ра на пре ми са екс пли ци ра на ја сно се ви ди на осно ву упо тре бе узроч-
них ве знич ких из ра за ње на ка у зал на по ве за ност са са др жа јем ис ка за не ре че-
ни це. Кор пус нам је, ми мо то га, по ка зао да им пли ци ра на пре ми са мо же да 
бу де оп ште и спе ци фич не при ро де, а да ње но ак ти ви ра ње у све сти го вор ни ка, 
ко је по том иза зи ва ис ка зи ва ње ре че ни це, мо же да бу де по кре ну то вер бал ним 
и не вер бал ним кон тек стом.

На кра ју, про ве ри ли смо да ли пре су по зи ци ја и им пли ци ра на пре ми са, 
по ред фор мал ног, мо гу да ди вер ги ра ју и пре ма ког ни тив ном па ра ме тру – не-
о п ход на при сут ност са др жа ја им пли ка ци је у све сти са го вор ни ка пре ис ка-
зних рад њи го вор ног ли ца. На ша прет по став ка је би ла да пре су по зи ци ја због 
сво је фор мал не мар ки ра но сти мо же би ти ʻако мо ди ра наʼ (тј. не мо ра ну жно 
би ти део мен тал не ре пре зен та ци је са го вор ни ка пре ис ка зи ва ња ре че ни це 
го вор ни ка), док им пли ци ра на пре ми са не мо же. При ме ри из кор пу са су нам 
по ка за ли да ипак по сто је слу ча је ви ма ʻако мо ди ра ња̓  им пли ци ра не пре ми се, 
као и слу ча је ви не мо гућ но сти ̒ ако мо ди ра ња̓  пре су по зи ци је (нпр. ре фе рен ци-
јал но од ре ђе ни имен ски из ра зи). Ме ђу тим, мо же се ре ћи да је због по сто ја ња 
им пли ци ра не пре ми се са мо у мен тал ној сфе ри, по кре та ње овог ког ни тив ног 
ме ха ни зма ипак те же или у не ким слу ча је ви ма чак и пот пу но ис кљу че но. 
Ка ко би раз ли ке и слич но сти фор мал но не мар ки ра них и фор мал но мар ки ра-
них им пли ка ци ја у овом по гле ду би ле ја сни је, овом ис тра жи ва њу би тре ба ло 
по све ти ти ви ше па жње. 
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СИМ БО ЛИ И СКРА ЋЕ НИ ЦЕ

>> слêди пре су по зи ци ја  И ис ка за на ре че ни ца
+> слêди кон вер за циј ска им пли ка ту ра  П пре су по зи ци ја
+>> слêди им пли ци ра на пре ми са  ИП им пли ци ра на пре ми са
→ иза зи ва  ИПГ им пли ци ра на пре ми са у све сти го вор ни ка
в. ви ди  ИПС им пли ци ра на пре ми са у са го вор ни ко вој све сти
[]ИФ ин то на циј ски фо кус  ЕИП екс пли ци ра ње им пли ци ра не пре ми се
С сти му лус  ДИ де ко ди ра ње оба ве штај не се ман ти ке ис ка за 

ИЗ ВО РИ

Тран скрип ти сни ма ка сва ко днев них раз го во ра из кор пу са Ка те дре за оп шту лин гви сти ку 
Фи ло ло шког фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду.
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Ve sna Po lo vi na 
Ivan Knji žar

COM MU NI CA TI VE-FUN CTI O NAL RO LE AND COG NI TI VE STA TUS 
OF FOR MALLY UN MAR KED IM PLI CA TI ONS IN SPO KEN DI SCO UR SE 

S u m  m a r y

In this pa per, we con si de red the pro blem of the ro le of for mally un mar ked im pli ca ti ons (= 
im pli ca ted pre mi ses) in the mec ha nisms of in for ma tion con sti tu tion and in ter pre ta tion of cer tain 
ut te ran ces. In the first pla ce, we ha ve se pa ra ted the im pli ca ted pre mi se and pre sup po si tion – the 
im pli ca ti ons that the spe a ker ta kes for gran ted – ac cor ding to the for mal pa ra me ter: a pre sup po si tion 
re pre sents pro po si ti o nal in for ma tion that is mar ked by a cer tain le xi cal or gram ma ti cal struc tu re, 
whi le an im pli ca ted pre mi se is pro po si ti o nal in for ma tion that do es not stand in re la tion to for mal 
ele ments of the ut te ran ce. 

We then sho wed that the term ‘im pli ca ted pre mi seʼ can al so be used for tho se for mally un-
mar ked im pli ca ti ons that ser ve as au xi li ary in for ma tion in an ade qu a te in ter pre ta tion of di rectly 
com mu ni ca ted in for ma tion, and not only that which is com mu ni ca ted in di rectly (= con ver sa ti o nal 
im pli ca tu res), as the li te ra tu re sug gests. In ad di tion, we emp ha si zed that, as with in di rectly com mu-
ni ca ted in for ma tion, the pre sen ce of a for mally un mar ked im pli ca tion in the mind of the ad dres see is 
ne ces sary in or der to fully in ter pret the in for ma tion com mu ni ca ted di rectly by the spe a ker. Li ke wi se, 
we emp ha si zed that an im pli ca ted pre mi se and di rectly (and in di rectly) com mu ni ca ted new in for ma tion 
are ca u sally con nec ted. 

The re af ter, we con fir med the abo ve fin dings with a num ber of di sco ur se si tu a ti ons that we 
ex trac ted from the cor pus of the Ser bian spo ken lan gu a ge. In the first type of di sco ur se si tu a tion, the 
im pli ca ted pre mi se is ac ti va ted in the mind of the ad dres see who, ac cor dingly, suc cessfully in ter prets 
the spe a ker’s ut te ran ce. On the ot her hand, the cor pus sho wed us that the re we re such di sco ur se 
si tu a ti ons in which, af ter ut te ring the sen ten ce, the im pli ca ted pre mi se is not ac ti va ted in the mind of 
the ad dres see, and the re sult is an in com ple te un de r stan ding of the ut te ran ce. In or der to ade qu a tely 
in ter pret the ut te ran ce, the ad dres see asks the spe a ker to ex pli ca te the im pli ca ted pre mi se, which is a 
cle ar in di ca tor of its ne ces sity in de co ding so me ut te ran ces. We al so saw that the re are al so si tu a ti ons 
in which the im pli ca ted pre mi se, de spi te ac ti va ting in the mind of the ad dres see, and her suc cessful 
de co ding of the sen ten ce, is ne vert he less ex pli ca ted in the furt her co ur se of the con ver sa tion. The 
re a sons for ut te ring the im plied in for ma tion can be dif fe rent: con clu sion, emp ha sis, ela bo ra tion, etc. 
In such di sco ur se si tu a ti ons in which im pli ca ted pre mi ses are ex pli ca ted, we can see from the use of 
co njun cti ve ex pres si ons that they are ca u sally con nec ted with the pro po si ti o nal con tent of the sen ten ce. 
The cor pus has al so shown that the con tent of im pli ca ted pre mi ses can be ge ne ral and spe ci fic and 
that the ir ac ti va tion in the mind of the spe a ker, which then ca u ses the ex pres si on of the sen ten ce, can 
be ini ti a ted by a ver bal or non-ver bal con text.

Fi nally, we chec ked whet her pre sup po si tion and im pli ca ted pre mi se, in ad di tion to the for mal, 
can di ver ge ac cor ding to the cog ni ti ve pa ra me ter – the ne ces sary pre sen ce of the con tent of the 
im pli ca tion in the ad dres se e’s mind be fo re ut te ring the sen ten ce of the spe a ker. Our as sump tion was 
that pre sup po si tion, be ca u se of its for mal mar king, can be ʻac com mo da tedʼ (i.e. it do es not ne ces sa rily 
ha ve to be part of the men tal re pre sen ta tion of the in ter lo cu tor be fo re the spe a ker’s ut te ran ce), whi le 
the im pli ca ted pre mi se, be ca u se of the ab sen ce of for mal mar king, can not. Exam ples from the cor pus 
sho wed us that the re are in stan ces of ʻac com mo da tingʼ of the im pli ca ted pre mi se, as well as in stan ces 
of the im pos si bi lity of pre sup po si tion ʻac com mo da tionʼ (e.g. de fi ni te de scrip ti ons). Ho we ver, it can be 
said that be ca u se of the exi sten ce of an im pli ca ted pre mi se only in the men tal sphe re, the ac ti va tion 
of this cog ni ti ve mec ha nism is mo re dif fi cult or in so me ca ses even com ple tely ex clu ded. 
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На да Ар се ни је вић

МО ЖЕ ЛИ ДА ТИВ С ПРЕД ЛО ГОМ ПРЕ МА БИ ТИ ОБЈЕ КАТ?*

По ред још увек ак ту ел не ди ле ме о то ме ко ји па де жни об лик има кон струк ци ја с 
пред ло гом ПРЕмА, ин те ре сант но је и пи та ње да ли су у пра ву они ко ји је у син таг ма ма 
ти па осе ћа ти / по ка зи ва ти љу бав пре ма не ко ме; би ти гне ван пре ма не ко ме; по на ша ти 
се љу ба зно пре ма не ко ма до во де у ве зу са не пра вим објек том. Ана ли за при ме ра по ка-
зу је да је као екс по нент окол но сти у ко ји ма су бје кат де лу је по сма тра на кон струк ци ја 
бли жа при ло шком не го об је кат ском зна че њу.

Кључ не ре чи: срп ски је зик, се ман ти ка да ти ва, при ло шко зна че ње. 

In ad di tion to the cur rent di lem ma abo ut which ca se-form is the con struc tion with the 
pre po si tion Prema ‘to ward(s)’ in Ser bian, it is an in te re sting qu e sti on whet her tho se who con-
nect it with a pre po si ti o nal ob ject in phra ses such as ose ća ti / po ka zi va ti lju bav pre ma ne ko me 
‘feel/show lo ve to ward so me o ne’, bi ti gne van pre ma ne ko me ‘feel an ger to ward so me o ne’, and 
po na ša ti se lju ba zno pre ma ne ko ma ‘show kind ness to ward so me o ne’ are cor rect. An analysis 
of exam ples in di ca tes that as the ex po nent of the con di ti ons in which the su bject is ac ting the 
ob ser ved con struc tion is clo ser to an adver bial rat her than an ob ject me a ning. 

Keywords: the Ser bian lan gu a ge, se man tics of the da ti ve ca se, adver bial me a ning.

1. У не ве ли ком во ка бу ла ру пред ло га ко ји се ком би ну ју с имен ском лек-
се мом у да ти ву са мо је К(А) пра ви пред лог док оста ли има ју ви ше при ло шко 
зна че ње и упо тре бу (бЕлИћ 1999: 293). Оп шта је кон ста та ци ја да је К(А) спе-
ци фи чан и по то ме што се по ја вљу је ис кљу чи во с да ти вом, док се спи сак 
оста лих пред ло га, као и ми шље ње о њи хо вој ва лент но сти раз ли ку ју од из во-
ра до из во ра. У гра ма ти ка ма и дру гим струч ним из во ри ма још се по ми њу: 
У(с)ПРКОс, ПРЕмА (НАПРЕмА), (НА)ПРОТИв, (НА)сУПРОТ, УсУсТРЕТ (НАсУсТРЕТ), НАдО-
мАК, блИжЕ, ЗАХвАљУјУћИ, сАглАсНО, сХОдНО, слЕдсТвЕНО, УНАТОч, РАЗмЕРНО, сУ-
КлАдНО (АНТОНИћ 2004; 2005: 176–195; бЕлИћ 1999: 293; Klajn 2005: 160; mInovIć 
1987: 131; сТЕвАНОвИћ 1979: 372–382; sIlIć–PranjKovIć 2005: 243). 

До са да је у ср би стич кој (сер бо кро а ти стич кој) ли те ра ту ри пред мет ви ше-
стру ких рас пра ва био пред лог ПРЕмА за хва љу ју ћи чи ње ни ци да се ре а ли зу је 
у кон струк ци ји с мо р фо ло шки син кре ти зо ва ним об ли ци ма да ти ва и ло ка-
ти ва.1 Иа ко још Бе лић (1999: 281) у ло ка тив ној кон струк ци ји са се ман тич ким 

* 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 Је ли ца Сто ја но вић (2007) кон ста ту је да је за раз ли ку од са вре ме ног ста ња и по сма тра-
ња па де жног си сте ма ди ја хро ниј ски гле да но си ту а ци ја знат но дру га чи ја. Из ме ђу оста лог, ова 
ау тор ка за кљу чу је: „Ста ра кон струк ци ја са пред ло гом пре ма, ко ја је зна чи ла мје сто, по ло жај 
на су прот, пре ко пу та ко ме или че му; од нос пре ма не че му; по ре ђе ње и сл., и ко ја се у ста ри јим 
спо ме ни ци ма (ка да су се раз ли ко ва ли да тив и ло ка тив) упо тре бља ва ла у да ти ву, у са вре ме ном 
је зи ку је та ко ђе при сут на, са мо што да нас об лич ки мо же би ти Д/Л, али се с об зи ром на ди стинк-
ци ју син так сич ко-се ман тич ке сфе ре упо тре бе ова два па де жа и са вре ме но по сма тра ње пред-
ло шко па де жног си сте ма, ова кон струк ци ја по сма тра као ло ка тив.” 



обе леж јем прав ца пре по зна је да тив но зна че ње, ПРЕмА екс пли ци те не ста вља 
у спи сак пре по зи ци ја ко је се ком би ну ју с да ти вом, па је прак са по ве зи ва ња 
овог пред ло га ис кљу чи во с ло ка ти вом2 пре ки ну та тек по сле Сте ва но ви ће ве 
(1934; 1961–1962) се ман тич ке ди фе рен ци ја ци је да ти ва и ло ка ти ва, ма да се и 
на да ље пред ла га ло да се под на зи вом ло ка тив на ђу све пред ло шке кон струк-
ци је с имeницама у да том об ли ку (naylor 1971).

Из јед на ча ва ње па де жа пре све га с мор фо ло шким об ли ком, а у усло ви-
ма не по сто ја ња до вољ но фор мал них по ка за те ља, пред ста вља основ ни раз лог 
раз ли чи тог иден ти фи ко ва ња спор не кон струк ци је. И да нас у де лу на уч не 
јав но сти по сто ји тен ден ци ја да се она пред ста ви као је дин стве ни об лик с на-
зи вом да тив – ло ка тив (ПИПЕР–КлАјН 2013: 325 и 348). Ме ђу тим, у нај но ви је 
вре ме има и оних ис тра жи ва ча ко ји, са гла сно Сте ва но ви ће вом за ла га њу да се 
при ме ни се ман тич ки кри те ри јум, на из ве стан на чин ре ви та ли зу ју да тив, и 
то пр во као јед но од ре ше ња, а за тим и као је ди но ре ше ње. То је при ме ње но у 
гра ма тич ком опи су да тив них син таг ми (АНТОНИћ: 2005), а пре то га и у си сте-
ма тич ном опи су да ти ва (АНТОНИћ 2004) где се на во де по сма тра не пред ло шке 
кон струк ци је код ко јих не ма тран сло ка ци је објек та, али се ди рек тив ност 
ис по ља ва као окре ну тост, наг ну тост. Вре ме ном је до шло до пот пу не ре ин-
те пре та ци је до та да шње оп ште прак се про гла ша ва ња об ли ка ко ји се ком би-
ну је с пред ло гом ПРЕмА ло ка ти вом (PalIć2010)3, че му се и са ма ау тор ка ра да 
по све ће ног син так си и се ман ти ци овог пред ло га, И. Ан то нић, прет ход но де-
ли мич но при кла ња ла, и то ка да је у пи та њу се ман тич ко по ље осно ва / кри те-
ри ја. У за кључ ном де лу тог ра да ова ау тор ка и екс пли ци те ка же: „... из ра зи то 
лек си ка ли зо ва но обе леж је ди рек тив но сти са др жа но у пред ло гу ПРЕмА би ло 
би у кон тра дик ци ји са из ра зи то ло ка тив но-ло ка ци о ним обе леж јем чи ји је 
ти пич ни но си лац у са вре ме ном срп ском је зи ку ло ка тив, а упра во је у ком пле-
мен та ци ји са да ти вом ко ји је ти пич ни но си лац истог обе леж ја на син так-
сич ко-се ман тич ком ни воу.” (АНТОНИћ 2011: 176–177).

С об зи ром на то да ре ле вант ни лин гви стич ки па ра ме три не дво сми сле но 
по ка зу ју да је об лик с пред ло гом ПРЕмА у да ти ву, то убу ду ће не би тре ба ло 
да бу де спор но, али не зна чи да се у ис тра жи вач ком фо ку су не ће на ћи се ман-
тич ко-син так сич ке ка рак те ри сти ке да те струк ту ре. Та ко, и овом при ли ком 
па жњу при вла че ове пред ло шке кон струк ци је ко је су лин гви сти ма ње или 
ви ше до след но, али са раз ли ком у по све ће но сти по је ди нач ним се ман тич ким 
ка те го ри ја ма у да ти ву, па ти ме не јед на ко и по оби му по сма тра ног кор пу са, 

2 По чев од Да ни чи ћа, Ма ре ти ћа, као и ве ћи не ста ри јих хр ват ских гра ма ти ча ра и у Реч-
ни ку МСМХ кон стук ци ја с пред ло гом ПРЕмА се по сма тра као ло ка тив на. О та квој прак си, 
али и о Сте ва но ви ће вим ар гу мен ти ма у ко рист да ти ву ин фор ма ти ван је Ра гу жев рад (raguž
1984) у ко јем он с јед не стра не по др жа ва Сте ва но ви ћа, јер је на слу тио да с овим пред ло гом не 
иде са мо ло ка тив, али му ипак оспо ра ва се ман тич ки кри те риј као по ла зну осно ву за кла си-
фи ка ци ју. 

3 Го во ре ћи о ди ја хро ним про ме на ма у па де жном си сте му ко је се с јед не стра не ре флек-
ту ју као про мо ци ја при мар ног (или при мар них) зна че ња, а са дру ге као де мо ци ја из свих пе ри-
фер них зна че ња, И. Па лић ( PalIć 2010: 311) кон ста ту је да се кон струк ци ја с пред ло гом ПО 
сво јом се ман ти ком укло пи ла у се ман тич ки про фил ло ка ти ва и пот пу но се по ву кла из по ља 
да ти ва, док по ре чи ма овог ис тра жи ва ча „Ne ma ni jed nog zna če nja prijedlogа pre ma ko je se ne 
mo že pod ve sti pod po jam di rek tiv no sti (di na mič ke ili sta tič ke, fi zič ke ili ap strakt ne), da kle ne ma ni 
jed nog raz lo ga da se sum nja da je pri je dlog pre ma ostao da tiv ni pri je dlog”.
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про гла ша ва ли об је кат ским4. Ра ди се о слу ча је ви ма ме ђу ко ји ма се уо ча ва 
не ко ли ко ти по ва при ме ра као што су: 

(А) Он осе ћа / по ка зу је љу бав пре ма њој; 
(Б) Он је не љу ба зан пре ма му ште ри ја ма; 
(В) Ми се по на ша мо при стој но пре ма учи те љи ци. 

С об зи ром на то да је об је кат ски да тив при мар но бес пре дло шки об лик, 
што га и фор мал но свр ста ва ме ђу не пра ве објек те не по сред не укљу че но сти 
у гла гол ску рад њу ко ју до пу њу је5, мо же се по ста ви ти пи та ње ста ту са пред-
ло шког да ти ва у си сте му об је кат ских па де жа, и то ако се прет ход но уста но ви 
да је по јам за сту пљен овим об ли ком обје кат. Дру гим ре чи ма, утвр ђи ва њем 
ре ле вант них се ман тич ко-син так сич ких обе леж ја обез бе ди ће се или ис кљу-
чи ти ње го во по зи ци о ни ра ње као би нар ног опо нен та бес пре дло шком об је-
кат ском да ти ву у да том си сте му.

2. Као по ла зи ште у ана ли зи мо гао би по слу жи ти пр ви тип при ме ра (А) 
у ко ји ма је да тив ре а ли зо ван у ком би на ци ји са пе ри фра стич ним пре ди ка том. 
С об зи ром на то да се у истом кон тек сту мо же на ћи и бес пре дло шки об лик, 
закључ ци о њи хо вом евен ту ал но си но ни мич ном од но су мо гу се из ве сти на кон 
ана ли зе при ме ра ти па: 

(1) Он по ка зу је љу бав њој; 
(2) Он по ка зу је љу бав пре ма њој. 

Иа ко би се из ме ђу ова два при ме ра на пр ви по глед мо гао ста ви ти знак 
јед на ко сти, ау то ри ко ји су се де таљ ни је ба ви ли про у ча ва њем да ти ва за па зи ли 
су да ме ђу њи ма по сто је из ве сне раз ли ке. Док Па лић (PalIć 2010: 317) кон-
ста ту је да је ве за пред ло шког об ли ка, за хва љу ју ћи упра во пред ло гу, не што 
чвр шћа с адвер би јал ном до пу ном у да ти ву, што по ње го вом ми шље њу до при-
но си сла би јој ис про фи ли ра но сти се ман тич ке уло ге „оп хо ђе ни ка”6, И. Ан-
то нић (2005: 184–185) на по ми ње да се по ред пред ло шког мо же по ја ви ти и 
бес пре дло шки да тив уко ли ко до пу њу је пре ди кат сло жен од гла го ла са зна-
че њем ‘упу ти ти’ и де вер ба тив не име ни це ти па при зна ње, по хва ла, по зив (нпр. 
Из ра зио је не по ве ре ње пре ма сви ма; Из ра зио је при зна ње том чо ве ку). Мада је 
дру га на ве де на кон ста та ци ја не што пре ци зни ја, с об зи ром на то да се од но си 

4 Ова кви слу ча је ви се у гра ма ти ка ма углав ном не пред ста вља ју об је ди ње но и си сте ма-
тич но, не го су обич но на ве де ни по је ди нач ни при ме ри и ус пут но је ко мен та ри са на уло га по сма-
тра ног пред ло шког да ти ва (mInovIć1987: 131; ПИПЕР–КлАјН 2013: 349; сТЕвАНОвИћ1979: 83). 
Са мо у „Син так си про сте ре че ни це” по гла вље о об је кат ском да ти ву об у хва та све ти по ве при-
ме ра ко ји ће би ти у овом ра ду ана ли зи ра ни, а ко ји ма ау тор ка при пи су је или функ ци ју ин ди рект-
ног објек та или функ ци ју екс пли ка тив не до пу не, кон крет но, у нај ши рем сми слу схва ће ног, 
објек та-ци ља, чи ме она за пра во ука зу је на по тре бу да се објект ност по себ но се ман ти зу је 
(АНТОНИћ 2005: 184–189). 

5 Већ је ра ни је уста но вље но да у си сте му об је кат ских па де жа аку за тив, ге ни тив и да тив 
за сту па ју пој мо ве ко ји су ди рект но укљу че ни у рад њу, док су ин стру мен тал, пред ло шки ге-
ни тив и пред ло шки аку за тив па де жи ин ди рект них од но са (АРсЕНИјЕвИћ2012; 2016).

6 Па лић „оп хо ђе ни ком” на зи ва по јам пре ма ко јем се не ко оп хо ди, за у зи ма или оства ру је 
не ки од нос. Овај ау тор сма тра да је тер мин „да тив ин те ре са” ко ји се у ли те ра ту ри нај че шће 
ко ри сти у та квим кон струк ци ја ма и пре у зак и пре ши рок и да те шко мо же пре ци зи ра ти на шта 
се од но си (PalIć 2010: 163).
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на од ре ђе ни се ман тич ки тип гла гол ских син таг ми, на го ве штај о по сто ја њу 
ди стинк ци је зах те ва ши ре об ја шње ње. 

Пре све га мо гућ ност ме ђу соб не ком би на бил но сти при ка за них пред ло-
шких и бес пре дло шких да тив них об ли ка у ис тој ре че ни ци по твр ђу је да се 
не ра ди о гра ма тич ким си но ни ми ма (ИвИћ 1972: 32):

(3) Он нам по ка зу је сво ју љу бав пре ма де ци.
С дру ге стра не, њи хо ва струк тур на раз ли ка на го ве шта ва ба рем ми ни-

мал ну ди стинк ци ју7, а по зна то је да се про стим об ли ком обе ле жа ва не по сред-
ност ре ла ци је с пре ди ка том, док се при су ством пред ло га, пре ма ико нич ком 
прин ци пу (сИгАл1997), су ге ри ше ин ди рект ност те ве зе, што је не ке ис тра-
жи ва че на ве ло да овај по јам про гла се ин ди рект ним објек том. Да ли је то 
оправ да но и по сто ји ли, осим об лич ке, и функ ци о нал на и се ман тич ка раз-
ли ка ме ђу њи ма, по ку ша ће мо овом при ли ком да уста но ви мо.

2.1. Ако се узму у об зир не са мо два из дво је на илу стра тив на слу ча ја већ 
и оста ли тог ти па, за па жа се да ре гу ла тив ну уло гу у екс пли ка ци ји јед ног или 
дру гог да тив ног об ли ка има се ман тич ки по тен ци јал гла гол ског де ла сло же ног 
пре ди ка та. Упра во су дра го це ни при ме ри у ко ји ма ова гла гол ска лек се ма 
огра ни ча ва ре а ли за ци ју јед не од да тив них фор ми: 

(4) Он њој из ја вљу је љу бав; (*Он пре ма њој из ја вљу је љу бав);
(5) Он осе ћа љу бав пре ма њој; (*Он осе ћа љу бав њој).

Зна чај ова ких при ме ра је у то ме што се њи хо вим по ре ђе њем уо ча ва раз-
ли ка у ин тер ак ци ји да тив ног пој ма са су бјек том. У јед ном слу ча ју до ла зи 
до раз ме не од го ва ра ју ћег ау ди тив ног са др жа ја из ме ђу су бјек та и ње го вог 
па рт не ра у тој ак тив но сти, и она је по себ но на гла ше на у при ме ру (4), док је 
у дру гом слу ча ју до ми нант на емо ци ја су бјек та (5). 

Да би смо ово кон крет ни је обра зло жи ли, мо же мо ре ћи сле де ће. У пр ви 
план вер ба ли зо ва ног чи на „из ја вљи ва ња љу ба ви” (4) по ста вљен је не по сред ни 
све док ова кве из ја ве, ста ва, по на ша ња, све га оно га што еми ту је су бје кат, са 
ко јим он за јед но ак тив но уче ству је као адре сат, при ма лац од ре ђе ног ути ска8. 
Због то га је бес пре дло шки да тив, ко ји га ре пре зен ту је, је ди на оба ве зна до пу-
на ова ко се ман ти зо ва ног управ ног гла го ла. Ње го ва по ја ва је са свим оче ки ва-
на у при ме ри ма чи ји пре ди ка ти обе ле жа ва ју обра ћа ње, ди рект но упу ћи ва ње 
не ког вер бал ног са др жа ја са го вор ни ку:

(6) Из ра зио је при зна ње том чо ве ку. 
У при ме ри ма у ко ји ма се управ ним гла го лом не са оп шта ва о ко му ни-

ка ци ји из ме ђу две ју осо ба, не го се де тер ми ни ше њи хов од нос пре ма јав но сти 
/ тај но сти, ве за с тим дру гим пој мом је ин ди рект на:

7 Сте ва но вић (1988: 121) сма тра да пот пу не син так сич ке си но ни ми је и не ма, јер би то 
зна чи ло ап со лут ну екви ва лент ност да тих об ли ка од ко јих би је дан по ти снуо дру ги, а с дру ге 
стра не, ка ко ка же овај ау тор „Не пот пу на зна чењ ска по ду дар ност њи хо ва, ме ђу тим, обез бе-
ђу је на по ред но по сто ја ње си но ни ма ...”.

8 При хва тљи во је Па ли ће во (PalIć 2010: 49) об ја шње ње упо тре бе овог тер ми на по ко јем 
је то не са мо крај ња тач ка до ко је до се же обје кат тран сфе ра, већ ен ти тет ко ји је по го ђен тим 
тран сфе ром, тј. ко ри сник са мог тран сфе ра, без об зи ра на то да ли и ствар но при ма обје кат 
тран сфе ра или не. 
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(7) Из ра зио је (по ка зу је, от кри ва) не по ве ре ње пре ма том чо ве ку ~ Скри ва (та ји) 
не по ве ре ње пре ма том чо ве ку. 

Да тив ни по јам у дру гом слу ча ју (7) пред ста вља циљ пре ма ко јем су 
усме ре на осе ћа ња су бјек та – ње го ва љу бав, по што ва ње, мр жња, са жа ље ње, 
бли скост, рав но ду шно сти, не по ве ре ња, и он тек као од раз од ре ђе них емо ци ја 
би ва укљу чен у пре ди кат ску рад њу. Ин ди рект ност уче шћа у ње ној ак ту а ли-
за ци ји фор ма ли зу је се упра во пред ло шком фор мом по сма тра ног пој ма. 

Ме ђу тим, не тре ба за не ма ри ти чи ње ни цу да је у по за ди ни сва ког ко-
му ни ка тив ног чи на по ве за ног с емо ци о нал ним ста њем су бјек та, као што је 
из ја вљи ва ње љу ба ви у пр вом ко мен та ри са ном при ме ру (4), ве за с дру гим, 
нај че шће жи вим, уче сни ком дво ја ка. Он је пре све га, као што смо и кон ста-
то ва ли, ди рект ни адре сат, али исто та ко и циљ упу ћи ва ња емо ци ја, што је 
на син так сич ком пла ну по пра ви лу им пли цит но (Он њој из ја вљу је љу бав 
(пре ма њој)). 

2.2. С дру ге стра не, пре ди кат ко ји при мар но обе ле жа ва емо ци о нал но 
про жи вља ва ње без вањ ске ма ни фе ста ци је, ко је се од ви ја са мо у сфе ри су бјек та 
као ње гов уну тра шњи осе ћај (5), ис кљу чу је дру ге ак тив не ар гу мен те. Да кле, 
ре стрик ци ја бес пре дло шког да тив ног ком пле мен та од но си се ис кљу чи во на 
пре ди ка те чи ји је управ ни део гла гол емо ци о нал ног зна че ња (*Он осе ћа љу бав 
њој). У струк ту ри с ова квим пре ди ка том мо гу се на ћи са мо ин фор ма ци је о 
окол но сти ма у ко ји ма се раз ви ја емо ци ја обе ле же на пре ди ка ти вом, та ко да 
се пред ло шким да ти вом от кри ва по јам ко ји и без би ло ка квог вла сти тог де-
ло ва ња, са мим сво јим по сто ја њем мо же по кре ну ти осе ћа ња. Та кав по јам на 
је зич ком пла ну де тер ми ни ше да ти емо ци о нал ни од нос (љу бав пре ма њој). У 
при ме ри ма с гла го ли ма ова квог зна че ња по ја вљу је се са мо пред ло шки об лик, 
али он је прак тич но при су тан у свим слу ча је ви ма у ко ји ма је при сут на и емо-
ци о нал на ре ла ци ја, с тим што је у не ки ма од њих, као што смо ви де ли, ње-
го ва екс пли ка ци ја ре дун дант на.

2.3. Има ју ћи у ви ду при ме ре ти па (А), уо че но је да су од ре ђе не рад ње 
ин тер ак тив не и ре а ли зу ју се ис кљу чи во у парт нер ском од но су, док дру ге 
ис кљу чу ју би ло ко га осим су бјек та. Ме ђу тим, има и оних, на при мер за сту пље-
них гла го лом по ка за ти, ко је се мо гу ком би но ва ти са јед ном (Он по ка зу је 
љу бав њој) или са дру гом да тив ном фор мом (Он по ка зу је љу бав пре ма њој), 
а по не кад и са обе исто вре ме но (Он нам по ка зу је сво ју љу бав пре ма де ци). 

Бес пре дло шким да ти вом у та квим при ме ри ма за сту пљен је не са мо не-
по сред ни пер ци пи јент ау ди тив ног ути ска већ и по јам са ко јим се оства ру је 
или се же ли оства ри ти емо ци о нал на ве за, па ње го во фор мал но раз два ја ње 
ни је нео п ход но:

(8) Он њој по ка зу је љу бав (/ *Он њој по ка зу је љу бав пре ма њој). 

С дру ге стра не, ако је „све док” вањ ске ма ни фе ста ци је емо ци о нал ног 
од но са, тј. адре сат, већ об у хва ћен кон тек стом или ко му ни ка циј ском си ту а-
ци јом ње го во по себ но ис ти ца ње ни је ну жно:

(9) Ми смо га кри ти ко ва ли, али он и да ље по ка зу је љу бав пре ма њој (/ Ми смо га 
кри ти ко ва ли, али он и да ље на ма по ка зу је љу бав пре ма њој).
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Исти је слу чај и ка да су у уло зи пер ци пи јен та сви, од но сно, би ло ко из 
су бјек то вог окру же ња:
(10) Он на сва ком ко ра ку по ка зу је љу бав пре ма њој (/ Он сви ма по ка зу је љу бав 

пре ма њој). 
Је ди на си ту а ци ја у ко јој оба по ме ну та пој ма под ле жу екс пли ка ци ји је 

она ка да пер ци пи јент и циљ емо ци о нал не ре ла ци је ни су иден тич ни:
(11) Он на ма по ка зу је љу бав пре ма њој. 

У том слу ча ју бес пре дло шким да ти вом се скре ће па жња на осо бу ко ја 
је ис кљу чи во адре сат, при ма лац ути ска, док је лек сич ки део сло же ног пре-
ди ка та по себ но мар ки ран пред ло шким об ли ком, пре све га због се ман тич ке 
раз ли ке у од но су на пер ци пи јен та, али и да би но ми на ли зо ва ни емо ци о нал-
ни са др жај био и фор мал но, кон струк ци јом с пред ло гом ПРЕмА, обе ле жен 
ди рек тив но шћу. 

2.4. Чи ни се да је већ до вољ но ја сно да су две да тив не фор ме и хи је рар-
хијски раз ли чи те. С јед не стра не, као ди рект ни уче сник ак ци је и је дан од два 
оба ве зна ар гу мен та, бес пре дло шки по јам има са мо стал ну ре че нич ну функ-
ци ју објек та. С дру ге стра не, по јам за сту пљен пред ло шким об ли ком не са мо 
да је праг мат ски по ти снут у дру ги план већ је и гра ма тич ки не са мо ста лан, 
јер је као члан пре ди кат ске син таг ме ве зан де тер ми на тор ском уло гом за имен-
ски део пре ди ка та (љу бав / по што ва ње / мр жња пре ма њој / же ни / по ро ди-
ци / нов цу).9 Иа ко у оба слу ча ја пој мо ви у да ти ву но се обе леж је усме ре но сти, 
бес пре дло шки об лик је по вр шин ски екс по нент ди рект ног при ма о ца, адре-
са та, док је пред ло шки са мо ин ди рект ни ре лант, ка у за тор емо ци о нал ног 
ста ња су бјек та. 

3. Гра ђа са ку пље на за по тре бе ра да као и при ме ри у по сто је ћим гра ма-
ти ка ма по ка зу ју да у свим на ве де ним слу ча је ви ма ово га ти па функ ци ју пре-
ди ка та има сло же ни гла гол ско-имен ски об лик. Ту прак су по твр ђу ју чак и 
син таг ме у ко ји ма пред ло шки да тив оства ру је рек циј ски од нос с јед но чла ним 
пре ди ка том, на при мер с гла го ли ма гре ши ти, згре ши ти, по гре ши ти, ко је 
И. Па лић (PalIć 2010: 318) по ми ње за јед но са сло же ним об ли ком по чи ни ти 
грех као њи хо вим екви ва лен том, а у ли те ра ту ри се на во ди и гла гол охлад не ти 
(сТАНОјчИћ– ПОПОвИћ– мИцИћ 1989: 264), ко ји лек си ка ли зу је сло же ну струк-
ту ру син се ман тич ног гла го ла и при де ва или при ло га: по ста ти хла дан / по-
на ша ти се хлад но пре ма не ко ме. Да тив у ком би на ци ји са ова квим при дев ским 
/ при ло шким пре ди ка том пред ста вљен је у дру га два слу ча ја по ме ну та на 
по чет ку ово га ра да (Б, В), па ће да ља ана ли за би ти усме ре на у том прав цу.

3.1. При ме ри у ко ји ма се ман тич ко је згро пре ди ка та за у зи ма при дев, као 
на при мер: 

(Б) Он је не љу ба зан пре ма му ште ри ја ма, 

9 При мар ност ве зе са име ни цом ис ти че и Ко ва че вић (KovačevIć 1988: 179) ре чи ма: „Sa mo 
se u no mi na li zo va noj sin tag mi ostva ru je kao uzroč na je di ni ca da tiv s pri je dlo gom pre ma ... Ovi se 
ti po vi sin tag mi ostva ru ju je di no uz ime ni ce (po pra vi lu de ver ba tiv ne i de a djek tiv ne) ko ji ma se obi-
lje ža va ju raz li či ta emo ci o nal na sta nja”. 
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огра ни ча ва ју се на оне слу ча је ве у ко ји ма се при дев ска лек се ма ти че ре ла-
ци је10 ани мат ног су бјек та пре ма око ли ни. По на ша ње у дру штве ном про сто-
ру, иден ти фи ко ва но при де ви ма као што су: бес по ште дан, благ, да ре жљив, 
до бар, гне ван, не ми ло ср дан, од бо јан, па жљив, рав но ду шан, слаб, сум њи чав, 
то ле ран тан, уч тив, хла дан и сл., за сно ва но је на од но су су бјек та пре ма 
окру же њу, па чак и он да ка да то ни је екс пли ци ра но:
(12) Он је не љу ба зан. (Он је не љу ба зан пре ма они ма ко ји га окру жу ју). 

При де вом се от кри ва про ла зна ка рак те ри сти ка, ис по ље на у не кој по зна-
тој, кон крет ној при ли ци на ко ју се упу ћу је упра во пред ло шким да ти вом: 
(13) Он је не љу ба зан пре ма му ште ри ја ма. (Он је не љу ба зан у да тој при ли ци).

Зна че ње стал не, ка рак тер не осо би не су бјек та тај при дев би имао са мо 
уз име ни цу ши ро ко схва ће ног, уоп ште ног зна че ња (IvIć 1983: 106–107) и због 
то га се у та квом кон тек сту не ре а ли зу је пред ло шки да тив: 
(14) Он је не љу ба зан чо век. (Он је не љу ба зан увек и у сва кој при ли ци / пре ма сва ком). 

Ре дун дат ним се мо же сма тра ти пред ло шки да тив и уз име ни це пар ци-
јал не иден ти фи ка ци је11 (као што је на при мер тр го вац) де тер ми ни са не истим 
ти пом при де ва, јер би на ве де на струк ту ра та ко до би ла та у то ло шки ка рак тер12:
(15) Он је не љу ба зан тр го вац. (*Он је не љу ба зан тр го вац пре ма му ште ри ја ма).

У слу ча ју хо мо ни ми је при де ва о ко јој је ов де реч зна чај ну уло гу има ју 
упра во ар гу мен ти пре ди ка та се ман ти зо ва них тим при де ви ма (toPolIńsKa
1984). Ва ри ја ци је у са мој ре ла ци ји при де ва са зна че њем људ ског по на ша ња, 
као над ре ђе не лек се ме, ов де се кре ћу из ме ђу оце не о чо ве ку ка кав тре ба да 
бу де уоп ште у окви ру етич ког си сте ма и оног ка кав, пре ма дру штве ној про-
це ни, тре ба да бу де у сво јој функ ци ји или у од ре ђе ној људ ској ак тив но сти. 

3.2. Да кле, пред ло шким да ти вом, чи ја је екс пли ка ци ја ре гу ли са на из-
о стан ком имен ског де тер ми на то ра, фор ма ли зу је се ин ди ка тор тре нут ног 
по на ша ња су бјек та та ко да тај да тив има, као и од го ва ра ју ћа имен ска лек се ма 
(14 и 15), де тер ми на тив ну функ ци ју (13). Ме ђу тим, им пли ка ци ја о по сто ја њу 
ин тер ак ци је из ме ђу су бјек та и осо ба у ње го вом окру же њу део је се ман тич-
ког по тен ци ја ла ова квог (при дев ског) пре ди ка та уоп ште, па и он да ка да се 

10 Па лић (PalIć 2010: 320) их ква ли фи ку је као опи сне при де ве са тзв. „ре ла циј ским” 
(од но шај ним) зна че њем. Он при том не ми сли на од но сне при де ве ко ји се по ми њу у лин гви-
стич кој ли те ра ту ри (сТАНОјчИћ–ПОПОвИћ–mIcIć1989: 82; sIlIć–PranjKovIć2005: 134; ZnIKa 
1997), ни ти на ре ла тив не при де ве („re la ti ve adjec ti ves”) са зна че њем осо би на ко је ва ри ра ју у 
за ви сно сти од пој мо ва чи је се осо би не од ме ра ва ју (IvIć 2006: 67), већ на при де ве ко ји ма се 
от кри ва ре ла ци ја су бјек та и не ког дру гог ре че нич ног ар гу мен та, а нај че шће је у пи та њу ме-
ђу људ ски од нос. 

11 Пар ци јал на иден ти фи ка ци ја под ра зу ме ва име но ва ње пре ди ка том оне по ја ве под ко ју 
се не свр ста ва ју сви не го са мо не ки ње ни пред став ни ци. Мил ка Ивић (IvIć 1983: 104) на во ди 
сле де ћи при мер: Zo ran je prav nik = „Zo ran je je dan od on i h po je  d i  na  ca me  đu lju  d i  ma koji 
su po stru ci prav ni ci”.

12 Пре ма ту ма че њу Мил ке Ивић де тер ми на тив но деј ство при де ва се огра ни ча ва на оно 
што се под име ни цом под ра зу ме ва: Он је не љу ба зан тр го вац [← Он је тр го вац ко ји свој тр го-
вач ки по сао не љу ба зно обавља], а зна мо да је у осно ви тр го вач ког по сла упра во од нос с му ште-
ри ја ма. 
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он не од но си ни на ко ју кон крет ну си ту а ци ју (Он је не љу ба зан). Због то га З. 
То по лин ска (toPolIńsKa 1984: 193–195) упо зо ра ва да се не ра ди о јед но ар гу-
мент ском пре ди ка ту, што је, по ње ном ми шље њу, уоч љи во у при мар ној 
при ло шкој фор ма ли за ци ји13: Он се по на ша не љу ба зно пре ма они ма ко ји га 
окру жу ју. 

4. На по ја ву функ ци о нал но-се ман тич ке при ло шке за сно ва но сти при дев-
ске де тер ми на ци је у срп ском је зи ку скре ну ла је па жњу и М. Ивић, под се ћа-
ју ћи на струч ња ци ма по зна ту тер ми но ло шку ди стинк ци ју „atri bu ti ve use 
adjec ti ve” / „synca te go re ma tic use of adjec ti ve” (IvIć 2006: 87). Та кво при ло шко 
се ман ти зо ва ње при сут но је у слу ча ју ко ји се ов де раз ма тра (Б) а до во ди се 
уства ри у ве зу са тре ћим ти пом при ме ра:

(В) Ми се по на ша мо при стој но пре ма учи те љи ци.

Дру гим ре чи ма, на ве де ни при дев ски пре ди кат ни је ни шта дру го до по-
вр шин ски екс по нент ду бин ског при ло шког пре ди ка та гра ма ти ка ли зо ва ног 
у спо ју са син се ман тич ним гла го ли ма ти па: вла да ти се, др жа ти се, по на-
ша ти се, од но си ти се, по сту па ти. С об зи ром на то да су на ве де ни гла го ли 
не пот пу ног зна че ња – њи ма се упу ћу је са мо на од нос, оп хо ђе ње су бјек та с 
око ли ном (РСЈ, по не ти се, 971), а се ман тич ко је згро чи не упра во при ло зи 
ко ји ма се кон кре ти зу је на чин тог по сту па ња. По јам за сту пљен да ти вом, као 
екс по нент окру же ња у ко јем се на шао су бје кат, оба ве зни је ар гу мент ова квог 
пре ди ка та, па уко ли ко ни је екс пли ци ран, он се под ра зу ме ва:
(16) Ми се по на ша мо при стој но (у да тој при ли ци / пре ма свом окру же њу).

Уоп ште, окол но сти у ко ји ма се по на ша ње су бјек та ква ли фи ку је на од-
ре ђе ни на чин мо гу би ти раз ли чи то фор ма ли зо ва не – не кад је по за ди на су бјек-
то вог де ло ва ња им пли цит на, као у прет ход ном слу ча ју, а не ка да је тај од нос 
кон кре ти зо ван или се ње го во по сто ја ње са мо на го ве шта ва: 
(17) Ми се по на ша мо при стој но пре ма учи те љи ци / у шко ли.

У ве ћи ни при ме ра при ло гом се оце њу је по сту па ње су бјек та пре ма дру-
гим ани мат ним пој мо ви ма, али се не ис кљу чу је ни од нос пре ма не жи вим 
ен ти те ти ма:
(18) Он се по на ша гру бо пре ма књи га ма. 

На и ме, при ло гом се оце њу је ква ли тет по на ша ња не ке осо бе у од но су на 
дру ге љу де и око ли ну, ње но оп хо ђе ње ко је је у од ре ђе ној ме ри дру штве но 
при хва тљи во или не при хва тљи во за да ту си ту а ци ју. Да би ја сни ја би ла уло га 
пој ма за сту пље ног пред ло шким да ти вом, узе ће мо за при мер исто по на ша ње 
не ке осо бе пре ма пот пу но раз ли чи тим по је дин ци ма, од но сно у раз ли чи тим 
окол но сти ма. Ако кон ста ту је мо да је не ко уда рио на па сни ка, из ја ви ће мо: 

13 Под при мар ном фор ма ли за ци јом ова ау тор ка под ра зу ме ва ону ко ја до зво ља ва екс пли-
цит ну по вр шин ску ре а ли за ци ју свих им пли ка ци ја при сут них у струк ту ри да тог пре ди ка та. 
Пре ма то ме об ли ци двој не при дев ско – при ло шке ре а ли за ци је при мар но се мо гу фор ма ли зо-
ва ти при де вом (Ход ник дуг де сет ме та ра) или при ло гом (Пе тар се по на ша љу ба зно пре ма Ани) 
(toPolIńsKa1984: 193). 
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(19) Он се по нео хра бро пре ма на па сни ку. 

Исто по на ша ње ће мо оква ли фи ко ва ти дру га чи је ако га ви ди мо ка ко 
уда ра слу чај не про ла зни ке: 
(20) Он се по нео гру бо пре ма слу чај ним про ла зни ци ма.

Бу ду ћи да је пре ди кат де тер ми ни сан окол но сти ма у ко ји ма се су бје кат 
на ла зи, од но сно, да ва лид ност ње го вог лек сич ког де ла за сту пље ног при ло-
гом за ви си од тих окол но сти и да се оне узи ма ју као кри те риј за оце ну, да тив 
с пред ло гом ПРЕмА и ње му екви ва лент ни об ли ци, као екс по нен ти тих окол-
но сти, има ју пре све га де тер ми на тив ну уло гу. Дру гим ре чи ма, као део по за-
ди не у ко јој се оце њу је де ло ва ње су бјек та, они не ма ју ни јед ну од цен трал них 
ре че нич них функ ци ја, ка ко на по вр шин ском та ко ни на ду бин ском пла ну, 
што ис кљу чу је и уло гу не пра вог објек та ко ји по пра ви лу у про по зи тив ној 
струк ту ри за у зи ма та кву по зи ци ју.

5. Иа ко у три илу стра тив на слу ча ја угра ђе ност да тив ског пој ма у се ман-
тич ки по тен ци јал пре ди ка та мо же упу ћи ва ти на од нос ком пле мен та ци је, а 
обе леж ја ин ди рект но сти и упра вље но сти до ве сти ње го ву пред ло шку фор му 
у ко ре ла ци ју с бес пре дло шким об ли ком у си сте му об је кат ских па де жа, да-
тив на кон струк ци ја с пред ло гом ПРЕмА и по ред то га не ма ни гра ма тич ке ни 
се ман тич ке осо би не не пра вог објек та. 

Пре све га, син так сич ка ве за пред ло шког да ти ва с имен ском, при дев ском 
или при ло шком лек се мом ука зу је на атри бут ску уло гу. То ме у при лог иде и 
чи ње ни ца да атри бу ти као не са мо стал ни чла но ви ре че ни це мо гу ме ња ти по-
зи ци ју са мо у ком би на ци ји са реч ју ко ју од ре ђу ју, што се по ка зу је и у слу-
ча ју при ме ра ко је смо ана ли зи ра ли. Оба вља ју ћи де тер ми на тор ску уло гу, ова 
да тив на кон струк ци ја за јед но са да том управ ном реч ју чи ни син таг му ко ја 
осим пре ди кат ске мо же има ти и не ке дру ге функ ци је у ре че ни ци:
(21) Не по ве ре ње пре ма том чо ве ку из не на ди ло је све при сут не; 
(22) На са стан ку су рас пра вља ли о не по ве ре њу пре ма том чо ве ку; 
(23) Де те па жљи во пре ма жи во ти ња ма не мо же из ра сти у ло шег чо ве ка; 
(24) Ни је по вео де цу гру бу пре ма жи во ти ња ма. 

5.1. Осим то га што је очи глед но да ни је у пи та њу син так сич ки обје кат, 
ње го ва об је кат ска при ро да се не по твр ђу је ни на се ман тич ком пла ну. То је-
сте нај че шће ани мат ни, пер со нал ни по јам ко ји је увек им пли цит но при су тан, 
али ко ји сво јом уло гом ни је у ко ре ла ци ји са су бјек том пре ма ко јем би се као 
го вор ни ку оче ки вао обје кат адре сат ног ти па. Са мим сво јим по сто ја њем он 
са мо ства ра ам би јент по го дан за раз вој осе ћа ња и рас по ло же ња су бјек та и то 
та ко што пот пу но не на мер но, без би ло ка квог ди рект ног де ло ва ња, мо же да 
ка у зи ра из ве сне емо ци о нал не ре ак ци је су бјек та:
(24) Он осе ћа мр жњу пре ма бо га тим љу ди ма [← бо га ти љу ди иза зи ва ју мр жњу код 

њега]. 

Та ко ђе, у од но су на ње га по на ша ње су бјек та се оце њу је у по зи тив ном 
или не га тив ном сми слу, па ши ре гле да но пред ста вља не ку вр сту кри те ри ја:
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(25) Он је пре ма на ма не љу ба зан [← с об зи ром на то ка ко по сту па с на ма он је 
нељубазан]. 

Иа ко би се на пр ви по глед мо гао укло пи ти у си стем об је кат ских па де-
жа, због че га се ве ро ват но та ко у не ким слу ча је ви ма и по сту па ло, овај пред-
ло шки да тив као екс по нент окол но сти у ко ји ма су бје кат оби та ва и де лу је 
ни је обје кат. На осно ву ре зул та та спро ве де не ана ли зе мо же се за кљу чи ти да 
кон струк ци ја ПРЕмА + да тив ни је син так сич ки обје кат, а и се ман тич ки је бли-
жа при ло шком не го об је кат ском зна че њу. 
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Na da Ar se ni je vić

CAN THE DA TI VE CA SE WITH THE PRE PO SI TION PRE MA ‘TO WARD(S)’  
BE AN OB JECT?

S u m  m a r y

Using an analysis of the typi cal exam ples whe re the da ti ve ca se ap pe ars in con struc ti ons with 
the pre po si tion Prema (to ward/s) in Ser bian, the aut hor of this pa per at temp ted to an swer the qu e sti on 
asked in the pa per’s ti tle. Such exam ples in clu de: On po ka zu je / ose ća lju bav pre ma njoj ‘He shows/fe els 
lo ve to ward her’, On je ne lju ba zan pre ma muš te ri ja ma ‘He is un fri endly to ward cu sto mers’; Mi se po-
 na ša mo pri stoj no pre ma uči te lji ci ‘We be ha ve re spec tfully to ward our te ac her’. Sin ce the con struc tion 
cre a tes a syntac tic con nec tion mostly with no uns, adjec ti ves, and adverbs, its at tri bu ti ve fun ction is 
un qu e sti o na ble. On the se man tic le vel as well, as a ca u se of an emo ti o nal re ac tion or as a con cept by which 
the be ha vi or of the su bject is ga u ged, this ar gu ment is clo ser to an adver bial than an ob ject me a ning. 
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ИМЕ НИЧ КЕ СИН ТАГ МЕ С НА ЧИН СКИМ ЗНА ЧЕ ЊЕМ  
У СРП СКОМ ЈЕ ЗИ КУ*

У ра ду се на при ме ри ма из раз ли чи тих функ ци о нал них сти ло ва са вре ме ног стан-
дард ног срп ског је зи ка ана ли зи ра ју име нич ке син таг ме с на чин ским зна че њем, утвр ђу ју 
се се ман тич ки под ти по ви и њи хо ве ве зе са зна че њем на чи на уну тар адвер би јал не ква-
ли фи ка ци је. Из два ја ју се ужа зна че ња фор ме, кон ла ти ва, си не ла ти ва, омо гу ћи ва ча и 
осно ва/кри те ри ја, и утвр ђу ју слич но сти и раз ли ке у од но су на адвер би јал не де тер ми на-
то ре с истим зна че њи ма. У за кључ ци ма се из но се за па жа ња о за ви сно сти ужих зна че ња 
име нич ких на чин ских син таг ми и функцијa пред ло шко-па де жних кон струк ци ја од 
зна че ња и функ ци ја ко је има ју у ис хо ди шној струк ту ри, те о фре квент но сти по је ди нач-
них ужих зна че ња.

Кључ не ре чи: ква ли фи ка тив ност, на чин, име нич ка син таг ма, атри бут.

This pa per analyzes the exam ples of noun phra ses with the me a ning of man ner ta ken 
from dif fe rent fun cti o nal styles of the con tem po rary stan dard Ser bian lan gu a ge. Se man tic 
subtypes and the ir re la ti on ships with the me a ning of man ner wit hin the adver bial qu a li fi ca ti on 
are de fi ned. This re se arch al so iden ti fi es the nar row me a nings of the form, the con la ti ve, the 
syne la ti ve, the ena bler, and the ba ses/cri te ria, and de ter mi nes si mi la ri ti es and dif fe ren ces in 
re la tion to the adver bial mo di fi ers with the sa me me a nings. The con clu si ons re veal the ob ser-
va ti ons of the de pen den ce of the nar row me a nings of the noun phra ses of man ner and the 
fun ction of pre po si ti o nal phra ses on the me a nings and fun cti ons they ha ve in the ori gi nal 
struc tu re. A re mark is al so ma de on the fre qu ency of in di vi dual nar row me a nings.

Keywords: qu a li fi ca ti on, man ner, no mi nal phra se, at tri bu te.

1. УвОд. Ад но ми нал на ква ли фи ка ци ја под ра зу ме ва де тер ми на ци ју цен-
тра име нич ке син таг ме пу тем не ке дру ге име ни це ко ја га, на тај на чин, 
бли же од ре ђу је (бЕлИћ 1998: 167). При пи си ва њем при вре ме ног или трај ног 
свој ства он се спе ци фи ку је у од но су на исте или слич не ен ти те те, а из ри ца-
ње тог свој ства у не ком од ко сих па де жа вр ши не кон гру ент ни атри бут.

Име нич ке син таг ме с на чин ским зна че њем по се бан су тип син таг ми у 
се ман тич ком по љу ква ли фи ка ци је и ре зул тат су про це са но ми на ли за ци је 
гла гол ских син таг ми с на чин ским од ред ба ма. Пре ла ском гла гол ских син таг-
ми у име нич ке, до ла зи до функ ци о нал не тран спо зи ци је за ви сног чла на (Ko-
vačevIć 1988: 80), на чин ски адвер би ја ли пре у зи ма ју уло гу не кон гру ент них 
атри бу та, али за др жа ва ју на чин ско зна че ње, кoje се кун дар но квaлификуje 

* 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. Ово, у не ким сег мен ти ма из ме ње но, ис тра жи ва ње 
спро ве де но је у окви ру ис тра жи ва ња се ман тич ких ти по ва и под ти по ва ад но ми нал них па де жа 
у мо јој док тор ској ди сер та ци ји Па де жи ква ли фи ка тив ног зна че ња у стан дард ном срп ском 
је зи ку, од бра ње ној 30.9.2015. на Фи ло зоф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Но вом Са ду, али је 
то ком при пре ме мо но гра фи је, ко ја тек тре ба да се по ја ви, из ње из о ста вље но бу ду ћи да је она 
по ста вље на на дру га чи јој по де ли. 



управ ну име ни цу пре ко тран спо но ва не ква ли фи ка ци је рад ње (omerovIć 2012: 
25): де фор ма ци је у об ли ку гре де ← де фор ми са ти се у об ли ку гре де; са ви ја ње 
у лук ← са ви ја ти се у лук; путoвaњa сa Jeлeнoм ← пу то ва ти са Је ле ном итд. 
Ова ква тран спо зи ци ја је, да кле, усло вље на по ја вом де вер ба тив не име ни це 
као син таг мат ског цен тра. Она је, на и ме, за ступ ник пре ди ка ци је, док је њен 
де тер ми на тор екс по нент при ло шке од ред бе (radovanovIć 1977: 85) с на чин-
ским зна че њем.

2. КОРПУсИмЕТОдОлОгИјА. Кор пус за ово ис тра жи ва ње чи не функ ци о нал-
но стил ски ра зно вр сни при ме ри из са вре ме ног срп ског је зич ког стан дар да. 
Осно ву ме то до ло шког по ступ ка чи не син хро ниј ски при ступ и се ман тич ко-
-син так сич ка ана ли за уз во ђе ње ра чу на о лек сич кој се ман ти ци управ них 
име ни ца и њи хо вих атри бу та, али и о кон тек сту ал ном окру же њу у ко јем се 
на ла зе. Ин тер пре та ци ја ис ка за спр о ве де на је уз упо тре бу па ра фра за да би се 
по ка зао пре ла зак адвер би ја ла у атри бу те као и при су ство ква ли фи ка тив ног 
зна че ња. 

3. АНАлИЗАИКлАсИфИКАцИјА. Не кон гру ент ни атри бу ти с на чин ским 
зна че њем пред ста вља ју скуп од ре ђе них ужих зна че ња ко ја чи не над ре ђе на, 
ши ра зна че ња. Ме ђу њи ма се из два ја ју ужа зна че ња фор ме, кон ла ти ва, си-
не ла ти ва као и зна че ња ин стру мен тал но сти и осно ва/кри те ри ја. Ова кво 
се ман тич ко устрој ство ди рект но је ве за но за се ман ти ку на чин ских адвер-
би ја ла бу ду ћи да су на чин ске име нич ке син таг ме ре зул тат но ми на ли за ци је 
гла гол ских син таг ми с при ло шким од ред ба ма за на чин. У скла ду с тим, син-
так сич ка сред ства ко ји ма се ово зна че ње ис ка зу је је су па де жне и пред ло шко-
-па де жне кон струк ци је с оп штим зна че њем на чи на. С об зи ром на то да се 
кон сул то ва не сер бо-кро а ти стич ке гра ма ти ке (сТЕвАНОвИћ 19863; barIći dr. 
19972; KatIčIć 20023; сТАНОјчИћ–ПОПОвИћ1992; sIlIć–PranjKovIć 2005; ПИ-
ПЕРи др. 2005; ПИПЕР–КлАјН 2013) и сту ди је ко је у це ло сти или де ли мич но 
ис тра жу ју де вер ба тив не име ни це (radovanovIć 1977; АРсЕНИјЕвИћ 2003; РА-
дОвАНОвИћ–бУгАРсКИ, 2007; omerovIć 2012) ба ве син так сич ком струк ту ром 
син таг ми с де вер ба тив ним име ни ца ма и њи хо вим ши рим зна че њи ма, а да 
ужа квалификативнa (на чин ска) зна че ња не кон гру ент них атри бу та као мо ди-
фи ка то ра де вер ба тив не име ни це ни су би ла пред мет про у ча ва ња, ова кла си-
фи ка ци ја тре ба да ука же на то да се и спе ци фич на на чин ска зна че ња, ко ја су 
утвр ђе на у од бра ње ној док тор ској ди сер та ци ји (РЕдлИ 2015), пре но се из ба-
зич не струк ту ре при ли ком де тер ми на ци је управ не де вер ба тив не име ни це. 
При том, па де жне и пред ло шко-па де жне кон струк ци је ко је су но си о ци ових 
зна че ња, мо гу кон ден зо ва ти ре че нич ну струк ту ру за ви сно од се ман ти ке 
управ не де вер ба тив не име ни це. 

3.1. фОРмА. Кон струк ци је са зна че њем фор ме као об ли ка ис по ља ва ња 
не ке рад ње ква ли фи ку ју пој мо ве за сту пље не де вер ба тив ним име ни ца ма на-
ста лим од гла го ла ко ји озна ча ва ју раз не ви до ве мо ди фи ка ци је и кон вер зи је. 
С об зи ром на то да гла гол ска рад ња до би ја нов ква ли тет пре ко но вог об ли ка, 
и ови име нич ки спо је ви су обе ле же ни ре зул та тив но шћу. Ови ква ли фи ка то-
ри су екс по нен ти објек та у об је кат ској син таг ми ко ја је део за ви сне на чин ске 
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кла у зе: де фор ма ци је у об ли ку гре де ← де фор ми са ти тако да има об лик гре-
де; са ви ја ње у лук ← са ви ти тако да има об лик лу ка.

Је згро овог зна че ња пред ста вља ју ге ни тив не кон струк ци је с при ло шким 
из ра зи ма УвИдУ и УОблИКУ с об зи ром на то да се ман ти ка кон сти ту ент ских 
име ни ца не до зво ља ва ни јед но дру го зна че ње осим зна че ња фор ме: 

(1) [...] обра зо ва ње гре ша ка услед ску пља ња у виду ра зних нехомогености (ИТП, 
1) ← [...] услед то га што се ску пља ју тако да стварају разне нехомогености.

(2) Из вр ше ње на при ма њу по осно ву на кна де ште те у виду нов ча не ренте [...] (ЕК, 
3407-04.txt) ← [...] по осно ву то га што се на док на ђу је ште та тако што се даје 
нов ча на рента [...].

(3) Ин те ре сан тан је слу чај тем пе ра тур не де фор ма ци је од лив ка у облику греде ... 
(ИТП, 8) ← [...] да се од ли вак де фор ми ше тако да има облик греде због тем пе-
ра ту ре.

Об лик ис по ља ва ња не ког пој ма то ком ре а ли за ци је рад ње од ре ђу је на-
чин ње не ре а ли за ци је те се мо же оства ри ти као ре зул тат гла гол ске рад ње. 
Ова кву ква ли фи ка ци ју вр ше ло ка тив ни при ло шки из ра зи у ви ду / у об ли ку с 
ге ни ти вом. С об зи ром на то да об лик ис по ља ва ња рад ње ди рект но про ис ти че 
из об ли ка у ко јем се по ја вљу је њен су бје кат или обје кат,1 ове пред ло шко-па-
де жне кон струк ци је пред ста вља ју екс по нен те по се со ра у кла у зи с ве зни ком 
та ко да, нпр. у ви ду / у об ли ку→ тако да има вид/об лик. 

У овим од ли ка ма се ад но ми нал ни фор ма тив пот пу но по ду да ра са сво јим 
адвер би јал ним па ром по себ но за то што се њи ме ис ка зу је тран спо но ва но 
зна че ње на чи на ре а ли за ци је рад ње, нпр. са ви ја ње у лук ← са ви ја ти се у лук: 

(4) Он во ди ру жног бок се ра „да оба ви све што тре ба”, и Лорд то оба вља […] а он 
гле да у стра ну, не у год но му је то псе ће гр че ње и са ви ја ње у лук (СМ, 41) ← [...] 
не у год но му је то што се пас гр чи и са ви ја у лук / та ко да има об лик лу ка.

(5) [...] с oб зирoм нa гoтoвo идeнтичнo „узимaњe вaздухa” и њeгoвo oбликoвaњe у 
му зич ку рeч (ЕК, po li010205.tx t) ← [...] с oб зирoм нa гoтoвo идeнтичнo „узимaњe 
вaздухa” и то што се oбликује у му зич ку рeч / та ко да има об лик му зич ке ре чи.

(6) Aли oвaкo, дух сe сaмo тупиo и oглупљaвao oд нeпрeстaнoг oкрeтaњa у круг 
(ЕК¸ co sicb_2_n.tx t) ← [...] дух сe сaмo тупиo и oглупљaвao oд то га што се не-
пре ста но oкрeтaо у круг / та ко што је пра вио круг.

(7) Moждa нajклaсичниje вeзивaњe прeдстaвљa jeднoстaвнo вeзивaњe у чвoр [...] 
(ВНБ) ← Moждa нajклaсичниje вeзивaњe прeдстaвљa оно кад се jeднoстaвнo 
вeзује у чвoр / та ко да пра ви об лик чво ра.

(8) Meђутим, вeoмa je вaжaн и мeтoд кojи сe кoристи зa прикупљaњe кoсe у пунђу 
(СРФ) ← Meђутим, вeoмa je вaжaн и мeтoд кojи сe кoристи да би се ко са при ку-
пи ла у пун ђу / та ко да има об лик пун ђе.

3.2. КОНлАТИв. Кон ла ти вом се ис ка зу је при су ство осо бе, пред ме та или 
окол но сти то ком ре а ли за ци је рад ње (ПАвлОвИћ 2006: 218), а на чин ско зна че ње 
се ак ту а ли зу је пре ко окол но сти ко је пра те управ ну рад њу. Фор ма ли за тор 
кон ла ти ва је ин стру мен тал с пред ло гом с(а), ко ји се у про то ти пич ним сце-

1 Д. Кли ко вац (20062: 164) ис ти че да је зна че ње об ли ка ин хе рент но на чин ско за раз ли ку 
од кон тек сту ал но усло вље ног на чин ског зна че ња ло ка ти ва с пред ло гом У, као што је, на при мер, 
слу чај с кон струк ци ја ма у зна че њу ста ња, нпр. ко ра ча ти у ћу та њу (ИсТО: 134) или ак тив но сти, 
нпр. јур ну ти у га ло пу (ИсТО: 143). 
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на ри ји ма овог ти па оства ру је у зна че њу со ци ја ти ва, док се ње го во на чин ско 
зна че ње ве зу је за псе у до со ци ја тив ни тип (ИвИћ1954: 195–210).

3.2.1. фАКУлТАТИвНИсАУчЕсНИК. Ин стру мен тал ко јим се озна ча ва при-
су ство са у че сни ка ве зу је се уз фа кул та тив но со ци ја тив не и не со ци ја тив не 
гла го ле (ПАвлОвИћ 2006: 220). Управ на де вер ба тив на име ни ца са зна че њем 
ак тив но сти ква ли фи ку је се при су ством живoг ен ти те та као екс по нен та ко-
а ген са ко ји спе ци фи ку је пра те ћу си ту а ци ју рад ње: пу то ва ња са Је ле ном ← 
пу то ва ти са Је ле ном. Ба зич но ко а ген тив но зна че ње по твр ђу је па ра фра за 
не за ви сном, са став ном кла у зом, ко јом се ис ти че па ра лел на ре а ли за ци ја рад ње 
(Пу то вао сам ја и Јелена је путовала са мном). Ква ли фи ка тив но зна че ње 
ак ту а ли зу је мо гућ ност ус по ста вља ња од но са су прот но сти из ме ђу си ту а ци је 
у ко јој су де лу је са у че сник и оне у ко јој он не уче ству је. Та ко се пу то ва ња са 
Је ле ном су прот ста вља ју пу то ва њи ма без Је ле не, од но сно син таг ма пре ла зи 
у пре ди ка ци ју пу то вао сам са Је ле ном и су прот ста вља се пре ди ка ци ји пу-
то вао сам сâм: 

(9) Нa oвaквим путoвaњимa сa Jeлeнoм тaквe, инaчe рeт кe, зaмeнe чулa билe су 
нeпрeстaнo и пoтпунo мoгућнe ... (АИ/JЖКН, 261) ← Ка да сам ова ко путoвaо 
сa Jeлeнoм.

(10) Бeз oб зирa дa ли je у питaњу пaртиja фу дбaлa, груп ни чaс у тeрeтaни или трчaњe 
сa приjaтeљeм, љу ди рeт кo вeжбajу сaми (Б92 903553) ← Бeз oб зирa дa ли je у 
питaњу пaртиja фу дбaлa, груп ни чaс у тeрeтaни или то да се тр чи сa приjaтeљeм.

(11) Кувaњe сa мaмoм мoжe би ти зaбaвнo (ИЗД) ← Мо же би ти за бав но кад се ку ва 
сa мaмoм.

(12) Спа ва ње у кре ве ту са родитељима пре по ру чу је се са мо из у зет но (ДЗН) ← Пре-
по ру чу је се са мо из у зет но да се спа ва у кре ве ту са родитељима.

Аку за тив на кон струк ци ја с пред ло гом уз ква ли фи ку је рад њу и пре ко 
уче шћа са у че сни ка и та да она де ли мич но кон ку ри ше ин стру мен та лу (опу-
шта ње уз де те // опу шта ње са де те том): 
(13) Рaдoст пoнoвнoг oдрaстaњa уз дeтe, a нe крутoст у увeрeњу дa су сви рoђeни 

дa бу ду прoфeсиoнaлни спoртисти, трeбa дa усмeри рoдитeље [...] (ЕК, po li 081221.
tx t) // Рaдoст пoнoвнoг oдрaстaњa са де те том [...] трeбa дa усмeри рoдитeље 
← Рaдoст што се по но во oдрaстa уз дeтe / са де те том [...] трeбa дa усмeри 
рoдитeље.

(14) Љубитeљи живoтињa упoрнo тврдe дa je oдрaстaњe уз љубимцa нajлeпшe иску-
с твo кoje нoсe из дeтињствa ... (ЖИВ 8539) // Љубитeљи живoтињa упoрнo тврдe 
дa je oдрaстaњe са љу бим цем нajлeпшe искус твo ← Љубитeљи живoтињa упoрнo 
тврдe дa je oдрaстaти уз љубимцa / са љу бим цем нajлeпшe искус твo.

(15) Maриjу су три минутa кaшњeњa кoш тaлa нoћeњa уз бeскућникe (ПРЕЛ 1128285) 
// Maриjу су три минутa кaшњeњa кoш тaлa нoћeњa са бес кућ ни ци ма ← Maриjу 
су три минутa кaшњeњa кoш тaлa та ко да је нoћила уз бeскућникe / са бес кућ-
ни ци ма.

(16) Грoзницa купoвинe уз писцe и Дejaнa Цукићa (ДАН 91315) // Грoзницa купoвинe 
са пи сци ма и Дejaном Цу ки ћем ← Грoзницa ко ја на ста је због то га што се ку пу је 
уз писцe и Дejaнa Цукићa / са пи сци ма и Дejaном Цу ки ћем.

Док се ин стру мен та лом, као про то ти пич ним ко а ген сом, фор ма ли зу је 
ани мат ни по јам ко ји из во ди ак ци ју па ра лел но с не ким дру гим ани мат ним 
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пој мом, аку за ти вом се ко ди ра са у че сник ко ји не мо ра би ти пра ви, ак тив ни 
пра ти лац (ŠarIć 2012: 186), већ би он мо гао има ти и па сив ну уло гу због че га 
је кон ку рент ност аку за ти ва и ин стру мен та ла де ли мич на. Та ко се у при ме ру 
(14) им пли ци ра ју две ко ор ди ни ра не пре ди ка ци је: од ра стам ја и од ра ста 
мо је де те, док у при ме ру (15), од ра ста ње уз љу бим ца мо же им пли ци ра ти исти 
кон цепт си мул та но сти, али и не мо ра (од ра ста ње уз љу бим ца мо же зна чи ти 
и да де те од ра ста уз већ од ра слог љу бим ца). Ту ма че ње је у ова квим при ме-
ри ма усло вље но се ман ти ком ка ко управ ног чла на син таг ме, та ко и ње ног 
за ви сног чла на јер се ман тич ки по тен ци јал за ви сног чла на од ре ђу је да ли је 
мо гу ће да он по не се уло гу пра вог, ак тив ног аген са или са мо па сив ног пра-
ти о ца рад ње ис ка за не глав ним чла ном. Та ко је де те ̒људ ско би ће у до ба свог 
ра ног раз во ја […]’ (СЕР, де те), да кле, би ће ко је је у про це су од ра ста ња, док 
име ни ца љу би мац не спе ци фи ку је ста рост жи во ти ње. Исти би слу чај био и 
ка да би смо у при ме ру (16) син таг му пи сци и Де јан Цу кић за ме ни ли име ни цом 
бе ба. Та да ал тер на ци ја аку за ти ва и ин стру мен та ла не би би ла мо гу ћа јер је 
реч о би ћу ко је је то ли ко ма ло и за ви сно од дру гих да не мо же оба вља ти 
ку по ви ну.

За ви сно од се ман ти ке де вер ба тив не име ни це, са у че снич ко зна че ње мо же 
би ти усло жње но и зна че њем омо гу ћи ва ча:
(18) Кoмбинaциja сaмoстaлнoг учeњa и учeњa уз прoфeсoрa, гaрaнтуje дa ћeтe зa 

мaњe oд 2 мeсeцa прoгoвoрити oснoвe енглeскoг jeзика ... (КУП 2187)
(19) Лeчeњe сaмo уз лeкaрa (БИЗ 356).

Та ко се, нпр. уче ње уз про фе со ра мо же ту ма чи ти та ко да је про фе сор 
ујед но и ини ци ја тор да те рад ње, а ње гов уче ник обје кат: уче ник учи та ко 
што га про фе сор под у ча ва (тј. уче ник не под у ча ва сам се бе). Ме ђу тим, ту-
ма че ње у чи сто са у че снич ком зна че њу омо гу ћу је за ме ну инстру мен та лом 
(уче ње с про фе со ром) јер је про фе сор са рад ник у про це су: уче ник учи с про-
фе со ром (а не сам) та ко што про фе сор ра ди с њим (ис пи ту је га, под вла чи 
му кључ не пој мо ве и сл.).

3.2.2. ПРАТЕћАОКОлНОсТ. Зна че ње пра те ће окол но сти под ра зу ме ва ква-
ли фи ка ци ју пре ко окол но сти ко је окру жу ју рад њу ре пре зен то ва ну де вер ба-
тив ном име ни цом у по зи ци ји управ ног пој ма, а да би се ак ту ли зо ва ло на чин-
ско зна че ње, се ман ти ка ква ли фи ка то ра мо ра би ти нео дво ји ва од рад ње (PalIć 
2007: 119). Ши ре зна че ње ква ли фи ка ци је ак ту а ли зу је се спе ци фи ко ва њем 
на чи на ре а ли за ци је им пли ци ра не гла гол ске рад ње. 

Упо тре ба ин стру мен та ла с пред ло гом с(а)ве зу је се за ад ми ни стра тив но-
-прав ни стил срп ског је зи ка.2 По је ди ни ква ли фи ка то ри зах те ва ју суп стан тив-
ну до пу ну ко ја се увек ре а ли зу је уну тар са став не кла у зе, а мо же би ти екс по-
нент до пун ске пре ди ка ци је (пoврaћaj с пoзивoм нa исплaту ← врaћати и при 
том пoзивати да се исплати), на по ред не пре ди ка ци је (про да ја с по год ба ма 

2 Иа ко Ра до ва но вић (1977/I: 73) из но си чи ње ни цу да је Ма те си јус пр ви уо чио ве ћу стил-
ску усло вље ност фре квент но сти кон ден за то ра ре че нич не пре ди ка ци је, ње гов је за кљу чак, на 
осно ву по да та ка ко је је за бе ле жио, дру га чи ји: „Ni jed na od kon struk ci ja [...] ne ve zu je se po seb no 
za od re đe ne slo je ve srp sko hr vat skog je zič kog stan dar da, već su sve one, za pra vo, re la tiv no rav no mer-
no ras po re đe ne u raz li či tim funk ci o nal nim sti lo vi ma” (Radovanović 1977/II: 93).
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← про да ва ти и при том се погађати) или објек та (прoдaja сa зaдржaвaњeм 
прaвa свojинe ← про да ва ти и при том задржавати право својине):
(20) Случajeви прoдaje сa нaрoчитим пoгoдбaмa (НЂ, 180) ← Случajeви ка да се 

про да је и при том се стране нарочито погађају.
(21) И пo сaдржajу и пo фoрми, прoтивтужбa je истo штo и тужбa сa сaмoстaлним 

тужбeним зaхтeвoм (ПРО ЈУР) ← ... прoтивтужбa je истo штo и кад се ту жи и 
при том тужитељ самостално подноси ту жбе ни захтев.

(22) Jeр, врлo чeстo мeстo испуњeњa зaвиси oд вoљe jeднe oд њих (нa примeр: прoдaja 
сa нaкнaднoм диспoзициjoм) (ЕК, ugo vor no.txt ) ← ... зaвиси oд вoљe jeднe oд њих 
(нa примeр: про да ва ти и при том нaкнaднo тражити да обавезни субјект 
изврши одређене дужности према овлашћеном субјекту).

(23) ... ду жник кojи дoбрoвoљнo из вр ши прирoдну oблигaциjу нeмa прaвa дa зaхтeвa 
пoврaћaj с пoзивoм нa исплaту нeдугoвaнoг (НЂ, 21) ← ... нeмa прaвa дa зaхтeвa 
да му се вра ти при род на обли га ци ја и при том позива да му се исплaти 
нeдугoвaно.

(24) Прoдaja сa прaвoм прeчe купoвинe (НЂ, 180) ← Про да ва ти и при том давати 
право прече куповине.

3.3. сИНЕлАТИв. Зна че ње си не ла ти ва под ра зу ме ва од су ство ка кве од ли-
ке у ви ду дру штва или окол но сти (ПАвлОвИћ 2006: 218–219 и 236–238) чи ме 
се спе ци фи ку је си ту а ци ја ко ја пра ти ре а ли за ци ју рад ње. У та квом сце на ри-
ју кон цеп ту ал но је ис так нут упра во онај де таљ ко ји не до ста је то ком ре а ли-
за ци је рад ње, тј. ко јег је она ли ше на. За то ове кон струк ци је сто је у ди рект ној 
опо зи ци ји пре ма ин стру мен та лу с пред ло гом с(а):
(25) ... о фер и не при стра сном су ђе њу без не по треб ног одуговлачења ... (КПEA, 2) 

← ... о то ме да се фер и не при стра сно су ди и при том не одуговлачи не по треб но.
(26) Путoвaњe бeз нaдзoрa, зaпрaвo, дeo je вeчитe причe o слoбoди … (КС, 92) ← 

Путoвaти и при том немати надзор, зaпрaвo, дeo je вeчитe причe o слoбoди.
(27) ... опре му ко ја омо гу ћа ва те ле фо ни ра ње без ангажовања руку за вре ме во жње 

(ЗОБСНП, чл. 28) ← ... опре му ко ја омо гу ћа ва да се те ле фо ни ра, а да се при 
том не ангажују руке.3

Па ра фра за рeлaтивном кла у зом с не ги ра ном пре ди ка ци јом оства ру је 
се у при ме ри ма у ко ји ма је и ге ни тив за сту пљен де вер ба тив ном име ни цом, 
нпр. су ђе ње без оду го вла че ња → су ђе ње током којег се не оду го вла чи ← су ди-
ти тако да се не оду го вла чи при че му при ло шки вре мен ски ве зник током 
ука зу је на си мул та ност ко ре ла тив них пре ди ка ци ја. Ова кву вре мен ску ло ка-
ли за ци ју по ка зу је и трп ни гла гол ски при дев с пре фик сом не-, нпр. пу то ва ње 
без над зо ра // не над зи ра но пу то ва ње → пу то ва ње током којег не ма над зо ра. 

3.4. сРЕдсТвО.Ин стру мен тал но зна че ње нај бли же је зна че њу на чи на у 
си сте му се ман тич ких ка те го ри ја (ИвИћ 1954: 10–53; сТЕвАНОвИћ 19862: 447–
449). Фо ку си ра њем јед ног ин стру мен та рад ња се кон кре ти зу је и одва ја од 
чи та вог ни за по тен ци јал них ре а ли за ци ја ко је би би ле мар ки ра не упо тре бом 
не ких дру гих, при клад них, сред ста ва (ИвИћ 1954: 239). Да би се ак ту а ли зо-

3 Пре ма М. Ра до ва но ви ћу (1977: 93), ве зни ци и при том и а да при том раз ли ку ју се у 
то ме што је пр ви се ман тич ки не у трал ни ји, док дру ги ис ти че не ре а ли зо ва ност пра те ће пре-
ди ка ци је.
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ва ло на чин ско зна че ње, при су ство сред ства мо ра ну жно ути ца ти на на чин 
ре а ли за ци је рад ње, али је нео п ход на и мо гућ ност ус по ста вља ња од но са су-
прот но сти из ме ђу раз ли чи тих сред ста ва ко ја се ко ри сте при ње ном вр ше њу. 

3.4.1.ОмОгУћИвАч.Пред мет ко ји се ко ри сти при ре а ли за ци ји рад ње 
омо гу ћу је ње но из вр ше ње та ко што га агенс ко ри сти као по моћ но сред ство 
(ИвИћ 1954: 12–13). По сто је гла го ли ко ји у сво ју се ман ти ку укљу чу ју при су-
ство омо гу ћи ва ча те се та да на чин ско зна че ње ак ту а ли зу је су прот ста вља њем 
два или ви ше раз ли чи тих омо гу ћи ва ча (ИвИћ 1954: 17; PalIć 2007: 72).У сфе ри 
име нич ке де тер ми на ци је, на чин ско зна че ње има ју ге ни тив на кон струк ци ја 
с при ло шким из ра зом помоћу и бес пре дло шки ин стру мен тал са суп стан тив-
ном до пу ном при че му су ове две кон струк ци је ме ђу соб но за ме њи ве без по-
сле ди ца по зна че ње. На чин ско зна че ње се, да кле, ак ту а ли зу је ква ли фи ка ци-
јом рад ње кон ден зо ва не де вер ба тив ном име ни цом, а ове ре но је у па ра фра зи 
на чин ском кла у зом с ве зни ком тако што и гла го лом ко ри сти ти:
(28) Из ра да ка лу па у по ду ... помоћу про ду жних модела ... (ИТП, 21) ← Израђивати 

ка лу пе у по ду ... помоћу про ду жних модела / тако што се користе про ду жни 
модели.

(29) ... oбeз бeдити дa пoпрeчни прeсeци чункoвa и oбуjмицa oмoгућaвajу спajaњe 
пoмoћу прикључкa зa димњaк (ДЕМ) ← ... oбeз бeдити дa пoпрeчни прeсeци 
чункoвa и oбуjмицa oмoгућaвajу да се спо је пoмoћу прикључкa / тако што се 
користи прикључaк зa димњaк.

(30) Дa бистe сe пoвeзaли сa пoдaцимa приликoм oтвaрaњa рaднe свeскe, oмoгућитe 
пoдaт кe зa пoвeзивaњe пoмoћу трaкe „Цeнтaр зa пoуздaнoст” (СО) ← ... oмoгућитe 
пoдaт кe да би сте се пoвeзали с по да ци ма пoмoћу трaкe / та ко што ће те ко ри-
сти ти трaку „Цeнтaр зa пoуздaнoст”.

(31) рас тер ска гра фи ка је „цр та ње” по мо ћу мо за и ка пик се ла при че му сва ки пик сел 
по себ но но си ин фор ма ци ју о бо ји ко ју ре про ду ку је (ОС ХРС) ← рас тер ска гра-
фи ка зна чи „цр та ти” по мо ћу мо за и ка / та ко што се ко ри сти мо за ик пик се ла ...

Иа ко се бес пре дло шким ин стру мен та лом нај че шће ис ка зу је спро вод-
нич ко зна че ње (ИвИћ 1954: 8–10), пред мет ко ји се ко ри сти при ре а ли за ци ји 
рад ње не мо ра оба ве зно спр о во ди ти ње но из вр ше ње по што га агенс мо же 
упо тре би ти та ко да га не ста ви у ак ци ју јед на ку из во ђе њу са ме рад ње (ИвИћ 
1954: 12–13). Омо гу ћи вач ким ин стру мен та лом се ис ка зу ју окол но сти под 
ко ји ма се рад ња ре а ли зу је због че га се оне ту ма че у на чин ском сми слу (ИвИћ 
1954: 15). По сто је гла го ли ко ји у сво ју се ман ти ку укљу чу ју при су ство омо гу-
ћи ва ча те се та да на чин ско зна че ње ак ту а ли зу је су прот ста вља њем два или 
ви ше раз ли чи тих омо гу ћи ва ча (PalIć 2007: 72)
(32) Из ра да ка лу па у по ду ... по мо ћу про ду жних мо де ла ме то дом ка лу по ва ња ... 

(ИТП, 21) ← Из ра ђи ва ти ка лу пе у по ду ... ме то дом ка лу по ва ња / та ко што 
се ко ри сти ме то да ка лу по ва ња.

(33) Док тор ску ди сер та ци ју под на сло вом „Ко ла бо ра тив но уче ње применом тех-
нологија Семантичког Web-а” је од бра нио 11.11.2009. го ди не на Фа кул те ту ор га-
 ни за ци о них на у ка (ВИС) ← ... ко ла бо ра тив но учи ти при ме ном тех но ло ги ја 
Се ман тич ког Web-а / та ко што се ко ри сте тех но ло ги је Се ман тич ког Web-а...

3.5. ОсНОв/КРИТЕРИј.Кри те ри јем као на чин ском ка те го ри јом иден ти фи-
ку је се „осно ва на ко јој се те ме љи ре а ли за ци ја управ не рад ње”, тј. оквир 

51ИМЕ НИЧ КЕ СИН ТАГ МЕ С НА ЧИН СКИМ ЗНА ЧЕ ЊЕМ У СРП СКОМ ЈЕ ЗИ КУ



ко ји ту ре а ли за ци ју мо дал но ли ми ти ра (ПАвлОвИћ 2006: 238–239) и та ко 
ути че на на чин ње не ре а ли за ци је. Ква ли фи ка ци ја је, као и у по љу адвер би-
јал не ква ли фи ка тив но сти, обе ле же на осно вом као из во ри штем гле ди шта, 
ста ва. У па ра фра зи се уме сто ге ни тив не син таг ме по ја вљу је по ред бе но-на-
чин ска (де фи ни са ње зна че ња из угла усло ва исти ни то сти ← де фи ни са ти 
зна че ње онако како на ла жу усло ви исти ни то сти) или на чин ска кла у за 
(пре по зна ва ња во ље бо го ва на осно ву зна ко ва ← во ља бо го ва се пре по зна је 
тако што се ту ма че зна ко ви). У зна че њу осно ва/кри те ри ја при сут но је зна-
че ње ускла ђи ва ња од но сно угле да ња због че га ге ни ти ву кон ку ри шу да тив 
осно ва с пред ло гом према (де фи ни са ње зна че ња пре ма усло ви ма исти ни то-
сти) и ин стру мен тал осно ва с при ло шким из ра зом у складу с(а) (де фи ни са-
ње зна че ња у скла ду с лин гви сти ком, фи ло зо фи јом). У управ ној по зи ци ји су 
де вер ба ти ви са зна че њем ак тив но сти, а бу ду ћи да су из ве де ни од пре ла зних 
гла го ла, уз се бе ве зу ју не кон гру ент ни атри бут као се ман тич ки обје кат (де фи-
ни са ње зна че ња ← де фи ни са ти зна че ње).

Спе ци фич ност ових син таг ми ве зу је се за њи хо ву фра зе о ло ги зо ва ност 
што по твр ђу је чи ње ни ца да уло гу пред ло га пре у зи ма ју при ло шки из ра зи из 
угла, на основу, с аспекта, ко ји има ју ти пич но зна че ње осно ва: 
(34) ... њој прет хо ди де фи ни са ње зна че ња ... из угла усло ва исти ни то сти ... (РМ, 

70) // ... њој прет хо ди де фи ни са ње зна че ња ... пре ма усло ви ма исти ни то сти 
← зна че ње се де фи ни ше она ко ка ко на ла жу усло ви исти ни то сти. 

(35) ... „но во чи та ње” и дру га чи је ту ма че ње ста ре и те ку ће лек ти ре – из но во га, 
дру га чи је га (ви де ће мо ка сни је: „фа зи”) угла по сма тра ња (РМ, 11) // ... „но во 
чи та ње” и дру га чи је ту ма че ње ста ре и те ку ће лек ти ре – пре ма но вом, дру га-
чи јем (ви де ће мо ка сни је: „фа зи”) по сма тра њу ← ... по но во се чи та и дру га чи је 
ту ма чи ста ра и те ку ћа лек ти ра – она ко ка ко на ла же но во, дру га чи је (ви де ће мо 
ка сни је: „фа зи”) по сма тра ње.

(36) ... ве шти на пре по зна ва ња во ље бо го ва на основу раз ли чи тих знакова ... (ГН, 
114) // ... ве шти на пре по зна ва ња во ље бо го ва према различитихм знаковима 
← ... во ља бо го ва се пре по зна је тако што се тумаче раз ли чи ти знакови.

(37) При ли ком утвр ђи ва ња ре пре зен та тив но сти на основу броја чланова, при о ри-
тет има по след ња пот пи са на при ступ ни ца син ди ка ту … (ЕК, 3902-04.txt) // 
При ли ком утвр ђи ва ња ре пре зен та тив но сти према броју чланова ← ... ре пре-
зен та тив но сти се утвр ђу ју тако што се преброје чланови.

(38) До до но ше ња про пи са на основу овлашћења из овог за ко на при ме њи ва ће се 
про пи си до не ти на осно ву За ко на о се ме ну и сад ном ма те ри ја лу (ЕК, 453-10.
txt) // До до но ше ња про пи са према овлашћењу ← Док се не до не су про пи си 
онако како прописују овлашћења.

(39) ... њој прет хо ди де фи ни са ње зна че ња ... са аспек та тврд њи и дру га чи јих ис-
ка за ... са ста но ви шта лин гви сти ке, фи ло зо фи је ... (РМ, 70) // ... њој прет хо ди 
де фи ни са ње зна че ња ... пре ма тврд ња ма и дру га чи јим ис ка зи ма ... у скла ду с 
лин гви сти ком, фи ло зо фи јом ← зна че ње се де фи ни ше та ко што се ту ма че 
тврд ње и дру га чи ји ис ка зи ... она ко ка ко на ла жу лин гви сти ка, фи ло зо фи ја.

(40) … циљ за ко на је про фе си о нал на ре ха би ли та ци ја ин ва ли да, њи хо во укљу чи-
ва ње у отво ре но тр жи ште ра да с аспекта њи хо вих могућности … (EK, po li-
070929.tx t) // ... њи хо во укључивање у отво ре но тр жи ште ра да према њи хо вим 
могућностима ← ... они се укљу чу ју у отво ре но тр жи ште ра да онако како 
до звољавају њи хо ве могућности.
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(41) ... ко ји се од но се на про мет ро ба и услу га са ино стран ством и оба вља ње де лат-
но сти у ино стран ству са становишта де ви зног пословања ... (EK, 1599-07.txt) // 
… и оба вља ње де лат но сти у ино стран ству према де ви зном пословању ← … де-
лат но сти се оба вља ју у ино стран ству онако како налаже де ви зно пословање.

Ка да ква ли фи ка ци ју ак ту а ли зу је нор ма којa огра ни ча ва и ти ме усме ра ва 
ре а ли за ци ју рад ње, фор ма ли за тор овог зна че ња је ло ка тив с пред ло гом по: 
(42) ... и чи та ва јед на вр ста је осу ђе на на по ги би ју и на жа ло стан жи вот по ми-

ло сти људ ској (СМ, 64) ← … и чи та ва јед на вр ста је осу ђе на да по ги не и 
жа ло сно жи ви по ми ло сти људ ској. 

Ло ка тив ни ре фе рент пред ста вља чи ни о ца ко ји ква ли фи ку је управ ни 
по јам та ко што га сме шта уну тар ја сних ме та фо рич ких гра ни ца што се може 
пред ста ви ти па ра фра зом жи вот по ми ло сти људ ској → жи вот у гра ни ца-
ма људ ске ми ло сти. Основ се ов де, за пра во, кон цеп ту а ли зу је као ап страк тан 
те мељ на ко јем је ло ка ли зо ван управ ни члан. По ред то га, на чин ско зна че ње 
по твр ђу је се и мо гућ но шћу уво ђе ња при дев ских за ме ни ца онакав ... какав, 
ко ји ма се управ ни по јам спе ци фи ку је као по себ на вр ста ен ти те та у сво јој 
кла си: → онакав жи вот какав омо гу ћу је људ ска ми лост.

У овим слу ча је ви ма је при сут на и па де жна кон ку рен ци ја и то на ре ла-
ци ји ло ка тив – да тив. Ло ка ти ву с овим зна че њем кон ку ри ше да тив с пред ло-
гом према(жи вот пре ма ми ло сти људ ској) што по твр ђу је при су ство зна-
че ња угле да ња, ко је се мо же ту ма чи ти и као ап страк тан те мељ по ко јем се 
про сти ре рад ња (АНТОНИћ 2011: 175), а по твр ђу је се мо гућ но шћу па ра фра зе 
жи вот ко ји се за сни ва на људ ској ми ло сти.

4. ЗАКљУчНАРАЗмАТРАњА. Ана ли за на чин ских име нич ких син таг ми по-
ка за ла је да се као кри те ри јум за утвр ђи ва ње за јед нич ког зна че ња и њи хо вих 
под зна че ња мо ра узе ти њи хо ва ис хо ди шна струк ту ра, а то је струк ту ра гла-
гол ских син таг ми с на чин ским адвер би ја ли ма од ко јих су на ста ле про шав ши 
кроз про цес но ми на ли за ци је. Њи хо вом тран сфор ма ци јом адвер би јал ме ња 
сво ју функ ци ју у атри бут ску и по ста је не кон гру ент ни атри бут ко ји и да ље но си 
иста ужа зна че ња. Функ ци ја пред ло шко –па де жних кон струк ци ја за ви си од 
функ ци је ко ју има ју у ба зич ној струк ту ри уз од го ва ра ју ће гла го ле због че га 
оне мо гу има ти ка ко од ред бе ни, та ко и до пун ски ста тус за ви сно од тога да ли 
су уз управ ну име ни цу сми са о но и син так сич ки нео п ход ни или ни су.

На те ме љу ре че ног, зна че ње фор ме оства ру ју ге ни тив с при ло шким из-
ра зи ма у виду и у облику(ску пља ња у ви ду не хо мо ге но сти, де фор ма ци је у 
об ли ку гре де), и аку за тив с пред ло гом у(са ви ја ње у лук). Кон ла тив, с ужим 
зна че њи ма фа кул та тив ног са у че сни ка и пра ти лач ке окол но сти, ко ди ран је 
ин стру мен та лом с пред ло гом с(а) (путoвaњa сa Jeлeнoм) и аку за ти вом с пред-
ло гом уз(рaзгoвoри уз ви ку), док се си не ла тив, обе ле жен од су ством окол но сти, 
ис ка зу је ге ни ти вом с пред ло гом без(су ђе ње без оду го вла че ња). За ис ка зи ва-
ње омо гу ћи ва ча упо тре бља ва се сло бод ни ин стру мен тал уз ко ји се без из у-
зет ка ре а ли зу је и суп стан тив на ге ни тив на до пу на (на пла та за пле ном нов ца), 
као и ин стру мен тал с при ло шким из ра зом помоћу (по ве зи ва ње по мо ћу тра ке). 
Што се ти че зна че ња осно ва/кри те ри ја, ње го ви но си о ци су ло ка тив с пред ло-
гом по, ка рак те ри сти чан по то ме што функ ци о ни ше као до пу на име ни це 
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жи вот на ста ле од не пре ла зног гла го ла жи ве ти (жи вот по ми ло сти људ ској) 
и ге ни тив с при ло шким из ра зи ма чи ји је дру ги члан не ка име ни ца ко ја сво-
јом се ман ти ком обе ле жа ва основ, ста но ви ште: из угла, на основу, с(а) аспекта/ 
становишта(де фи ни са ње зна че ња из угла усло ва исти ни то сти, пре по зна-
ва ње на осно ву зна ко ва, де фи ни са ње зна че ња с аспек та тврд њи и дру га чи јих 
ис ка за са ста но ви шта лин гви сти ке). 

Иа ко се на чин ско зна че ње тра ди ци о нал но до де љу је адвер би ја ли ма, 
не сум њи во је да се с њим мо гу по ја ви ти и суп стан ти ви, ко ји мо гу би ти до дат-
но од ре ђе ни спе ци фич ним на чин ским зна че њи ма, истим ко ји ма се од ре ђу ју 
и гла гол ске лек се ме. Ова кве име нич ке син таг ме ни су рет ке у срп ском је зи ку 
и ко ри сте се у раз ли чи тим функ ци о нал ним сти ло ви ма. По ред то га, ре ги-
стро ва ни кор пу сни по да ци ука зу ју на то да је пра ти лач ко зна че ње (кон ла тив) 
нај фре квент ни је (37%), уче ста лост зна че ња фор ме (20%), сред ства (15%) и 
осно ва/кри те ри ја (20%) ско ро је иста, док је зна че ње ли ше но сти (си не ла тив) 
нај ма ње фре квент но (8%). 
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Je le na Re dli

NOUN PHRA SES WITH THE ME A NING OF MAN NER  
IN THE SER BIAN LAN GU A GE

S u m  m a r y

This pa per is abo ut noun phra ses in the Ser bian lan gu a ge which ha ve the me a ning of man ner. 
It exa mi nes the se man tic types and subtypes of adjec ti val phra ses as the head mo di fi ers, and whet her 
they are con di ti o nal upon the ir sta tus in ver bal phra ses with the sa me me a nings. Sin ce the head no uns 
are de ri ved from cor re spon ding verbs, the ir adjec ti val phra ses tran sfer the sa me me a nings they ha ve 
in the ori gi nal, ver bal struc tu re. Thus, we can iden tify the ir nar row me a nings as the form, the con la ti ve, 
the syne la ti ve, the ena bler, and the ba ses/cri te ria. They ap pe ar in va ri o us ca se forms with dif fe rent 
man ner pre po si ti ons or pre po si ti o nal phra ses, na mely, u vi du, u ob li ku, bez, po mo ću, iz ugla, na 
osno vu, s aspek ta/sta no viš ta + ge ni ti ve, u, uz + ac cu sa ti ve, Ø, s(a) + in stru men tal, and po + lo ca ti ve, 
whi le the me a ning of man ner is sub stan ti a ted by the pos si bi lity of tran sfor ma tion with man ner cla u ses 
with the co njun cti ons ta ko što and ona ko ka ko. As far as the ir syntac tic sta tus is con cer ned, the 
gram ma ti cal fun ction of the in con gru o us at tri bu tes de pends on the fun ction they ha ve as adver bi als 
in the ir ba sic ver bal struc tu re. In that sen se, they can fun ction both as adjuncts and com ple ments, 
de pen ding on whet her they are se man ti cally and syntac ti cally ne ces sary to the head.

Alt ho ugh the for mal me a ning is tra di ti o nally at tri bu ted to adver bi als, it can al so oc cur with 
no uns, and can be furt her nar ro wed down to the spe ci fic me a nings of man ner, the sa me ones which 
mo dify the cor re spon ding verbs. Such noun phra ses are not ra re in the Ser bian lan gu a ge and are 
used in dif fe rent fun cti o nal styles. In ad di tion, the re gi ste red cor pus da ta in di ca te that con la ti ve 
me a ning is the most fre qu ent one (37%), the fre qu en ci es of the me a nings of form (20%), in stru ment 
(15%) and ba sis/cri te ria (20%) are al most the sa me, whi le the le ast fre qu ent is si ne la ti ve (8%).
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Је ле на Ај џа но вић

СИН ТАК СИЧ КО-СЕ МАН ТИЧ КА АНА ЛИ ЗА  
ГЛА ГО ЛА СА ПРЕ ФИК СОМ НАД-*

У раду се анализирају глаголи деривирани префиксом над-, наведени у Речнику 
срп скохватскога књижевног језика Матице српске и Матице хрватске. Сагледава се и опи-
сује семантичкa мрежa префикса над-, дефинише његова архисема и утврђују промене 
у хијерархизацији значењских компоненти у његовој семантичкој структури. Посматра 
се аргументна структура реченица с анализираним глаголима, уз опис значењских обе-
лежја реализованих аргумената. Контролни корпус за испитивање валентности анализи-
ра них глагола чине примери из електронског корпуса савременог српског језика (Срп Корп) 
и писана комуникација на друштвеним мрежама и форумима на интернетским порталима 
(ЕИ).

Кључне речи: семантика, синтакса, глагол, аргумент, префикс над-.

In this paper, there have been analyzed verbs derived by means of the prefix nad-, 
listed in the Dictionary of Serbo-Croatian Standard Language published by Matica srpska 
and Ma tica hrvatska. It describes the semantic network of the prefix nad- with the aim of 
defining the archiseme of the given prefix and determining whether there is a change in the 
hierarchization of contained semantic components. There is also observed the argument structure 
of sentences with of the extracted verbs they configure, including a detailed description of 
semantic features of realized arguments. The controlling corpus for the examination of 
valency of the analyzed verbs comprises examples from the electronic corpus of the contempo-
rary Serbian language and written communication on social networks and forums on internet 
portals.

Keywords: semantics, syntax, verb, argument, prefix nad-.

1. УвОд.Пред мет ово га ра да је сте син так сич ко-се ман тич ка ана ли за 
гла го ла де ри ви ра них пре фик сом над-, за бе ле же них у Реч ни ку срп ско хр ват-
ског књи жев ног је зи ка Ма ти це срп ске и Ма ти це хр ват ске (РМС). 

По ла зи мо од по став ке да гла гол ски пре фик си, као „zna čenj ski usu stav-
lje ne je di ni ce po ve za ne op ćim, za jed nič kim she ma tič nim zna če njem” (ŠarIć2011:
14),има ју ма ње или ви ше раз гра на ту и раз у ђе ну се ман тич ку мре жу.1 Пре фикс 
над- у РМС де фи ни ше се на сле де ћи на чин: 

* Рад је настао у оквиру пројекта Синтаксичка, семантичка и прагматичка истраживања 
(бр. 178004), који се реализује на Филозофском факултету у Новом Саду, уз финансијску по-
дршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

1 У тра ди ци о нал ној лин гви стич кој ли те ра ту ри го во ри се о два ти па пре фик са ци је: лек-
сич кој и гра ма тич кој, при че му ова дру га под ра зу ме ва по сто ја ње пра зних пре фик са, тј. пре-
фик са као сред ства чи сте, гра ма тич ке пер фек ти ви за ци је ка да се на „им пер фек тив ни гла гол 
до да та кав пре фикс ко ји сво јом лек сич ком стра ном мо же да озна чи из вр ше ње („ком плек си ви-
ра ње”) се ман тич ке ори јен та ци је тог им пер фек тив ног гла го ла” (гРИцКАТ 1966/67: 195). У но ви јој, 
пре све га ру ској, лин гви стич кој ли те ра ту ри по ста вља се пи та ње по сто је ли чи сти аспек ту ал ни 
пре фик си јер, ако по сто је, за што је он да по тре бан ви ше не го је дан мар кер пер фек тив но сти, ка ко 
је мо гу ће да исти пре фикс код не ких гла го ла фун ги ра као пра зан пре фикс, а код дру гих уно си 



над- (нат-) преф. 1. у гла гол ским сло же ни ца ма по ка зу је а. да се рад ња основ-
ног гла го ла упра вља или се вр ши из над че га: над ле та ти, над но си ти се, нат-
кри ти, над гле да ти. б. да се рад ња основ ног гла го ла на до ма шу је, да се вр ши 
у ја чем сте пе ну или да се из во ди так ми че ње: над би ти, над ви ка ти, над гла са-
ти, над вла чи ти се.2 

На осно ву на ве де не де фи ни ци је, а у окви ру ког ни тив ног при сту па, који 
под ра зу ме ва ба зич ност кон крет них, про стор них зна че ња (KlIKovac 2004: 169), 
као ар хи се ма, тј. нај оп шти ја схе ма (KlIKovac 2004: 169) или су пер схе ма (be-
laj2008:19)пре фик са над- из два ја се ‘су пра ло ка тив ност’, из ко је се из во де 
и раз ви ја ју сва ње го ва дру га зна че ња. Циљ ово га ра да је сте да се уо че хи је-
рар хиј ска по ме ра ња ком по нен ти уну тар се ман тич ке струк ту ре пре фик са над-, 
на осно ву че га би се кла си фи ко ва ли гла го ли у фор ми ра ном ре ги стру у гру-
пе об је ди ње не за јед нич ким се ман тич ким обе леж јем. На тај на чин мо гу ће је 
уста но ви ти ко ја су зна че ња ана ли зи ра ног пре фик са у са вре ме ном срп ском 
је зи ку про дук тив на а ко ја се на ла зе на пе ри фе ри ји. 

Осим то га, пре фикс над- као лек сич ки пре фикс мо же да ме ња ар гу-
мент ну струк ту ру де ри ви ра ног гла го ла у од но су на мо тив ни (ŠarIć 2011: 12), 
те се сто га у ра ду ана ли зи ра ју ре че нич ни мо де ли ко је кон сти ту и шу екс цер-
пи ра ни гла го ли. При то ме, по ла зе ћи од про по зи ци је ко ја озна ча ва ка кву ван-
је зич ку си ту а ци ју, ка кав фраг мент ствар но сти (КОбОЗЕвА 2000: 219)3, по себ-
на па жња по све ти ће се се ман тич ким обе леж ји ма ре а ли зо ва них ар гу ме на та 
у ко ре ла ци ји са зна че њем ко је ана ли зи ра ни гла гол оства ру је у да том кон тек-
сту. Дру гим ре чи ма, циљ ово га ра да је сте да опи ше ва лент ну струк ту ру гла-
го ла из ве де них пре фик сом над-, уз са гле да ва ње њи хо ве се ман тич ке ва лент-
но сти, тј. уз уо ча ва ње лек сич ке ком па ти бил но сти гла го ла (тј. пре ди ка та) са 
aргументима (helbIg 1992: 5–10).4 С об зи ром на ни ску фре квен ци ју ана ли зи-
ра них гла го ла, при ме ре на осно ву ко јих смо ис пи ти ва ли њи хо ву ар гу мент ну 
струк ту ру екс цер пи ра ли смо из раз ли чи тих из во ра: Речникa српскoхрватскога 
књижeвног је зи ка Ма ти це срп ске (РМС), елек тронскoг кор пу са са вре ме ног 
срп ског је зи ка (Срп Корп), пи са не ко му ни ка ци је на дру штве ним мре жа ма и 
фо ру ми ма на ин тер нет ским пор та ли ма (ЕИ). 

про ме не у зна че ње де ри ви ра не фор ме и сл. (janda–lyashevsKaya 2013: 212). Kao од го вор, у 
но ви јим лин гви стич ким ис тра жи ва њи ма, пре сва га оним ког ни тив но лин гви стич ким, ис ти че 
се да не ма је ди ни ца без зна че ња (зна че ња су и им пер фек тив ност/пер фек тив ност (уп. ŠarIć 
2011: 13), па се та ко не мо же го во ри ти ни о пра зним пре фик си ма (уп. АјџАНОвИћ 2016: 366) – “each 
pre fi xes has a uni que ex pres si on of ˂ex cess ,˃ al lo wing only mi ni mal over lap with ot hers” (janda
1986:234).

2 Клајн на во ди иста зна че ња ка да го во ри о над- као гла гол ском пре фик су (КлАјН2002:
259).И. Гриц кат, кон ста ту ју ћи да код над- ни је кон ста то ва но из бле ђи ва ње до чи сте гра ма тич ке 
функ ци је, на во ди да овај пре фикс има ис кљу чи во спа ци јал но зна че ње, са „мо гу ћим фи гу ра-
тив ним” (гРИцКАТ1966/67:202).

3 Про по зи ци ја об у хва та уче сни ке у си ту а ци ји и пре ди ка те ко ји озна ча ва ју њи хо ва свој-
ства и од но се из ме ђу њих (КОбОЗЕвА 2000: 219). 

4 Зна чај ис пи ти ва ња ве зе из ме ђу гла гол ске пре фик са ци је и про ме на у ар гу мент ној струк-
ту ри код де ри ва та у од но су на мо тив не гла го ле ис ти че Вру бел, за кљу чу ју ћи да „pre fik sa cja 
cza sow nikόw sta no wi jeszcze je den dowόd zazᶒbi a nia siᶒ skład ni se mantycznej, skład ni for mal nej 
i mor fo lo gii jᶒzikόw słowi ań skich” (WrΌbel 1976: 180). 
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2. АНАлИЗАгРАђЕ
2.1. То тал ном екс церп ци јом из РМС са ста вљен је ин вен тар гла го ла који 

бро ји око 120 гла гол ских лек се ма, при че му су укуп ним бро јем об у хва ће ни 
вид ски пар ња ци. У кор пус су свр ста ни и гла го ли са раз ли чи тим ква ли фи ка-
то ри ма (нео б., ин див., по кр., ков.) ко ји упу ћу ју на функ ци о нал ну, вре мен ску 
и/или те ри то ри јал ну ра сло је ност, што их, сва ка ко, чи ни ма ње фре квент ним. 
Прем да фор ми ра ни ин вен тар гла го ла са пре фик сом над- са др жи ма ли број 
је ди ни ца, за бе ле же не гла гол ске лек се ме тво ре зна чењ ски хе те ро ге ну ску пи ну.5 
При ку пље ни гла го ли ме ђу соб но се ди фе рен ци ра ју с об зи ром на ранг ар хи-
се ме ‘су пра ло ка тив ност’, тј. с об зи ром на ње не ела бо ра ци је ко је се мо гу 
кре та ти од про то ти пич ни јих до руб ни јих (belaj 2008: 12). 

2.1.1. ЗНАчЕњЕ‘сУПРАлОКАТИвНОсТ’. Гла го ли с пре фик сом над- са ар хи се-
мом ‘су пра ло ка тив ност’ (belaj 2008: 115–124)6 као се мом нај ви ше га ран га, 
прем да ма ло број ни, чи не, на зна чењ ском пла ну, ра зно вр сну ску пи ну. Као 
ре ле вант на, ди фе рен ци јал на обе леж ја из два ја ју се обе леж ја [кон кретно] и 
[апстракт но], бу ду ћи да ак ти ви ра ње јед ног од њих зах те ва/ис кљу чу је ре а-
ли за ци ју ар гу ме на та са спе ци фич ним зна чењ ским ком по нен та ма. При то ме, 
кла се гла го ла са обе леж јем [кон кретно+] и оних мар ки ра них обе леж јем 
[апстракт но+] ни су хо мо ге не. Уну тар њих на ла зе се гла го ли из раз ли чи тих 
се ман тич ких гру па, ме ђу соб но ди фе рен ци ра них ак ти ви ра њем или при дру-
жи ва њем од ре ђе них се ма ни же га ран га. 

Ску пи ну гла го ла са обе леж јем [кон кретно+] чи не гла го ли к р е т а њ а 
и а к ц и о н и  гла го ли.

Код гла го ла к р е т а њ а  зна че ње су пра ло ка тив но сти оства ру је се као 
„pro la zak tra jek to ra iz nad ne ko ga ori jen ti ra” (belaj 2008: 115) (нпр. над ле та ти 
– над ле те ти, над вла чи ти се). Ве ћи на пер фек тив них фор ми гла го ла при мар-
но ве за них за ову се ман тич ку кла су – ка ко тран зи тив них, пре ма по да ци ма из 
елек трон ског кор пу са са вре ме ног срп ског је зи ка (Срп Корп), ма кар у зна че њу 
с ак ти ви ра ном се мом ‘су пра ло ка тив но сти’, из ра зи то ни ске фре квен ци је (нпр. 
на ди ћи7, над ву ћи8, над не ти, над ве сти), та ко и ре флек сив них, да ле ко фре-
квент ни јих (као нпр. над ви ти се, над не ти се, над ву ћи се) – раз ви ја до не кле 
дру га чи је зна че ње. Ка ко по ка зу ју њи хо ве де фи ни ци је у РМС, ба зич но зна че ње 
‘кре та њем ста ви ти шта из над че га’, прем да им пли ци ра прет ход но ди на мич ки 
па ра ме тар (ПАвлОвИћ 2006: 18), под ра зу ме ва по зи ци о ни ра ње објек та ло ка ли-
за ци је, тач ни је „ri ječ je o su pra lo ci ra nju ne ži vog tra jek to ra […] ko ji se po sta vlja 
iz nad (na vrh) ne ko ga ori jen ti ra” (belaj 2008: 117). 

5 У ли те ра ту ри се на во ди да пре фикс над-, прем да и да ље про дук ти ван, тво ри ма ли број 
гла го ла (КлАјН 2002: 259) и као гла гол ски пре фикс бли жи је кра ју си сте ма (marIć 2011: 202). 

6 У се ман тич кој струк ту ри спа ци јал но сти С. Па вло вић из два ја зна че ње су бло ка ци о не 
и су пра ло ка ци о не ин ди рек тив но сти под ко јим под ра зу ме ва иден ти фи ка ци ју по зи ци је објек та 
ло ка ли за ци је „на вер ти кал ном пла ну у од но су на ори јен тир” (ПАвлОвИћ 2006: 41). При том се под 
су пра ло ка ли за ци јом под ра зу ме ва „ло ка ли за ци ја гор њом стра ном ло ка ли за то ра” (PIPer 1997: 70).

7 Као пр во зна че ње гла гол на ди ћи у РМС на во ди се: 1. од о зго за о би ћи. Вук Рј. 
8 На ве де ни се гла го ли у РМС де фи ни шу на сле де ће на чи не: над ву ћи 1. на ву ћи, на вла че ћи 

ста ви ти на што; над не ти 1. по ди ћи, ста ви ти што из над че га или ко га; над ве сти 1. до ве сти, 
ис ту ри ти, над не ти не што из над че га (РМС). 
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А к ц и о н и  гла го ли, нај ши ре, мо гу би ти укљу че ни у се ман тич ку и лек-
сич ку уни вер за ли ју, у кон цепт де ло ва ња (вЕжбИцКАя 2011: 223)9, а де фи ни ци ја 
њи хо вог зна че ња оба ве зно укљу чу је гла гол чи ни ти, ко ји, пре ма Вје жбиц кој 
(Исто: 227), је сте про то тип ‘гла го ла’.10 При то ме, ако гла гол „из ра жа ва кон-
цеп ту ал ну ле гу ру са ста вље ну из ди на ми ке, ста ти ке, ре ла ци је” (ТОшОвИћ 2002: 
211) уз њи хо ву спе ци фич ну ком би на ци ју код по је ди нач них лек се ма, он да се-
ман тич ку ле гу ру ак ци о них гла го ла чи не две ком по нен те – ди на ми ка и ре ла-
ци ја. У свој се ман тич ки са др жај укљу чу ју ком по нен ту ‘ма ни пу ла тив ност’, те 
де но ти ра ју рад њу ко јом је па сив ни уче сник под врг нут „не кој од ма ни пу ла ци-
ја – мо ци о не, тран сфор ма ци о не, кре а тив не и де струк тив не при ро де или мо же 
би ти про ту ма чен као оп ште ма ни пу ла тив ни по јам” (АРсЕНИјЕвИћ 2012: 31).11 
Ак ци о ни гла го ли де ри ви ра ни пре фик сом над-, бу ду ћи да ути чу, у нај ве ћем 
слу ча је ва, на про ме ну па сив ног уче сни ка, при па да ју, пре ма тер ми но ло ги ји 
Б. То шо ви ћа, KV-ар хе ди ре ста ту.12 Они се ме ђу соб но ди фе рен ци ра ју на сле-
де ћи на чин. 

Јед ну гру пу гла го ла чи не оне лек се ме код ко јих су обе леж ју [супрало-
кативност +] при дру же на и обе леж ја [квантит ет+] и [квалит ет+]: над гра ди ти, 
над зи да ти. То под ра зу ме ва да је КV-ар хе ди ре стат оства рен пр вен стве но као 
тран сфор ма тив (ТОшОвИћ 2002: 212) јер је обје кат об у хва ћен про це сом „ква-
ли та тив не и кван ти та тив не тран сфор ма ци је” (АРсЕНИјЕвИћ 2012: 51). 

У дру гој су ску пи ни гла го ли ко ји, уз обе леж је [супралокативност+], 
има ју и ком по нен ту [заш тита+]: нат кри ли ти, нат кро ви ти, над ви ти, над-
сво ди ти, на да стре ти. Ове гла гол ске лек се ме у за ви сно сти од се ман тич ких 
обе леж ја ар гу ме на та ко ји се уз њих ре а ли зу ју мо гу да де но ти ра ју две раз-
ли чи те си ту а ци је. Уко ли ко се у ре че ни ци са да тим гла го ли ма по ја вљу је 
су бје кат са обе леж јем [живо+], [људско+], он да се ра ди о тран сфор ма тив но-
-кре а тив ном и фор ма тив ном од но су13 јер се де но ти ра ква ли та тив на/кван ти-
та тив на про ме на ка квог ен ти те та уз за у зи ма ње од ре ђе ног по ло жа ја у од но су 
на па сив ног уче сни ка с ци љем да се спре чи не га ти ван ути цај на ње га (нпр. 

9 Вје жбиц ка из два ја сле де ће уни вер зал не лек си ка ли зо ва не кон цеп те: 1) суп стан ти ви 
(би ћа и пред ме ти), 2) де тер ми на ци ја (тај, овај, дру ги), 3) кван ти фи ка ци ја, 4) ква ли фи ка ци ја, 
5) мен тал ни пре ди ка ти, 6) го вор, 7) де ло ва ње, до га ђа ње, кре та ње, 8) по сто ја ње и по се до ва ње, 
9) жи вот и смрт, 10) ло гич ки кон цеп ти, 11) вре ме, 12) про стор, 13) ин тен зи фи ка ци ја, 14) слич-
но сти (вЕжбИцКАя 2011: 222–223). 

10 Ка да го во ри о гла го ли ма као кла си ре чи, Вје жбиц ка из два ја про то ти пич не лек се ме: 
ви де ти, слу ша ти, го во ри ти, чи ни ти, де си ти се, кре та ти се, ис ти чу ћи, ме ђу тим, сле де ће: 
„Если бы мы ре ши ли принять са мое про стое ре ше ние и выбрать ров но один про то ти пи че ский 
‘гла гол’, то мой выбор пал бы на де лаֳь” (вЕжбИцКАя 2011: 227). 

11 Прем да по јам ма ни пу ла ци је има ши ре и де но та тив но и ко но та тив но зна че ње, ов де се 
пре све га ми сли на „ма ну ел ну ком по нен ту у ру ко ва њу, упра вља њу или об ли ко ва њу не ког 
пред ме та” (АлАНОвИћ 2011: 48).

12 Бран ко То шо вић из два ја KV-ди ре ста те, KT-ди ре ста те и KONF-ди ре ста те. Пр ви ука зу ју 
на то „да кван ти тет оста је исти, а да се ква ли тет ми је ња” (нпр. из гра ди ти, ко ри го ва ти и сл.), 
за дру ге је ти пич на „иден тич ност ква ли те та и раз ли чи тост кван ти те та” (нпр. уве ћа ва ти и сл.), 
а тре ће од ли ку је исти ква ли тет и кван ти тет, а раз ли чит кон ти ну и тет (нпр. рас по де ли ти) (ТО-
шОвИћ 2002: 212–213). Ја сно је, ме ђу тим, са свим да је по не кад те шко раз гра ни чи ти KV-ди ре ста-
те и KT-ди ре ста те, јер сва ка про ме на кван ти те та до не кле укљу чу је и ква ли та тив ну про ме ну. 

13 Ви ше о ти по ви ма се ман тич ких од но са из ме ђу гла го ла и об је кат ског пој ма в. у АРсЕ-
НИјЕвИћ 2012. 
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на ме ра вам про ши ри ти и нат кри ти те ра су (EИ)). С дру ге стра не, ка да је 
реч о су бјек ту као не жи вом би ћу, озна чен је ло ка ли за тор ски од нос (АРсЕНИ-
јЕвИћ 2012: 45–49) – де но ти ра на је ре ла ци ја у од но су на па сив ног уче сни ка: 
ис под ли ме ног кро ва ко ји нат кри љу је хан гар (Срп Корп); (…) пла ни на ма што 
нат кри љу ју ва ро ши цу (Срп Корп) и сл. 

Гла го ли мар ки ра ни обе леж јем [апстракт но+] ма ло број ни ји су, не од ли-
ку је их зна чењ ска раз у ђе ност – све за бе ле же не лек се ме ве за не су за се ман тич-
ко по ље ви зу ел не пер цеп ци је: над ви ри ва ти се : над ви ри ти се; над зре ти се, 
на да зре ти се; над зи ра ва ти : над зи ра ти; над гле да ва ти : над гле да ти. 

Код ре флек сив них гла го ла, из ра зи то ни ске фре квен ци је пре ма по да ци ма 
у Срп Корп (за бе ле жен све га је дан при мер са гла го лом над ви ри ти се : (…) да 
се, у ми сли ма, ус хи ти му че ни штвом и про си од Све ви шњег са мо то да он, 
Бог, отво ри очи и да се над ви ри над Хер це го ви ну (Срп Корп),14 ка ко по ка зу-
ју реч нич ке де фи ни ци је, схе ми су пра ло ка тив но сти не при дру жу ју се дру ге 
ком по нен те, те они де но ти ра ју „пер цеп тив ни акт при чи јем оства ре њу пер-
ци пи јент на днев ши се над пер ци пи ра ни ен ти тет усме ра ва од о зго по глед на 
ње га” (мАРКОвИћ 2011: 192).15 

Тран зи тив ни гла го ли над зи ра ва ти : над зи ра ти; над гле да ва ти : над гле-
да ти да ле ко су фре квент ни ји, при че му раз ви ја ју но во, дру га чи је зна че ње. 
Се ми ‘су пра ло ка тив но сти’ при кљу чу је се обе леж је [кон трола+], ко је, по ти-
ску ју ћи да ту спа ци јал ну ком по нен ту у дру ги план, по ста је до ми нант но.16 
Ком по нент на [кон трола+] раз ви ја се и раз у ме се на осно ву ба зич не спа ци-
јал не ком по нен те и од но са вер ти кал но сти. Уте ме ље ност ова квог пој мов ног 
пре сли ка ва ња, ка ко ис ти че К. Ра су лић, „pro is ti če iz či nje ni ce da vi ši po lo žaj 
u in ter ak ci ji sa oko li nom omo gu ća va lak še ru ko va nje pred me ti ma, nji ho vo sa gle-
da va nje sa svih stra na, i odre đi va nje, od no sno ogra ni ča va nje ili usme ra va nje nji ho-
vog kre ta nja” (rasulIć 2004: 264). На тај на чин по сма тра ни гла го ли над зи ра-
ва ти : над зи ра ти; над гле да ва ти : над гле да ти раз ви ја ју но во при мар но 
зна че ње ко је би се мо гло де фи ни са ти као ‘па зи ти, кон тро ли са ти, во ди ти 
ра чу на’, те ме та фо ри за ци јом из ве де ном из сфе ре чул не пер цеп ци је, пре ла зе 
у ког ни тив ну сфе ру17 – ви ђе ње је, да кле, „ме та фо рич ки из вор ни до мен ко ји 

14 На ма лу фре квен ци ју гла го ла над ви ри ти се ука зу је и Ж. Мар ко вић, ис ти чу ћи да се у 
ње го вом кор пу су да ти гла гол уоп ште не ре ги стру је (2011: 192). 

15 Да ти гла го ли у РМС де фи ни шу се на сле де ћи на чин: над ви ри ти се ‘наг ну ти се, над-
не ти се над не што и по гле да ти (кро за шта или пре ко че га)’; над зре ти се ‘на кло нив ши се над 
што по гле да ти од о зго’. 

16 У РМС зна че ње ви зу ел не пер цеп ци је не бе ле жи се код гла го ла над гле да ти, док се код 
над зи ра ти оно на во ди као се кун дар но – над зи ра ти 1. вр ши ти над зор (над чим); над гле да ти, 
па зи ти; 2. гле да ти с ви си не, од о зго. На осно ву по да та ка из реч ни ка ста ро сло вен ског је зи ка, 
те RJA ZU, ја сно је да је при мар на се ман ти ка гла го ла зре ти (као мо тив не осно ве гла го ла над-
зи ра ти) ве за на за се ман тич ко по ље пер цеп ци је. У реч ни ку ста ро сло вен ског је зи ка Сֳа ро-
славянский сло варь гла гол zqryti пре во ди се као ви деֳь, смо ֳ реֳь, vi dĕt, dívat se, hle dĕt (1994: 
242). У RJA ZU та ко ђе се зна че ње ово га гла го ла ве зу је за ви зу ел ну пер цеп ци ју: зре ти „gle da ti, 
mo tri ti, oba zi ra ti se, pro ma tra ti, vi dje ti” (1880–1975: 110). 

17 Ба ве ћи се не мач ким по ре клом не ких пер цеп тив них гла го ла, Ж. Мар ко вић да је дра го-
це ну на по ме ну о гла гол ским лек се ма ма чи је је зна че ње ме та фо ри за ци јом из ве де но из сфе ре 
чул не пер цеп ци је, илу стру ју ћи на ве де но сле де ћим при ме ри ма: „пре ви де ти (über se hen), над-
гле да ти (< beaufsichtigen), надзирати (< beaufsichtigen), увидети (< einsehen), предвидети (< vor-
aussehen), пречути (< überhören), саслушавати (< verhören), предосећати (< vorahnen)” (2011: 52).
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се ко ри сти да би се кон цеп ту а ли зо ва ло зна ње”18 (лЕјКОф–џОНсОН 2014: 
276).19 

2.1.2. ЗНАчЕњЕ‘КОмПЕТИТИвНОсТ’. Ску пи на гла го ла са се мом ‘ком пе ти тив-
ност’ број на је, на зна чењ ском пла ну из ра зи то раз гра на та, а као њен про то-
ти пич ни пред став ник из два ја се гла гол над ме та ти се, те ма ње фре квент но 
над гор ња ва ти се20. У њу се убра ја ју им пер фек тив ни, ре флек сив ни (ре ци-
проч ни) гла го ли из раз ли чи тих се ман тич ких кла са, мар ки ра ни обе леж ји ма 
[процесуалност+] и [социјативност+]. Нај број ни ји ме ђу њи ма је су гла го ли 
и н т е л е к т у а л н о - к о м у н и к а т и в н и х  рад њи (над ру ги ва ти се, над-
ла ја ва ти се, над ла ги ва ти се, над го ва ра ти се, над ви ки ва ти се, нат пе ва ва ти 
се, над гла са ва ти се, нат ка чи ва ти се, над му дри ва ти се, нат пи си ва ти се)21, 
да ле ко ма ње фре квент ни је су а к ц и о н и  гла го ла, у нај ши рем сми слу (над-
ба ци ва ти се, над би ја ти се, над ве сла ва ти се, над и гра ва ти се, над жње ва ти се), 
гла го ли п с и х о ф и з и о л о ш к и х  с т а њ а  (над сме ја ва ти се, нат пи ја ти 
се), те гла го ли к р е т а њ а  (над ска ки ва ти се, на тр ки ва ти се). Ана ли зом 
значе ња по ме ну тих гла го ла, да тих у по сто је ћим де скрип тив ним реч ни ци ма 
срп ског је зи ка, осве тља ва се кључ ни део њи хо вог се ман тич ког са др жа ја – 
‘так ми чи ти се у ре а ли за ци ји ка квих рад њи ко је сиг на ли зи ра ју раз ли чи те 
спо соб но сти и ве шти не’ (уп. belaj 2008: 122), што и об ја шња ва до ми на ци ју 
ко му ни ка тив них и ин те лек ту ал них рад њи. Се ма ‘ком пе ти тив ност’ при мар на 
је и до ми нант на, спа ци јал на се ма ‘су пра ло ка тив ност’ руб ни је је при сут на, 
а ве за са њом по сред на је и ус по ста вља се пре ко ком по нен те ‘ин тен ци о нал-
но сти’ – ‘так ми чи ти се у ре а ли за ци ји ка квих рад њи с ци љем да се ус по ста-
ви над ре ђе ни по ло жај’. На спе ци фи чан сце на рио су пра ло ка тив но сти ути че 
и ка те го ри јал но обе леж је ре ци проч но сти јер, ка ко на во ди Бе лај, „ni je ri ječ 
o she mi u ko joj se tra jek tor traj no su pra lo ci ra u od no su na ne ki ori jen tir, već je 
ri ječ o na iz mje nič nim po ku ša ji ma dva ju tra jek to ra da svo je spo sob no sti raz li či te 
na ra vi, a opet pre ko me ta fo re DO BRO (BO LJE) JE GO RE od no sno pre ko pod me-

18 По ла зе ћи од иде је да све вр сте ме та фо ре има ју ме то ни миј ску мо ти ва ци ју (barcelona, 
пре ма stanojevIć 2009), ова се вр ста раз ви ја ња но во га зна че ња мо же об ја сни ти и ме то ни миј-
ским по ме ра њем ко је под ра зу ме ва да под до га ђај мо же да сто ји за це ло ку пан до га ђај, као у 
при ме ру Ме ри го во ри шпан ски, што под ра зу ме ва „не са мо Ме ри но го вор но вла да ње је зи ком 
не го и ве шти не раз у ме ва ња, пи са ња и чи та ња” (РАдЕН – КЕвЕчЕш 2014: 316). Р. Дра ги ће вић 
скре ће па жњу на то да су не ки ау то ри „при ме ти ли да је ме то ни ми ја ба зич ни ја од ме та фо ре, 
што је по ста ви ло те ме ље за иде ју да се ис под не ких ме та фо ра кри је ме то ни ми ја” (дРАгИћЕвИћ
2005:185).Ни је увек јед но став но раз ли ко ва ти и ја сно ди фе рен ци ра ти ме та фо ру и ме то ни ми-
ју због њи хо ве слич но сти и ис пре пле та но сти (sIlaŠki – radIć-bojanIć 2010: 229). За слу ча је ве 
где се ова два пој мов на фе но ме на и, у осно ви раз ли чи та, ког ни тив на про це са укр шта ју у ли-
те ра ту ри се уво ди тер мин ме таф то ни ми ја (gossens, пре ма sIlaŠki–radIć-bojanIć 2010: 230). 
О оправ да но сти уво ђе ња ово га тер ми на у ср би стич ку ли те ра ту ру в. дРАгИћЕвИћ 2005: 185–191. 

19 Зна чењ ска по ве за ност по ља пер цеп ци је и мен тал не сфе ре очи ту је се у „кон цеп тос фе-
ри пој ма ‘ви ђе ње ’ ко ја по ка зу је да је у на ив ној сли ци све та но си ла ца срп ског је зи ка ‘по и ма ње, 
схва та ње’ за сно ва но на ме та фо ри ви ђе ња” (РИсТИћ 2012: 713).

20 Гла гол над гор ња ва ти се на во ди се у РМС уз озна ку по кр. а де фи ни ше се као ‘над ме-
та ти се, так ми чи ти се, на тје ца ти се’.

21 За ни мљи во је да се из кла се гла го ла го во ре ња као мо тив не фор ме по ја вљу ју углав ном 
ква ли фи ка тив ни гла го ли го во ре ња (шТРбАц 2011: 47–49). Уз њих, по ја вљу је се и гла гол го во-
ри ти, као ти пич ни гла гол го во ре ња ко ји од ли ку је не у трал ност и нео бе ле же ност (шТРбАц 2011: 
45), при че му се, ка да је реч о де ри ви ра ној фор ми, ипак ре а ли зу је до дат на се ман тич ка ком-
по нен та ин тен зи те та (над го ва ра ти се ‘так ми чи ти се, на тје ца ти се у го во ру’ (РМС)). 
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ta fo re VR LI NE I SPO SOB NO STI SU GO RE, do ve du u ap strakt ni su pra lo ka tiv ni 
po lo žaj u od no su na ori jen tir / dru gi tra jek tor” (belaj 2008: 123). 

2.1.3. ЗНАчЕњЕ‘сУПРАОРдИНИРАНОсТ’. Ова гру па гла го ла та ко ђе је број на 
и чи не је сле де ће лек се ме: над му дри ти, над си ја ти, над ско чи ти, над би ти, 
над бо сти, над ваг ну ти, над вла да ти, над ју на чи ти, над лар ми ти, над ла ја ти, 
над је зи чи ти, над ла га ти, над го во ри ти, над ви ка ти, над гла са ти, над ја ча ти, 
над ли ци ти ра ти, над лу ка ви ти, над ма ши ти, над љу ди ти, над ви си ти, над слу-
жи ти, над жи ве ти и сл.22 Ка ко се ви ди, на ве де ни гла го ли зна чењ ски су вр ло 
бли ски гла го ли ма из прет ход не ску пи не (они ма с обе леж јем ‘ком пе ти тив но-
сти’) јер и они ма хом де но ти ра ју спо соб но сти и ве шти не, при че му у њи хо-
вом се ман тич ком са др жа ју, ипак, до ла зи до од ре ђе них про ме на и по ме ра ња. 
Као про то ти пич ни пред став ни ци ове кла се гла го ла из два ја ју се две је ди ни-
це – над вла да ти ‘по бе ди ти, над ја ча ти, са вла да ти’ и над ма ши ти ‘по ка за ти 
не ку осо би ну у ве ћој ме ри у по ре ђе њу с дру ги ма, пре ва зи ћи, по сти ћи пр вен-
ство у так ми че њу, на тје ца њу’ (РМС). На осно ву де фи ни ци је њи хо вог зна че-
ња мо же се за кљу чи ти сле де ће – пер фек ти за ци јом гла го ла са обе леж јем 
[ком петитивност+], те пре ла ском у кла су тран зи тив них гла го ла, уки да се 
обе леж је ‘про це су ал но сти’, им пли ци ра не ком по нен те ‘со ци ја тив но сти’, и 
‘ком пе ти тив но сти’ по ти сну те су у дру ги план, а фо ку си ра се ‘ре зул та тив ност’ 
и ‘су пра ор ди ни ра ност’.23 Они, да кле, де но ти ра ју т р а ј н о  „su pra lo ci ra nje u 
raz li či tim spo sob no sti ma i vješ ti na ma” (belaj 2008: 122). 

2.2. АРгУмЕНТНАсТРУКТУРАглАгОлАсАПРЕфИКсОмнад-.Гла го ле де ри ви-
ра не пре фик сом над- об је ди њу је то што уз се бе, ма хом, ве зу ју су бје кат ко ји 
на се ман тич ком пла ну углав ном, ка да је реч о њи хо вом при мар ном зна че њу, 
ре а ли зу је се ман тич ку уло гу про то ти пич ног аген са са обе леж ји ма [живо+], 
[вољност+], [интенционалност+], [одговорност+] и [трансформативност+]24 
(helbIg 1992: 68–69).25 Из дво је не гру пе гла го ла по ка зу ју, ме ђу тим, из ве сне 
спе ци фич но сти у по гле ду ар гу мент не струк ту ре ре че ни це ко ју кон сти ту и шу. 
Као ди стинк тив на цр та из два ја се, с јед не стра не, ре а ли за ци ја и фор ма ли за-
ци ја од ре ђе них ар гу ме на та (уп. нпр. над му дри ва ти се с не ким и над му дри ти 
не ко га) и, са дру ге стра не, лек сич ка ком па ти бил ност по сма тра них гла го ла, 
тј. пре ди ка та и њи хо вих ар гу ме на та (уп. нпр. над ле та ти не ко га/не што али 
над му дри ти не ко га, над жи ве ти не ко га). Уз то, раз ви ја ју ћи, ме та фо ри за ци јом 
или ме то ни миј ским по ме ра њем, но ва зна че ња, по ла зни гла го ли удру жу ју 
се са ар гу мен ти ма мар ки ра ним дру га чи јим ка те го ри јал ним обе леж јем (уп. 

22 Гла го ли ово га ти па у Gra ma ti ci hr vat sko ga je zi ka za gim na zi je i vi so ka uči liš ta на зи ва ју 
се ма јо ра тив ним гла го ли ма јер се њи ма из ри че рад ња ве ћа од дру ге (sIlIć–PranjKovIć 2005: 57).

23 Гла го ли над слу жи ти и над жи ве ти спе ци фич ни су јер на ве де ним обе леж ји ма при кљу-
чу ју још две ком по нен те – [квантит ет+] и [темпоралност+]. У РМС ови се гла го ли де фи ни шу 
на сле де ћи на чин: над слу жи ти ‘слу жи ти ду же не го дру ги, над ма ши ти у слу же њу’; над жи-
ве ти а. ‘жи ве ти ду же од ко га’; б. ‘тра ја ти, по сто ја ти ду же од че га’ (ис та кла Ј. А.). 

24 Код гла го ла кре та ња тран сфор ма тив ност, тј. мо ди фи ка ци ја, очи ту ју се у „про ме ни 
ме ста аген са у про сто ру” (АлАНОвИћ 2004: 194). 

25 Иа ко, ка да го во ри о обе леж ји ма про то ти пич ног аген са, Хел биг екс пли цит но из два ја 
са мо „[wil len tlich], [in ten ti o nal], [ve rant wor tlich für ei ne Han dlung], [e i ne An de rung im Objekt her -
vor brin gend]” (1992: 68), из при ме ра ко је на во ди, те њи хо ве ана ли зе ја сно је да се и обе леж ја 
[живо+/-], [људско+/-] по ја вљу ју као ре ле вант на. 
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нпр. Ка ко се [Фруш ка гора] по но сно ди же и над зи ре чи та ву по ро бље ну и 
рас ко ма да ну рав ну Вој во ди ну (РМС) и Па зио је по зор но на Ан те ков по сао и 
над зи рао га на сва ком ко ра ку (РМС)). 

2.2.1. АРгУмЕНТНАсТРУКТУРАглАгОлАсАсЕмОм‘сУПРАлОКАТИвНОсТ’.Им-
перфек тив ни гла го ли к р е т а њ а, над ле та ти као нај за сту пље ни ји, у нај-
ве ћем бро ју при ме ра ве зу ју агенс ти па ин стру мент26 са обе леж ји ма [живо-], 
[кон кретно+] и [самоакти вност-]. Ов де је реч о ме то ни миј ском тран спо но ва њу 
ти па ин стру мент : ко ри сник тог ин стру мен та, при че му се „на по вр шин-
ској струк ту ри по ја вљу је пр ви аген тив ни тип – ин стру мент, а у ду бин ској 
струк ту ри ствар ни ре а ли за тор – ефек тив ни агенс” (АјџАНОвИћ–бјЕлАКОвИћ 
2009: 36).27 Агенс је фор ма ли зо ван об ли ком но ми на ти ва име ни ца ко је де но-
ти ра ју пред ме те (име ни це ави он, хе ли коп тер) ко ји аген су омо гу ћу ју ре а ли-
за ци ју ак ци је (АјџАНОвИћ–бјЕлАКОвИћ 2009: 37). Да те гла гол ске лек се ме, у 
нај ве ћем бро ју слу ча је ва, до би ја ју и об је кат ски ар гу мент, фор ма ли зо ван 
бес пре дло шким аку за ти вом са обе леж ји ма [живо-], [кон кретно+].28 У овој 
по зи ци ји нај за сту пље ни је су име ни це ве за не за се ман тич ко по ље спа ци јал-
но сти, као град, под руч је, област, те раз ли чи ти то по ни ми, при че му се и 
ов де им пли ци ра ме то ни миј ски од нос на се ље но ме сто : ста нов ни ци то га 
ме ста (РАдЕН–КЕвЕчЕш 2014: 322). На ве де но илу стру ју при ме ри из Срп Корп: 

(1) Град над ле ћу у ни ском ле ту вој ни хе ли коп те ри. 
(2) Ави о ни НА ТО-а и да ље ин тен зив но над ле ћу то под руч је. 
(3) То ком ле та Граф Це пе лин над ле тао је Бе о град.29 

Ва лент на струк ту ра пер фек тив них фор ми гла го ла при мар но ве за них 
за ка те го ри ју кре та ња, ка ко по ка зу ју при ме ри из РМС и из Срп Корп, укљу-
чу је ар гу мен те дру га чи јих ка те го ри јал них обе леж ја. Уз гла го ле мар ки ра не 
обе леж јем тран зи тив но сти (над ву ћи, над не ти) оства ру ју се по пра ви лу про-
то ти пич ни ефек тив ни агенс са обе леж ји ма [живо+], [људско+] и обје кат фор-
ма ли зо ван аку за ти вом без пред ло га: Под ру би ла се [девојка] ша ре ном ма ра мом 
и над ву кла је до над очи (РМС); Обри сао сам уста чи стим окрај ком глат ке 
хар ти је, по том га над нео над жи ча ну кор пу за от пат ке (Срп Корп). Ре флек-
сив ни гла го ли (над не ти се, над ву ћи се и сл.) ве зу ју за се бе ефек тив ни агенс 
са обе леж ји ма [живо+], [људско+] (нпр. Го во ре ћи то, над нео се над отвор и 
ис пу стио не ки нео би чан уз вик (Срп Корп); Арон Ба рух […] И сад, док је же на 

26 М. Ала но вић овај тип аген са озна ча ва тер ми ном ин стру мент ни агенс (2004: 200). 
27 Ра ден и Ке ве чеш, ба ве ћи се ме то ни ми јом као пој мов ним фе но ме ном, ова кав тип ме то-

ни миј ског по ме ра ња ту ма че као ме то ни миј ски од нос кон тро ле, илу стру ју ћи то при ме ром ау то-
бу си за во за чи ау то бу са. Да ти тип ме то ни миј ског од но са ту ма че на сле де ћи на чин: „кон тро ли-
сани ен ти тет – ау то бу си – сто ји за ен ти тет ко ји га кон тро ли ше – во за че ау то бу са. Та ме то ни ми ја 
се сто га мо же фор му ли са ти као КОНТРОлИсАНОЗАКОНТРОлОРА”(РАдЕН–КЕвЕчЕш 2014: 313). 

28 Прем да се у на шем кор пу су не бе ле же при ме ри у ко ји ма би обје кат гла го ла над ле та-
ти имао обе леж ја [живо+] и [људско+], та кви се слу ча је ви ипак не мо гу ис кљу чи ти (нпр. 
Гле да мо ави о не што нас над ле ћу – при мер за бе ле жен у књи зи Ни ко ле Ђу рич ка До го дов шти не 
јед ног Џо ни ја).

29 У да ле ко ма њем бро ју при ме ра, за бе ле же них у Срп Корп, уз по сма тра не гла го ле ве зу је 
се ефек тив ни агенс, под ко јим се под ра зу ме ва све сни или не све сни, на мер ни или не на мер ни 
иза зи вач, ини ци ја тор и ре а ли за тор ка кве ак ци је (АлАНОвИћ 2004: 196–197), при че му се по 
пра ви лу лек си ка ли зу је име ни цом пти ца: док број не пти це на де ле ћу остр ва. 
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пле ла, над вио се над ко лев ку (Срп Корп). Ме ђу тим, у знат ном бро ју при ме ра 
уз њих се оства ру је агенс фор ма ли зо ван име ни цом у но ми на ти ву ко ја де но-
ти ра ка кву при род ну са мо ак тив ну по ја ву (АНТОНИћ 2007: 104) (нпр. Та ман 
густ облак над вио се над остр вом (Срп Корп); Че твр таст про стор цр но га 
зве зда ног не ба, про ша ран плав ка стим обла ци ма, над нео се био над бе ло дво-
ри ште (Срп Корп)) или пак ка кав по јам ко ји ми кон цеп ту а ли зу је мо та ко да 
му при дру жу је мо обе леж је [самоакти вност+] (На не ки на чин прах за бо ра ва 
над нео се и на оно што се пре че тр де сет го ди на до го ди ло на Бе о град ском 
уни вер зи те ту (Срп Корп); облак не из ве сно сти над вио се и над глав ном свет-
ском ва лу том (Срп Корп); но ви скан дал над вио се над Не мач ку (Срп Корп)). Уз 
то, лек сич ка се ман ти ка за бе ле же них име ни ца (за бо рав, не из ве сност, скан-
дал) по ка зу је да је углав ном реч о не га тив ним по ја ва ма, че сто у фор ми уоб-
ли чи ва ча облак. Да кле, де но ти ра на је си ту а ци ја ко ја им пли ци ра да оба ви ја 
ма те ри ја ко ја је ло ша и при ти ска од го ре. Уз ре флек сив не гла го ле, при мар но 
ве за не за ка те го ри ју кре та ња, оства ру је се и спа ци јал ни адвер би јал фор ма-
ли зо ван аку за ти вом или ин стру мен та лом пра ће ним пред ло гом над са зна-
че њем од ре ђе не по сред не ло ка ли за ци је (АНТОНИћ 2005: 249–250). 

А к ц и о н и  гла го ли, због сво је ак тив не се ман ти ке, ‘отва ра ју’ ме сто про-
то ти пич ном, ефек тив ном аген су, а због обе леж ја ‘ма ни пу ла тив но сти’ са др-
жа ног у њи хо вој се ман тич кој струк ту ри, ве зу ју обје кат тран сфор ма ци је или, 
фа кул та тив но, и обје кат кре а ци је, с обе леж ји ма [кон кретно+], [предмет+]: 
чо век ко га је он […] спре чио да от ме роб ну ку ћу […] и на њој над зи да спрат 
(Срп Корп) и сл. Уз гла гол над гра ди ти, де фи ни сан у РМС као ‘по ди ћи не што на 
че му, из над че га’, што се и илу стру је при ме ром у ко јем је обје кат кон кре тан 
пред мет: Са да ду ге ви ња ге ис пре пли ћу над гра ђе ни пле тер од жи ца и по ља 
(РМС), ипак, ка ко по ка зу ју при ме ри из кор пу са, оства ру је се и обје кат дру-
га чи јих се ман тич ких обе леж ја. Фре квент ни су при ме ри у ко ји ма се овај гла-
гол упо тре бља ва у зна че њу ‘по бољ ша ти, про ду би ти’, те се у по зи ци ји објек та 
оства ру ју име ни це са обе леж јем [апстракт но+] и де но ти ра ју ин те лек ту ал не 
ак тив но сти или њи хо ве ре зул тате: те да се кла сич на на ра ци ја оспо ри и над-
гра ди иро ниј ским ру ко пи сом (Срп Корп); не ка на ци о нал на за јед ни ца же ли 
да над гра ди од ре ђе ну на став ну ма те ри ју (Срп Корп); oву хри сти ја ни зо ва ну 
под ло гу ани ми стич ког схва та ња да ље на до гра ђу је мит о Хри сту (Срп Корп). 
Ов де је реч о зна че њу раз ви је ном ме та фо ри за ци јом: те о ри је и ар гу мен ти су 
гра ђе ви не (kövecses2017: 330). Осим име ни ца опи са не се ман ти ке, ову уло гу 
за у зи ма ју и лек се ме ко је се ве зу ју за чо ве ка као ин те лек тул но, ду хов но и 
емо тив но би ће: да се соп стве но би ће над гра ди (ЕИ), по треб но је то раз ви ти, 
усво ји ти, се бе уса вр ши ти и над гра ди ти (ЕИ). 

Ре флек сив не фор ме гла го ла п е р ц е п ц и ј е, ка ко је ис так ну то, мар ки-
ра не су ни ском фре квен ци јом. Ме ђу тим, је дан при мер за бе ле жен у Срп Корп: 
(…) да се, у ми сли ма, ус хи ти му че ни штвом и про си од Све ви шњег са мо то 
да он, Бог, отво ри очи и да се над ви ри над Хер це го ви ну (Срп Корп), по ка зу-
је да, бу ду ћи да ни су мар ки ра ни до дат ним зна чењ ским ком по нен та ма, ови 
гла го ли ве зу ју за се бе екс пе ри јен та (laZard 1998: 63)30, или пре ци зни је пер-

30 Под се ман тич ком уло га екс пе ри јен та мо гу да се об је ди не но си лац пси хо фи зи о ло шког 
ста ња и но си лац пер цеп тив ног на дра жа ја (‟the ‘ex pe ri en cer’, who ex pe ri en ces a per cep tion or 
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ци пи јен та (АНТОНИћ 2007: 105) и спа ци јал ни адвер би јал озна чен ти пич ном 
пред ло шко-па де жном фор мом – над + аку за тив. 

Да ле ко фре квент ни ји тран зи тив ни гла го ли над зи ра ва ти, над зи ра ти; 
над гле да ва ти : над гле да ти, при мар но пер цеп тив ни, има ју дру га чи ју ва лент-
ну струк ту ру. Спе ци фи чан ва лент ни обра зац усло вљен је ак ту а ли за ци јом 
се ман тич ке ком по нен те [кон трола+]. Ово зна чењ ско обе леж је ис кљу чу је екс-
пе ри јен та, тј. екс пе ри јен тал ног пер ци пи јен та и уво ди аген тив ног пер ци пи-
јен та (мАРКОвИћ 2011: 36)31, ко ји да ље раз ви ја уло гу ефек тив ног аген са, тј. 
оно га ко ји из во ди ак ци ју (laZard1998:63). У овој се по зи ци ји, сто га, на ла зе 
име ни це са обе леж јем [живо+] и [људско+]: 

(4) при по ве дач уме шно над зи ре по ступ ке сво јих ју на ка (Срп Корп); 
(5) да над зи ре мо же мај ка де цу (Срп Корп); 
(6) гра ди ли ште шти ти и над зи ре са мо око 30 не и ма ра (Срп Корп) и сл. 

Осим по ме ну тих и опи са них име ни ца, ову уло гу лек си ка ли зу ју и оне 
са обе леж јем [живо-] и [кон кретно+] ко је име ну ју раз ли чи та дру штве но-по-
ли тич ка те ла, што је омо гу ће но ме то ни миј ским по ме ра њем ко лек тив/те ло : 
љу ди ко ји чи не тај ко лек тив/те ло: 

(7) ова гру па над зи ре пу шта ње у јав ност до ку ме на та о не мач ким рат ним зло чи ни ма; 
(8) Рим ска цр ква од у ста је од свог пра ва да над зи ре све тов не вла сти; 
(9) Ки на стал но над гле да вој но кре та ње САД и сл.

При ме ри по ка зу ју да обје кат ових гла го ла нај че шће је су ак тив но сти 
ко је се спро во де – ову по зи ци ју, да кле, за у зи ма ју име ни це с обе леж јем [про-
цесуалност+] или име ни це ко је де но ти ра ју чо ве ка/љу де, при че му се им пли-
ци ра рад ња ко ју они ре а ли зу ју. 

2.2.2. АРгУмЕНТНАсТРУКТУРАглАгОлАсАсЕмОм‘КОмПЕТИТИвНОсТ’.Ак ти-
ви ра не се ме ‘ком пе ти тив но сти’ и ‘со ци ја тив но сти’ зах те ва ју ре а ли за ци ју 
ко а ген са (АНТОНИћ 2007: 104). При то ме вр ши о ци де но ти ра них рад њи мо гу 
би ти фор ма ли зо ва ни но ми на ти вом плу ра ла (нпр. тре не ри се над му дру ју по-
пут ша хов ских ве ле мај сто ра (ЕИ); у сту ди ји ма се екс пер ти над ви ку ју (ЕИ); 
нат пе ва ва ју се на ши нај мла ђи так ми ча ри (ЕИ) и сл.), за тим об ли ци ма но ми-
на ти ва син гу ла ра (нпр. над му дру ју се Јо ва но вић и Бу ла то вић (ЕИ) и сл.), те 
је дан од уче сни ка мо же би ти озна чен об ли ком но ми на ти ва а дру ги ин стру-
мен та лом парт нер ства (АНТОНИћ 2005: 264) (нпр. про фе со ри се над ви ку ју са 
уче ни ци ма ко је не мо гу да сми ре (ЕИ); или да се над му дру ју са дру го ви ма (ЕИ) 
и сл.). Ова кве ва ри ја ци је у фор ма ли за ци ји ко а ген са ула зе у до мен праг ма-
тич ке ва лент но сти32 јер је из бор oдређеног па де жног об ли ка усло вљен ти пом 
ко му ни ка тив не си ту а ци је и на ме ром го вор ни ка, пре ци зни је, те ма ти за ци јом, 
од но сно ре ма ти за ци јом уче сни ка у де но ти ра ној си ту а ци ји.33 Ва лент на струк-

fe e ling” (laZard 1998: 63)), а да те уло ге мо гу би ти и раз дво је не – (а) пер ци пи јент – при ма лац 
чул ног на дра жа ја и (б) но си лац ста ња / рас по ло же ња / до жи вља ја (АНТОНИћ 2007: 105). 

31 Да кле, уз гла го ле са ова квим се ман тич ким са др жа јем ис кљу чу је се екс пе ри јент од-
ре ђен са мо као ме сто чул ног, у овом слу ча ју пер цеп тив ног, на дра жа ја (laZard 1998: 63). 

32 О праг ма тич кој ва лент но сти в. helbIg 1992: 47–50. 
33 Па ду че ва скре ће па жњу на ме ђу у сло вље ност ко му ни ка тив не си ту а ци је, на ме ре го вор-

ни ка и на чи на струк ту ри ра ња ре че ни це: “Тhe fo cus of the spe a ker̀ s at ten tion may shift from one 
par ti ci pant to anot her, and this fact has di rect syntac tic con se qu en ces” (Paducheva 1988: 351).
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ту ра про то ти пич ног гла го ла ове зна чењ ске гру пе над ме та ти се ши ри се 
уво ђе њем екс пли ка тив ног ло ка ти ва (АНТОНИћ 2005: 279–282), чи ме се кон кре-
ти зу је ње гов се ман тич ки са др жај: над ме ћу се у ду хо ви тим до сет ка ма (ЕИ); 
скуп мла дих и ста рих ко ји се за јед но ре кре и ра ју, при ја тељ ски над ме ћу у 
тр ча њу (Срп Корп); у све ту се над ме ћу у спон зор стви ма и до де ли сти пен ди ја 
(Срп Корп). Осим то га, уз овај гла гол фа кул та тив но се ре а ли зу је и ин тен цио-
нал ни аку за тив: тр ка чи свих уз ра ста […] над ме ћу се за По ли ти ки не тро фе је 
(Срп Корп).34 

2.2.3. АРгУмЕНТНАсТРУКТУРАглАгОлАсАсЕмОм‘сУПРАОРдИНИРАНОсТ’.Гла-
го ли из ове гру пе, прем да по зна че њу бли ски гла го ли ма са обе леж ји ма [ком-
петитивност+] и [социјативност+], због обе леж ја [рез ултативност+] ис кљу-
чу ју ре а ли за ци ју ко а ген са. Они за пра во де но ти ра ју си ту а ци ју у ко јој је дан 
од ра ни јих рав но прав них уче сни ка у ре а ли за ци ји ка кве так ми чар ске рад ње 
до би ја над ре ђе ну уло гу и по ста је про то ти пич ни, ефек тив ни агенс док дру ги 
по ста је ње гов обје кат: нај бо љи је био ру ски би зни смен ко ји је ја чи ном гла са 
над ви као све оста ле (ЕИ); је дан су ди ја над гла сао дво ји цу (Срп Корп). Име ни-
це на по зи ци ји аген са и објек та мар ки ра не су као [живо+] и [људско+]. Исти 
ва лент ни обра зац, са дру га чи јим ка те го ри јал ним обе леж ји ма име ни ца ко је 
за сту па ју опи са не ре че нич не ар гу мен те, обра зу ју гла го ли над вла да ти и 
над ја ча ти, оп шти јег, ма ње кон кре ти зо ва ног зна че ња. Уз ове се лек се ме ве-
зу ју и име ни це са обе леж ји ма [живо-], [апрстракт но+], [самоакти вност+], при 
че му нај че шће име ну ју ка ква уну тра шња ста ња свој стве на чо ве ку (нпр. на да 
ме ни је на пу шта ла […] и над вла да ла је оча ја ње (Срп Корп); љу бав је све над-
вла да ла (ЕИ), и страх за те ло над вла дао је страх за ду шу (ЕИ)), раз ли чи те 
мо рал не ка те го ри је и прин ци пе (по зи тив не и не га тив не) (нпр. ка да зло над вла-
да, он да зло до ла зи са свих стра на (ЕИ), то ли ко пу та је та шит на над вла да ла 
су шти ну (ЕИ) и сл.), од но сно све оне по ја ве и пој мо ве ко је ми кон цеп ту а ли-
зу је мо као жи во би ће. 

3. ЗАКљУчАК.Ка ко се ви ди на осно ву спро ве де не ана ли зе, пре фикс над-, 
прем да, ка ко је то у ли те ра ту ри већ утвр ђе но, ни ске про дук тив но сти, тво ри 
гла го ле раз ли чи те се ман ти ке, при че му не ке од из дво је них се ман тич ких кла-
са ипак од ли ку је ви со ка уче ста лост по ја вљи ва ња у ана ли зи ра ном кор пу су. 
Ре ги стру је се, на и ме, до ми на ци ја гла го ла са ба зич ним зна че њем ‘так ми чи-
ти се у ре а ли за ци ји ка квих рад њи ко је сиг на ли зи ра ју раз ли чи те спо соб но сти 
и ве шти не’ и оних са зна че њем ‘по бе ди ти не ко га, би ти бо љи од не ко га у ре а-
ли за ци ји ка кве рад ње’ (од око укуп но за бе ле же них 120 гла го ла с пре фик сом 
над- 84 гла гол ске лек се ме има ју опи са но зна че ње као при мар но или се кун-
дар но). У овим зна чењ ским кла са ма пре фикс над- од ли ку је из ве сна про дук-
тив ност с об зи ром на број ност и ра зно ли кост за бе ле же них лек се ма.35 На су-
прот њи ма на ла зе се гла го ли са спа ци јал ном се мом ‘су пра ло ка тив ност’ као 

34 Чи ни се да у до ме ну ва лент не ва ри ја ци је је сте и ре а ли за ци ја на мер не ре че ни це (нпр. 
тр ка чи се над ме ћу да би осво ји ли тро фе је). Упо тре бу ова два кон ку рент на син так сич ка сред-
ства тре ба ло би про ве ри ти на ве ћем кор пу су, што ипак из ла зи из окви ра ово га ра да. 

35 Tипичнија зна че ња пре фик са по твр ђе на су ве ћим бро јем при ме ра, про дук тив ни ја, 
„од стра не го вор ни ка бр же асо ци ра на са пре фик сом” (KlIKovac2004:168).
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при мар ном. Oвде се по сма тра ни пре фикс за и ста по сво јој фре квен ци ји бли жи 
кра ју си сте ма (marIć 2011: 202) – тво ри ма ли број лек се ма, уз то мар ки ра них 
углав ном ни ском за сту пље но шћу по ја вљи ва ња у ана ли зи ра ној гра ђи, при 
че му се ме ђу њи ма ипак из два ја ју као фре квент ни они код ко јих се при мар ној 
се ми при дру жу ју до дат не зна чењ ске ком по нен те (нпр. над зи ра ти, над гле-
да ти и сл.). Ова ква ди стри бу ци ја пре фик са над- усло вље на је по ме ра њем у 
ње го вом се ман тич ком са др жа ју – ар хи се ма ‘су пра ло ка тив ност’, ра ни је при-
мар на, по ти сну та је до ми нант ни јим и про дук тив ни јим се ма ма ‘ком пе ти тив-
ност’ и ‘су пра ор ди ни ра ност’.36

Пре фик са над- по пра ви лу ме ња ар гу мент ну струк ту ру де ри ви ра ног 
гла го ла (уп. нпр. ле те ти из над не че га али над ле та ти не ко га/не што). За јед-
нич ко за ве ћи ну за бе ле же них гла го ла је сте ре а ли за ци ја про то ти пич ног, 
ефек тив ног аген са, уз из у зе так ре флек сив них пер цеп тив них гла го ла уз ко је 
се по ја вљу је екс пе ри јент. Ак ти ви ра ње ка кве зна чењ ске ком по нен те ин ду ку је 
и про ме ну у ар гу мент ној струк ту ри гла го ла – на при мер, ком по нен та [кон-
трола+] код при мар но пер цеп тив них гла го ла ис кљу чу је уло гу екс пе ри јен та 
и зах те ва ре а ли за ци ју про то ти пич ног аген са. Та ко ђе, про то ти пич не гла гол ске 
лек се ме за од ре ђе ну се ман тич ку гру пу гла го ла, с об зи ром на оп шти је, ма ње 
кон кре ти зо ва но зна че ње, мо гу да ши ре свој ва лент ни по тен ци јал (уп. нпр. 
нат пе ва ва ти се и над ме та ти се у не че му) или да ве зу ју за се бе ар гу мен те 
дру га чи јих ка те го ри јал них обе леж ја (уп. нпр. не ко је над ви као не ко га и неко 
је над вла да то не ко га али и не што је над вла да ло не што). 
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Otázky slo vanské synta xe IV/1 (1976): 175–180. 

Je le na Aj dža no vić

SYNTAC TIC-SE MAN TIC ANALYSIS OF VERBS WITH THE PRE FIX NAD-

Su m  mar y

In this pa per, a syntac tic-se man tic analysis has been car ried out of verbs de ri ved by me ans of the 
pre fix nad- and li sted in a de scrip ti ve, mo no lin gual dic ti o nary of the con tem po rary Ser bian lan gu a ge 
(the six-vo lu me Dic ti o nary of the Ser bo-Cro a tian Stan dard Lan gu a ge pu blis hed by the Ma ti ca srp ska 
and Ma ti ca hr vat ska). The aim was to sin gle out and form se man tic clas ses of verbs with the pre fix 
nad- ac cor ding to the me a ning this pre fix can ha ve. Al so, the se man tic net work of the pre fix nad- is 
de scri bed with the aim of de fi ning the ar chi se me of the gi ven pre fix and de ter mi ning whet her the re 
is a chan ge in the hi e rar chi za tion of se man tic com po nents con ta i ned in its se man tic struc tu re. The 
analysis has shown that the most fre qu ent verbs are tho se with the me a ning ‘to com pe te in the 
re a li za tion of cer tain ac ti vi ti es sig na ling va ri o us ca pa bi li ti es and skills’ and tho se with the me a ning 
‘to win aga inst so me body, to be bet ter than so me o ne el se in the re a li za tion of a par ti cu lar ac ti vity’, 
whi le the verbs with the spa tial se me ‘su pra lo ca ti vity’ as the pri mary one are the le ast fre qu ent ones.

Уни вер зи тет у Но вом Са ду (При мље но: 25. мар та 2019;
Фи ло зоф ски фа кул тет  при хва ће но: 17. ма ја 2019)
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
je le na.aj dza no vic@ff.un s.ac .rs 

 

70 ЈЕ ЛЕ НА АЈ ЏА НО ВИЋ



UDC 811.163.41’37
UDC 811.163.41’374
Изворни научни рад

Ја сми на Дра жић

ЛЕК СИ КО ГРАФ СКИ АСПЕКТ ГЛА ГОЛ СКЕ МЕ ТО НИ МИ ЈЕ*

У ра ду се ана ли зи ра про бле ма ти ка лек си ко граф ске об ра де јед не гру пе тран зи-
тив них гла го ла под ло жних ме то ни миј ској дис пер зи ји. Циљ је да се са гле да ју основ на 
те о риј ска по ла зи шта да те про бле ма ти ке и да се утвр ди њи хо ва уса гла ше ност са ста њем 
у реч ни ци ма срп ског је зи ка, те сте пен ујед на че но сти лек си ко граф ске об ра де у на шим 
де скрип тив ним реч ни ци ма. Кон трол ни кор пус чи ни елек трон ска гра ђа (Срп Корп), у 
ко јој се по сма тра фре квент ност екс пли ци ра них обје ка та да тих гла го ла, што мо же би ти 
је дан од по ка за те ља хи је рар хи за ци је зна че ња у реч ни ци ма. Из во ди се за кљу чак о па ра-
ме три ма ко је тре ба узе ти у об зир при лек си ко граф ској об ра ди ових гла го ла и да је се 
пред лог јед не реч нич ке од ред ни це.

Кључ не ре чи: лек си ко гра фи ја, се ман ти ка, ме то ни ми ја, гла гол, обје кат, реч ник. 

This pa per de als with pro blems as so ci a ted with the le xi co grap hic pro ces sing of one 
gro up of tran si ti ve verbs wit hin me tonymi c dis per sion. The aim of the ar tic le is to lo ok at the 
ba sic the o re ti cal prin ci ples of the me tonymy re se arch of the verb and the ir po si tion in Ser bian 
dic ti o na ri es. The con trol cor pus is ma de up of an elec tro nic cor pus (Srp Korp), in which the 
fre qu ency of the ex pli ca ted ob jects of the gi ven verbs is ob ser ved, and which can be one of the 
in di ca tors of the hi e rar chi za tion of me a nings in the dic ti o na ri es. Ba sed on the o re ti cal star ting 
po ints, and prac ti cal so lu ti ons, a con clu sion can be drawn on the pa ra me ters to be ta ken in to 
ac co unt in the pro ces sing of the se verbs – and a pro po sal for a sin gle en try is gi ven.

Keywords: le xi co graphy, se man tics, me tonymy, verb, ob ject, dic ti o nary.

1.УвОд. Пред мет ово га ра да је сте се ман тич ка и лек си ко граф ска ана ли за 
јед не гру пе тран зи тив них гла го ла под ло жних ме то ни миј ској дис пер зи ји,1 а 
ко ји, на чел но, озна ча ва ју рад ње тран сфор ми са ња и мо ди фи ко ва ња ка квог 
објек та (уп. нпр. уши ти ча ра пе : уши ти ру пу; це ди ти ли мун : це ди ти сок и сл.). 
Ова про бле ма ти ка, тзв. ʻме то ни миј ска за ме на обје ка таʼ (̒ me tonymi cal ob ject 
chan ges ,̓ уп. sWeeP 2010: 1428–1435) по сма тра ће се у ра ду пре вас ход но у кон-
тек сту до след но сти њи хо ве реч нич ке об ра де, при че му ће се нај пре са гле да ти 
се ман тич ке од ли ке да тих гла го ла, јер су за мо гућ ност раз ви ја ња ме то ни миј ске 
по ли се ми је и ње не об ра де „по треб на и те о риј ска об ја шње ња и прак тич на 
ре ше ња” (гОРТАН-ПРЕмК 2004: 75). 

Ме то ни ми ја гла го ла раз у ме се и као по ме ра ње фо ку са па жње с јед ног 
цен трал ног уче сни ка си ту а ци је на дру ги пе ри фер ни, при че му „обје кат ни-
је име но ван соп стве ним име ном већ на зи вом објек та ко ји је по ве зан с њим 
на осно ву ког ни тив не бли ско сти” (Paducheva 1988: 362). 

* Рад је ре зул тат ис тра жи ва ња на на уч но и стра жи вач ком про јек ту: Син так сич ка, се ман-
тич ка и праг ма ти ча 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.

1 Пре ма Р. Дра ги ће вић, гла гол ској ме то ни ми ји по све ћи ва на је мно го ма ња па жња не го 
име нич кој бу ду ћи да се ман тич ка кла си фи ка ци ја гла го ла ни је јед но став на, те да се, ка ко ау тор-
ка на во ди, по зи ва ју ћи се на Апре сја на: „мно ги ти по ви ре гу лар не по ли се ми је гла го ла раз ли-
ку ју од ре гу лар не по ли се ми је име ни ца по то ме што се се ман тич ке раз ли ке ме ђу зна че њи ма 
за сни ва ју на сиг ни фи ка тив ној, а не на де но та тив ној рав ни” (дРАгИћЕвИћ 2007: 171).



Циљ ово га ра да је сте ана ли за са мо јед ног сег мен та да те про бле ма ти ке 
ко ји се од но си на бе ле же ње ове по ја ве у реч ни ци ма срп ског је зи ка и то на 
огра ни че ном бро ју при ме ра гла гол ских лек се ма, из дво је них на осно ву кла-
си фи ка ци је Ј. Д. Апре сја на, чи ји је фо кус био на узроч ној ме то ни ми ји2. Ана-
ли за се спро во ди на гра ђи Реч ни ка срп ско хр ват ског књи жев ног и на род ног 
је зи ка (РСА НУ) и Реч ни ка српскoхрватск ога књи жев ног је зи ка Ма ти це срп-
ске (РМС). Осим то га, ши ра кон тек сту а ли за ци ја, тј. упо тре ба ових гла го ла, 
по сма тра ће се у елек трон ском кор пу су срп ског је зи ка (Срп Корп), ка ко би се 
ви де ла кон крет на ре а ли за ци ја и фре квен ци ја екс пли ци ра ног лек си ка ли зо ва-
ног објек та. За сва ки гла гол екс цер пи ра ће се пр вих сто по ја вљи ва ња с упи том 
фор ме осно ве3. 

2.ТЕОРИјсКИОКвИР. Раз у ме ва ње би ло ко јег ме то ни миј ског од но са, па и 
овог у окви ру јед не лек сич ко-се ман тич ке гру пе тран зи тив них гла го ла, об ја-
шња ва се чи ње ни цом да је ме то ни ми ја пој мов ни фе но мен, „део на шег сва ко-
днев ног на чи на раз ми шља ња, да је уте ме ље на у на шем ис ку ству, да под ле же 
оп штим и си стем ским прин ци пи ма, те да струк ту ри ра на ше ми сли и де ла” 
(РАдЕН–КЕвЕчЕш 1999: 17–66; 2014: 307). Ја сно је, сто га, да ће се ла ко ус по-
ста ви ти зна чењ ска екви ва лен ци ја нпр. у ис ка зи ма: за коп чао сам ко шу љу : 
за коп чао сам дуг ме, бу ду ћи да се ко шу ља и дуг ме на ла зе у истом иде а ли зо-
ва ном ког ни тив ном мо де лу, ко ји по чи ва на прин ци пу су сед но сти – „чи тав 
низ пој мов них асо ци ја ци ја обич но по ве за них с не ким ис ка зом” (РАдЕН–КЕ-
вЕчЕш 1999: 309). Пре ма то ме, ка ко Ке ве чеш на во ди „ме то ни ми ја се мо же 
де фи ни са ти пу тем ʻпо ве зи ва ња̕ пре ма ко јем по сто ји еле мент у до ме ну или 
окви ру, ко ји пру жа мен тал ни при ступ дру гом еле мен ту уну тар истог до ме-
на, или окви ра” (Kövecses 2014: 23). Ме ха ни зам ме то ни миј ске дис пер зи је Д. 
Гор тан-Премк (2004: 75) ту ма чи као тран сфор ма ци ју ар хи се ме по ла зног 
се ман тич ког са др жа ја та ко што се ме ња ранг основ ног и пра те ћег еле мен та. 
На при ме ру гла го ла ко ји су пред мет ово га ра да ово се мо же илу стро ва ти гла-
го лом ко па ти, чи ја је при мар на де фи ни ци ја у РМС: 

ко па ти, -ам не сврш. 1. а. укла ња ју ћи ло па том или дру гим, зе мљу пра ви ти у 
њој уду би ну, дуп сти у зе мљи.

У гра ђи из елек трон ског кор пу са срп ског је зи ка (Срп Корп) на ла зи мо 
при ме ре:

(1) [...] јер са да је те ле сни рад при дру жио вер ским об ре ди ма и ко пао зе мљу об у чен 
у мо на шку ха љи ну;

(2) [...] као што је и до са да без ре чи ко пао ро во ве. 

Док је у пр вом при ме ру ак це нат на ак ци ји укла ња ју ћи ло па том или дру-
гим, зе мљу, у дру гом је ак ти ви ран се ман тич ки еле мент ̔фор ми ра ти/пра ви ти̕: 
пра ви ти у њој у д у  б и  н у, дуп сти у зе мљи. 

2 Осим узроч не, у ли те ра ту ри се го во ри и о ме сној и вре мен ској ме то ни ми ји гла го ла 
(уп. дРАгИћЕвИћ 2007: 171).

3 Узе ће се у об зир и ин фи ни тив на и пре зент ска осно ва код гла го ла с гла сов ном ал тер-
на ци јом у пре зен ту (нпр. бри са ти-бри шем). 
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На осно ву об ра ђи ва них при ме ра ово га ти па гла го ла у ре цент ној ли те ра-
ту ри, те њи хо вој кла си фи ка ци ји, ко ја ће се пре до чи ти у ово ме ра ду, али и 
по ла зе ћи од при ме ра њи хо ве кон крет не упо тре бе, за бе ле же них у елек трон-
ској гра ђи, по ла зна је хи по те за да се се ман тич ки мо дел да тих гла го ла мо же 
пред ста ви ти сле де ћом про то тип ском фор му лом:

А чи ни [(ти ме) узрокује] да Б1 ме ња об лик/ста ње у Б2.
Ово су, да кле, дво чла не су бје кат ско-об је кат ске струк ту ре, при че му сле-

де ћа бит на се ман тич ка обе леж ја од ре ђу ју ко нач ну фор ма ли за ци ју: 
А: жи во /+/; Б1: жи во /-/, рет ко /+/; Б2: ин те грал ни део Б1, об ли ко ва на фор ма Б1. 
Про то ти пич ни гла гол-вер ба ли за тор чи ни ти у овим при ме ри ма су жа ва 

де но та ци ју на про то ти пич ни узро ко ва ти, што је у осно ви ме то ни миј ско по-
ме ра ње, при че му дру ги об је кат ски ар гу мент (Б2) има обе леж је ре зул та тив-
ност /+/, а по ла зни, обје кат (Б1), чи ји је Б2 ин те грал ни део, у тран сфор ма ци ји 
има ком по нен ту спа ци јал ност /+/.4 

2.1. ТЕОРИјсКИПРИсТУПИглАгОлсКОјмЕТОНИмИјИ. У одељ ку де ри ва ци ја 
и по ли се ми ја, уже – ви ше знач ност (се ман тич ка де ри ва ци ја), те ви ше знач ност 
гла го ла, Ј. Апре сјан (АПРЕсяН 1955: 203–207) кла си фи ку је ове гла го ле на осно-
ву ти по ва се кун дар них зна че ња, илу стру ју ћи сва ку гру пу ре пре зен та тив ним 
при ме ри ма:

1. узро ко ва ње ʻде фор ми са ти од ре ђе ним на чи номʼ – ʻузро ко ва ти шта на тај на чинʼ
ко па ти зе мљу – ја му
бу ши ти (про би ја ти) зе мљу – ту нел 
ду би ти др во – ко шни цу

2. из вла че ње: ʻоб ра ђи ва ти на од ре ђе ни на чинʼ – ʻиз вла чи ти на тај на чинʼ
му сти – кра ву – мле ко 
це ди ти – ли мун – сок 
[сисати – дој ку – млеко]5 

3. ели ми ни са ње: ʻоб ра ђи ва ти на од ре ђе ни на чинʼ – ʻли кви ди ра ти/ели ми ни са тиʼ 
оти ра ти/бри са ти – очи – су зе 
ле чи ти – бо ле сни ка – ту бе р ку ло зу 
уши ва ти – ча ра пе – ру пу

4. уда ља ва ње: ̒ об ра ђи ва ти на од ре ђе ни на чинʼ – ̒ уда љи ти/от кло ни ти на тај на чинʼ
бри ја ти – бра ду – дла ке 
ши ша ти – гла ву – ко су 
тре сти – мр ве – џеп 
че ру па ти – ко ко шку – пер је

4 Као ре пре зен та тив на гру па гла го ла ко јом се ово мо же илу стро ва ти је сте она ко ју 
Апре сјан (АПРЕсяН 1955: 205) де фи ни ше на сле де ћи на чин: д̒е фор ми са ти од ре ђе ним на чи номʼ 
– ʻузро ко ва ти шта на тај на чин :̓ про би ја ти зе мљу – ту нел [пробијати ту нел у земљи], ду би-
ти др во – ко шни цу [дубити ко шни цу у дрвету], бу ши ти да ску – ру пу [б ушити ру пу у дасци]. 
Ар се ни је вић (2012: 49) скре ће па жњу на угра ђе ни се ман тич ки обје кат, „ко ји се ло ка ли зу је у 
од но су на син так сич ки обје кат (пре кр сти ти сво ју сен ку [← на пра ви ти крст из над сво је сенке]), 
или се обје кат ло ка ли за ци је им пли ци ра (за ле ва ти ле је [← за ле ва ти зе мљу око леја]).” 

5 При мер је до не кле упи тан у срп ском је зи ку бу ду ћи да се у ис ка зу де те си са обје кат не 
екс пли ци ра, (у тран сфор му – ни ти онај спа ци јал ног зна че ња – из дој ке ни ти ди рект ни – мле ко) 
и ис каз ре фе ри ше на вр сту и на чин ис хра не: де те се хра ни при род но, мај чи ним мле ком. 
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5. об ра да: ʻоб ра ђи ва ти на од ре ђе ни на чинʼ – ʻузро ко ва ти шта на тај на чинʼ
ку ва ти – па суљ – чор бу 
уши ти – ја стук – ру пу 
осли ка ти – ста кло – ор на мент
за коп ча ти – ка пут – дуг ме

6. де фор ма ци ја/про ме на: ʻоб ра ђи ва ти на од ре ђе ни на чинʼ – ʻузро ко ва ти да на ста-
ну про ме не ста ња та квом об ра домʼ 

раз ба ру ши ти – гла ву – ко су 
по гла ди ти – де те – гла ву (де те та) 
за гре ја ти – пећ – со бу.

Д. Гор тан-Премк ову ме то ни миј ску дис пер зи ју ве зу је за гру пу „тран-
зи тив них гла го ла ко ји озна ча ва ју тран сфор ми са ти, мо ди фи ко ва ти ка кав 
обје кат” (гОРТАН-ПРЕмК 2004: 75), ин ду ко ва ну пра ти лач ким еле мен ти ма архи-
се ма основ ног зна че ња (ко па ти зе мљу, бу нар, ру ду; за кљу ча ти со бу и не ког 
у со би; за коп ча ти дуг ме, блу зу, де те; ле чи ти бо лест и бо ле сни ка). Де таљ ну 
кла си фи ка ци ју овог ти па тран зи тив них гла го ла да је Н. Ар се ни је вић у сво јој 
сту ди ји Па де жи пра вог објек та у стан дард ном срп ском је зи ку (АРсЕНИјЕвИћ 
2012), у одељ ку Об је кат ске син таг ме мо ди фи ка ци о ног од но са (2012: 49). У 
осно ви, за овај рад бит на је ау тор ки на ди фе рен ци ја ци ја тран сфор ма тив ног 
од но са на де струк тив не и кре а тив не про це се, при че му се у окви ру де струк-
тив них раз ли ку ју две гру пе ка да је ма ни пу ла ци ја објек том у пи та њу: дез ин те-
гра ци ја објек та и ели ми на ци ја објек та.6 Фе но мен тран сфор ма ци о не при ро де 
де струк тив них гла го ла огле да се у на ру ша ва њу или уни шта ва њу су штин ске 
при ро де објек та, те се „као објек ти тре ти ра ју и пој мо ви об у хва ће ни про це-
сом тран сфор ма ци је, а при то ме за др жа ва ју сво ју пр во бит ну су штин ску 
при ро ду, док је дру ги пот пу но гу бе” (АРсЕНИјЕвИћ 2012: 57). Ова ква удво је-
ност објек та усло вље на је сва ка ко се ман ти ком гла го ла у ко јем се ак ти ви ра 
при мар ни или пра ти лач ки еле мент ар хи се ме, те се, ка ко ау тор ка на во ди, код 
дез ин те гра ци је објек та (дез ин те гра ти ви) на ла зе при ме ри ти па: пле ви ти 
зу ба чу7, се ћи кри ла гу ска ма, кре са ти вр то ве8 и сл., док се ели ми та ти ви ма 
сма тра ју објек ти удру же ни с ма њом гру пом9 гла го ла под ло жних ме то ни миј-
ској дис пер зи ји, нпр. по лу па ти (про зо ре ← ок на, ста кла), по го ре ти, спа ли ти 
(хар ти је ← ру ко пи се, књи ге) и сл. 

6 При ме ри ко је ау тор ка на во ди мо гу по слу жи ти као во дич за да ља ис пи ти ва ња ме то-
ни ми је гла го ла у реч ни ци ма срп ског је зи ка: за тво ри ти ду ћан – вра та ду ћа на; па ли ти кан-
ди ло – фи тиљ – пла мен; уга си ти жи жак – пла мен и сл. 

7 При мер пле ви ти зу ба чу до бро илу стру је ак ти ви ра ње обр ну тог сме ра ак ци је де но ти ра не 
гла го лом. На и ме, гла го лом пле ви ти озна ча ва се рад ња „чу па ти ко ров или тра ву око биљ ке; 
чи сти ти (ба шту, зе мљу или др.) од ко ро ва”. У да том при ме ру фо ку си ран је упра во обје кат, 
пра ви па ци јенс ак ци је – чи ни ти да не ста не, с ужом де но та ци јом – ʻчу па ти ,̓ а се кун дар на је 
ком по нен та ʻкул ти ви са ти .̓

8 При ме ри да ти ван ши рег кон тек ста, све де ни на основ ни об лик. Де таљ ни је в. у АРсЕ-
НИјЕвИћ, 2012. 

9 Бу ду ћи да се овим гла го ли ма у нај ве ћем бро ју слу ча је ва де но ти ра ак ци ја пот пу ног 
уни ште ња објек та – ска ли ра на од слу чај не, пра те ће, пре ко пла ни ра не и све сне, до екс трем-
не, с про то ти пом уби ти (по га зи ти, зга зи ти, стре ља ти, обе си ти, отро ва ти) и сл., ис кљу-
чу је се мо гућ ност об у хва та ња обје ка та јер ови гла го ли не ма ју мо гућ ност ме то ни миј ске дис-
пер зи је.
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Јо зе фи на Свип (sWeeP 2011) ис пи ту је се ман тич ке усло ве за раз вој тзв. 
ʻло гич ке ме то ни ми јеʼ (lo gi cal me tonymy)10, те за кљу чу је да овај тип за ме не 
по чи ва на по ве за но сти објек та и ак ци је у ко ју је обје кат укљу чен (ОбјЕКАТ–АК-
цИјА), али да по сто је и дру ги ти по ви ко ји зах те ва ју до га ђај, ко ји ко ре ли ра са 
су пра а ген сом (АгЕНс–АКцИјА) (Ма ри ја је пре ки ну ла пре да ва ње – Ма ри ја је 
пре ки ну ла Мар ка док је пре да вао). Ау тор ка про бле ма ти зу је и при ме ре с тзв. 
ло ка тив но-об је кат ским ал тер на ци ја ма: По са ди ла је врт (ру жа ма) – по са ди ла 
је ру же (у вр ту); Про суо11 је во ду (из фла ше) – Про суо је фла шу (с во дом) и сл. 
Дру гом при ли ком, ова ау тор ка упра во ана ли зи ра об ра ду ова квих гла го ла у 
дан ским реч ни ци ма (sWeeP 2010: 1428–1435), а тај је ре ги стар сле де ћи: скло-
ни ти та њи ре – сто, чи сти ти пе сак – ку ћу, од штам па ти текст – стра ни цу, 
упа ли ти др во – ва тру – ка мин, це ди ти на ран џу – сок, из ле ћи ја ја – пи ли ће, 
пле сти пру ће – кор пу, про бу ши ти ру пу – ча ра пе, пре ки ну ти пре зен та ци ју 
– го вор ни ка.

У ли те ра ту ри се ова вр ста ме то ни ми је че сто по ве зу је с про ме ном фо ку са 
(laKoff–johnson 1980: 36–37), те је ква ли фи ко ва на као ис ти ца ње од ре ђе них 
се ман тич ких аспе ка та кон цеп ту ал не струк ту ре или је опи са на као дру га чи ја 
пер спек ти ви за ци ја на ис тој ког ни тив ној рав ни (taylor 1989: 125–126). У све-
тлу се ман тич ких уло га12, ка да је у пи та њу ме то ни ми ја као се ман тич ка де ри-
ва ци ја, Е. В. Па ду че ва ис ти че да ар гу мен ти ме ња ју ранг, док су се ман тич ке 
уло ге не про ме ње не (нпр. фо кус и пе ри фе ри ја: (а) на ма за ти џем на хлеб : (б) 
на ма за ти хлеб џе мом) (уп. Paducheva 1988: 357). У том сми слу, из бор лек сич-
ких (и гра ма тич ких) сред ста ва ини ци ра це ло ку пан до га ђај, ре ал на сли ка де-
ло ва ња, про по зи ци ја, што под ра зу ме ва да про бле ма ти ку гла гол ске ме то ни-
ми је тре ба по сма тра ти и с праг ма тич ког аспек та: „Ме то ни ми ја је ма пи ра ње 
кон цеп ту ал ног до ме на, из во ра, на дру ги до мен, циљ. Из вор и циљ су у истом 

10 Тер мин је до не кле та у то ло шки бу ду ћи да се ме то ни миј ска ве за из ме ђу два ју ен ти те та 
уну тар истог иде а ли зо ва ног ког ни тив ног мо де ла те ме љи на бли ско сти и ло гич кој по ве за но-
сти. Но, ау тор ка се по зи ва на по ла зи шта Пу сте јов ског: „Пу сте јов ски опи су је раз ли ку из ме ђу 
ових при ме ра ло гич ке ме то ни ми је (ЛМ) и дру гих при ме ра ме то ни ми је: ʻпод део срод ног де ла 
објек та озна ча ва сам обје катʼ док у слу ча ју ЛМ ʻло гич ки ар гу мент се ман тич ког ти па (иза бран 
на осно ву функ ци је) озна ча ва сам се ман тич ки типʼ” (sWeeP 2011).

11 Гла гол про су ти де фи ни сан је у РМС (2007) ни зом бли ско знач них гла го ла (из ру чи ти, 
ис тре сти, иза су ти; из ли ти, про ли ти), а кон тек сту а ли зo ван је објек ти ма пра ће ним се ман тич-
ким де тер ми на то ри ма – са др жа тељ: ~ се ме из вре ће, или ло ка ли за то ром: ~ ви но на стол њак. 
Не бе ле жи се ме то ни ми ја објек та: про су ти вре ћу, фла шу, шо љу и сл. а ти ме ни огра ни че ња 
*про су ти стол њак. При мер ова квог тран сфор ма ци о ног од но са ан то ним ског ти па пу ни ти бе-
ле жи Ар се ни је вић (она је... пу ни ла му ча шу [← она је пу ни ла пи ће у чашу], „где са др жа тељ има 
уло гу ло ка ли за то ра” (АРсЕНИјЕвИћ 2012: 54). У де фи ни ци ји гла го ла по са ди ти за па жа се да се 
та ак ци ја оба вља ис кљу чи во с екс пли ци ра ним објек том ~паприку, ~орах, а нe и ба шту, врт, 
њи ву и сл., док се у елек трон ској гра ђи мо гу на ћи при ме ри ти па: Али усред уза вре лог гра да, 
не ко је рас кр чио огро ман про стор, опа сао га зи ди на ма и по са дио ба шту, та ко ро ман тич но 
при род ну [...]. 

12 Ди фе рен ци ра ју ћи тер мин се ман тич ка уло га и ду бин ски па деж, ау тор ка на во ди сле де ће: 
„Се ман тич ке уло ге ка рак те ри шу уче сни ке си ту а ци је на де но та тив ном ни воу – са ста но ви шта 
оно га што се де ша ва овом или оном ен ти те ту то ком до га ђа ја опи са ног гла го лом. Ду бин ски 
па де жи ар гу мен та не мо гу се иден ти фи ко ва ти са се ман тич ком уло гом уче сни ка. Они ком би-
ну ју ин фор ма ци је од нај ма ње три раз ли чи те вр сте, а се ман тич ка уло га је са мо јед на од њих. 
Пре о ста ла два су ко му ни ка ци о ни ранг ар гу мен та и так со но миј ске (тј. он то ло шке) кла се” 
(Paducheva 1988: 357).
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функ ци о нал ном до ме ну и по ве за ни су праг ма тич ном функ ци јом, та ко да је 
циљ мен тал но ак ти ви ран” (barcelona 2002: 246). С тим у ве зи, ре ле вант на 
је при ро да ен ти те та ко јим се ма ни пу ли ше13 (уп. обри са ти ру ке : обри са ти 
зној са че ла и сл.). 

По се бан аспект ме то ни ми је и дру гих се ман тич ких тран сфор ма ци ја, И. 
Гриц кат по сма тра из угла лин гви стич ке сти ли сти ке, те тра ди ци о нал но де-
фи ни са не стил ске фи гу ре ту ма чи из аспек та је зич ких фе но ме на, чи не ћи 
кла си фи ка ци ју пре ма је зич ким ни во и ма. При то ме, ау тор ка по себ но из два-
ја гра ма ти кал ну по ли се ми ју, а као под гру пу (в) про ме не ко је су усло вље не 
рек циј ским мо мен ти ма (нпр. ре ши ти да : ре ши ти за да так), или „де таљ ни је 
од то га али прин цип ски исто: за кљу ча ти бра ву на вра ти ма = окре ну ти, на-
ме сти ти бра ву; за кљу ча ти вра та = из вр ши ти од ре ђе ну рад њу око бра ве, 
бло ки ра ти вра та; за кљу ча ти со бу = из вр ши ти ту исту рад њу, учи ни ти да се 
у со бу или из со бе не мо же про ла зи ти; за кљу ча ти чо ве ка иза вра та = из вр-
ши ти исту рад њу, оне мо гу ћи ти чо ве ку из ла зак” (гРИцКАТ 1967: 226–227). 

2.2. лЕКсИКОгРАфсКИАсПЕКТглАгОлсКЕмЕТОНИмИјЕ. Ка ко при ме ћу је Апре-
сјан (1995: 204), у два ма реч ни ци ма ру ског је зи ка зна че ња по је ди них тран-
зи тив них гла го ла под ло жних ме то ни ми ји ни су ујед на че но об ра ђе на. То 
илу стру је при ме ри ма у реч ни ци ма МАС (Сло варь рус ско ֱ а языка, 1956–1961. 
го ди не) и СО (Сло варь рус ско ֱ а языка, 1972): МАС: нпр. про би ја ти, ис ти сну-
ти има ју са мо јед но зна че ње, ку ва ти, тре сти има ју ни јан се зна че ња, ни за ти, 
ис тре сти има ју раз ли чи та зна че ња. Раз ли ке ау тор уо ча ва у при ме ру гла го-
ла од ве за ти ко ња, пса, по во дац, што је у СО под ве де но под јед но зна че ње, 
док су у МАС, на осно ву тих при ме ра, на ве де не ни јан се зна че ња. На су прот 
то ме, ан то ни му ово га гла го ла при ве за ти, СО да је два зна че ња, а МАС јед но 
без ни јан си.

Ови се при ме ри мо гу илу стро ва ти сле де ћом се ман тич ком фо р му лом 
јед ног ти па гла го ла:

ʻиз би ја ти Б из Ц Г-омʼ и 
ʻиз би ја ти Ц Г-ом ,̓ 

при че му струк ту ра пр во га ти па мо же би ти ин тер пре ти ра на на сле де ћи на-
чин: ʻузро ко ва ти да Б пре ста је да се на ла зи у Ц, уда ра ју ћи Г-омʼ (нпр. ис тре-
са ти/из би ја ти пра ши ну из те пи ха пра хе ром; из би ја ти ци глу из зи да че ки ћем). 
Дру ги мо дел у из ве сној ме ри је дру га чи ји: ʻуда ра ти по Ц Г-ом узр о ку ју ћи 
да Б пре ста је да се на ла зи у Цʼ (нпр. ис тре са ти/ из би ја ти те пих пра хе ром; 
из би ја ти зид че ки ћем), где је обје кат ко ји се из ба цу је, уда љу је, им пли цит но 
под ра зу ме ван, ина че би се мо ди фи ко ва ло зна че ње, сво ди во на ʻту ћи, уда ра-
ти по Бʼ (ко лоֳиֳь = ја ко ту ћи, уда ра ти). Слич но то ме је ʻле чи ти А од Бʼ и 
ʻле чи ти Бʼ (ле чи ти де ча ка од бо ги ња : ле чи ти бо ги ње), где је им пли ци ран 
но си лац ста ња бо ле сти јер са ма по се би бо лест не по сто ји.

Раз ли чи та лек си ко граф ска ре ше ња ка да је у пи та њу ме то ни миј ска дис пер-
зи ја, ка ко из но си Апре сјан, уви ђа и Д. Гор тан-Премк (2007: 77–79), на во де ћи 

13 При ро да ен ти те та под ра зу ме ва при су ство, тј. од су ство ин хе рент ног свој ства ен ти те та 
(нпр. бри шу се са мо вла жне, пр ља ве, ма сне ру ке), што ни је ин те грал но свој ство ру ку и про по-
зи ци јом је обу ва ћен слој ко ји се укла ња, док је зној ре зул тат фи зи о ло шког про це са у од ре ђе ним 
усло ви ма и сто га се фо ку си ра у ис ка зу обри са ти зној.
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да ова про бле ма ти ка не ма јед но став но ре ше ње и да тре ба да по чи ва на лек-
си ко ло шким по став ка ма и ана ли зи лек сич ке ре ал но сти: (а) ана ли за се ман тич-
ких од но са по ли се ман тич ке струк ту ре да те лек се ме; (б) си стем асо ци ја тив них 
ве за ме ђу њи ма; (в) се ман тич ка ана ли за де ри ва ци о ног си сте ма и твор бе ног 
мо де ла; (г) ана ли за лек сич ко-се ман тич ке гру пе ко јој при па да ју; (д) ана ли за 
гра ма тич ких ка рак те ри сти ка сва ког зна че ња. Ау тор ка на осно ву ових па ра-
ме та ра пре до ча ва не ко ли ко оп штих лек си ко граф ских пра ви ла: 1. да се зна-
че ња са истом ар хи се мом да ју под истом тач ком, раз дво је на тач ком и за пе том 
или раз ли чи тим сло ви ма (нпр. град: на се ље ни пункт – љу ди из ње га); 2. да 
се у окви ру исте тач ке не ре ги стру ју зна че ња ко ја од го ва ра ју раз ли чи тим гра-
ма тич ким ка те го ри ја ма (ка ши ка: при бор за је ло – ко ли чи на, око 25 гра ма); 
3. да се иден ти фи ку је лек сич ка ре ал ност у да том вре ме ну, а не лек сич ки 
по тен ци јал (за штит ник: онај ко ји пру жа за шти ту – оно чи ме се пру жа 
за шти та).

Уни вер зал ност да тог про бле ма и не ја сност се ман тич ких гра ни ца по твр-
ђу је и је дан од за кљу ча ка Ј. Свип (2010: 1431) о лек си ко граф ској об ра ди гла-
гол ске ме то ни ми је у холанд ским реч ни ци ма:

„По сто је, оквир но, три мо гућ но сти [...] Као пр во, обје кат мо же би ти на ве ден 
са мо као при мер ис под да тог зна че ња, ме ђу оста лим при ме ри ма без про ме не 
објек та. Дру го, обје кат се мо же до да ти као под зна че ње (озна че но ла ти нич ним 
или грч ким сло вом), по ве за но са основ ним зна че њем без про ме на објек та. 
Тре ћи на чин, ка да се укљу чу је про ме на објек та у реч нич ке члан ке, је сте бе-
ле же ње одво је ног гла гол ског зна че ња са но вим бро јем и ау то ном ним опи сом 
зна че ња” (sWeeP 2010: 1431).

3. лЕКсИКОгРАфсКАОбРАдАглАгОлсКЕмЕТОНИмИјЕУРЕчНИцИмАсРПсКОг/
сРПсКОХРвАТсКОгјЕЗИКА.Иа ко је оче ки ва на не знат на раз ли ка у об ра ди по сма-
тра них гла го ла у два ма по сма тра ним реч ни ци ма срп ског је зи ка14 ка да је у 
пи та њу бе ле же ње ме то ни миј ске дис пер зи је (бри са ти, за коп ча ти, ку ва ти, 
ко па ти)15, на ме ра је да се утвр ди уплив лек си ко ло шких и дру гих се ман-
тич ко-син так сич ких ис тра жи ва ња у прак тич ну, реч нич ку об ра ду, на ро чи то 
с об зи ром на из ве сну вре мен ску дис тан цу њи хо вог на стан ка. 

Го во ре ћи о лек си ко граф ском по ступ ку у реч ни ци ма СА НУ и ЈА ЗУ, И. 
Гриц кат, наш, из ме ђу оста лог, ис так ну ти лек си ко граф, те о ре ти чар и прак ти-
чар, ис ти че да се „на при ме ру гла гол ских ре чи мо гу по ка за ти две зна чај не 
чи ње ни це: [...] об ра да гла го ла до бро илу стру је кон цеп циј ске ра зи ли ке ме ђу 
реч ни ци ма [и] па жљи во об ра ђе ни гла го ли по ка зу ју до ка квих скри ве них 

14 Уз вре мен ску раз ли ку ка да је у пи та њу на ста нак РСА НУ и РМС, тре ба узе ти у об зир 
и кон цеп ци ју об ра де у нај ши рем сми слу, у да том слу ча ју и нор ма тив ни ка рак тер реч ни ка. 
Док је пр ви реч ник „са вре ме ног срп ско хр ват ског књи жев ног је зи ка и знат ни јег бро ја ди ја ле-
ка та, при бли жно од по ло ви не XIX ве ка, уз ма ло број не ста ри је при ме ре” (гРИцКАТ 1981: 3), 
дру ги је реч ник књи жев но га је зи ка, сред њег оби ма (око 150.000 ре чи), те је у ње му оче ки ван 
и дру га чи ји лек си ко граф ски по сту пак.

15 Ови гла го ли иза бра ни су као ре пре зен та тив ни при ме ри по јед них гру па у Апре сја но-
вој кла си фи ка ци ји. С об зи ром на обим и циљ ра да, ис тра жи ва њем ни је об у хва ће но свих шест 
гру па. Ме то до ло шка оправ да ност ова квог по ступ ка је сте у то ме што ће се на иза бра ним при-
ме ри ма уо чи ти од ре ђе не пра вил но сти, а до дат не ин фор ма ци је из елек трон ског кор пу са, упот-
пу ни ће ана ли зу и да ти но ву пер спек ти ву по сма тра ној про бле ма ти ци. 
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сло је ва мо ра об ра ђи вач реч ни ка дуп сти по је зи ку да би из ву као на по вр ши ну 
све оно што је се ман тич ки бит но” (1981: 11). Ау тор ка ком па ри ра лек си ко граф-
ски по сту пак об ра де гла го ла с пре фик сом за- у по ме ну тим реч ни ци ма, с 
ци љем да утвр ди за сту пље ност свих лин гви стич ких аспе ка та – твор бе них, 
гра ма тич ких и се ман тич ких у реч нич ком члан ку. По се бан сег мент ко ји де-
таљ но ис пи ту је ти че се ка те го ри је тран зи тив но сти, што до не кле ко ре ли ра 
с на шим ис пи ти ва њем. Та ко И. Гриц кат кон ста ту је, нпр., да се у РСА НУ мо гу 
уо чи ти ома шке, ви ше тех нич ке, ма ње зна чењ ске, ка да се ра ди о на во ђе њу 
објек та. Ово илу стру је при ме ром гла го ла за ви ти: „I.3.б. уви ти око бо це, ча ше 
... део те ла („део те ла” би требалo да сто ји у за гра ди)” (1981: 20).

На да ље ће се нај пре на ве сти и упо ре ди ти де фи ни ци је из дво је них гла-
го ла16 у све тлу бе ле же ња обје ка та – пер спек ти ве фо ку са, да би усле ди ла фре-
квен циј ска ли ста лек се ма у функ ци ји објек та, до би је на на осно ву уви да у 
елек трон ску гра ђу. По сма тра ће се се ман ти ка објек та пре ма кри те ри ју ми ма 
(а) об у хват но сти – ши ри обје кат (АО) и ужи, ин те грал ни обје кат (БО) (бри-
са ти че ло : бри са ти зној); (б) обли гат ност екс пли ка ци је објек та и адвер би-
јал них до пу на (ко пај! : ко пам ја рак : ко па ашо вом); (в) ди фе рен ци ја ци ја 
обје ка та пре ма се ман тич ким обе леж ји ма гла го ла (нпр. људ ско +/-: бри са ти 
че ло; зној; пра ши ну).

бРИсАТИ17

РСА НУ I. 1. а. Чи сти ти, тр ља ти, ски да ју ћи с по вр ши не пр љав шти ну, пра ши-
ну, вла гу и сл.; ути ра ти, оти ра ти сто ло ве и сто ли це, про зо ре; кљун о ко ру, 
су зе.18

РМС 1. Укла ња ти са по вр ши не не че га теч ност, те ку ћи ну или не чи сто ћу, ути-
ра ти; од стра њи ва ти ~ ру ке, ли це; по су ђе, про зор, под, очи и др.; ~ зној, су зе, 
пра ши ну.
Срп Корп: А: очи (12), че ло (7), ли це (5), ру ке (5), бр ко ве (3), нос (2), пр сте (2), 
гла ву, зу бе, ко су, уста, усне;
Б: зној (15) (с ли ца, че ла; ма ра ми цом), су зе (13), крв (2) (на но су);
пра ши ну (8), су до ве (2), про зо ре (2), вра та, дур бин, екран, кар мин, клу пу, мач, 
на о ча ри, нож, пан та ло не, под, ра фо ве, спо ме ник, ста кла, тац не, наочарe, сто, 
ча ше.

У оба реч ни ка ме то ни миј ски дру ги обје кат (ОБ) дат је на кра ју, у де фи-
ни ци ја ма одво јен тач ком и за пе том, с под де фи ни ци јом у РСА НУ – ути ра ти, 
оти ра ти (су зе), док је у РМС де фи ни сан гла го лом од стра њи ва ти (~ зној, 
су зе, пра ши ну). По да ци из елек трон ске гра ђе, на ма лом узор ку (100) по ка зу ју 
да је упра во ОБ нај фре квент ни ји – зној (15), за тим очи (12), те пра ши ну (8). 

ЗАКОПчАТИ
РСА НУ 1. а. Спо ји ти дуг ме ти ма, коп ча ма и сл. (обич но из два де ла оде ће и 
обу ће); скло пи ти, са ста ви ти на та кав на чин оде ћу и обу ћу на ње ним ра ста-

16 Не на во де се зна че ња са дру гим се ман тич ким тран сфор ма ци ја ма, као ни она с ква ли-
фи ка то ри ма фиг. и оста ли ма. 

17 Упит: bri sa [a-z], brisx[a-z]. Из о ста ли су при ме ри ме та фо ре: смрт бри ше, за бо рав бри ше 
и сл. као и ве лик број при ме ра из ад ми ни стра тив ног сти ла: бри ше се тач ка за ко на и сл.

18 При ме ри су да ти без ши рег кон тек ста. 
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вље ним кра је ви ма: вр ска пут; ...ру бље ...за коп ча но ра зно бој ним дуг ме ти ма. б. 
про де ну ти дуг ме одн. коп чу кроз ру пи цу или кроз од го ва ра ју ћи део дру ге коп че: 
из ва ди мо нокл из ме ђу за коп ча них дуг ма ди; за коп чав ши до бро све коп че на 
крат кој бун ди, хо да... в. (не ко га) спо ји ти дуг ме ти ма оде ћу на не ко ме: док се 
ја спре мим, ти за коп чај де те.19

РМС 1. Ве за ти, при чвр сти ти коп ча ма, дуг ме ти ма или чим слич ним: ...ру бље 
...за коп ча но ра зно бој ним дуг ме ти ма. 2. са ста ви ти, за пе ти (jедно за дру го). 
— Са ру ка ма за коп ча ним остраг, са раз др ље ним вра том ...
Срп Корп: А: ка пут (8), пан та ло не (3), са ко (2), блу зу (2), чак ши ре (2), вре ћу, ка-
пу тић, ко шу љу, ман ти ју, мун дир, око врат ник, по јас, пр слук, пр сник, ре ген гот, 
ру кав, сур дут, упр те, ха љи ну, ши њел; ка иш (2), брош, ре мен, на ру кви цу;
Б: дуг ме/дуг мад/дуг ме та (11) (ба кар но, на зим ском ка пу ту, по след ње, на са коу; 
низ сит них); за коп чан до гр ла (10); рај сфер шлус, шлиц.

Из де фи ни ци ја се ви ди да РСА НУ бе ле жи раз у ђе ни ју се ман ти ку ово га 
гла го ла: осим пр вог, да тог под а. ~ оде ћу, обу ћу, из дво је на су и зна че ња илу-
стро ва на при ме ри ма да тим под б. за коп ча ти дуг мад и в. за коп ча ти де те, 
што из о ста је у РМС, где су да та зна че ња об је ди ње на под 1, док је дру го зна-
че ње илу стро ва но при ме ром за коп ча ти ру ке остраг. Елек трон ска гра ђа 
по ка зу је да је че шће екс пли ци ран ОБ (дуг ме у свим сво јим мор фо ло шким 
об ли ци ма, али нај че шће, оче ки ва но, пра ће но ква ли фи ка то ром: ба кар но, 
по след ње, сит но итд.), али да су ви ше за сту пље ни при ме ри у ко ји ма се овај 
гла гол ве зу је за име ни це ко ји ма се де но ти ра оде ћа, ње ни де ло ви или ен ти те ти 
с коп чом.20 У елек трон ском ко пру су бе ле жи се до ста при ме ра ме та фо рич ког 
зна че ња при де ва за коп чан – ʻкрут, ри ги дан, кон вен ци о на ланʼ (про фе сор, 
мла дић, чо век). 

КОПАТИ
РСА НУ I. 1. Од го ва ра ју ћом алат ком, ору ђем (мо ти ком, бу да ком и сл.) раз ри-
ва ти, об ра ђи ва ти зе мљу; сит ни ти већ ра ни је об ра ђе ну зе мљу (у по љу, ви но гра-
ду и сл.) око ка квог усе ва, биљ ке, воћ ке, око па ва ти: са ве се лом бра ћом оро сам 
и ко по; др ве ном мо ти ком ко пао; ко па ти ви но град; ко па ку ку руз; 2. од ба ци ва-
њем, укла ња њем зе мље, пра ви ти уду бље ње (ја му, гроб, бу нар, ров и сл.): ја ме, 
ша нац, гроб, бу нар. 3. от кла ња њем сло ја, на но са ва ди ти, из вла чи ти што (из 
зе мље, пе ска и сл.), ис ко па ва ти; до би ва ти, екс пло а ти са ти што (обич но ру ду) 
ва ђе њем из уну тра шњо сти зе мље: мр тва ца, ру ду.
РМС 1. а. Укла ња ју ћи ло па том или дру гим, зе мљу пра ви ти у њој уду би ну, дуп-
сти у зе мљи: ~ ја му, ~ бу нар, ~ гроб, ~ ров. б. укла ња ју ћи зе мљу ва ди ти, из-
вла чи ти што из ње, ис ко па ва ти: ~ ру де, ~ кром пир. 2. а. сит ни ти, раз ри ва ти 
зе мљу мо ти ком или чим дру гим, ри ти, пре ко па ва ти: ~ ба шту, ~ ви но град. б. 
че пр ка ти.
Срп Корп: А: зе мљу (6), снег, пе сак; трав њак;
Б: угаљ (4), зла то (2) (по руд ни ци ма), ме тал (2) (ску по цен, за град њу), (ле ко ви то) 
ко ре ње, опа ле; 

19 Претрагoм упи та za kopcya[ a-z]  до би је но је 90 при ме ра, ме ђу ко ји ма ни је ре ги стро ван 
ни је дан ти па за коп ча ти ко га (нпр. де те). 

20 У Срп Корп не бе ле жи се при мер за коп ча ти де те. На зах тев za kopcya[ a-z]  до би је но 
је све га 90 при ме ра. 
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Б1: ја му (5), ру пу (5), (ка мом, ашо вом; ма лу), гро бо ве (4), ја рак (3), бу на ре (2), 
ро во ве (2), те мељ (2), јен дек, ка нал, ле је (у ба шти), пу ко ти ну, чан ке, шпи љу; 
Б2: ја бу ке из зе мље, кром пир, ку ку руз; штир;
п р и  м е  р и  б е з  е к с  п л и  ц и  р а  н о г  о б ј е к  т а: [копао, ко пај, ко пао (у дво-
ри шту), ко пао коњ (но гом), ко пао (око бе де ма, на по гре шном ме сту, на њи ви, 
на по љо при вред ном до бру, под др ве ћем, ма ло да ље, ис под смо кве, по ред ме-
ста где је ко пао, чи та ву ноћ, ко пач ко пао зи дар зи дао, ко пам с над ни ча ри ма, 
ко пам, у ба шти)].

У оба ма реч ни ци ма раз гра ни че на су иста зна че ња, али дру га чи је хи је-
рар хи зо ва на: РСА НУ по ла зи од зна че ња ʻкул ти ви са ти по вр ши ну зе мљи шта̓ , 
док РМС као пр во на во ди ʻфор ми ра ти уду би ну ,̓ што је дру го зна че ње ово га 
гла го ла на ве де но у РСА НУ. Фре квент ност при ме ра у елек трон ској гра ђи по-
твр ђу је да се нај че шће по ја вљу ју упра во при ме ри при мар ног зна че ња у РСА НУ 
и то на ве де ни без екс пли ци ра ног објек та, али с оба ве зном, по пра ви лу, спа ци-
јал ном адвер би јал ном од ред бом – на њи ви, ис под смо кве, у ба шти и сл. По 
број но сти сле де при ме ри са зна че њем ʻфор ми ра ти уду би ну ,̓ док су нај ре ђи 
они ко ји де но ти ра ју обје кат ко ји се кул ти ви ше, об ра ђу је: кром пир, ку ку руз 
(око па ва ти), али и штир (ис ко па ва ти, уни шта ва ти). Да кле, зна че ња сво ди ва 
на ʻоб ра ђи ва ти ,̓ ʻис ко па ва ти ,̓ ʻфор ми ра ти ,̓ раз ли чи то су об ра ђе на у по сма-
тра ним реч ни ци ма: у РСА НУ то су три по себ на зна че ња озна че ња арап ским 
бро је ви ма, док су у РМС то два зна че ња с под зна че њи ма. 

ку ва ти
РСА НУ I. 1. а. При пре ма ти хра ну за је ло, ка кав на пи так и сл., за гре ва ју ћи је 
с во дом и дру гим до да ци ма, до во ди ти је до кљу ча ња, го то ви ти: жи то, ка ча-
мак, пи ри нач, ка фу. б. Ва ри ти, ба ри ти: хран љи ви пло до ви је ду се пре сни, 
ку ва ни, пе че ни: ко ри јен од га ве за ку ва ју у мли је ку и пи ју.
РМС 1. а. Из ла га ти ва три што те ку ће, теч но или по ме ша но с те ку ћи ном 
(ра ди спре ма ња за је ло или за др. упо тре бу), ва ри ти, ба ри ти; ис ку ва ва ти: ~ 
кром пир, ~ ја је, ~ са пун, ~ тут ка ло. б. при пре ма ти је ло уз по моћ ва тре, го то-
ви ти уоп ште (ва ри ти, пе ћи, пр жи ти). — На ве ри га ма ви си ба кра че у ко ме 
ста ри чи ча-Ма рин ко ку ва ка ча ма ка. 
Срп Корп: А: кром пир (6) ку пус (3), па ра дајз (3), ку ку руз (2), па суљ, пи ри нач 
(2), ду ње, ја ја, ке стен, ра штан (у мле ку), ри бу, те ле ти ну, тра ву уступ ник (у 
мле ку), цр ни лук, цвет од ма ка, ци мет (у цр ном ви ну);
Б1: су пу (3), па при каш (2), ру чак (2), хра ну (2), гу лаш, ка ча мак, ки се ли ку пус са 
ана на сом, кром пир-па при каш, ри бљи па при каш, сар му, су фле, чор бу, чор бе 
од по вр ћа; 
Б3: ка фу (8), чај (2); 
Б3: ви но, ра ки ју; 
Б4: ка тран, са пун;
п р и  м е  р и  б е з  е к с  п л и  ц и  р а  н о г  о б ј е к  т а: ку вао (унук, за нас, на че му, 
ма јо ру, шта ћу да ку вам (2), где мо гу да ку вам, да нас, ку вам да бих..., ко би, 
ко би ми, у ба кра чу, сам (2), ја, пре ви ше, ка да стиг ну, за ми ло срд не се стре, на 
шпи ри ту сном апа ра ту, у са мо ва ру, див но, у во ди, не умем да ку вам, ја са мо 
ку вам и чи стим, за дру ге, за Ти та, уз са рад њу, до бро и ре дов но, во лим да, пе-
рем, пе глам, ку вам).
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Ка ко се ви ди из де фи ни ци ја, реч ни ци на раз ли чи те на чи не ди фе рен ци-
ра ју при мар но зна че ње: РСА НУ све де но – при пре ма ти хра ну и ба ри ти пло-
до ве, РМС – из ла га ти ва три те ку ће и при пре ма ти на ва три. Ни јан се зна че ња 
ни су одво је не тач ком и за пе том, нпр. ја ја; ку пус; ка фу; ка тран и сл. У елек-
трон ској гра ђи нај за сту пље ни ји су при ме ри без екс пли ци ра ног објек та, 
да кле на во ди се са ма ак ци ја при пре ма ња хра не, при че му је оба ве зно екс пли-
ци ран је дан од пар ти ци па на та ак ци је или њен адвер би јал (нпр. ку вам ма јо ру; 
шта ћу да нас ку ва ти; ку вам за дру ге; ку ва у са мо ва ру и сл.).

4. ЗАКљУчАК. Раз ли чи та лек си ко граф ска ре ше ња об ра де гла го ла с ме то-
ни миј ском дис пер зи јом, пре до че на у до њој та бе ли, омо гу ћу ју ја сни ју сли ку 
о не у јед на че ном те о риј ском при сту пу да тој про бле ма ти ци. На при ме ру ова 
че ти ри гла го ла да та у та бе ли, с по да ци ма о бро ју за бе ле же них зна че ња, ни-
јан са ма зна че ња, под зна че њи ма, илу стро ва но при ме ри ма из РСА НУ и РМС, 
с ин фор ма ци јом о нај фре квент ни јим име ни ца ма у функ ци ји објек та у елек-
трон ској гра ђи, мо гу се из ве сти ре ле вант ни за кључ ци о до са да шњем при сту-
пу об ра ди ме то ни ми је по је ди них тран зи тив них гла го ла и да ти смер ни це за 
мо гу ће ујед на че ни ју њи хо ву пре зен та ци ју у реч ни ци ма.

Та бе ла 1: Пре глед ин фор ма ци ја о ми кро струк ту ри од ред ни ца гла го ла бри са ти, за коп ча ти, 
ко па ти и ку ва ти у РСА НУ и РМС са фре квен циј ским по да ци ма у Срп Корп.

РСА НУ при ме р РМ С при мер Срп Кор п
бРИсАТИ јед но зна че ње

ни јан се 
тач ка за рез 

сто ло ве;
су зе 

јед но зна че ње
ни јан се 
тач ка за ре з

ру ке;
зној

з ној (15)
очи (12)

ЗАКОП-
чАТИ

јед но зна че ње
под зна че ња
а. б. в. 

а. вр ска пут;
б. дуг мад;
в. де те 

два зна че ња

1. 2. 

1. ру бље.
2. ру ке остраг

[ОД] дуг ме (11)
ка пут (8)
ка иш (2)

КОПАТИ три зна че ња
1. 2. 3. 

1.са бра ћом; 
мо ти ком, ви но-
град, ку ку руз.
2. ја ме.
3. ру ду. 

два зна че ња
два под зна че ња
1.а. 1.б.; 2а. 2.б. 

1. а.ја му, бу нар;
б.ру де, кром пир.
2.а.ба шту
б.тор бу

без ЕО
зе мљу (6)
ја му (5)

КУвАТИ јед но зна че ње
два под зна че ња
1.а.; 1.б.

1.а.жи то, ка ча-
мак, ка фу;
б.ко рен га ве за 

јед но зна че ње
два под зна че ња
1.а.; 1.б

1.а.кром пир, ја је:
б. ка ча мак 

без ЕО
ка фу (8)
кром пир (6)

Ка ко се ви ди на при ме ру лек си ко граф ске и лек сич ко-се ман тич ке ана-
ли зе ова че ти ри гла го ла (бри са ти, за коп ча ти, ко па ти и ку ва ти) у два ма реч-
ни ци ма срп ског је зи ка, по сто ји из ве сно не са гла сје и не у јед на че ност у раз-
гра ни ча ва њу зна че ња да тих гла го ла, о че му све до че ка ко са ме де фи ни ци је 
та ко и при ме ри ко ји их илу стру ју. Фре квент ност по да та ка из елек трон ске 
гра ђе или се по кла па са утвр ђе ном хи је рар хи за ци јом зна че ња у реч ни ци ма 
(ко па ти, ку ва ти) или ука зу је на то да су број ни ји при ме ри екс пли ци ра ног 
се ман тич ки им пли цит ног објек та (бри са ти зној са че ла; за коп ча ти дуг ме на 
ка пу ту). Бу ду ћи да је ана ли за би ла усме ре на на тран зи тив не гла го ле ко ји 
има ју мо гућ ност ме то ни миј ске дис пер зи је, у да љем пре до ча ва њу мо гу ћих 
смер ни ца тре ба ло би по ћи од при ро де ове се ман тич ке тран сфор ма ци је – му-
та ци ја ар хи се ме и, у ве зи с тим, оп штим пра ви лом на ко је Д. Гор тан-Премк 
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скре ће па жњу: зна че ња са истом ар хи се мом тре ба да ва ти под истом тач ком, 
раз дво је на тач ком и за пе том или раз ли чи тим сло ви ма (нпр. бри са ти сто, очи, 
че ло; пра ши ну, су зе, зној). Дру ги је пак слу чај оних гла го ла ко ји ма се де но-
ти ра ју ак ци је са ши ром дис пер зи јом фор ме, ре зул та та и дру гих обе леж ја 
пред ме та об у хва ће ног рад њом. Као при мер мо же по слу жи ти гла гол ко па ти, 
ко јим се озна ча ва ју раз ли чи ти по ступ ци мо ди фи ка ци је објек та ак ци је – по-
вр ши на тла, зе мљи ште. На осно ву па ра ме та ра: (1) смер ак ци је (а) хо ри зон тал-
но, по по вр ши ни; (б) вер ти кал но, ис под по вр ши не; (в) кру жно, по по вр ши ни, 
око ка квог ен ти те та; (2) при ро да ма те ри је ко ја се мо ди фи ку је; (3) циљ с ко јим 
се ре а ли зу је ак ци ја, а узи ма ју ћи у об зир до са да шња лек си ко граф ска ре ше ња 
у по сма тра ним реч ни ци ма, те чи не ћи ми ни ма лан осврт на ен гле ске лек сич ке 
екви ва лен те21 ко ји има ју ком по нен ту ̒ мо ди фи ка ци ја зе мљи шта̓  (ХлЕбЕц 2010), 
као за кљу чак ово га ис тра жи ва ња, да је се пред лог об ра де зна че ња гла го ла 
ко па ти:

ко па ти 1. сит ни ти зе мљу по по вр ши ни; укла ња ти ко ров ра ди кул ти ви са ња биљ-
ке; ко па ти око биљ ке [окопавати]: ~ ба шту, ви но град; ~ тра ву, штир; ~ ку ку руз, 
кром пир. 2.а. од стра њи ва ти зе мљу по хо ри зон та ли; [ископавати шта]: ~ ја му, 
ру пу, ров; б. фор ми ра ти об ли ко ва но уду бље ње: ~ те мељ, гроб, бу нар. 3. од стра-
њи ва ти зе мљу ра ди екс пло а та ци је че га у уну тра шњо сти [ископавати ра ди 
нечега]: ~ угаљ, ру де, зла то. 4. дро би ти зе мљу (о жи во ти њи) [рити]: ~ ко пи том, 
њу шком. 

При уре ђе њу реч нич ког члан ка гла го ла са ши рим рек циј ским и ва лен-
циј ским по тен ци ја лом, тре ба кри тич ки увр сти ти до са да шња лек си ко граф-
ска ре ше ња, укљу чи ти ин фор ма ци је о фре квен ци ји из ве ли ког елек трон ског 
кор пу са, до са да шња лек си ко ло шка, се ман тич ко-син так сич ка и праг ма тич ка 
ис тра жи ва ња, али освр ну ти се и на јед но је зич не стра не реч ни ке, у ко ји ма 
се ре флек ту је раз ли чи та пар це ла ци ја ван је зич ке ствар но сти, јер „сег мен те 
уну тар це ло куп ног и све о бу хват ног се ман тич ког про сто ра [...] је зи ци раз де-
љу ју на раз ли чи те на чи не” (PrćIć 2008: 138). С дру ге стра не, ка да је у пи та-
њу од нос лек си ко ло шких ис тра жи ва ња и лек си ко граф ске те о ри је и прак се, 
по зна то је и при зна то да лек си ко ло шка, и, ши ре, лин гви стич ка ис пи ти ва ња 
ве ли ким де лом по чи ва ју на лек си ко граф ским до стиг ну ћи ма. Обр нут смер 
ути ца ја те о риј ских лек си ко ло шких ис пи ти ва ња на лек си ко гра фи ју као при-
ме ње ну ди сци пли ну ни је за до во ља ва ју ћи, тј. „те о риј ске син те зе, лек си ко ло шке 
и дру ге, по не кад [се] те шко и за ка сне ло вра ћа ју у лек си ко граф ску прак су из 
ко је су нај ве ћим де лом на ста ле” (гОРТАН-ПРЕмК 1994: 203). Па ра док сал на је 
чи ње ни ца да по сто ји из ве сна не за ин те ре со ва ност лек си ко гра фи је за вла сти ту 
ме то до ло ги ју бу ду ћи да се те о риј ска лек си ко гра фи ја не сво ди ни ка ко са мо на 
уоп ште не увод не на по ме не при ре ђи ва ча и тех нич ке смер ни це о упо тре би реч-
ни ка, не го је по ве за ност са свим ди сци пли на ма ко је про у ча ва ју је зич ки си стем 
чи ни вр ло ком плек сном ди сци пли ном (уп. Zgusta 1991: 23; дРАжИћ 2014: 189). 

21 У Ен ци кло пе диј ском реч ни ку срп ско-ен гле ском, Б. Хле бец (2010: 544), за гла гол ко-
па ти на во ди сле де ће ин фор ма ци је (из два ја мо са мо она зна че ња ре ле вант на за ово ис тра жи-
ва ње): 1. dig (ру пу да се на ђе не што); ex ca va te (ру пу, ров, те ме ље); sink (бу нар, ок но, ту нел); 
sco op (ло па ти цом); к. зе мљу [копитом] (hor se) paw the gro und [...] 2. mi ne (ру ду); drag up, ra ke 
up (не што по по вр ши ни). [...] 
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По ка за на раз ли чи та лек си ко граф ска ре ше ња у реч ни ци ма истог је зи ка 
ни су мањ ка вост не го по ка за тељ то га да се исти за да так мо же раз ли чи то осми-
сли ти, ка ко на во ди И. Гриц кат (1981: 23), и у ве зи с тим, до да је: 

„лек си ко граф мо ра вр ло до бро да по зна је ме ха ни зме ко ји упра вља ју је зи ком, да 
за па жа по сле ди це ко је про ис ти чу из раз ли чи тих лек сич ких ин тер ак ци ја [...] 
До бар лек си ко граф је онај на уч ни рад ник ко ји је исто вре ме но до бар по зна ва лац 
свих, па и нај скри ве ни јих гра ма тич ких по је ди но сти [...] не ко ко ће ре ши ти по-
не ки је зич ки про блем ко ји до тог мо мен та мо жда уоп ште ни је био про у чен, а 
ни при ме ћен” (гРИцКАТ 1981: 23).
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Ja smi na Dra žić

LE XI CO GRAP HIC ASPECT OF THE ME TONYMI C VERBS

S u m  m a r y

This pa per de als with pro blems as so ci a ted with the le xi co grap hic pro ces sing of one gro up of 
tran si ti ve verbs wit hin me tonymi c dis per sion. The aim of the ar tic le is to lo ok at the ba sic the o re ti cal 
prin ci ples of the me tonymi c study of the verb, from the le xi cal-se man tic, syntac tic, and prag ma tic 
an gles. Firstly, we at tempt to de ter mi ne how the se stu di es con form with the ir po si ti o ning in the 
con text of Ser bian-lan gu a ge dic ti o na ri es, and se condly exa mi ne the de gree of uni for mity ac ross the 
le xi co grap hic pro ces sing of the gi ven verbs. Ba sed on the clas si fi ca tion of the se verbs by D. J. Apre sjan, 
exam ples that cor re la te with the iden ti fied clas ses of tran si ti ve verbs (bri sa ti ‘era se’, za kop ča ti ‘but ton 
up’, ko pa ti ‘dig’, ku va ti ‘co ok’) are sin gled out and analyzed ba sed on the ir de fi ni tion in two Ser bian 
dic ti o na ri es. The con trol cor pus is ma de up of an elec tro nic cor pus (Srp Korp), in which the fre qu ency 
of the ex pli ca ted ob jects of the gi ven verbs is ob ser ved, and which can be one of the in di ca tors of the 
hi e rar chi za tion of me a nings in the dic ti o na ri es. Ba sed on the o re ti cal star ting po ints and prac ti cal 
so lu ti ons, a con clu sion can be drawn on the pa ra me ters to be ta ken in to ac co unt in the pro ces sing of 
the se verbs – and the pro po sal of a sin gle en try is gi ven. As can be seen in the ca se of the le xi co grap hic 
and le xi cal-se man tic analysis of the se fo ur verbs (‘era se’, ‘but ton up’, ‘dig’ and ‘co ok’) in two Ser bian 
dic ti o na ri es, the re is a cer tain di sa gre e ment in de fi ning the me a nings of the gi ven verbs, as evi den ced 
by the de fi ni ti ons and exam ples that il lu stra te them. The fre qu ency of da ta from elec tro nic cor po ra 
eit her co in ci des with the esta blis hed hi e rarchy of me a nings in the dic ti o na ri es (‘dig’, ‘co ok’) or sug gests 
that the re are nu me ro us exam ples of the ex pli cit se man ti cally im pli cit ob ject. 
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Вла дан Јо ва но вић

БИ БЛИЈ СКИ ИЗ РАЗ СИН ЧОВ(Ј)ЕЧ(И)ЈИ  
ИЗ УГЛА СРП СКЕ ОПИ СНЕ ЛЕК СИ КО ГРА ФИ ЈЕ*

У ра ду се ана ли зи ра лек сич ко зна че ње би блиј ског из ра за син чов(ј)еч(и)ји у ци љу 
тра же ња аде кват ног на чи на за ње го во пред ста вља ње у опи сном (де скрип тив ном) реч ни-
ку срп ског је зи ка. Узи ма ју ћи у об зир зна че ња и кон тек сте у ко ји ма се из раз упо тре бља ва, 
за тим ње го ву об ра ду, пре све га у до ма ћим лек си ко граф ским де ли ма, у ра ду је пред ста-
вљен је дан од мо гу ћих на чи на об ра де из ра за син чов(ј)еч(и)ји у реч ни ку срп ског је зи ка 
опи сног (де скрип тив ног) ти па. 

Кључ не ре чи: срп ски је зик, лек си ко гра фи ја, би блиј ски из раз син чов(ј)еч(и)ји, 
Све то пи смо, Исус Хри стос, реч ник.

This pa per analyzes the le xi cal me a ning of the Bi ble phra se sin čov(j)eč(i)ji ‘son of man’ 
in or der to se ek an ade qu a te way of pre sen ting it in the de scrip ti ve dic ti o nary of the Ser bian 
lan gu a ge. Ta king in to ac co unt the me a nings and con texts in which the phra se is used, then its 
le xi co grap hic pro ces sing, pri ma rily in do me stic le xi co grap hic works, this pa per pre sents one 
of the pos si ble ways of pro ces sing the Bi ble phra se sin čov(j)eč(i)ji in the de scrip ti ve type of 
dic ti o nary of the Ser bian lan gu a ge.

Keywords: Ser bian lan gu a ge, le xi co graphy, Bi ble phra se sin čov(j)eč(i)ji, Holy Bi ble, 
Je sus Christ, dic ti o nary.

1. УвОд. Би блиј ски из раз син чов(ј)еч(и)ји1 при па да оном лек сич ком сло ју 
срп ског је зи ка у ко јем су ре чи и из ра зи ве за ни за од ре ђе не спе ци јал не кон тек-
сте ко ји ма при па да ју и чи ји опис зна че ња у реч ни ку оп ште га ти па у об зир 
узи ма си стем пој мо ва ре ле ван тан за област у ко јој се та ква реч или из раз 
упо тре бља ва. Из раз син чов(ј)еч(и)ји по ти че, да кле, из би блиј ског кон тек ста 
и из ван ње га се не упо тре бља ва у срп ском је зи ку.2 У Би бли ји се овај из раз 
на ла зи у Ста ром и у Но вом за ве ту, у ко ји ма ре а ли зу је од ре ђе на лек сич ка зна-
че ња. По ред то га што ни је јед но зна чан, из раз се раз ли чи то пи ше у по гле ду 
упо тре бе ве ли ког сло ва у за ви сно сти од зна че ња и кон тек ста у ко јем се ко-
ри сти.3 У срп ском пра во слав ном бо го сло вљу нај по зна ти ји је но во за вет ни 

* 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 Пи са ње из ра за кур зи вом и ма лим сло ви ма у овом ра ду од но си се на сам пред мет ис тра-
жи ва ња, а не на кон крет ну је зич ку ре а ли за ци ју, ко ја се, у за ви сно сти од кон тек ста, у пи са ној 
ре чи пи ше ве ли ким или ма лим сло вом. 

2 За раз ли ку од не ких ре чи или из ра за ко ји по ти чу из Би бли је, а ко ји су, уз из ме ну при-
мар ног зна че ња, из ме ште ни из би блиј ског кон тек ста и по ста ли оп ште у по треб не лек сич ке 
је ди ни це (нпр. блуд ни син, фа ри сеј итд.), и ко је се у на у ци озна ча ва ју тер ми ном би бли зми (в. 
ТИХОНОв 2008: Би бле изм), би блиј ски из раз син чов(ј)еч(и)ји ни је под ле гао фра зе о ло ги за ци ји 
и у свим кон тек сти ма са чу вао је из вор ни би блиј ски са др жај. 

3 Ста ро за вет не лич но сти име но ва не син таг мом син чов(ј)еч(и)ји пи шу се ма лим по чет-
ним сло ви ма ’с’ и ’ч’ (в. нпр. син чо вјеч ји у Дан. 8, 17; Јез. 33, 7 итд.), док се у ис тој син таг ми 



кон текст у ко јем из раз син чов(ј)еч(и)ји упо тре бља ва сам Исус Хри стос у тре-
ћем ли цу он да ка да же ли да у раз го во ру са уче ни ци ма и на ро дом се бе спо-
ме не. У Ен ци кло пе ди ји пра во сла вља (ЕНц.ПРАвОсл.: син чо веч ји) де таљ но је 
об ја шње на но во за вет на упо тре ба из ра за син чов(ј)еч(и)ји, док су оста ла зна-
че ња са мо спо ме ну та у ве зи с пи та њем по ре кла из ра за. 

Реч је о из ра зу ко ји је на пр ви по глед, тј. у бу квал ном чи та њу кон тра дик-
то ран пре ма ње го вом си но ним ном из ра зу – Син Бож(и)ји. Док Хри стос го во ри 
да је син чов(ј)еч(и)ји, апо сто ли га, на при мер, осло вља ва ју дру гим име ни ма: 
учи те љу, ра ви, на став ни че, а на ро чи то о ње му го во ре као о Си ну Бо жи јем, 
Си ну Да ви до ву, Си ну Бо га Ви шње га итд. Та „кон тра дик тор ност” усло ви ла 
је пи та ње – због че га је Исус се бе звао та ко ка ко се на око сва ко дру ги мо гао 
на зва ти – ко јим се ба ве ег зе ге те још од вре ме на од ка да се ту ма чи Све то пи-
смо. Наш је за да так у овом ра ду фи ло ло шки, а то зна чи да, узи ма ју ћи у об зир 
упо тре бу син таг ме син чов(ј)еч(и)ји у би блиј ском тек сту на са вре ме ном срп ском 
је зи ку, као и те о ло шке ин тер пре та ци је ње го вог зна че ња и упо тре бе, ис тра жи мо 
лек си ко граф ске на чи не на ко је се из раз син чов(ј)еч(и)ји мо же об ра ди ти у 
са вре ме ном опи сном (де скрип тив ном) реч ни ку. Лек си ко граф ски при ступ у 
ра ду очи ту је се у ана ли зи лек сич ког зна че ња из ра за син чов(ј)еч(и)ји, као и 
у при ме ни те о риј ских зна ња о реч ни ци ма и об ра ди лек сич ких је ди ни ца. 
Сам фи ло ло шки при ступ огле да се, пре све га, у по тра зи за ва ља ним на чи ном 
лек си ко граф ске об ра де из ра за у реч ни ку опи сног (де скрип тив ног) ти па, у 
ко јем се, уз кон ци зну де фи ни ци ју зна че ња ре чи, да ју та ко ђе и по да ци о њи-
хо вим гра ма тич ким, ор то граф ским, сти ли стич ким и дру гим осо би на ма на 
је зи ку ко ји је пред мет опи са (в. дУбИчИНсКИ 2009: 133; шИмчУК 2003: 39).

2. ПРЕдмЕТ,мЕТОдИцИљИсТРАжИвАњА. Пред мет ра да је, да кле, је зич ка 
ана ли за би блиј ског из ра за син чов(ј)еч(и)ји из угла срп ске опи сне лек си ко гра-
фи је. Ме тод ра да под ра зу ме ва при ме ну те о ло шких и фи ло ло шких (гра ма тич-
ких, се ман тич ких, лек си ко граф ских) зна ња у ана ли зи кон крет ног лек сич ког 
ма те ри ја ла, ко ји се по сма тра као део реч ни ка са вре ме ног срп ског је зи ка. При-
мар ни из вор из ко јег су при ме ри цр пе ни и ана ли зи ра ни је сте Све то пи смо 
Ста ро га и Но во га за вје та у из да њу Све тог ар хи је реј ског си но да Срп ске пра-
во слав не цр кве (ур. епи скоп Бач ки Ири неј, 2018). Циљ ра да је да на осно ву 
ана ли зе упо тре бе син таг ме син чов(ј)еч(и)ји у би блиј ском тек сту на са вре-
ме ном срп ском књи жев ном је зи ку, као и те о ло шких ин тер пре та ци ја ње го вог 
зна че ња, ис тра жи мо лек си ко граф ске на чи не на ко је се из раз син чов(ј)еч(и)ји 
мо же об ра ди ти у са вре ме ном опи сном (де скрип тив ном) реч ни ку. 

Јед но од пр вих пи та ња ко је се у ве зи са лек си ко граф ском об ра дом мо же 
по ста ви ти је сте Да ли је би блиј ском из ра зу син чов(ј)еч(и)ји ме сто у са вре-
ме ном опи сном реч ни ку срп ског је зи ка? Сма тра мо да на ово пи та ње тре ба 
по тврд но од го во ри ти, јер је реч о из ра зу ко ји се, за и ста, у ве ли ком бро ју при-
ме ра упо тре бља ва у Све том пи сму, нај зна чај ни јој књи зи срп ске ду хов но сти 
и кул ту ре. У је ван ђе љи ма из раз син чов(ј)еч(и)ји има са свим од ре ђе но зна че ње 

у но во за вет ним књи га ма при дев чов(ј)еч(и)ји уз име ни цу син до след но пи ше ве ли ким сло вом 
„Син Чо вјеч ји” (в. нпр. Мт. 9, 6; 10, 23; Мк. 2, 10; 14, 21; Лк. 5, 24 итд.), с тим што и ту има од-
сту па ња, на при мер „Син чо вје чи ји” (Отк. 1, 13).
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и функ ци ју са мо и ме но ва ња Го спо да Ису са Хри ста, у ко ји ма се упо тре бља-
ва ви ше од 80 пу та, упо ре до са ње го вим се ман тич ким екви ва лен том си ном 
бож(и)јим, ко ји се, за раз ли ку од из ра за син чов(ј)еч(и)ји, бе ле жи у до ма ћим 
опи сним реч ни ци ма. Оста ла пи та ња ко ји ма ће мо се ба ви ти у овом ра ду ти-
чу се лек сич ког зна че ња из ра за син чов(ј)еч(и)ји и мо гу ћих на чи на ње го ве 
лек си ко граф ске об ра де. 

3.ПОглЕдУлИТЕРАТУРУИРЕчНИКЕ. От ка ко је Све тог пи сма и ње го вог 
ту ма че ња, би блиј ски из раз син чов(ј)еч(и)ји за о ку пља па жњу ис тра жи ва ча, 
пре свих те о ло га.4 Ме ђу тим, те о ло шки по глед на из раз син чов(ј)еч(и)ји 
бли ско је по ве зан са фи ло ло шким при сту пом, бу ду ћи да је реч о је зич ком 
ма те ри ја лу на ста лом при ли ком пре во ђе ња, где се с на ро чи том па жњом во-
ди ло ра чу на о то ме да се сми сао ори ги нал ног тек ста што вер ни је пре не се на 
је зик пре во да. Из раз син чов(ј)еч(и)ји пре во ђен је у Ста ром за ве ту на грч ки 
је зик у пре во ди ма Сеп ту а гин те и Те о до ти о на са је вреј ског / ара меј ског из во ра, 
с тим што дру га тра ди ци ја пре во да вер ни је пра ти из вор ни текст. То је раз лог 
због ко јег, пре ма не ким про у ча ва о ци ма, у ра но хри шћан ским из да њи ма у 
грч ком пре во ду Ста рог за ве та дру га вер зи ја по ти ску је пр ву (в. ТАТАлОвИћ 
2018: 5–6). Утвр ђе но је, та ко ђе, да у пре во ду Се дам де се то ри це на грч ки је зик 
из раз „син чов(ј)еч(и)ји” до би ја на гла шен ме си јан ски ка рак тер, што је у скла-
ду са хри сто ло шким раз во јем ме си јан ске иде је. У том ду ху ар хи ман дрит Ју-
стин за Си на Чо ве чи јег ка же сле де ће: „Спа си тељ је на ро чи то во лео да на зи ва 
се бе ме си јан ским на зи вом: Син чо веч ји (ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου), чи ме је са из у-
зет ним на гла ском по све до ча вао ствар ност сво је чо ве чан ске при ро де. На то 
ука зу ју дир љи ве ре чи ње го ве: Ли си це има ју ја ме и пти це не бе ске гне зда, а 
Син чо веч ји не ма где гла ве за кло ни ти” (ПОПОвИћ 2004: 76). По ме нут ци тат 
из Је ван ђе ља по Ма те ју (Мт. 8, 20) је сте пр во по ја вљи ва ње овог из ра за у Но-
вом за ве ту. 

Ме ђу тим, по је ди ни про у ча ва о ци сма тра ју да се у чи та њу грч ких пре во да 
ма со рет ског тек ста, на ро чи то у хри шћан ском кон тек сту, не по сти же сми сао-
на ре ле вант ност, и то „због то га што се са др жи на Дан. 7 та ко осми шља ва по-
ве шћу о Ису су Хри сту да по ста је њен би тан, нео дво јив и са мо ра зу мљив део” 

4 У ра ду В. Та та ло ви ћа 2012 дат је пре глед раз во ја бо го слов ске ми сли о пој му син чов(ј)е-
ч(и)ји. Рас пра ву о овој те ми ау тор да је из хро но ло шке пер спек ти ве, раз ли ку ју ћи две ин тер пре-
та ци је овог из ра за у хри шћан ском све ту: 1) па три стич ка ин тер пре та ци ја, пре ма ко јој је син таг-
ма ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου схва та на као пре вас хо дан из раз људ ске при ро де Хри сто ве и као та ква 
по ста вља на у окви ре хри сто ло шких по ле ми ка и 2) тзв. мо дер не ин тер пре та ци је ко је на сто је да 
да ју од го вор на пи та ње на ко ји су на чин је ван ђе ља, и уоп ште, цр кве на је рар хи ја, тог, „са свим 
јед но став ног чо ве ка” = си на чо ве чи јег, пре тво ри ли у Ме си ју = Си на Чо ве чи јег, ко ме при па да 
сва власт на по след њем су ду? У на у ци су пре по зна тљи ва два прав ца од го во ра на ово пи та ње, 
од ко јих се а) пр ви на зи ва апо ка лип тич ко-ме си јан ски, у чи јој је ср жи „по ку шај об ја шње ња 
но во за вет ног Си на Чо ве чи јег по сто ја њем евен ту ал не апо ка лип тич ке тра ди ци је у ју да и зму, 
чи ји је епи цен тар пре ег зи стент на, не бе ска и ан тро по морф на лич ност са ко јом Исус На за ре ћа-
нин, сво јом или ту ђом од лу ком, би ва по и сто ве ћен” (ТАТАлОвИћ 2012: 22–23) и дру ги б) не ти-
ту лар но-иди о мат ски, ко ји сма тра да се од го ва ра ју ћа ара меј ска фра за, ко ја се код нас пре во ди 
из ра зом син чов(ј)еч(и)ји, од но си на го вор ни ка, чо ве ка уоп ште, те да Ису со ва упо тре ба ове 
фра зе ни је има ла ни ка кво спе ци јал но или ти ту ла р но зна че ње. Ци ти ра ни ау тор ис ти че да је 
срп ској те о ло шкој сре ди ни свој стве на вер ност тра ди ци о нал ном но во за вет ном чи та њу Дан 7, 
13, чи ме је очу ва но „ти ту лар но раз у ме ва ње” Си на Чо ве чи јег (в. ТАТАлОвИћ 2012: 27). 
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(ТАТАТлОвИћ 2017: 50). Уко ли ко се за не ма ре раз ли ке у при сту пу и ту ма че њу 
не бе ске пред ста ве на лик си ну чо ве чи јем, ко је по сто је у те о ло шкој (на ро чи-
то за пад ној) ли те ра ту ри, ка да је реч о из ра зу син чов(ј)еч(и)ји у сед мој гла ви 
Да ни ло ве књи ге, а ко је се углав ном за сни ва ју на при хва та њу или не при хва-
та њу ме си јан ског ка рак те ра ове лич но сти у из вор ном чи та њу, про у ча ва о ци 
би блиј ске про бле ма ти ке са гла сни су са тим да је хри шћан ска ин тер пре та-
ци ја си на чо ве чи јег у је ван ђе љи ма јед но, а не бе ска фи гу ра υἱὸς ἀνθρώπου, 
ко ја се са пра во слав ног хри шћан ског гле ди шта сма тра ме си јан ском, дру го. 
На ше пра во слав но бо го сло вље за сту па но во за вет но по и ма ње сед ме гла ве 
Да ни ло ве књи ге, где се по ја вљи ва ње Си на Чо ве чи јег ин тер пре ти ра као на-
ја ва до ла ска Ме си је (в. ТАТАлОвИћ 2012: 27).

Ка да је реч о по ре клу из ра за, нај ви ше су о то ме пи са ли не мач ки би бли-
сти, „сма тра ју ћи да је из раз Син Чо веч ји био одо ма ћен у пре хри шћан ско до ба, 
у је вреј ским апо ка лип тич ким спи си ма (Дан. 7, 14), у ко ји ма се ја вља као 
Бо гом од ре ђе ни чи ни лац спа се ња и су да” (ЕНц.ПРАвОсл.). Дру ги (у нај ве ћој 
ме ри бри тан ски) на уч ни ци пак сма тра ју да син чов(ј)еч(и)ји у сед мој гла ви 
књи ге про ро ка Да ни ла „под ра зу ме ва Изра иљ као кор по ра тив ну це ли ну” 
(ЕНц.ПРАвОсл.).5

У до ма ћим лек си ко граф ским из во ри ма из раз син чов(ј)еч(и)ји нај де таљ-
ни је је об ја шњен у Ен ци кло пе ди ји пра во сла вља (ЕНц.ПРАвОсл.). Та мо пи ше 
да из раз има ви ше зна че ња у Би бли ји, и да у Но вом за ве ту, с из у зет ком (Дап. 7, 
56) и ци ти ра ног Пс. 8, 4 у Је вр. 2, 6 и алу зи је на Дан. 7, 13 у Отк. 2, 13, из раз 
ко ри сти ис кљу чи во Исус Хри стос, као чо век кад го во ри о се би.

У Ве ли ком пра во слав ном ен ци кло пе диј ском бо го слов ском реч ни ку 
из раз син чов(ј)еч(и)ји опи сан је под од ред ни цом син бож ји, с тим што је у 
ње му да то са мо об ја шње ње но во за вет ног из ра за, а при дев чо веч ји до ве ден 
је у ве зу са чо ве чан ском, људ ском при ро дом: „Син Бож ји је на зван по свом 
Бо жан ству, по Бо жан ској при ро ди, по је дин ству сво ме са Бо гом Оцем, а Син 
Чо веч ји – по људ ско сти, по сво јој чо ве чан ској при ро ди, по је дин ству Ње го ве 
чо ве чан ске при ро де са на шом и Ње го вим по ни жа ва ју ћим ста њем, у ко јем је 
Он био ов де на зе мљи иа ко је, сва ка ко, ње го ва чо ве чан ска при ро да из над 
на ше, с об зи ром да је Он без гре шан” (РАКИћ2010: Син Бож ји).

5 По је ди ни ра до ви у це ло сти су по све ће ни те о ло шким ту ма че њем из ра за син чов(ј)еч(и)ји 
(в. нпр. vlaŠIć 1911; ТАТАлОвИћ 2012; 2017; 2018; reynolds 2018). Иа ко у ма со рет ском тек сту 
по сто је ва ри јан те овог из ра за (три је вреј ске и јед на ара меј ска у књи га ма Ста ро га за ве та), у 
на шем пре во ду оне су об је ди ње не јед ним из ра зом син чов(ј)еч(и)ји (в. ТАТАлОвИћ 2017: 49) (уп. 
и из раз у ста ри јим из да њи ма Све тог пи сма, нпр. Сынъ че ловҍческій (сТОйКОвИч(ъ) 1830 27), 
сынъ че ловҍческій (мАРіНКОвИчъ1841:30)). За ни мљи во је да се у кла сич ном грч ком тек сту Ста-
ро га и Но во га за ве та из раз упо тре бља ва са име нич ким чла ном и без ње га. На при мер, без чла на 
су сле де ћи при ме ри упо тре бе из ра за: у Књи зи про ро ка Је зе ки ља (у во ка ти ву) καὶ σύ, υἱὲ ἀνθρώπου 
(Ιεζ, 33, 7) или у Књи зи про ро ка Да ни ла: ὡς υἱὸς ἀνθρώπου (Δαν 7, 13) (в. СЗ), док се у Но вом 
за ве ту из раз упо тре бља ва са чла но ви ма (ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου), нпр. ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου (Μθ 
8, 20) (в. НЗ). Ина че, је зик Сеп ту а гин те ве о ма од сту па од нор ме кла сич ног грч ког и кој не, 
бу ду ћи да се ра ди о пре во ду са хе бреј ског и под ње го вим је ве ли ким ути ца јем. Ово ва жи и за 
је зик Но вог за ве та, ко ји се раз вио под ути ца јем Сеп ту а гин те и ју де о хе лен ске кул ту ре. На из-
ме нич но при су ство или од су ство чла на у син таг ми υἱὸς ἀνθρώπου мо же се при пи са ти тој вр сти 
је зич ке „не до след но сти”. За на ве де не по дат ке и по ја шње ња ве за на за грч ки текст Све тог пи сма 
за хва љу јем др Но е лу Пут ни ку, кла сич ном фи ло ло гу. 
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Ка да је реч о до ма ћим опи сним реч ни ци ма са вре ме ног срп ског („срп-
ско хр ват ског”) је зи ка, из раз син чов(ј)еч(и)ји у њи ма ни је по себ но из дво јен 
као „из раз” (ни ти под од ред ни цом син, ни ти под од ред ни цом чов(ј)еч(и)ји). 

У РМС под од ред ни цом син, у де лу члан ка где су из дво је ни из ра зи, 
не ма из ра за син чов(ј)еч(и)ји, али је из дво јен из раз бож ји (је ди но ро ђе ни, 
не бе ски) син, ко ји упу ћу је на при дев бож ји (изр.). У РСЈ под од ред ни цом син 
та ко ђе ни је из дво јен из раз син чо ве чи ји, већ са мо бож ји (је ди но ро ђе ни, не бе-
ски) син, уз ко ји сто ји де фи ни ци ја зна че ња „Исус Хри стос”. Под од ред ни цом 
чов(ј)еч(и)ји у два ма Ма ти чи ним реч ни ци ма при дев је опи сан као (пра ви) 
од но сни: „ко ји се од но си на чо ве ка (обич но као на би о ло шку вр сту) и на ње гов 
ор га ни зам: ~ зуб, ~ ход, ~ ру ко тво ри на.” 

У RJA ZU при дев чов(ј)еч(и)ји опи сан је под од ред ни цом čo vječ ji, где се 
уз пр во зна че ње ме ђу при ме ри ма на шао и је дан са из ра зом син чо вје чиј из 
Је ван ђе ља по Ма те ју:

čo vječ ji „II. Zna či: što čo vje ku, jed no mu ili svi ma, pri pa da na ko ji god na čin, što 
on ima, što je u ńega, što on či ni, što do la zi od ńega, što se ńemu či ni i slič no.
1. što pri pa da čo vje ku kao bi ću ko je se raz li ku je od bo ga, an đe la i ži vo ti ńa ne gle-
de ći na to je li muš ko ili žen sko, mla do ili sta ro. a) o če lja de tu i što se kao če lja de 
po miš lja: […] Jer će do ći sin čo vje čij u sla vi oca svo je ga. Vuk, Mat. 16, 2. Sav rod 
zvjerińa i pti ca i bu bi na i ri ba pripitomļava se i pri pi to mio se ro du čo vje či je mu. 
Vuk, Jak. 3, 7.“ 

Под од ред ни цом sin (2. f. b.) да то је и зна че ње име ни це син уз при дев 
чо вјеч ји:

sin 2. f. „po krš ćan skom vjer skom uče nju sin je dru ga bo žan ska oso ba“... b) „u sve zi 
s raz li či tim atri bu ti ma, ta ko je sin bož ji, je di no ro đe ni sin bož ji, čo vje čan ski, ļudski, 
očin“: ... I ta da će ugle da ti si na čo vje či je ga, gdje ide na obla ci ma (Vuk, Lu ka 21, 
27) ...“. 

Да ље, под зна че њем 2. i. да ти су при ме ри из књигa про ро ка Је зе ки ља 
и Да ни ла у ко ји ма је из раз син чов(ј)еч(и)ји упо тре бљен у зна че њу „чо век”: 

2. i. „isto što čo vjek“ b) „u sve zi s raz li či tim pri dje vi ma kao atri bu ti ma, ta ko sre ćan, 
ne sre ćan, muš ki, čo vječ ji, čo vje čan ski, ne sa zna ni (ne svi je sni), ljud ski, opak, krut 
... …Si ne čo vje či ji, ho će li oži vje ti ove ko sti? (Da ni čić [Jez. 37, 3]) … bb) u plur. … 
Jer je ma lo vjer nih me đu si no vi ma čo vje či jim. Da ni čić psal. 12, 1 …”. 

Ви ди мо, да кле, да у до ма ћим опи сним (де скрип тив ним) реч ни ци ма при-
ме ре би блиј ског из ра за син чов(ј)еч(и)ји на ла зи мо је ди но у RJA ZU. По гле дом 
у не ке од по зна ти јих опи сних реч ни ка дру гих сло вен ских је зи ка, ко ји при-
па да ју на ро ди ма бли ске ду хов но сти и кул ту ре схва ће них у је дин ству Sla via 
Ort ho do xa, уо ча ва мо да је из раз спо ра дич но об ра ђи ван. Ме ђу пре гле да ним 
реч ни ци ма6, де таљ ни је об ја шње ње из ра за на ла зи мо у реч ни ку бЕРКОв (2000), 

6 У бу гар ском опи сном реч ни ку (АНдРЕйчИН 1996) из дво јен је под од ред ни цом син из раз 
син чо ве че ски у зна че њу „Исус Хри стос”. Из раз је по но вљен и код при де ва чо ве че ски, са озна-
ком ко ја упу ћу је на име ни цу син где је и да то зна че ње из ра за. У опи сним реч ни ци ма ма ке дон ског 
књи жев ног је зи ка (в. КОНЕсКИб. 1986; КОНЕсКИК. 2011) син чо ве чи ји ни је за бе ле жен као из раз 
– ни ти под од ред ни цом син ни ти под од ред ни цом чо ве чи ји. У опи сном реч ни ку бе ло ру ског је-
зи ка (Тсбм) не ма из ра за сын ча ла вечы (од би блиј ских из ра за дат је са мо би бли зам блудны сын), 
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у ко јем је из раз сын че ло ве ческый из дво јен и опи сан у сле де ћим зна че њи ма, 
слич но опи су ко ји да је RJA ZU: 1) чо век: „книжн. высок. в Вет хом За ве те обо-
рот ча сто обо зна ча ет про сто че ло ве ка: „И со шел Го сподь по смо треть го род 
и башню, ко торые стро и ли сыны че ло ве че ские” (Быт., 11, 5 и др.)” и 2) Исус 
Хри стос: „В Но вом за ве те так называ ет себя Ии сус Хри стос: „Ибо Сын че-
ло ве че ский при шел взыскать и спа сти по гиб шее (Лк., 19,10)” итд. 

3. лЕКсИчКОЗНАчЕњЕ бИблИјсКОгИЗРАЗАсин чов(ј)еч(и)јиУсРПсКОмјЕЗИКУ. 
Би блиј ски из раз син чов(ј)еч(и)ји у Ста ром за ве ту ја вља се у про роч ким 
књи га ма. У књи зи про ро ка Је зе ки ља из раз је ви ше пу та упо тре бљен (в. нпр. 
Јез. 2, 1; 2, 3; 2, 6; 3, 1; 3, 3–4; 3, 10; 3, 17; 3, 25; 6, 2; 24, 16; 33, 7; 43, 7 итд.), 
увек у об ли ку во ка ти ва, при обра ћа њу Све ви шњег про ро ку Је зе ки љу, нпр.: 

И ре че ми: Си не чо вјеч ји, уста ни на но ге да го во рим с то бом (Јез. 2, 1); Си не 
чо вјеч ји, окре ни ли це сво је пре ма го ра ма Изра и ље ви јем, и про ро куј про тив 
њих (Јез. 6, 2); Си не чо вјеч ји, ево ја ћу ти узе ти же љу очи ју тво јих злом, али 
не ту жи ни пла чи, ни ти су за ро ни (Јез. 24, 16); И те бе, си не чо вјеч ји, те бе 
по ста вих стра жа рем до му Изра и ље ву; слу шај, да кле, ри јеч из мо јих уста и 
опо ми њи их од ме не (Јез. 33, 7); И ре че ми: Си не чо вјеч ји, ово је мје сто при је-
сто ла мо је га и мје сто сто па но гу мо јих гдје ћу на ста ви ти усред си но ва изра-
и ље ви јех до ви је ка (Јез. 43, 7) итд.

Зна че ње у ко јем је из раз упо тре бљен при обра ћа њу Го спо да про ро ку Је-
зе ки љу од го ва ра кон тек сту у ко јем се из раз ко ри сти у мно жин ском об ли ку 
за озна ча ва ње љу ди уоп ште, што по твр ђу ју и при ме ри на дру гим ме сти ма 
у Ста ром за ве ту: 

На сва ком мје сту, гдје жи ве си но ви чо вје чи ји, зви је ри пољ ске и пти це не бе ске 
дао је у ру ку тво ју и по ста вио те [Навуходоносоре] Го спо да рем свих, ти си 
гла ва злат на (Дан. 2, 38); Бла го сло ви те, си но ви чо вје чи ји, Го спо да; пој те и 
пре у зно си те Га у вје ко ве (Дан. 3, 83).

У истом зна че њу „при пад ник људ ског ро да, чо век” упо тре бљен је овај 
из раз у јед ни ни у Књи зи про ро ка Да ни ла: 

И до ђе и ста де гдје ја бе јах, и кад до ђе, ужа снух се и па дох ни чи це. И ре че ми: 
Ра зу ми, си не чо вјеч ји, јер се ти че кра ја вре ме на ово ви ђе ње (Дан. 8, 17). 

Ме ђу тим, у сед мој гла ви исте књи ге из раз син чов(ј)еч(и)ји упо тре бљен је 
у зна че њу не бе ске чо ве ко ли ке (ан тро по морф не) пред ста ве ко јом се на ја вљу је 
до ла зак Ме си је: 

Ви дјех у ноћ ном ви ђе њу и, гле, са обла ци ма не бе ским као да до ла за ше Син 
Чо вје чи ји и да сти же до Стар ца данâ и пред Ње га би при ве ден (Дан. 7, 13).

а слич но је по сту пље но та ко ђе у ака де миј ском опи сном реч ни ку укра јин ског је зи ка (АТс), где 
под од ред ни цом син ни је из дво јен из раз син людський, већ је об ра ђен са мо из раз бо жий син. 
У реч ни ку Д. Н. Уша ко ва (2000) би блиј ски из раз сын че ло ве ческый об ра ђен је као из раз у зна-
че њу име но ва ња Ису са Хри ста: „Сын че ло ве че ский (ре лиг.) – один из эпи те тов Ии су са Хри ста”, 
док, на дру гој стра ни, у по след њем об ја вље ном до пу ње ном из да њу Оже го вље вог реч ни ка (ред. 
Л. И. Сквор цов) овај из раз ни је за бе ле жен (уп. ОжЕгОв 201728). У ве ли ком опи сном реч ни ку 
ру ског је зи ка С. А. Ку зње цо ва (2014) би блиј ски из раз сын че ло ве ческый из дво јен је и де фи ни-
сан под од ред ни цом сын на исти на чин као у реч ни ку Уша ко ва: „Сын че ло ве че ский (один из 
эпи те тов Ии су са Хри ста)”. 
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У сле де ћем сти ху исти по јам ис ка зан је за ме ни цом: 
И да де Му се власт и част и цар ство, и сви на ро ди и пле ме на и је зи ци да Му 
слу же; власт Ње го ва је власт вјеч на, ко ја не ће про ћи, и цар ство Ње го во не ће 
се раз ру ши ти (Дан. 7, 14). 

Се ман тич ка раз ли ка у од но су на прет ход ну упо тре бу овог из ра за, у 7. 
гла ви књи ге про ро ка Да ни ла мар ки ра на је и пра во пи сним обе леж јем, бу ду ћи 
да су ов де оба кон сти ту ен та на пи са на ве ли ким по чет ним сло вом: „Син Чо-
вје чи ји“. Зна че ње из ра за син чов(ј)еч(и)ји у 7. гла ви књи ге про ро ка Да ни ла 
пред ста вља ва жно пи та ње, на ро чи то у хри сто ло шком раз во ју ме си јан ске 
иде је ко ја сво ју пу но ћу до би ја у Но вом за ве ту. Хри шћан ско по и ма ње по ме-
ну те ан тро по морф не пред ста ве озна че не из ра зом син чов(ј)еч(и)ји осми шља ва 
се по ве шћу о Ису су Хри сту ко ју су све ти Оци ту ма чи ли као про ро штво о 
Хри сто вим до ла сци ма: пр ви пут као пот пу ног чо ве ка, а дру ги пут као оно га 
чо ве ка ко ји је ви ђен ка ко до ла зи са обла ци ма не бе ским (в. ТАТАлОвИћ 2017: 50). 
О то ме вла ди ка Ни ко лај у Охрид ском про ло гу пи ше сле де ће: „Он [Данило] 
би под јед на ко ве сник Бо га жи вог и је ди ног и ви до ви ти от кри вач Тај ни Бож јих 
[…] Глав ни пред мет ње го вих про ри ца ња је сте Хри стос Го спод. Хри стос ће 
до ћи и сру ши ти идо ло по клон ство по свој зе мљи. […] Ве ли ки про рок Бож ји 
Да нил про ре као је и вре ме, тач но вре ме, до ла ска у свет Го спо да Ису са” (вЕ-
лИмИРОвИћ 2008: 945, у Бе се ди о Да ни лу про ро ку). Па ра ле лу од но сно алу зи ју 
на Да ни ло вог си на чов(ј)еч(и)јег на ла зи мо и у је ван ђељ ском тек сту:

И та да ће се по ка за ти знак Си на Чо вје чи је га на не бу; и та да ће про пла ка ти 
сва пле ме на на зе мљи; и угле да ће Си на Чо вје чи је га гдје до ла зи на обла ци ма 
не бе ским са си лом и сла вом ве ли ком (Мт. 24, 30), или у сле де ћем сти ху: Али ја 
[Исус Христос] вам ка жем: од са да ће те ви дје ти Си на Чо вје чи је га гдје сје ди 
с де сне стра не Си ле и до ла зи на обла ци ма не бе ским (Мт. 26, 64) итд. 

У Но вом за ве ту из раз син чов(ј)еч(и)ји, као што смо на по чет ку већ ис-
та кли, упо тре бљен је ви ше од осам де сет пу та7, при че му из раз до след но 
ко ри сти Исус Хри стос ка да го во ри о се би, нпр.: 

И при сту пив ши је дан књи жев ник ре че му: Учи те љу, ићи ћу за то бом куд год 
по ђеш. | Ре че му Исус: Ли си це има ју ја ме и пти це не бе ске гни је зда, а Син Чо-
вје чи ји не ма гдје гла ву за кло ни ти (Мт. 8, 19‒20); И ако ре че ко ри јеч про тив 
Си на Чо вје чи је га, опро сти ће му се; а ко ји ре че про тив Ду ха Све то га, не ће му 
се опро сти ти ни у ово ме ви је ку ни у бу ду ћем (Мт. 12, 32); Јер као што је Јо на 
био у утро би ки то вој три да на и три но ћи, та ко ће и Син Чо вје чи ји би ти у 
ср цу зе мље три да на и три но ћи (Мт. 12, 40); Јер ће до ћи Син Чо вје чи ји у сла ви 

7 У си ноп тич ким је ван ђе љи ма по ја вљи ва ња овог из ра за обич но се свр ста ва ју у три 
гру пе (в. Енц. пра восл.): 1) ис ка зи у ко ји ма Исус го во ри о сво јој са да шњој де лат но сти то ком 
сво је ово зе маљ ске слу жбе (нпр. Мт. 8, 20; 9, 6; 12, 32; 18, 11; Мк. 2, 10; 2, 28; Лк. 7, 34; 9, 56; 9, 
58; 19, 10), 2) ис ка зи у ко ји ма Исус го во ри о сво јем пред сто је ћем стра да њу и(ли) вас кр се њу 
(нпр. Мт. 12, 40; 17, 12; Мк. 8, 31; 9, 9; 14, 21 (2х); 14, 41; Лк. 5, 24; 9, 22; 17, 22; 22, 22; 22, 48 
итд.), као и 3) ис ка зи у ко ји ма го во ри о сво јој бу ду ћој де лат но сти као су ди је и спа си те ља о 
дру гом до ла ску (нпр. Мт. 13, 41‒42; 24, 44; 25, 13; 25, 31; 26, 64; Мк. 8, 38; 13, 26; 14, 62; Лк. 9, 
26; 12, 8; 22, 69 итд.). У Је ван ђе љу по Јо ва ну из раз „Син Чо вјеч ји” има ши ру упо тре бу, где до 
из ра жа ја до ла зе ис ка зи ко ји го во ре о уз ви ше њу Си на Чо ве чи је га, што има дво стру ку алу зи ју, 
на крст и на уз ви ше ње у сла ви (Јн. 3, 14; 8, 28; 12, 34) (в. ЕНц.ПРАвОсл.).
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Оца сво је га са ан ђе ли ма сво јим, и та да ће уз вра ти ти сва ко ме по дје ли ма ње-
го вим (Мт. 16, 27); Али ка жем вам да је Или ја већ до шао, и не по зна ше га, не го 
учи ни ше с њи ме што хтје до ше; та ко ће и Син Чо вје чи ји по стра да ти од њих 
(Мт. 17, 12); И по че их [ученике] учи ти да Син Чо вје чи ји тре ба мно го да по стра-
да, и да ће га од ба ци ти стар је ши не и пр во све ште ни ци и књи жев ни ци, и да ће 
га уби ти, и да ће по сли је три да на вас кр сну ти (Мк. 8, 31); Јер ко се по сти ди 
ме не и мо јих ри је чи у ро ду ово ме пре љу бо твор ном и гр је шном, и Син ће се Чо-
вје чи ји по сти дје ти ње га кад до ђе у сла ви Оца сво је га са све тим ан ђе ли ма (Мк. 
8, 38); Ево иде мо го ре у Је ру са лим, и Син Чо вје чи ји би ће пре дан пр во све ште-
ни ци ма и књи жев ни ци ма, и осу ди ће га на смрт, и пре да ће га не зна бо шци ма 
(Мк. 10, 33); Али да зна те да власт има Син Чо вје чи ји на зе мљи опра шта ти 
гри је хе, – ре че од у зе то ме: Те би го во рим, уста ни и узми одар свој и иди до му 
сво ме (Лк. 5, 24); Јер као што му ња си не с не ба, и оба сја све што је под не бом, 
та ко ће би ти и Син Чо вје чи ји у Дан свој (Лк. 17, 24); И као што Мој сеј по ди же 
зми ју у пу сти њи, та ко тре ба да се по диг не Син Чо вје чи ји (Јн. 3, 14); Тру ди те 
се не за је ло ко је про ла зи, не го за је ло ко је оста је за жи вот вјеч ни, ко је ће вам 
да ти Син Чо вје чи ји, јер ово га по твр ди Бог Отац (Јн. 6, 27) итд.

Из ван је ван ђе ља, у сед мој гла ви Де ла апо стол ских (Дап. 7, 56) из раз Син 
Чо вје чи ји ко ри сти ар хи ђа кон Сте фан да њи ме озна чи Го спо да Ису са Хри ста: 
И ре че: Ево, ви дим не бе са отво ре на и Си на Чо вје чи је га гдје сто ји с де сне 
стра не Бо гу. У По сла ни ци све тог апо сто ла Па вла Је вре ји ма (Је вр. 2, 6) на ла зи 
се ци тат из Пс. 8, 4: Не ко пак не гдје по свје до чи го во ре ћи: Шта је чо вјек да га 
се сје ћаш, или син чо вје чи ји да га по хо диш? У От кри ве њу све то га Јо ва на Бо-
го сло ва да та је алу зи ја на Дан. 7, 13, чи ме се и на овом ме сту син чов(ј)еч(и)ји 
из Да ни ло ве књи ге озна ча ва као на ја ва до ла ска ме си је Ису са Хри ста: И 
[видјех] усред се дам сви јећ ња ка Не ко га на лик на Си на чо вје чи је га, об у че на 
у ду гач ку ха љи ну, и опа са на по пр си ма по ја сом злат ним (Отк. 1, 13).

У Би бли ји се, уз из раз син чов(ј)еч(и)ји, ко ри сте и дру ги на зи ви за име-
но ва ње Ису са Хри ста, ме ђу ко ји ма је нај ра спро стра ње ни ји из раз син бож(и)ји. 
Дру ги члан Сим во ла ве ре за Си на Бо жи јег ка же да је од Оца ро ђен пре свих 
ве ко ва, ро ђен а не ство рен, јед но су шан са Оцем, кроз ко га је све по ста ло. У 
те о ло ги ји пре о вла ђу је ту ма че ње по ко јем се два из ра за у истом зна че њу у 
Но вом за ве ту упо тре бља ва ју са мо са том раз ли ком ко их упо тре бља ва и ко 
шта же ли њи ма да на гла си (в.ЕНц.ПРАвОсл.). Бу ду ћи да је Исус Хри стос пра-
ви Бог, пра ви Син Бо жи ји, апо сто ли и не ки дру ги су га на зи ва ли тим име ном. 
Али, с дру ге стра не, Исус је и чо век, што је же лео на ро чи то да ис так не на-
зи ва ју ћи се Си ном Чо ве чи јим, тј. чо ве ком. Од го вор на пи та ње за што је Исус 
се бе звао Си ном чо вје чим (ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου; Fi li us ho mi nis), тј. за што се 
Исус на звао чо ве ко вим си ном ка да је то исто сва ки дру ги чо век био, ар хи ман-
дрит Ју стин об ја шња ва ова ко: „Тре ба ло је да Он, ко ји је узео на Се бе да уни-
шти грех и спа се чо ве ка од смр ти, по ста не чо век, што је и по стао, да би грех 
био са тр вен чо ве ком и чо век се спа сао смр ти. Ло гос je ра ди то га по стао 
чо век, и Син Бож ји — Си ном чо веч јим, да би чо век, сје ди нив ши се са Си ном 
Бож јим и до бив ши уси но вље ње, по стао Си ном Бож јим“ (ПОПОвИћ 2004: 19). 
Ни је ли овом тврд њом ар хи ман дри та Ју сти на да је Ло гос по стао оте ло тво ре ним 
Си ном чо веч јим да то об ја шње ње зна че ња би блиј ског из ра за син чов(ј)еч(и)ји 
ко је при мар но на ла зи мо у Ста ром за ве ту: „при пад ник људ ског ро да, чо век 
уоп ште”? По сма тра но са ста но ви шта Хри сто вог але го рич ног го во ре ња, син 
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чов(ј)еч(и)ји има то зна че ње, али из угла са мог је ван ђе ља упу ће ног вер ни-
ци ма, син чов(ј)еч(и)ји је са мо и ме но ва ње Го спо да Ису са Хри ста. Ар хи ман-
дрит Ју стин у ду ху уче ња све тих ота ца об ја шња ва свр ху по ја вљи ва ња Си на 
Чо ве чи јег: „Да чо век ни је про пао, Син чо веч ји не би до шао. Бог Ло гос по-
ста де те ло да би кроз ње го во ова пло ће ње на ше те ло мо гло по сти ћи сје ди-
ње ње са Бо гом Ло го сом. Го спод наш Исус Хри стос ра ди то га је и до шао: да 
из ме ни, пре о бра зи, об но ви, пре са зда […] при ро ду, ову ду шу ко ја је услед 
пре сту па ис ква ре на стра сти ма” (ПОПОвИћ 2004: 23). 

За из раз син чов(ј)еч(и)ји ар хи ман дрит Ју стин на во ди и ово об ја шње ње, 
у ко јем се осве тља ва лек сич ко зна че ње са мог при де ва чо ве чи ји: „Бу ду ћи 
Си ном Бож јим, Он по ста де Си ном чо веч јим ова пло тив ши се од све те Де ве 
и не на пу стив ши лич но свој ство” (ПОПОвИћ 2004: 27). Пре ма овом ту ма че њу, 
при дев чов(ј)еч(и)ји има зна че ње по ре кла, по ти ца ња: „ко ји по ти че од чо ве ка”. 
Да је Го спод Исус Хри стос исти ни ти чо век „ви ди се и по то ме, што је у Еван-
ђе љу за бе ле же но да је Спа си тељ осам де сет и че ти ри пу та на звао се бе Си ном 
чо веч јим, што ни из бли за ни је слу чај са ма ко јим дру гим на зи вом ко ји је се би 
Го спод при пи си вао. […] Го спод Исус се на зи ва Си ном чо веч јим за то што је 
ро ђен од же не по те лу, ма да је као Ло гос — Бог” (ПОПОвИћ 2004: 77; 96). 

Ов де да та об ја шње ња ар хи ман дри та Ју сти на о сми слу из ра за син чов(ј)е-
ч(и)ји у Но вом за ве ту зна чај на су за раз у ме ва ње и ин тер пре ти ра ње кон цеп та 
син чов(ј)еч(и)ји,8 као и за лек сич ко зна че ње са мог из ра за. При ме ри из би блиј-
ског тек ста и те о ло шка по ја шње ња из ра за син чов(ј)еч(и)ји у до ма ћој бо го слов-
ској на у ци упу ћу ју на то да се мо же го во ри ти о два кон цеп ту ал на сми сла: 
1. син чо ве чи ји је ’чо век’ и 2. Син Чо ве чи ји је ’ме си ја’, али о три ма лек сич ким 
зна че њи ма ко ја се у реч ни ку мо гу по себ но из дво ји ти: 1. „људ ско би ће, чо век” 
(нпр. Јез. 43, 7), 2. „чо ве ко ли ка (ан тро по морф на) пред ста ва ко јом се на ја вљу-
је до ла зак Ме си је” (Дан. 7, 13) и 3. Исус Хри стос (Мт. 12, 40; 13, 41‒42; Дап. 
7, 56 итд.). Оба кон цеп ту ал на сми сла су ва жна и ме ђу соб но ис пре пле те на у 
се ман тич ком са др жа ју из ра за син чов(ј)еч(и)ји, што се нај бо ље уо ча ва у упо-
тре би из ра за за озна ча ва ње са мог Го спо да Ису са Хри ста, ко ји је исто вре ме но 
ме си ја (алу зи ја на Дан. 7, 13), али и људ ско би ће.

4. лЕКсИКОгРАфсКИПОсТУПАК(јЕдАНОдмОгУћИХНАчИНАОбРАдЕбИблИјсКОг
ИЗРАЗАсин чо в(ј)е ч(и) јиУОПИсНОм(дЕсКРИПТИвНОм)РЕчНИКУсАвРЕмЕНОгсРПсКОг
јЕЗИКА). Без об зи ра на то о ко јем оби му реч ни ка де скрип тив ног ти па је реч, 
тј. да ли се ра ди о јед но том ном или пак о ви ше том ном реч ни ку, са ма де фи-
ни ци ја зна че ња би блиј ског из ра за син чов(ј)еч(и)ји об ра ди ла би се пре ма по-
ступ ку ко ји се при ме њу је при лек си ко граф ској об ра ди из ра за у на шим нај-
зна чај ни јим реч ни ци ма срп ског је зи ка, као што су, нпр., РМС, РСА НУиРСЈ. 
Пре ма уста ље ном по ступ ку, би блиј ски из раз син чов(ј)еч(и)ји тре ба из дво ји ти 
и де фи ни са ти под име нич ком реч ју, тј. од ред ни цом син, у по себ ном одељ ку 
озна че ним скра ће ни цом изр.(ази). У за ви сно сти од оби ма реч ни ка, лек си ко граф 
би уз де фи ни ци ју зна че ња дао и јед ну или ви ше по твр да у при ме ри ма у ко ји-

8 Под кон цеп том ов де под ра зу ме ва мо сам те о ло шки по јам и ње го во спе ци јал но (тер-
ми но ло шко) зна че ње.
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ма се кон крет но зна че ње ре а ли зу је, или би пак из о ста вио на во ђе ње при ме ра 
као илу стра ци ју уко ли ко би се ра ди ло о ма њем оби му реч ни ка. 

Ана ли за лек сич ког зна че ња из ра за син чов(ј)еч(и)ји по ка за ла је да се у 
лек си ко граф ском опи су мо гу из дво ји ти три зна че ња овог из ра за, што ће мо 
пред ста ви ти на сле де ћи на чин: 

НАслОвРЕчНИчКОгчлАНКА, тј. ОдРЕдНИцА: син
ОдЕљАКРЕчНИчКОгчлАНКА: Изр(ази). син чов(ј)еч(и)ји библ.9 1. „људ ско 

би ће, чо век”. – И ре че ми: Си не чо вјеч ји, ово је мје сто при је сто ла мо је га и 
мје сто сто па но гу мо јих гдје ћу на ста ви ти усред си но ва изра и ље ви јех до ви-
је ка (Јез. 43, 7). Бла го сло ви те, си но ви чо вје чи ји, Го спо да; пој те и пре у зно си-
те Га у вје ко ве (Дан. 3, 83). Чи та ју ћи мо же те схва ти ти мо је по зна ва ње тај не 
Хри ста, ко ја у дру гим на ра шта ји ма ни је би ла об зна ње на си но ви ма чо вје чи-
јим, ка ко се са да Ду хом от кри ње го вим све тим апо сто ли ма и про ро ци ма (Еф 
3, 4–5) итд. 

2. (Син Чов(ј)еч(и)ји) (јд.)) „пре ма хри шћан ском уче њу не бе ска чо ве ко-
ли ка, ан тро по морф на пред ста ва бу ду ћег Ме си је”. – Ви дјех у ноћ ном ви ђе њу 
и, гле, са обла ци ма не бе ским као да до ла за ше Син Чо вје чи ји и да сти же до 
Стар ца данâ и пред Ње га би при ве ден. И да де Му се власт и част и цар ство, 
и сви на ро ди и пле ме на и је зи ци да Му слу же; власт Ње го ва је власт вјеч на, 
ко ја не ће про ћи, и цар ство Ње го во не ће се раз ру ши ти (Дан. 7, 13–14). 

3. (Син Чов(ј)еч(и)ји) (јд.)) „Исус Хри стос”; исп. Син Бож(и)ји. – Јер као 
што је Јо на био у утро би ки то вој три да на и три но ћи, та ко ће и Син Чо вје чи-
ји би ти у ср цу зе мље три да на и три но ћи (Мт. 12, 40). По сла ће Син Чо вје чи ји 
ан ђе ле сво је, и са бра ће из цар ства ње го ва све са бла зни и оне ко ји чи не бе за-
ко ње. / И ба ци ће их у пећ ог ње ну; он дје ће би ти плач и шкр гут зу ба (Мт. 13, 
41‒42). И ре че: Ево, ви дим не бе са отво ре на и Си на Чо вје чи је га гдје сто ји с 
де сне стра не Бо гу (Дап. 7, 56) итд.

Би блиј ски из раз син чов(ј)еч(и)ји тре ба ло би на ве сти и под при дев ском 
од ред ни цом чов(ј)еч(и)ји, ко ри сте ћи тзв. упу ћи вач ку де фи ни ци ју ко ја ће ко-
ри сни ка реч ни ка упу ти ти на од ред ни цу син, у чи јем је члан ку из раз опи сан. 
Има ју ћи у ви ду ду бљи те о ло шки сми сао са мог из ра за у ње го вом хри шћан-
ском по и ма њу, од но сно ње гов те о ло шки кон цепт о Ису су Хри сту као о Бож-
јем по сла ни ку, тј. ме си ји и чо ве ку исто вре ме но, лек сич ко зна че ње при де ва 
чов(ј)еч(и)ји има од но сно-при свој ну ком по нен ту у сво ме са др жа ју, бу ду ћи 
да се њи ме, по ред зна че ња на ко га се не што од но си, озна ча ва и при пад ност, 
од но сно по ти ца ње (по ре кло) не ко га: „ко ји се од но си на чо ве ка, ко ји је у ве зи са 
чо ве ком и ње го вом при ро дом, ко ји по ти че од чо ве ка“, нпр. Син Бо жи ји […] 
по ста де Си ном чо веч јим ова пло тив ши се од све те Де ве (ПОПОвИћ 2004: 27). 

5. ЗАКљУчАК. На осно ву ана ли зе упо тре бе из ра за син чов(ј)еч(и)ји у би-
блиј ском тек сту на са вре ме ном срп ском књи жев ном је зи ку, као и уви да у 
те о ло шке ин тер пре та ци је ње го вог зна че ња, за кљу чу је мо да из раз за др жа ва 
при мар на би блиј ска зна че ња не за ви сно од то га да ли се ја вља у би блиј ском 

9 Ква ли фи ка тор библ. на ве ли смо као озна ку да је реч о из ра зу ко ји при мар но по ти че 
из Би бли је и ис кљу чи во се у би блиј ском кон тек сту упо тре бља ва. Пред ла же мо, та ко ђе, да се 
овај ква ли фи ка тор уве де у из ра ду опи сног реч ни ка срп ског је зи ка. 
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или не ком дру гом тек сту. Са ста но ви шта лек сич ког зна че ња и лек си ко гра фи-
је, у реч ни ку опи сног (де скрип тив ног) ти па мо гу се из дво ји ти три зна че ња 
овог из ра за: 1. „људ ско би ће, чо век”, 2. „чо ве ко ли ка (ан тро по морф на) пред-
ста ва ко ја на ја вљу је до ла зак Ме си је” и 3. Исус Хри стос. По ред из дво је них 
зна че ња, лек си ко граф ски опис у реч ни ку оп ште га ти па тре ба ло би да об у хва-
ти и дру ге је зич ке осо би не овог из ра за ко је се по ка зу ју ре ле вант ним за од ре-
ђе ње ње го вог лек сич ког зна че ња. Ана ли за је по ка за ла да се у за ви сно сти од 
лек сич ког са др жа ја из раз упо тре бља ва у јед ном или пак у оба гра ма тич ка 
бро ја. У зна че њу „при пад ник људ ског ро да, чо век” из раз се не рет ко упо тре-
бља ва и у мно жин ском об ли ку, нпр.: А Го спод си ђе да ви ди град и ку лу, што 
зи да ху си но ви чо вје чи ји (Пост. 11, 5), док се са мо у об ли ку јед ни не овај из раз 
упо тре бља ва у 7. гла ви књи ге про ро ка Да ни ла и у Но вом за ве ту. За тим, упо-
тре ба ве ли ког сло ва у пи са њу та ко ђе је усло вље на зна че њем из ра за, што се као 
по да так мо же на ве сти уз де фи ни ци ју зна че ња. Бу ду ћи да из раз при мар но 
при па да Би бли ји, упо тре ба од го ва ра ју ћег ква ли фи ка то ра („библ.”) уз лек-
си ко граф ску де фи ни ци ју бли же од ре ђу је функ ци о нал но стил ски ста тус ове 
лек сич ке је ди ни це. По ред при ме ра из Би бли је као при мар ног из во ра, при ме-
ри за лек си ко граф ску об ра ду мо гу се црп сти и из до ма ће те о ло шке ли те ра ту ре 
у ко јој се по ја шња ва зна че ње и упо тре ба из ра за син чов(ј)еч(и)ји. 
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Вла дан Йова но вич

БИ БЛЕЙСКОЕ ВЫРА ЖЕ НИЕ СИН ЧОВ(Ј)ЕЧ(И)ЈИ  
С ТОЧ КИ ЗРЕ НИЯ СЕРБ СКОЙ ТОЛ КО ВОЙ ЛЕК СИ КО ГРА ФИИ

Р е з ю м е 

Языко вой ана лиз би блейско го выра же ния син чов(ј)еч(и)ји про во дился в этой 
статье, чтобы найти спо соб его об ра бот ки в тол ко вом сло ва ре серб ско го языка. 
Би блейское выра же ние син чов(ј)еч(и)ји, на ходящее ся в кни гах Вет хо го и Но во го 
За ве тов, проч но связа но с би блейским кон тек стом, не за ви си мо от то го, бу дет ли это 
Би блия или любой текст, в ко то ром этов ыра же ние ис пользу ется. С точ ки зре ния 
струк туры, этот обо рот является ин ва ри антным, за исключе ни ем то го, что в од ном 
из зна че ний, ког да он упо ми на ется как «член че ло ве че ско го ро да, че ло век», он 
ис пользу ется и во мно же ствен ном чи сле. Ана лиз лек си че ско го зна че ния би блейско го 
выра же ния син чов(ј)еч(и)ји по ка зал, что в лек си ко гра фи че ском опи са нии мо жно 
выде лить три зна че ния: 1. «че ло век», 2. (ед.) «со гла сно хри сти ан ско му уче нию: 
ан тро по морф ное явле ние, объявляющее бу дущег о Мес сию» и 3. (ед.) «в Но вом 
За ве те так называ ет себя Ии сус Хри стос». При меры из би блейско го тек ста и бо го-
слов ские ин тер пре та ции обо ро та син чов(ј)еч(и)ји, ко торые мы на хо дим в оте че-
ствен ной бо го слов ской на у ке, од но вре мен но по слу жат и пер во и сточ ни ка ми для 
его лек си ко гра фи че ской об ра бот ки в сло ва ре тол ко во го ти па.

Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ (При мље но: 28. мар та 2019;
Ђу ре Јак ши ћа 9, 11000 Бе о град, Ср би ја  при хва ће но: 17. ма ја 2019)
Vla dan.Jo va no vic @isj.sa nu.ac .rs 

96 ВЛА ДАН ЈО ВА НО ВИЋ



UDC 811.163.41’371
UDC 81’27
Изворни научни рад

Ма ри ја Сте фа но вић

ЕТ НО ЛИН ГВИ СТИЧ КИ ОПИС КОН ЦЕП ТА ЗДРА ВЉЕ  
У СРП СКОМ ЈЕ ЗИ КУ*

Ме то дом ког ни тив но се ман тич ке ана ли зе ко ја се ко ри сти у сло вен ској ет но лин гви-
сти ци ана ли зи ра ни су срп ски лек си ко граф ски и па ре ми о ло шки ма те ри јал и по да ци из 
ан ке та са два ци ља: да се фор му ли ше ког ни тив на де фи ни ци ја кон цеп та здра вље и да се 
про ве ри ко ји на чи ни кон цеп ту а ли за ци је здра вља су пред ста вље ни у срп ском је зи ку и 
кул ту ри. Утвр ђе но је да се је зич ка сли ка све та ко ју да је са вре ме ни ма те ри јал до не кле 
раз ли ку је од оне ко ја је по сто ја ла у вре ме ка да су за пи са не по сло ви це и из ре ке, што је 
усло вље но про ме на ма у на чи ну жи во та, а по твр ђе но је и да се сва три на чи на кон цеп ту-
а ли за ци је здра вља ко ји се ве зу ју за ин до е вроп ске је зи ке (здра вље као це лост, као чвр сти-
на и као жи вот на си ла) ре а ли зу ју у срп ском је зи ку. 

Кључ не ре чи: кон цепт здра вље, је зич ка сли ка све та, ет но лин гви сти ка, ког ни тив на 
де фи ни ци ја, срп ски је зик.

Thro ugh the met hods of cog ni ti ve-se man tic analysis used in Sla vic et hno lin gu i stics, this 
pa per analyzes Ser bian le xi co grap hic and pa ro e mi o lo gi cal ma te ri als and da ta from qu e sti on na i res 
with two go als in mind: to for mu la te a cog ni ti ve de fi ni tion of the con cept of he alth, and to study 
the me ans of the con cep tu a li za tion of he alth as re pre sen ted in the Ser bian lan gu a ge and cul tu re. 
It is esta blis hed that the lan gu a ge pic tu re of the world of fe red by mo dern ma te ri als dif fers 
so mew hat from that which exi sted at the ti me when the sayings and pro verbs we re writ ten 
down; this is ca u sed by chan ges in the style of li fe. It is furt her con fir med that all three me ans 
of con cep tu a li za tion cha rac te ri stic for In do-Eu ro pean lan gu a ges (he alth as who le ness, as 
hard ness, and as a li fe for ce) are ex pres sed in the Ser bian lan gu a ge. 

Keywords: con cept of he alth, the lan gu a ge pic tu re of the world, et hno lin gu i stics, cog ni ti ve 
de fi ni tion, the Ser bian lan gu a ge.

I.УвОд.Ре зул та ти ког ни ти ви стич ки усме ре них ис тра жи ва ња, пре све га 
у пси хо ло ги ји и лин гви сти ци, ука за ли су на то да је зик ни је са мо сред ство за 
ко му ни ка ци ју, већ да је ње го ва уло га знат но ком плек сни ја, по што он исто вре-
ме но и чу ва спе ци фич на зна ња ко ја по сто је у је зич ко-кул тур ној за јед ни ци, 
и омо гу ћу је осми шља ва ње и сти ца ње но вих уз по моћ раз ли чи тих ме ха ни-
за ма про ши ри ва ња зна че ња лек се ма, пре све га ме та фо ре и ме то ни ми је. Је зик 
та ко ђе обез бе ђу је при ступ овим зна њи ма пу тем ана ли зе је зич ких је ди ни ца. 
По што се, за раз ли ку од мен тал них са др жа ја, оне мо гу не по сред но про у ча-
ва ти, је зич ке је ди ни це пред ста вља ју дра го цен из вор за схва та ње на чи на на 
ко ји се ин фор ма ци је о све ту ко ји нас окру жу је ту ма че и пре но се не са мо 
ме ђу са вре ме ни ци ма – чла но ви ма за јед ни це, већ и кроз вре ме. 

Ког ни тив на де фи ни ци ја, ка ко је по сма тра ју пред став ни ци лу блин ске 
ет но лин гви стич ке шко ле ко ју пред во ди Ј. Барт мињ ски, пред ста вља су штин ски 
ва жан еле мент при ли ком ре кон струк ци је је зич ке сли ке све та1. Она де фи ни ше 

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

1 Је зич ка сли ка све та (ЈСС) је нео п ход но су бјек тив на пред ста ва о све ту око нас, и на ста ла 
је као ре зул тат ког ни тив не об ра де не по сред них ис ку ста ва и ра ни је сте че них ин ди ви ду ал них и 



мен тал ни обје кат (по јам) и тре ба да од го во ри на не ко ли ко пи та ња: ка ко обич-
ни из вор ни го вор ни ци раз у ме ју реч ко јом се име ну ју обје кат или по ја ва, без 
об зи ра на „ака дем ску” или „на уч ну” де фи ни ци ју, ка ко оце њу ју по ја ву или 
објект на зван да том реч ју, ко је су њи хо ве нај ва жни је осо би не, ка ко на ста ју, 
од ко јих де ло ва се са сто је, са ка квим објек ти ма су нај че шће по ве за не, ко ју 
уло гу има ју итд. На тај на чин до ла зи се до кон вен ци о нал не сли ке кон цеп та, 
из ра же не уз по моћ сва ко днев ног (не на уч ног) је зи ка у об ли ку ре че ни це или 
тек ста. Ова ква де фи ни ци ја тре ба да бу де у скла ду са зна њи ма о са др жа ју и 
струк ту ри пој ма ко ји ма вла да про се чан при пад ник лин гво кул тур не за јед-
ни це (в. bartmIńsKI 2018: 754–755).

Ве о ма ва жно за ког ни тив ну де фи ни ци ју је екс пли цит но ука зи ва ње на 
из во ре на осно ву ко јих се она фор ми ра, од но сно сва ки де таљ ко ји се уно си 
у де фи ни ци ју мо ра би ти за сно ван на је зич ком ма те ри ја лу. Сто га се у ког ни-
тив ној ет но лин гви сти ци ана ли зи ра ју по да ци из нај ма ње три из во ра: је зич ког 
си сте ма (у прак си су то нај че шће по да ци из јед но је зич ких и дво је зич ких реч-
ни ка, реч ни ка си но ни ма, ан то ни ма, из де ри ва ци о ног гне зда и сл.), из ти пи-
зи ра них ан ке та ко је по пу ња ва ју са вре ме ни го вор ни ци2 и из ра зно вр сних 
тек сто ва, укљу чу ју ћи по сло ви це и из ре ке као ми ни мал не тек сто ве.3 

По што је у срп ском је зи ку лек се ма здра вље ви ше знач на, а при дев здрав 
од но си се не са мо на жи ва би ћа, већ и на објек те, овај рад има ви ше ци ље ва: 
да пред ста ви ана ли зу је зич ког ма те ри ја ла на на чин аде ква тан за фор му ли са-
ње ког ни тив не де фи ни ци је здра вља у ет но лин гви стич ком кљу чу, да про ве ри 
на чи не кон цеп ту а ли за ци је здра вља (и бо ле сти као ње го ве су прот но сти) у 
срп ском је зи ку и кул ту ри и да, на осно ву ма те ри ја ла из збир ке Ву ко вих по-
сло ви ца и из ре ка у ко ји ма се го во ри о здра вљу и бо ле сти, пред ста ви сли ку 
на чи на на ко ји су се здра ви љу ди, бо лест и бо ле сни ци по сма тра ли у вре ме 
ка да су оне за пи са не (пр ва по ло ви на де вет на е стог ве ка). 

Кор пус за ово ис тра жи ва ње су реч нич ке де фи ни ци је и илу стра тив ни 
ма те ри јал ко ји се да је за лек се ме са ко ре ном здрав- у Реч ни ку срп ско хр ват-
ског књи жев ног и на род ног је зи ка (РСА НУ) и Реч ни ку срп ско хр ват ско га 
књи жев ног је зи ка (РМС), као и у Си сте мат ском реч ни ку срп ско хр ват ско га 
је зи ка Р. Јо ва но ви ћа и Л. Ата нац ко ви ћа (СР) и Реч ни ку си но ни ма (РС) П. Ћо-
си ћа.4 По дат ке о тра ди ци о нал ном по гле ду на здра вље и бо лест ре кон стру-
и са ли смо на осно ву ма те ри ја ла из збир ке по сло ви ца Ву ка Стеф. Ка ра џи ћа 

ко лек тив них зна ња о објек ти ма у нај ши рем сми слу те ре чи, а из ра же на је је зич ким сред стви ма. 
О ЈСС као тер ми ну у ет но лин гви сти ци в. бАРТмИњсКИ(2011: 41–69), а о ра зли ци из ме ђу ког ни-
тив не и је зич ке сли ке све та в. ПОПОвА–сТЕРНИН(2007: 50–66). 

2 Од ис пи та ни ка се тра жи да од го во ре на пи та ње шта је су шти на Х, или ка кав је по 
њи хо вом ми шље њу „пра ви” Х. У овом слу ча ју, пи та ње на ан кет ном ли сту би ло је: Шта је, по 
Ва шем ми шље њу, су шти на пој ма здра вље у срп ском је зи ку? Ис пи та ни ци су би ли сту ден ти, 
а у струк ту ри су под јед на ко за сту пље ни при пад ни ци оба по ла. По ло ви на ан ке ти ра них сту ди ра 
дру штве но-ху ма ни стич ке и умет нич ке, а по ло ви на при род не и тех нич ке на у ке. У ан ке ти коју 
ов де ана ли зи ра мо уче ство ва ло је 120 сту де на та, а спро ве де на је на Уни вер зи те ту у Но вом Са ду 
то ком 2017/18. школ ске го ди не. 

3 О ког ни тив ној де фи ни ци ји ви ше в.бАРТмИњсКИ (2011: 41–69) и bartmIńsKI(2018). 
4 По што је у фо ку су на шег ис тра жи ва ња кон цепт здра вља, из истих реч ни ка пре у зе ли 

смо са мо не ке од по да та ка за лек се му бо лест ко ји слу же као фон за про јек то ва ње еле ме на та 
кон цеп та здра вља. 

98 МА РИ ЈА СТЕ ФА НО ВИЋ



(1849)5 у ко ји ма су при сут не лек се ме са ко ре ном здрав-, као и оне ко је екс пли-
цит но са др же на зи ве бо ле сти или се ти чу бо ле сти, здра вља или ле че ња. У 
скла ду са ме то до ло ги јом ког ни тив не ет но лин гви сти ке, у ана ли зу укљу чу је мо 
и иза бра не по дат ке до би је не ан ке ти ра њем са вре ме них го вор ни ка срп ског 
је зи ка, ко ји су го во ри ли о су шти ни пој ма здра вље6. 

II. ПРЕмАКОгНИТИвНОјдЕфИНИцИјИЗдРАвљА
1.вРЕдНОвАњЕЗдРАвљА.Здра вље је уни вер зал на вред ност нај ви шег ран га7, 

те оче ки ва но ула зи у круг ви со ко вред но ва них пој мо ва срп ске кул ту ре, што 
по твр ђу је не са мо по сто ја ње лич них име на и пре зи ме на из ве де них од ко ре-
на здрав- пред ста вље них у РСА НУ (Здрав ка, Здрав ко; Здра вац, Здра вић, 
Здрав ко вац, Здрав ко вић итд.), већ и ма те ри јал по сло ви ца и из ре ка срп ског 
на ро да и ан ке та у ко јој су уче ство ва ли са вре ме ни го вор ни ци. 

1.1.ОцЕНАЗдРАвљАУИЗРЕКАмАИПОслОвИцАмА.У па ре ми ја ма је по зи тив-
но вред но ва ње ис ка за но на три на чи на: 

1) екс пли цит ним по ре ђе њем са бла гом и бо гат ством: Без здра вља не ма 
бо гат ства. 11; Здра вље је нај ве ће бла го ово га сви је та. 89; Здра вље је нај ве ће 
бо гат ство. 89; 

2) по ре ђе њем са дру гим ви со ким вред но сти ма, што је еви дент но из по-
сло ви це ко ју Вук Ка ра џић на во ди не по сред но по сле оне о здра вљу, а ко ја се 
ти че ча сти: Ни шта се са здра вљем по ми је ша ло ни је. 2258; Ни шта се с обра-
зом ни је из ми је ша ло. 2259 и 

3) уво ђе њем пој ма здра вље у за кле тве: Та ко здра во сју тра осва нуо! 297; 
Та ко ја здрав био и ко ми је мио! 297; Та ко ја здрав и жив! 297; Та ко ми здра вља, 
од ко је га ми ни шта ни је ми ли је! 301.

1.2.ОцЕНАЗдРАвљАУАНКЕТАмА.Ве ли ки број ис пи та ни ка екс пли цит но 
го во ри о здра вљу као по зи тив ној вред но сти10: Су шти на је да се све сво ди на 
тај по јам и да без то га ни шта не ма сми сла; Здра вље је је ди но што не ма 
це ну, ни ка ко и ни чим се не мо же ку пи ти; Здра вље је ста ње чо ве ка ко је се не 
мо же ку пи ти нов цем; Здра вље је нај ва жни ја ствар у жи во ту сва ког чо ве ка. 
Да кле, од го во ри ука зу ју на то да је оце на здра вља као вр хун ске вред но сти 
оста ла не про ме ње на. У ан ке та ма смо про на шли и је дан од го вор11 ко ји ука-
зу је на то се по је дин ци не од но се са ду жном па жњом пре ма здра вљу, што 

5 Број на кон по сло ви це од но си се на стра ну у на ве де ном до ку мен ту. Уко ли ко је Ву ко во 
об ја шње ње ве за но и за не ка дру га зна че ња из ре ке ко ја ни су у не по сред ној ве зи са кон цеп том 
здра вља или бо ле сти, ни је на ве де но у це ли ни. 

6 Рад По јам здра вље у срп ском је зи ку – ре зул та ти ан ке те је у ру ко пи су и пред ви ђен 
је за об ја вљи ва ње то ком 2019. го ди не. 

7 В. од ред ни цу здо ровье у реч ни ку СД. 
8 Иста из ре ка за бе ле же на је са ми ни мал ним фор мал ним из ме на ма и на стр. 274: Са здра-

вљем се ни шта по ми је ша ло ни је.
9 Пре су по зи ци ја је да је здра вље (као и част – образ) из над или из ван свих оста лих вред-

но сти, те да је не про це њи во или не у по ре ди во. 
10 Ов де и да ље у тек сту на во ди мо са мо не ке од од го во ра из кор пу са ко ји чи не ан ке те. 

Тач ка и за пе та де ле од го во ре по је ди них ис пи та ни ка. 
11 ‘Здра вље пред ста вља се кун дар ну ствар за срп ски на род, ма да не би тре ба ло та ко 

да бу де. Не зна мо шта има мо док то не из гу би мо’. 
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са мо по твр ђу је став о по тре би да здра вље, као не што што је вред но, тре ба 
по себ но чу ва ти. 

1.3.УПОТРЕбАлЕКсЕмАсАКОРЕНОм здрав- УсвАКОдНЕвНОјКОмУНИКАцИјИ.У 
сва ко днев ном жи во ту и ко му ни ка ци ји ко ри сте се лек се ме са ко ре ном здрав-, 
о че му се го во ри у РСА НУ12 и РМС13. За по здра вља ње14 у срп ском је зи ку (као 
и у не ким дру гим сло вен ским је зи ци ма) ко ри сти се лек се ма са ко ре ном здрав-, 
што је знак из ра жа ва ња же ље за до брим здра вљем са го вор ни ка. У са вре ме ној 
срп ској кул ту ри при ли ком су сре та хи је рар хиј ски рав но прав них са го вор ни-
ка уо би ча је но је по здра вља ње из ра зом здра во, док се ре ђе ко ри сти по здрав 
при ли ком ра стан ка уз дра вље. У Ву ко вом збор ни ку по сло ви ца и из ре ка на ла-
зи мо сле де ће из ра зе ко ји се мо гу и да нас чу ти у кра је ви ма где се бо ље чу ва 
на род на тра ди ци ја: Бог ти здра вље дао! 19; Да ви чу јем здра вље! У Па штро-
ви ћи ма вик не та ко до ма ћин и до ма ћи ца го сту на по хо ду 48; Здрав си! Ре че 
се мје сто: Спа суј се! и од го ва ра се: Од Бо га ти здра вље! или: Бог ти здра-
вље дао! 89. Без об зи ра на сте пен ур ба ни за ци је, у срп ској кул ту ри при ли ком 
ис ка зи ва ња до брих же ља и че сти та ња нај пре се спо ми ње до бро здра вље, у 
све ча ним при ли ка ма и да нас се из го ва ра ју здра ви це и на здра вља се15. Све ово 
све до чи о зна ча ју и ви со ком ста ту су здра вља на ле стви ци тра ди ци о нал них 
и са вре ме них вред но сти срп ског на ро да. 

1.4.ПОЗИТИвНАКОНОТАцИјАУлЕКсИКОгРАфсКИмдЕфИНИцИјАмА.Де фи ни-
ци је ко је се ко ри сте за од ред ни це здра вље и здрав са др же ис кљу чи во по зи-
тив не ква ли фи ка ци је. На при мер, у РСА НУ за зна че ње лек се ме здра вље под 
1.а. ка же се: ‘ста ње у ко ме се жи вот не функ ци је ор га ни зма нор мал но оба вља-
ју, до бро, не по ре ме ће но, по вољ но здрав стве но ста ње’, а под 1.б: ‘до бро, по вољ-
но, не на ру ше но ста ње не ке жи вот не функ ци је, ду хов них осо би на и сл.’, док 
се у истом реч ни ку за зна че ње при де ва здрав у окви ру зна че ња 1.б. да је ‘сна-
жан, спо со бан, до бро раз ви јен’, а у РМС зна че ње под 2.б. фор му ли ше се на 
сле де ћи на чин: ‘ко ји има стал ну вред ност, си гу ран; јак, сре ђен, ва љан; по-
зи ти ван’.

У де ло ви ма по сма тра них реч нич ких од ред ни ца у ко ји ма се го во ри о 
ду шев ном здра вљу екс пли цит но и им пли цит но при сут на је ком по нен та по-
зи тив не оце не ка да се здра вим на зи ва оно што се сма тра оп ште при хва тљи-
вим и ло гич ним: у РСА НУ на ла зи мо: ‘1.в. (о ду хов ним спо соб но сти ма) ко ји 
до бро, нор мал но слу жи, не по му ћен’; ‘6.а. (о ум ним и ду хов ним спо соб но-
сти ма и од ли ка ма) до бро усме рен, ра зу мљив, оправ дан, при ро дан; тре звен, 
ло ги чан, ис пра ван’, у РМС: ‘3. нор ма лан, пра ви лан, тре звен, раз бо рит’, а и 
РС за лек се му здрав да је си но ним под 4 ‘(ко ји је уте ме љен на ра зу му) В. ло-
ги чан’. И у СР у окви ру ви ше од ред ни ца са из ра зи то по зи тив ном ко но та ци јом 

12 В. у РСА НУ од ред ни цу здрав под 8 и из ра зе ве за не за на ве де ну лек се му, као и од ред-
ни цу здра вље под 5 и из ра зе ве за не за на ве де ну лек се му. 

13 В. од ред ни цу здра вље под б и из ра зе ве за не за ту лек се му у РМС. 
14 И уну тра шња фор ма гла го ла по здра ви ти, као и име ни ца по здрав, по здра вља ње екс пли-

цит но ука зу је на здра вље као нај ва жни ји се ман тич ки еле мент у твор би на ве де них лек се ма. 
15 Тек сто ви здра ви ца ко је је са ку пио и у две књи ге об ја вио Вук Ка ра џић до ступ не су на 

адре си <https://www.rast ko.rs/rast ko-bo/lju di/vka rad zic-zdra vi ce.html>. На истом ме сту да ју се 
и би бли о граф ски по да ци о ра ни јим из да њи ма на осно ву ко јих је на ста ла пу бли ка ци ја. 
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на ла зи мо ква ли фи ка ци ју при де вом здрав: ‘Ра зу ман – Па мет. Здра ва па мет’, 
‘Па ме тан – Па ме тан чо век. Чо век здра ве па ме ти’, ‘Ло ги ка – Здра во ми шље ње. 
Здра во ра су ђи ва ње’. 

По зи тив на оце на ком по нен те здрав- пре не ла се и на иде о ло шку сфе ру, 
што бе ле жи РСА НУ у ве зи са зна че њи ма 6.б. за лек се му здрав: ‘ (о ра зним 
де лат но сти ма, про гра ми ма, по ли ти ци; о ори јен та ци ји, ми шље њи ма, ста во-
ви ма) пра вил но ори јен ти сан, до бро за сно ван, кон струк ти ван, ис пра ван’; ‘6.в. 
(о дру штве ним сна га ма) нео п те ре ћен по гре шним ста во ви ма, по зи ти ван, 
на пре дан’.

2. ЗдРАвљЕКАО(дОбРО)фИЗИчКОИПсИХИчКОсТАњЕ.Ре зул та ти ан ке те спро-
ве де не ме ђу го вор ни ци ма срп ског је зи ка го во ре о ја сној по де ли на фи зич ко 
и пси хич ко здра вље – на при мер, не ки од од го во ра на пи та ње о су шти ни 
пој ма здра вље су и: Су шти на пој ма здра вље у срп ском је зи ку од но си се на 
фи зич ко и пси хич ко ста ње чо ве ка; До бро ста ње и те ла и ду ха; Су шти на се 
од но си на ста ње ор га ни зма, ка ко те ле сно, та ко и мен тал но; Здрав ра зум 
и здра во те ло; Скуп фи зич ких и пси хич ких свој ста ва ор га ни зма; До бро пси хо-
-фи зич ко ста ње; Здра вље је би ти фи зич ки и пси хич ки здрав. У три слу ча ја 
ис пи та ни ци су ла кон ски од го во ри ли из ре ком У здра вом те лу здрав дух. 

У из ре ка ма и по сло ви ца ма срп ског је зи ка ни смо про на шли при ме ре 
ко ји би по твр ђи ва ли ни ти де ман то ва ли по де лу здра вља на фи зич ко и пси хич-
ко. Ме ђу тим, по сто је из ре ке ко је се од но се на фи зич ке и пси хич ке бо ле сти, 
о че му го во ри мо ни же. 

3.ЗдРАвљЕКАОдАРОдбОгАИлИКАОПОслЕдИцАбРИгЕОсЕбИ. У на род ној 
тра ди ци ји здра вље се нај че шће по сма тра као не што што је чо ве ку до де ље но 
од Бо га или од суд би не: Од Бо га здра во, а од ца ра мир но. Од го во ри се ка што 
на пи та ње: Ка ко си? 231; Од Бо га ти здра вље! Гле дај: Здрав си! 231. Из ре ка 
Ко бо лан ни је био тај Бо гу ни је мио. У Цр ној Го ри. 135 ве ро ват но се ве зу је 
за број не мо ли тве ко је Бо гу упу ћу ју бо ле сни ци не би ли по мо гао њи хо вом 
оздра вље њу, што опет под ра зу ме ва зна чај ну уло гу Бо га у про це су до би ја ња 
или вра ћа ња здра вља. Из ре ке Ђе су дан ци ту су и ли је ци. Док чо ек још има 
да на да жи ви, ла сно му је ли јек на ћи. 78 и Ко ме ни је ви је ка ни је му ни ли је ка. 
147 ве зу ју здра вље, од но сно из ле че ње са суд би ном и ти ме не ги ра ју мо гућ ност 
ути ца ја на ис ход бо ле сти.

У од го во ри ма ис пи та ни ка у ан ке ти на пи та ње о су шти ни пој ма здра вље 
на ла зи мо и: Од бо га дар; Нај ве ћи дар; Здра вље је дар од бо га, што го во ри о 
чу ва њу тра ди ци о нал ног ста ва о здра вљу као по кло ну од ви ше си ле.  

Ме ђу тим, у тра ди ци о нал ном по гле ду на свет по сто ји и дру га чи ји став 
о здра вљу. Про на шли смо и јед ну из ре ку у об ја шње њу чи јег зна че ња се ја сно 
го во ри о ду жно сти по је дин ца да се бри не о здра вљу: Жив ће чо ек све учи ни ти. 
Та ко се ви ше ва ља ста ра ти за жи вот и за здра вље не го и за ка кав по сао. 
81. Слич ног сми сла су и из ре ке у ко ји ма се од го вор ност за до бро бит уоп ште, 
па та ко и за здра вље, де ли из ме ђу Бо га и по је дин ца: Ко се чу ва и Бог га чу ва. 
156; За лу ду се чо ек чу ва, ако га Бог не уш чу ва. 83. 

Са вре ме ни ис пи та ни ци ипак че шће сма тра ју да је по је ди нац од го во ран 
за соп стве но здра вље: свест о на чи ни ма ко ји ма би оно [здравље] мо гло да се 
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по бољ ша и чу ва; не што што се одр жа ва и не гу је; во ди ти ра чу на о се би; 
пси хич ко и фи зич ко ста ње би ћа ко је се мо ра чу ва ти.16 

4.ЗдРАвљЕИбОлЕсТКАОРЕЗУлТАТУТИцАјАсПОљАшњИХфАКТОРА.Лек си ко-
граф ски из во ри упу ћу ју и на то да се при дев здрав упо тре бља ва у слу ча је ви-
ма ка да се од но си на објек те или по ја ве ко ји по вољ но ути чу на одр жа ва ње 
здра вља. На осно ву де ла де фи ни ци је у РСА НУ за по јам здрав под 2.а. ко ја се 
од но си на ‘про стор за жи вот, бо ра вак и сл. у чи јем окви ру не вла да бо лест’ 
и 2.в. ‘(о сре ди ни, кли ми, ат мос фер ским по ја ва ма и сл.; о на чи ну жи во та, 
ак тив но сти ма) ко ји кре пи, окре пљу је, оја ча ва, по го дан за здра вље, за до бро 
ста ње ор га ни зма’, као и у РМС за исто зна че ње обе ле же но са 1.в. ‘ко ји ко ри-
сти здра вљу, ко ји окре пљу је; ко ји ни је опа сан по здра вље17’ви ди мо да су за 
очу ва ње и по сти за ње здра вља ва жни усло ви у ко ји ма се бо ра ви стал но или 
по вре ме но. Зна че ње 2.б. ти че се та ко ђе спо ља шњих фак то ра. На и ме, то су ма-
те ри је ко ји се уно се у ор га ни зам (хра на, пи ће, во да), и оне су или без о па сне 
(до бре) за упо тре бу, или по вољ но де лу ју на ор га ни зам, а слич на де фи ни ци ја 
од но си се и на зна че ње 2.г, ко је, су де ћи на осно ву илу стра тив них при ме ра, 
об у хва та и спо ља шње фак то ре ко ји се ти чу усло ва за бо ра вак, и оно што се 
уно си у ор га ни зам18. 

У из ре ка ма на ла зи мо по ре ђе ње Здрав као пу дар. За жен ско се ре че: 
Здра ва као пу да ри ца. У Ду бров ни ку. 89, ко ји је ве ро ват но на стао због ве зе 
здра вља са усло ви ма жи во та ка кав во де чу ва ри ви но гра да (оби ље во ћа, бо-
ра вак и ак тив ност на чи стом ва зду ху итд.). 

4.1.ЗНАчАјОКРУжЕњАИвРЕмЕНсКИХУслОвАЗАЗдРАвљЕ.У лек си ко граф ском 
ма те ри ја лу нај че шће се го во ри о ло ка ци ја ма у нај ши рем сми слу ко је по вољ но 
ути чу на здра вље, што по твр ђу ју и ан ке те у ко ји ма се по себ но ис ти че зна чај 
бо рав ка у очу ва ној, не за га ђе ној при ро ди: Су шти на здра вља је жи ве ти у 
здра вој око ли ни; жи вот у здра вом окру же њу; при ро да је здра вље; при ро да; 
свеж ва здух.

У ма те ри ја лу на род них из ре ка, ме ђу тим, на ла зи мо на ви ше ме ста по дат-
ке о по ве зи ва њу бо ле сти са вре мен ским усло ви ма. На и ме, не у о би ча је но бла га 
зи ма, од но сно из о ста нак ве о ма ни ских тем пе ра ту ра зи ми, мо же до ве сти до 
бо ле сти. Из ре ке ко је на ово ука зу ју има ју исту струк ту ру: бла га зи ма пред-
ста вља се као не по вољ ни ја и те жа у од но су на те шке бо ле сти (ку гу) и дру ге 
не во ље (ујед зми је). Бо ље је бо жић ку жан не го ју жан. Јер ме ђу људ ма ви ше 
бо ле сти има кад је зи ма сла ба не го кад је ја ка. 22; Бо ље је да те зми ја упек не 
не го да те Мар ча но сун це огри је. У Ду бров ни ку. Он ђе се ми сли да је сун це 

16 В. Три фу но вић у члан ку „Здра вље” об ја вље ном у окви ру елек трон ске пу бли ка ци је 
Пој мов ник срп ске кул ту ре (в. ли те ра ту ру) да је пре глед исто риј ских про ме на у ве зи са здрав-
стве ном по ли ти ком и од го вор но шћу за јед ни це и по је дин ца за ње га. 

17 При ме ри ко ји се на во де су: – Ови ле пи и здра ви пре де ли ... при вла че стран це у сва ко 
до ба го ди не. Нен. Љ. Стру ји свјеж, хла дан, здрав вје тар. Мат. – Ов де и да ље ис ти ца ње на ше. М.С. 

18 РСА НУ: 2.г. ‘(у од но су на од ре ђе не жи вот не функ ци је или ор га не) ко ји има по вољ но 
деј ство на од ре ђе ни ор ган или функ ци ју, при ко је му се од ре ђе ни ор ган или функ ци ја одр жа ва 
у по вољ ном ста њу. ‒ Оне су во де здра ве за очи (Ни кол. Ђ.). Тврд под, од ка ме на, ци гле и др. 
ни је здрав за коњ ске но ге (Спа сић Д. 3, 268)’. Пр ви при мер мо же се од но си ти и на пи је ње во де, 
и на уми ва ње њом. 

102 МА РИ ЈА СТЕ ФА НО ВИЋ



Мар та мје се ца вр ло не здра во. 23; Да те Бог са чу ва ве дра Бо жи ћа и облач на 
Ђур ђе ва дне! У Ду бров ни ку. 56; Ју жну бо жи ћу и при ја тељ ском ко ла чу не 
ва ља се ра до ва ти. Јер кад је бо жић ју жан, не са мо што је за љу де не здра во, 
не го и зи ма по сли је у не ври је ме до са ђу је и чи ни ште ту; а при ја тељ ако до не се 
је дан ко лач, он по је де три – че ти ри, па кад по ђе ва ља опет је дан да по не се. 115. 

4.2.вЕЗАИЗмЕђУХРАНЕИЗдРАвљАИбОлЕсТИ.Осим по да та ка из РСА НУ 
и РМС, где се у окви ру де фи ни ци ја или илу стра ци ја упо тре бе лек се ме екс-
пли цит но спо ми њу хра на и пи ће, у СР у ве зи са спо ља шњим фак то ри ма 
да је се из раз здра ва хра на, као и де ри ват здра вљак ко ји се од но си на млеч ни 
ре сто ран, од но сно на ме сто где се про да ју млеч ни про из во ди, а не про да је 
се ал ко хол19. Ова кав на зив спе ци ја ли зо ва ног ре сто ра на им пли ци ра ко рист 
од ре ђе них вр ста хра не за здра вље, а за бра на про да је ал ко хо ла – ње го ву 
штет ност. 

У ан ке та ма на ла зи мо ве ћи број од го во ра ко ји су шти ну здра вља по ве зу ју 
са ква ли те том хра не, па и оних ко ји на бра ја ју оно што сма тра ју ко ри сним за 
очу ва ње здра вља: здра во се хра ни ти; па зи ти на ис хра ну; пра вил на ис хра на; 
хра ни се здра во – са до ста во ћа и по вр ћа; кај мак, мед, по вр ће, во ће. 

На род не из ре ке да ју ви ше по да та ка ко ји ука зу ју на ве зу из ме ђу хра не 
и здра вља, од но сно бо ле сти. Пре све га, с об зи ром на чи ње ни цу да су оне са-
ку пља не то ком 19. ве ка, ка да су жи вот ни усло ви би ли знат но не по вољ ни ји, 
ра зу мљи ва је ус по ста вље на ве за из ме ђу гла ди и бо ле сти, од но сно смр ти: Гр ђа 
је глад од ку ге. 46; Не ма го ре бо ле сти од гла ди. 202; Ни је умр ла ба ба од кор бе, 
већ од пра зне тор бе. 219. Ме ђу тим, за бе ле же на је и из ре ка Не ра ђа мо се да 
ије мо (не го ије мо да жи ви мо). 209, ко ја осу ђу је пре те ри ва ње у је лу. 

За па жа ња да бо ле сни љу ди ма ло је ду из ра же на су у сле де ћим из ре ка ма: 
Као да тре ћи дан хље ба не је де (та ко је рђав). 131; Бо ле сник ма ло је де, али 
мно го тро ши. 21; Не мот њик ма ло је де, а мно го тро ши. У Ду бров ни ку. 20720; 
Бо лан се пи та, а здра во ме се да је. 21; Бо ле сни се пи та ју. Гле дај: Здра ви се 
љу ди не пи та ју. 21; Бо ни ци се пи та ју (а здра ви ма се да је). 28. Бли ске по сми-
слу су и из ре ке Здра ви се љу ди не пи та ју. Гле дај: Ко пи та, рад не да је. 89 и 
Док је чо ек здрав, и во да му је слат ка. 64, јер се под ра зу ме ва да здрав чо век 
же ли и мо же све да узме или по је де, и да му све при ја. 

О ве ро ва њу да од ре ђе на хра на мо же да по мог не бо ле сни ма све до че из-
ре ке Бо лан да се ли је чиш. Кад се хва ли ка кво је ло. 21 и Ко не ма мли је ка, не ма 
ли је ка. У Цр ној Го ри. 149. 

Нај ве ћи број из ре ка из глед бо ле сног чо ве ка по ве зу је са мр ша во шћу21: 
Је два му ко жа ко сти др жи. Мр шав, го то во умро. 111; Тек што му ко жа ко-
сти др жи. Кад је ко ма ло жив. 313; Ко жа и ко сти. 138. 

Ди рект на ве за до бре ис хра не и очи глед ног фи зич ког здра вља, ко је се 
огле да у ру ме ни лу ли ца, ви ди се у из ре ци Ко па на ду че сто ку са, образ му 

19 В. од ред ни цу здра вљак у РСА НУ и РМС. 
20 У овим из ре ка ма на ла зи мо и ин фор ма ци ју о то ме да је ле че ње ску по. 
21 Ве ро ват но са овим у ве зи су и из ра зи ко ји се у са вре ме ном срп ском је зи ку ко ри сте 

за про ме не у из гле ду, тј. те ле сној ма си: осла би ти (омр ша ви ти) и по пра ви ти се (уго ји ти се). 
Сла бље ње као ре зул тат сма ње ног уно са хра не и да ље се асо ци ја тив но по ве зу је са бо ле шћу, а 
по бољ шан апе тит је знак оздра вље ња – кад се не ко опо ра ви, и по пра ви се. 
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је ка ко ру са. У Ду бров ни ку, ђе сам ову по сло ви цу чуо, нај ви ше се да је ђе ци 
за је ло па на да, хљеб ску хан у го ве ђој чор би. Ру са зна чи ру жа. Мје сто образ 
му је ре че се и: ру ме ни се. 151.22 

Уо чен је и по се бан од нос из ме ђу то ка бо ле сти и ко ли чи не хра не ко ју 
узи ма бо ле сник: При би ра на ва ку. Кад ко пред смрт мно го је де, т.ј. хо ће да 
по је де оно што је ње го во на ово ме сви је ту. 261. 

5.ЗдРАвљЕКАОРЕЗУлТАТлЕчЕњА.РСА НУ за лек се му здра вље да је и зна че-
ња ко ја су у ве зи са ор га ни зо ва ним при сту пом за јед ни це ле че њу: ‘1. в. здрав-
стве не при ли ке, здрав стве но ста ње у не кој сре ди ни; одр жа ва ње по вољ них 
здрав стве них при ли ка, уна пре ђи ва ње здрав стве ног ста ња’ и ‘2. нео б. они 
ко ји се ста ра ју о ме ди цин ским по тре ба ма, здрав стве на слу жба, здрав ство’.

Ис пи та ни ци у ан ке ти, из ме ђу оста лог, су шти ну здра вља ви де у не по сто-
ја њу по тре бе за ле че њем: ка да се не ко ри сте ли је ко ви, здрав стве ни цен три 
и сл; жи ве ти без по мо ћи ле ко ва и не ких те ра пи ја, и са ме ди ци ном као са вре-
ме ном на у ком ко ја је по ве за на са ле че њем: до бро ста ње чо ве ко вог ор га ни зма 
по раз ли чи тим ме ди цин ским па ра ме три ма; ме ди ци на. 

Ву ков збор ник из ре ка и по сло ви ца са др жи ин фор ма ци је о раз ли чи тим 
на чи ни ма тра ди ци о нал ног ле че ња – од ре це па та до ет но граф ских опи са враџ-
би на ко ји ма се по ма же обо ле ли ма. Јед на од из ре ка из но си уоп штен став о 
мо гућ но сти из ле че ња: Сва ка бо лест има свој ли јек (али га љу ди не зна ду). 276. 
На осно ву из ре ке При је био ли јек не го ти за пи тао! Од го во ри се оно ме ко ји 
за пи та: што ће ти? кад се што тра жи ли је ка ра ди. 262 прет по ста вља мо 
да је тре ба ло чу ва ти у тај но сти са стој ке за спра вља ње ле ка. Из ре ка ко ја се и 
да нас ко ри сти: Лук и во да. Од то га не ма ни шта, пре ма Ву ку, у ства ри пред-
ста вља не е фи ка сну мо ди фи ка ци ју ре цеп та за ле че ње гро зни це: Мо же би ти 
да се ово за то ка же што се обич но би је ли лук уту чен је де са сир ће том 
(осо би то од гро зни це), а ко не ма сир ће та он успе во де мје сто ње га? 171. 

Су де ћи пре ма по да ци ма ко је на ла зи мо у Збор ни ку, уо би ча је но је би ло 
да се вра ча ње ко је би тре ба ло да по мог не у из ле че њу спро во ди ло упу ћи ва њем 
бо ле сти на дру ги обје кат, жи во ти њу или осо бу23: На псу ра на на псу и за ра-
сла. Го во ри се у ша ли кад се ко по ту жи да га што бо ли. Мо же би ти да је 
нај при је не ко не ко га у ша ли на го ва рао да та ко вра ча за се бе, као што и сад 
на го ва ра ју оно га ко ји се по ту жи да га гр ло бо ли да об зи не ко ма дић хље ба па 
да га ба ци псе те ту ре кав ши: „Пса гр ло бо ли, а не ме не.” 190; Мач ки тру пац, 
ме ни кру шац. Кад се вра ча да про ђе чи бу љи ца тру пац. У Гр бљу. 176; На по па 
гро зни ца, на ме не во ди ца! Ре че се као у ша ли кад се што но во пр ви пут од 
го ди не оку си.

Из ре ка Ли је ва ру ка кр ста не ма, а ово ов ђе мје ста не ма. Го во ри ба ја ли ца 
кад ли је вом ру ком ба је око ка ке бо ље ти це, до хва тив ши они јем пр стом што 
је до ма ло га се бе за врх је зи ка, пак он да пре кр стив ши из над бо ље ти це. У 
Гр бљу. 169 са др жи опис јед не од про це ду ра ле че ња ба ја њем. 

22 О то ме да се о здра вљу или бо ле сти мо же за кљу чи ти на осно ву из гле да го во ре и из ре ке: 
Ни је та фа ца од умр ћа. Фа ца зна чи ли це. У Ду бров ни ку. Гле дај: Ни је то ти је ло за опи је ло. 218; 
Ни је то ти је ло за опи је ло. Кад ко ји здрав го во ри да ће да умре. 218. 

23 В. од ред ни цу бо лезнь че ло ве ка у СД. 
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5.1.ЗдРАвљЕКАОРЕЗУлТАТПРЕвЕНТИвНИХПОсТУПАКА.Са вре ме ни но си о ци 
срп ског је зи ка и кул ту ре здра вље ви де као оче ки ван по зи ти ван ре зул тат 
лич них на по ра уло же них у оно што се сма тра здра вим на чи ном жи во та (во-
ди ти здрав жи вот (5)24; су шти на пој ма здра вље је у здра вом на чи ну жи во-
та; на чин жи во та; здра вље је уско по ве за но са на чи ном жи во та; не под ле-
га ти по ро ци ма), а во ђе њем здра вог жи во та се сма тра, по ред већ по ме ну те 
па жње ко ја се по све ћу је ква ли те ту ис хра не, и фи зич ка ак тив ност (фи зич ка 
ак тив ност (4); ба вље ње спор том; ба ви ти се ре дов но фи зич ким ак тив но сти-
ма) и из бе га ва ње стре сних си ту а ци ја (жи вот без мно го нер ви ра ња).

Пред став ни ци тра ди ци о нал не срп ске кул ту ре, ко ји су, пре ма са вре ме ним 
по ка за те љи ма и ста во ви ма, жи ве ли ре ла тив но здра вим жи во том, те, ра зу мљи-
во, не по ми њу фак то ре као што су здра ва хра на и фи зич ка ак тив ност, су де ћи 
по ма те ри ја лу на род них из ре ка при бе га ва ли су вер бал ној за шти ти као пре-
вен тив ној ме ри опре за ко јом би се спре чи ла бо лест или дру га не по жељ на 
ста ња спо ме ну та у раз го во ру25: Да си ти жив и здрав! Кад се хо ће да ка же 
да је ко умро. 55; Да ти је на здра вље! Кад ко ка зу је да га што бо ли, н. п. да 
ти је на здра вље, бо ли ме гла ва. Ов ђе иде и оно што су ка за ле је тр ве јед на 
дру гој у пје сми о зи да њу Ска дра: Те бе здра вље, ме не бо ли гла ва – Те бе здра-
вље, ме не бо ли ру ка – 56; Здра ва ти гла ва! Кад се ка зу је за ка ку бо лест. 89; 
Не бу ди при ми је ње но! Кад се у го во ру по ре ди мр тви са жи вим или не срећ ни 
са срећ ним, п.п. по кој ни Мир ко био је, не бу ди при ми је ње но, та ко ви сок као 
ти; уда ри ло га та не, не бу ди при ми је ње но, ево ов ђе – по ка зав ши пр стом ка-
кво мје сто на ти је лу сво ме или ту ђе му. 195.

У окви ру раз ма тра ња на чи на на ко ји мо гу да се гра фе ма ма пред ста ве 
ком плек сне оно ма то пе је уз из ре ку Ла сно је ре ћи птр ше, али се усне тре су. 
167 на ла зи мо и сле де ће: ‘онај глас ко ји се учи ни сти сну тим усна ма, ко је обич-
но чи не же не кад се ма ло ди је те про тег не, или кад ко пред ђе те том спо ме не 
жа бу или ка кву бо лест, а оне ди је те по ву ку за ухо’, што го во ри о по сто ја њу 
још јед ног ра ши ре ног на чи на ма гиј ске за шти те од бо ле сти или дру гих не га-
тив них по ја ва.

5.2.ТОКбОлЕсТИИсмРТ.На род не из ре ке ука зу ју и на мо гућ ност да пер-
цеп ци ја бо ле сни ка не мо ра да се по кла па са оним што о ње го вој бо ле сти 
ми сле дру ги: Ње го ва је бо лест дру го га здра вље. Кад се н. п. за ка ква го спо-
ди на ка же да је од нај ма ње га че га бо ле стан. 227; По ше та миш по ра фу па 
обо ри сун ђер те ми раз би гла ву. Ка за ла Са ра јев ка кад муж до шав ши из чар-
ши је на шао је у по сте љи бо ле сну па је за пи тао шта јој је. 257. 

Мо гућ од го вор на не ве ро ва ње око ли не бо ле сни ку је и из ре ка Здрав бо-
ле сну не ра зу ми је. Мје сто не ра зу ми је го во ри се и не вје ру је. 89, што та ко ђе 
упу ћу је на су бјек тив ну пер цеп ци ју ста ња бо лест ни ка.

Ме ђу тим, по што бо лест мо же би ти и не из ле чи ва, у из ре ка ма су за бе-
ле же не и оне ко је го во ре о ње ном то ку и мо гу ћем смрт ном ис хо ду: 

1) бо лест се мо же пре бо ле ти: За бо ље и одо ље. 82;

24 Ци фра на кон од го во ра упу ћу је на број ис пи та ни ка ко ји су од го во ри ли на тај на чин. 
25 У од ред ни ци здо ровье (СД) го во ри се о то ме да је здра вље ‘у об ред ном си сте му обје-

кат про фи лак тич ке ма ги је’.
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2) иста бо лест мо же се вра ти ти: Го ра је од ва ла не го по ва ла. Го ре је кад 
се чо ек при диг не, пак се по дру ги пут раз бо ли, не го пр ва бо лест. 43–44; 

3) бо лест мо же ду го тра ја ти: На ку тре ухо ди, на дра ме ис хо ди (н.п. бо-
лест). 188; 

4) ду го бо ло ва ње че сто се за вр ша ва смр ћу: Ду га бо лест смрт го то ва. 71; 
5) смрт мо же би ти по сле ди ца ви ше узро ка: Јед на смрт ти су ћа узро ка. 

У Ду бров ни ку. 112; Јед на смрт три ста узро ка. 112. 
По глед на смрт као при ро дан део жи во та ја сно се ви ди из из ре ке Ђе је 

тор ту и мор. Ђе има он ђе и уми ре. 74. 

6.КОгНИТИвНАдЕфИНИцИјАЗдРАвљА.У скла ду са ста вом да ког ни тив на 
де фи ни ци ја тре ба да омо гу ћи увид у је зич ку сли ку све та са др жа ну у је зич-
ким је ди ни ца ма, на осно ву пред ста вље ног ма те ри ја ла из раз ли чи тих из во-
ра кон стру и ше мо де фи ни ци ју здра вља ко ја об у хва та оп ште по зна та зна ња 
„садр жа на у од ре ђе ном кру гу су до ва о објек ту ко ји су у за јед ни ци кон вен ци-
о нал ни и сте ре о ти пи зо ва ни” (bartmIńsKI 2018: 760)26. Су до ве пред ста вља мо 
у по себ ним ре до ви ма, а у за гра да ма да је мо ре пре зен та тив не илу стра ци је из 
кор пу са на род них по сло ви ца и из ре ка (И) и ан ке та (А). 

Здра вље пред ста вља нај ве ће бо гат ство (И: Здра вље је нај ве ће бо гат ство; 
А: Здра вље је нај ва жни ја ствар у жи во ту сва ког чо ве ка);

Здра вље је дар од Бо га (И: Од Бо га здра во, а од ца ра мир но; А: Здра вље 
је дар од бо га);

На здра вље мо гу да ути чу спо ља шњи фак то ри, као што су вре мен ски 
усло ви и окру же ње (И: Бо ље је бо жић ку жан не го ју жан; А: жи вот у здра-
вом окру же њу), али и уме ре на ис хра на (И: Гр ђа је глад од ку ге; Не ра ђа мо 
се да ије мо (не го ије мо да жи ви мо); А: па зи ти на ис хра ну);

Ако се из гу би, здра вље се мо же вра ти ти ле че њем (И: Сва ка бо лест има 
свој ли јек (али га љу ди не зна ду); А: [бити здрав значи] жи ве ти без по мо ћи 
ле ко ва и не ких те ра пи ја). 

На ру ше но здра вље мо же се или по пра ви ти или до ве сти до смр ти (И: 
За бо ље и одо ље; Ду га бо лест смрт го то ва). 

Да кле, пре ма ста во ви ма ко ји су пред ста вље ни у оба из во ра ба зи ра на 
на сва ко днев ном ис ку ству и зна њу го вор ни ка је зи ка у раз ли чи тим пе ри о ди-
ма, ког ни тив на де фи ни ци ја здра вља у срп ском је зи ку је сле де ћа: ЗдРАвљЕјЕ
НАјвЕћЕбОгАТсТвОКОјЕјЕљУдИмАПОдАРЕНООдбОгА.НАњЕгАмОгУУТИцАТИжИ-
вОТНИУслОвИ.УКОлИКОсЕЗдРАвљЕИЗгУбИ,мОжЕсЕвРАТИТИлЕчЕњЕм.лЕчЕњЕ
мОжЕбИТИУсПЕшНОИлИНЕУсПЕшНОИЗАвРшИТИсЕсмРћУ.

Ме ђу тим, због ве ли ког бро ја ис пи та ни ка ко ји су у од го во ри ма то ис ти-
ца ли, де фи ни ци ја би се мо гла до пу ни ти и сле де ћим еле мен ти ма:

Здра вље је је дин ство фи зич ког и пси хич ког здра вља (А: До бро пси хо-
-фи зич ко ста ње);27 

26 Пре вод је наш (М. С.).
27 Иа ко се овај став на ла зи са мо у ан ке та ма, чак 50 ис пи та ни ка у од го во ри ма из ри чи то 

по ве зу је фи зич ко и пси хич ко здра вље, што сма тра мо по дат ком ко ји се не сме за не ма ри ти у 
окви ру ког ни тив не де фи ни ци је. Под се ћа мо на чи ње ни цу да се у реч нич ком ма те ри ја лу не раз-
два ја ју екс пли цит но фи зич ко и пси хич ко здра вље. 
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Здра вље се мо ра чу ва ти (А: пси хич ко и фи зич ко ста ње би ћа ко је се мо ра 
чу ва ти)28. 

Из овог ста ва ло гич но сле ди и сле де ћи: 
По сто је на чи ни на ко је се мо же здра вље са чу ва ти (А: во ди ти здрав 

жи вот). 
Де сет ис пи та ни ка екс пли цит но го во ри о фе но ме ну ко ји се у са вре ме ном 

све ту на зи ва здрав жи вот и об у хва та по ступ ке ко је тре ба по је ди нац да 
при ме њу је у те жњи да очу ва или по бољ ша сво је здрав стве но ста ње. У пр вом 
де лу де фи ни ци је спо ме ну ти су спо ља шњи фак то ри (окру же ње, ис хра на), а 
ис пи та ни ци че сто до да ју и ре дов ну фи зич ку ак тив ност, по што она ни је до-
вољ но при сут на у мо дер ном све ту. Пре ма ово ме, про ду же так ког ни тив не 
де фи ни ци је да те ви ше гла си: ЗдРАвљЕсЕсАсТОјИОддвАПОдјЕдНАКОвАжНА
сЕгмЕНТА,фИЗИчКОгИПсИХИчКОг.ОНОсЕмОРАчУвАТИПРОмЕНОмНАчИНАжИвОТА
КОјИјЕУОбИчАјЕНЗАсАвРЕмЕНИКЕ. 

Као што ви ди мо, ми ни мал на и про ши ре на вер зи ја ког ни тив не де фи ни-
ци је раз ли ку ју се знат но од де фи ни ци ја у лек си ко граф ским из во ри ма, ко је се 
огра ни ча ва ју на ‘нор мал но ста ње ор га ни зма’. Ког ни тив на де фи ни ци ја, ов де 
пред ста вље на, укљу чу је по дат ке ко ји су за сно ва ни на ис ку ству за јед ни це: 
вред но сни став, ука зи ва ње на по ре кло здра вља, на мо гу ће прет ње здра вљу и 
са ве те за ње го во чу ва ње или по пра вља ње, али и на мо гућ смрт ни ис ход када 
се здра вље пре тво ри у сво ју су прот ност – бо лест. 

III.КОНцЕПТУАлИЗАцИјАЗдРАвљАИбОлЕсТИКАОњЕгОвЕсУПРОТНОсТИ.Де-
таљ ни ја ана ли за лек си ко граф ских и дру гих из во ра ука зу је на то да ко рен 
здрав- ука зу је не са мо на здра вље жи вих би ћа (пре све га љу ди), већ да се то ком 
раз во ја је зи ка ње го во зна че ње про ши ри ло и на објек те, и да су се при ли ком 
раз во ја пој ма здра вља ре а ли зо ва ли раз ли чи ти на чи ни ње го ве кон цеп ту а ли-
за ци је. С об зи ром на то да су у ра ду Ја сми не Гр ко вић-Меј џор (2013) „По јам 
здра вља у ин до е вроп ским је зи ци ма” утвр ђе ни раз ли чи ти на чи ни кон цеп ту-
а ли за ци је здра вља у ве ћем бро ју је зи ка по ка за ни пре ко ети мо ло шких ве за 
из ме ђу лек се ма ко ји ма се оно име ну је или опи су је29, ре зул та те овог ис тра-
жи ва ња при ме ни ли смо и на це ло ку пан ана ли зи ра ни ма те ри јал са вре ме ног 
срп ског је зи ка и уо чи ли при су ство сва три на чи на на ко је се мо же по сма тра-
ти здра вље. Они су пред ста вље ни екс пли цит но или им пли цит но и у дру гим 
из во ри ма ко је смо ко ри сти ли за опис кон цеп та и фор ми ра ње ког ни тив не де-
фи ни ци је.

1. ЗдРАвљЕјЕцЕлОсТ.Пре ма Ј. Гр ко вић-Меј џор(2013: 298), у сло вен ским 
је зи ци ма ова ве за на ла зи се у ре чи ма из ве де ним од ПИЕ осно ве *kai-lo/lu- са 
зна че њем ‘цео’, од ко је је на ста ло пра сло вен ско *cělъ са зна че њи ма ‘цео’ и 
‘здрав’, што се ви ди не са мо у срп ском ис це ли ти (по но во учи ни ти це лим, 

28 У ан ке та ма је 12 ис пи та ни ка ука за ло на по тре бу чу ва ња здра вља, што опет им пли ци ра 
да је здра вље не што што је вред но (јер се чу ва ју са мо вред не ства ри), и да мо же не ста ти ако 
се о ње му не во ди ра чу на. Ова кав став био је при су тан и у ра ни јем пе ри о ду (в. Ву ко во об ја-
шње ње уз ра ни је на ве де ну из ре ку Жив ће чо ек све учи ни ти). 

29 У на ве де ном ра ду го во ри се о здра вљу као це ло сти, чвр сти ни и жи вот ној си ли. 
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од но сно здра вим), већ и у број ним слу ча је ви ма ка да је исти прин цип кон цеп-
ту а ли за ци је при су тан у слу ча је ви ма про ши ре ња зна че ња лек се ма са ко ре ном 
здрав-. 

У окви ру де фи ни ци је у РСА НУ за лек се му здрав (зна че ње 1.а) на ла зи мо: 
‘ко ји ни је ра њен или стра дао у ра ту, бор би и сл., не по вре ђен, чи тав, жив’. 
Слич на је и де фи ни ци ја за зна че ње 1.а. у РМС: ‘ко ји не ма обо ље ња или те ле-
сних и ду шев них не до ста та ка, ма на’. У РС за исту лек се му да ју се си но ни ми 
чи тав, жив, не по вре ђен, нео зле ђен, исти на са на по ме ном да је зна че ње не што 
су же но. 

Лек се ма здрав при ме њу је се на пред ме те ко ји су це ли, што се ви ди у 
РСА НУ у окви ру де фи ни ци ја за ви ше зна че ња: 3.в. ‘(о пред ме ти ма, тка ни на-
ма и др. ру ко тво ри на ма, спо је ви ма и др.) нео ште ћен (не по ло мљен, не по де ран 
и сл.), очу ван; нео кр њен, цео’, а зна че ње 3.д. од но си се на ко ва ни но вац: ‘ко ји 
не ма ру пу у сре ди ни (па је пре ма то ме ве ће вред но сти), не из бу шен, цео’. 
РМС у зна че њу обе ле же ном као 2.а. го во ри о објек ту ко ји је ‘чи тав, цео, не-
по вре ђен, нео ште ћен’. По што се тру леж мо же по сма тра ти као фи зич ко оште-
ће ње ор ган ске ма те ри је, и зна че ње 2.в. ‘не у ква рен (без тру ле жи и сл.)’ ула зи 
у ову гру пу. 

Иста кон цеп ту а ли за ци ја при сут на је и у не ким де ри ва ти ма: здра ви ца 
је, пре ма РМС, ‘зе мља ко ја се на ла зи ис под гор њег но вог или пре ко па ва ног 
сло ја, здра ва зе мља, це ли ца’, што је ди рект но по ве за но са не по сто ја њем оште-
ће ња. Здра вац је, пре ма истом реч ни ку, ‘тврд, здрав ка мен; ста нац’. На зив 
је не сум њи во ве зан за осо би ну твр до ће и нео ште ће но сти, што об је ди њу је 
два прин ци па кон цеп ту а ли за ци је ко ји се ве зу ју за ко рен здрав-.

Ис пи та ни ци су у не ко ли ко слу ча је ва су шти ну пој ма здра вље ве зи ва ли 
екс пли цит но са це ло ви то шћу и ука зи ва ли на нео дво ји во је дин ство раз ли чи-
тих аспе ка та ко је здра вље мо же има ти: пси хо-фи зич ка це ло ви тост; је дин ство 
фи зич ког, мен тал ног и емо ци о нал ног здра вља; од су ство све га што мо же да 
на ру ши пси хо-фи зич ку це ло ви тост. Пре ма то ме, здра вље се у овим из во ри ма 
по сма тра као ком плек сна це ли на чи ји сви де ло ви тре ба да су нео ште ће ни. 

2. бОлЕсТјЕОдсУсТвОцЕлОсТИ.Пре ма РСА НУ, бо лест је ‘1. а. по ре ме ћај 
жи вот них функ ци ја у ор га ни зму (код љу ди, жи во ти ња и би ља ка)’, а пре ма 
РМС, то је ‘1.a. не здра во, по ре ме ће но, не нор мал но ста ње ор га ни зма; бо ло ва ње, 
обо ље ње’. Обе де фи ни ци је основ ног зна че ња има ју пре су по зи ци ју да је здра вље 
оче ки ва но и нор мал но, ни чим не на ру ше но ста ње жи вот них функ ци ја.30

РС за лек се му бо ле стан да је низ у окви ру ко јег су и скр хан бо ле шћу, оро-
нуо, ис пи јен, ис цр пен, а у СР у окви ру од ред ни це бо лест на ла зи мо не ис це љив. 
Све ове лек се ме кон цеп ту ал но ве зу ју бо лест за не до ста так не че га, тј. за не-
по сто ја ње це ло ви то сти. 

У на род ним из ре ка ма бо лест се по сма тра као узроч ник фи зич ког по-
вре ђи ва ња, што је та ко ђе на ру ша ва ња це ло ви то сти: Бо лест га је ла! Жен ска 
кле тва. 21; Гри жа те из је ла! 46; Та ко ме гу ба не је ла! 298; Та ко ме не је ла 

30 Дру га зна че ња су: РСА НУ: ‘1.б. за ра же ност гљи ви ца ма, по ква ре ност, ква ре ње (о ви ну). 
2. фиг. а. не здра во ста ње мо рал них или ин те лек ту ал них осо би на. б. по ре ме ћај, квар. 3. в. бол’; 
РМС: ‘2. фиг. а. не здра во ста ње у не кој дру штве ној обла сти. б. страст, ма ни ја’. 
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гу ба до па са, а жи ви на од па са! 299. У овој гру пи из ре ка (кле тви и за кле тви) 
бо лест уоп ште, или кон крет на бо лест (гри жа, гу ба) кон цеп ту а ли зу је се као 
би ће ко је бу квал но је де бо ле сни ка, чи не ћи га не пот пу ним. 

На ру ше ност це ло ви то сти као узрок мен тал них бо ле сти или не схва тљи-
вог по на ша ња у на род ним из ре ка ма из ра жа ва се екс пли цит но или им пли цит-
но: Је си ли чи тав? Гле дај: Је си ли при се би? 115; Не ма тре ће да ске у гла ви. 
204; Не ма че твр те да ске у гла ви. Ћа нут је ма ло. 205; Ни је му вра на мо зак 
по пи ла. Ни је луд. 216. Не пот пу ност је у на ве де ним из ре ка ма пред ста вље на 
екс пли цит но лек сич ки, по мо ћу при де ва чи тав и гла го ла не ма ти, а у по след-
њем при ме ру им пли цит но, пре ко ука зи ва ња на оште ће ност (или не до ста так) 
мо зга као ор га на од го вор ног за ра зум но по сту па ње.31 

3. ЗдРАвљЕјЕчвРсТИНА.Прин цип по сма тра ња здра вог као чвр стог (гРКО-
вИћ-мЕјџОР 2013: 300) при су тан је у из ра зи ма ко ји се од но се на чо ве ка у до бром 
здрав стве ном ста њу: у РС на ла зи мо си но ни ме за лек се му здрав: ‘као дрен, 
до бро др же ћи, ста би лан’, а за здра вље: ‘от пор ност, кре пост, креп кост’32. 

Кон цеп ту а ли за ци ја здра вља као чвр сти не из ра же на је екс пли цит но 
ка да се при дев здрав од но си на објек те, и та да мо же да озна ча ва бу квал ну 
твр до ћу, на при мер: РСА НУ: 3. б. ‘(о ма те ри ја лу, гра ђи, ти по ви ма тла и сл.) 
ко ји се од ли ку је ујед на че ним са ста вом, зби јен, ком пак тан, чврст, тврд’, или 
ме та фо рич но: 4. а. ‘(о ва лу ти, нов цу и сл.) ко ји има пу ну, по у зда ну пла те жну 
вред ност, фи нан сиј ски со ли дан, ста би лан, чврст’; 5. ‘уоп ште со ли дан, ста-
би лан, чврст, ко ји има до бре из гле де’. 

Из ре ка здрав као кре мен, ко ју на ла зи мо у ра ду Ј. Мел вин гер (melvInger 
1984: 134), по ве зу је екс пли цит но ве о ма чврст ка мен са здра вљем, о че му све-
до чи и фраг мент де фи ни ци је и илу стра тив ни при мер за лек се му кре мен у 
РСА НУ: ‘2. фиг. (у ис ти ца њу фи зич ких и ка рак тер них свој ста ва) а. онај који 
је чврст, от по ран, јак; отре си та, сна ла жљи ва, бр за, ва тре на осо ба. ‒ По род им 
здрав, на очи кре мен. Гле даш, а око чи сто, сна га пра ва и у сва ком по кре ту 
здра вље кип ти и пре ли ва се (Станк. Б., Зве зда 1, 149)’. 

РС за лек се му здрав да је, из ме ђу оста лих, и си но ни ме ‘је дар, кре пак’, 
ко ји се та ко ђе екс пли цит но до во де у ве зу са твр до ћом и здра вљем33, као и СР, 
где на ла зи мо из раз че лич ног здра вља. 

4.бОлЕсТјЕОдсУсТвОчвРсТИНЕ.Док у ре пре зен та тив ним јед но је зич ким 
реч ни ци ма не ма екс пли цит ног ни ти им пли цит ног ука зи ва ња на ве зу из ме ђу 
не по сто ја ња чвр сти не и бо ле сти, у РС за лек се му бо лест у окви ру си но ним-
ског ни за на ла зи мо кло нуо, за бо ле ћив – нео т по ран, кр хак, а за бо ле ћи вост 

31 У збир ци на род них из ре ка на ла зи мо и оне ко је ука зу ју на то да не до ста так не че га мо же 
би ти узрок бо ле сти: Нов ча на бо лест (бо лу је што не ма но ва ца). 226; Пра зна ке са го то ва гро-
зни ца. 259. Об ја шње ње ко је да је Вук Ка ра џић у окви ру пр ве на ве де не из ре ке ја сно го во ри о 
бо ле сти као ре зул та ту не до стат ка (на ру ше на је це ло ви тост ко ју чи не по је ди нац и но вац ко ји 
му је по тре бан за нор ма лан жи вот). 

32 У РМС да је се сле де ће зна че ње за лек се му кре пак: 1.а. ‘фи зич ки јак, чио, чврст, сна жан, 
здрав’.

33 Пре ма РМС, лек се ма је дар је по ли се ман тич на, и зна че ње 1.а. је ‘до бро ухра њен, кре-
пак, здрав; на бре као, на би јен, чврст’.
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– крх кост, кло ну лост, лом ност, мли та вост, нео т пор ност, кло ну ће, омли та-
ве лост, дрх та вост, кли ма вост, што по твр ђу је по сто ја ње на ве де ног на чи на 
кон цеп ту а ли за ци је у срп ском је зи ку. Уко ли ко се од су ство чвр сти не по ве же 
са при род ним по ло жа јем оног што ни је чвр сто – ле жа њем, у ову гру пу мо же-
мо свр ста ти и из ре ке ко је го во ре о уо би ча је ном по ло жа ју бо ле сни ка: Ле же 
као сно пље. По бо ље ли се сви. 168; Ле жи а ре жи. Кад је ко бо ле стан, а јед-
на ко зао. 168; Лип су је а псу је (ла је а не уста је). 170. 

5.ЗдРАвљЕјЕжИвОТНАсИлА.Прин цип кон цеп ту а ли за ци је здра вља као 
живот не си ле (гРКОвИћ-мЕјџОР 2013: 299–300) у срп ском је зи ку на ла зи мо у 
зна че њи ма за лек се му здрав ка да је при су ство здра вља очи глед но ис по ље но34, 
би ло пре ко фи зич ког из гле да (здра ве бо је ли ца, на при мер), би ло пре ко по-
на ша ња ко је под ра зу ме ва енер гич ност. На при мер, у РСА НУ за зна че ње 1.г. 
ка же се ‘ко ји ода је, од ра жа ва не чи је до бро здра вље, свој ствен до бром здрав-
стве ном ста њу; ко ји је од раз не чи је све жи не, до брог рас по ло же ња, буј но сти 
и сл.’, а у РМС на ла зи мо: 1.б. ‘ко ји је свој ствен та квом ор га ни зму, у ко ме се 
огле да здра вље.’ 

РС за лек се му здра вље упу ћу је се на од ред ни це ви тал ност, кон ди ци ја 
и фор ма. У СР у окви ру из ра за ко ји се ве зу ју за по јам здра вље на ла зи мо 
‘Ви тал ност. Пун жи вот не сна ге. Би ти у кон ди ци ји. Би ти у нај бо љој (пу ној) 
сна зи. Ви та лан. Пун ви тал но сти. Би ти кре пак и чио. Брек ће, кип ти од здра-
вља. Бли ста од здра вља.’ Сви на ве де ни при ме ри упу ћу ју на по сто ја ње ве зе 
из ме ђу здра вља и жи вот не сна ге. 

На исти на чин об ја шња ва мо из ре ке на ве де не у Ву ко вом збор ни ку у ко-
ји ма се по ре ди здра во људ ско би ће са жи во ти ња ма и са при род ним по ја ва ма35: 
Здрав као лав. 89; Здрав као три је сак. Ка же се здра ву и ја ку чо е ку. 89; Као 
кур јак. Ка же се здра ву, ја ку и окрет ну чо е ку. 131; Као ла не. Ре че се за здра во 
ма ло ди је те. 132. Јед на од из ре ка (На мла ду је, за ра шће. Ре че се у ша ли мла-
ди јем љу ди ма кад их што за бо ли, ако и ни је ра на. 189) ука зу је на по ве за ност 
мла до сти са здра вљем (по сма тра ним пре ко бр зи не про це са опо рав ка), од-
но сно упу ћу је на чи ње ни цу да жи вот на си ла сла би то ком вре ме на. 

У ан ке та ма ис пи та ни ци су шти ну здра вља, из ме ђу оста лог, ве зу ју за 
мо гућ ност нор мал ног, нео ме та ног оба вља ња свих сва ко днев них по тре ба и 
оба ве за: Здра вље је кад чо век мо же да жи ви и ра ди шта же ли; омо гу ћу је 

34 Упо тре ба лек се ма са ко ре ном од раз- у окви ру де фи ни ци ја ово и по твр ђу је. 
35 Још не ка уо би ча је на по ре ђе ња на во ди Ј. Мел вин гер (melvInger 1984: 134):
„Dru ga či ji se man tič ki od no si iz ra že ni su u si no nim skom ni zu fra ze ma u ko ji ma se po hval no 

ocje nju je zdra vlje: 
zdrav kao bik ‚sa svim / pot pu no zdrav’, zdrav kao dre no vi na ‚od lič na zdra vlja, sa svim zdrav’, 

zdrav kao ja bu ka ‚vr lo zdrav’, zdrav kao kre men ‚od lič na zdra vlja’, zdrav kao ri ba ‚od lič na zdra vlja, 
vr lo svjež, čio’, zdrav kao tri jes ‚vr lo zdrav, jak’, zdrav kao tri je sak ‚vr lo zdrav /jak’, zdrav kao dre-
no va srž ‚od lič na zdra vlja i vr lo zdrav’. 

Zdrav se čo vjek u na ro du uvi jek us po re đu je s ne čim što je stvo ri la sa ma pri ro da: sa ži vo ti njom 
(bik, ri ba), s plo dom (ja bu ka), s pri rod nom tva ri (ka men, dre no vi na, dre no va srž) te s pri rod nom 
po ja vom (tri jes, tri je sak). Po jam zdra vlja pri to me se do vo di u ve zu s ne čim što je ja ko, sna žno (bik, 
tri jes, tri je sak), s ne čim što je je dro, za o blje no (ja bu ka) te s ne čim što je či lo i po kre tlji vo (ri ba)”. 

На по ми ње мо да Н.И. Тол стој (ТОлсТОй1995) из раз здрав као ри ба об ја шња ва на дру га-
чи ји на чин. 
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нор ма лан, функ ци о на лан жи вот; ста ње ко ји омо гу ћа ва је дин ки да нор мал-
но жи ви, али и за за до вољ ство жи во том и по зи тив на осе ћа ња ко ја има здрав 
чо век: до бар фи зич ки осе ћај; oсјећај фи зич ке спо соб но сти; би ти за до во љан 
сво јим жи во том; сре ћа ко ју чо ве ку жи вот до но си.36 

6.бОлЕсТјЕОдсУсТвОжИвОТНЕсИлЕ.Ети мо ло ги ја не ких сло вен ских лек-
се ма, као што су ста ро слов. недѫֱъ и цр кве но слов. не мощь, ди рект но, пре ко 
се ман ти ке пре фик са, по ве зу је не до ста так мо ћи или сна ге са бо ле шћу.37 Број ни 
си но ни ми пред ста вље ни у РС илу стру ју ова кву кон цеп ту а ли за ци ју, јер у 
ко ре ну са др же мог- или слаб-: сла бост38, не моћ, оне мо ћа лост, осла бље ност, 
те ле сна сла бост, не моћ ност, за лек се му бо ле стан си но ни ми су из не мо гао, 
оне мо ћао, а за бо ле ћи вост – осла бе лост, сла бост, не моћ, из не мо глост, оне-
мо ћа лост, осла бље ност, не моћ ност. 

Си но ним бес по лет ност жи вот ну си лу пред ста вља кроз уо би ча је ну 
ме та фо ру ко ја ве зу је по зи тив ну жи вот ну енер ги ју и сре ћу за уз ди за ње из над 
тла (уп. леб де ти, би ти на сед мом не бу и сл.). Као што смо ви де ли ра ни је, 
ис пи та ни ци жи вот ну си лу ве зу ју за сре ћу и по зи тив на осе ћа ња, та ко да је 
ло гич но да се бо лест пер ци пи ра као њи хо ва су прот ност. 

На осно ву по да та ка о на чи ни ма кон цеп ту а ли за ци је мо же се фор му ли-
са ти ког ни тив на де фи ни ци ја ко ја се од но си на здра ву осо бу: ЗдРАвчОвЕКНЕмА
фИЗИчКИХПОвРЕдАНИТИПсИХИчКИХНЕдОсТАТАКА (што озна ча ва це ло ви тост), 
УсПРАвНОгјЕдРжАњА,чвРсТЕмУсКУлАТУРЕ (чвр сто ћа), сНАжАНИЕНЕРгИчАН,
млАд(има жи вот ну си лу). Као су прот ност овом опи су фор ми ра се ког ни тив-
на де фи ни ци ја бо ле сне осо бе: бОлЕсНИКИмАфИЗИчКЕИлИПсИХИчКЕНЕдОсТАТ-
КЕ (ни је чи тав / це ло вит), лЕжИ (не до ста так чвр сти не), НЕмОћАНјЕ (не до ста так 
жи вот не си ле), и че сто јесТАР39. 

IV.ЗАКљУчАК.Ана ли за из во ра ко ји се ко ри сте у сло вен ској ког ни тив ној 
ет но лин гви сти ци по ка за ла је да се на осно ву је зич ких је ди ни ца мо же ре кон-
стру и са ти на чин на ко ји се у срп ском је зи ку и кул ту ри ви ди здра вље као 
фраг мент је зич ке сли ке све та. Пред ло же на ког ни тив на де фи ни ци ја здра вља 
са сто ји се од два де ла: пр ви део за сно ван је на ра зно вр сном је зич ком ма те ри-
ја лу са ку пља ном од пр ве по ло ви не XIX до по чет ка XXI ве ка и сто га са др жи 
уни вер зал не су до ве ко ји су се одр жа ли у за јед ни ци у ши ро ком вре мен ском 
ра спо ну, а дру ги део пред ста вља до пу ну про у зро ко ва ну ци ви ли за циј ским 
про ме на ма ко је су ути ца ле и на ста во ве о здра вљу у са вре ме ном пе ри о ду. У 
пр вом де лу ког ни тив не де фи ни ци је за па жа се ви со ко вред но ва ње здра вља 

36 Ни же го во ри мо о лек се ми бес по лет ност као о чла ну си но ним ског ни за за бо ле ћи вост. 
Њен ан то ним по лет ност ди рект но по ве зу је здра вље са ви тал но шћу и жи вот ном си лом. 

37 В. Гр ко вић-Меј џор (2013: 301–302), као и од ред ни це бо лезнь у реч ни ку СД и -дуг (фА-
смЕР).

38 У РМС основ но зна че ње за сла бост је: ‘1. из не мо глост, не моћ (те ле сна и ду шев на), 
не до ста так сна ге, ја чи не’. Док пр ве две лек се ме из де фи ни ци је ука зу ју на од су ство жи вот не 
си ле, тре ћа се ве зу је за кон цеп ту а ли за ци ју сла бо сти / бо ле сти као не по сто ја ња це ло ви то сти. 

39 По сло ви ца Ста ра чо е ка не пи та ју: што те бо ли? но: што те не бо ли? 294. го во ри о 
по ве зи ва њу ста ро сти и бо ле сти (бо ло ва). На осно ву из ре ке Ни ми ста ро ка шље, ни ми мла до 
пла че 221. ви ди мо уо би ча је ну сли ку сва ко дне ви це са здрав стве ним ста њем ко је се сма тра ло 
ти пич ним за ста ри је осо бе.
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као по кло на од ви ше си ле и спо зна ја по сто ја ња ве зе из ме ђу жи вот них усло ва 
и здра вља, као и свест да се на ње га мо же ути ца ти раз ли чи тим про це ду ра-
ма. Дру ги део фор му ли сан је на ма те ри ја лу до би је ном од са вре ме ни ка и он 
од ра жа ва про ме не узро ко ва не нај ве ро ват ни је раз во јем на у ке,40 јер се здра вље 
на не дво сми слен на чин схва та као је дин ство пси хич ког и фи зич ког ста ња 
ор га ни зма. У су до ви ма о здра вљу ко је из но се са вре ме ни ци по ја вљу ју се и 
ста во ви о нео п ход но сти про ме не на чи на жи во та та ко да се, у ства ри, он при-
бли жи оном ко ји је у ра ни јем пе ри о ду био уо би ча јен за про сеч ног пред став-
ни ка тра ди ци о нал не кул ту ре. Ана ли зи ра на гра ђа из свих пе ри о да по твр ђу-
је да је здра вље би ло и оста ло јед на од вр хун ских вред но сти у ак си о ло шком 
си сте му срп ског је зи ка и кул ту ре, што је ис ка за но пре ко екс пли цит них и 
им пли цит них по зи тив них оце на ко је се ве зу ју за кон цепт здра вља.

Утвр ђе но је и да су сви на чи ни кон цеп ту а ли за ци је здра вља ко је је Ја сми-
на Гр ко вић-Меј џор (2013) ре кон стру и са ла на ма те ри ја лу ин до е вроп ских је зи-
ка пред ста вље ни у ана ли зи ра ним срп ским из во ри ма, би ло да су са др жа ни 
у де та љи ма фор му ла ци ја или илу стра тив ног ма те ри ја ла у лек си ко граф ским 
де фи ни ци ја ма и си но ним ским ни зо ви ма за лек се ме са ко ре ном здрав-, би ло 
да су екс пли цит но или им пли цит но пред ста вље ни у ан ке та ма и кор пу су 
на род них по сло ви ца и из ре ка. Ово још јед ном по твр ђу је да је зик у ве ли кој 
ме ри од ра жа ва жи вот но ис ку ство ко је се пре но си кроз вре ме на раз ли чи те 
на чи не и да се се ман тич ком ана ли зом лек сич ких је ди ни ца, као и ма те ри ја ла 
из дру гих из во ра, мо же ре кон стру и са ти је зич ка сли ка све та као јед на од ва-
жних од ли ка сва ке је зич ко-кул тур не за јед ни це. 
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Ма рия Сте фа но вич

ЭТНО ЛИН ГВИ СТИ ЧЕ СКОЕ ОПИ СА НИЕ КОН ЦЕП ТА ЗДО РОВЬЕ  
В СЕРБ СКОМ ЯЗЫКЕ

Р е з ю м е

Ког ни тивные су жде ния о здо ровье в серб ском языке и культу ре со дер жатся в ис точ ни ках, 
ко торые в славянской ког ни тив ной этно лин гви сти ке под вер гаются по дроб но му се ман ти че ско му 
ана ли зу (тол ковые сло ва ри ли те ра тур но го и на род но го языков, стан дар ти зо ванные ан кеты для 
со вре менных но си те лей языка и тексты – по сло вицы и по го вор ки). На осно ва нии про ве ден но го 
ана ли за была сфор му ли ро ва на ког ни тив ная де фи ни ция здо ровья в серб ском языке: здо ровье – 
самый дра го ценный по да рок, ко торый люди по лу чи ли от Бо га. На не го мо гут влиять вне шние 
фак торы (по го да, ме сто, где люди жи вут, пища). Если че ло век по терял здо ровье, его мо жно 
вос ста но вить ле че ни ем. Ле че ние мо жет быть успешным или не у спешным и кон читься смертью. 
Эту де фи ни цию, ко то рая от но сится и ко вре ме ни со зда ния и за писыва ния по сло виц и по го-
во рок, и к со вре мен но сти, мо жно рас ши рить, ис пользу я данные ан кет. Ответы со вре мен ни ков, 
ко торые входят во вто рую часть ког ни тив ной де фи ни ции, являются ре зульта том из ме ненных 
жи зненных усло вий и раз ви тия на у ки. Во вто рую часть ког ни тив ной де фи ни ции входят сле-
дующие су жде ния: здо ровье – это един ство пси хи че ско го и фи зи че ско го здо ровья; здо ровье 
на до хра нить вве де ни ем из ме не ний в пов се дневный спо соб жи зни. По лу чен ная ког ни тив ная 
де фи ни ция, в отли чие от лек си ко гра фи че ских де фи ни ций, со дер жит эле мент оцен ки, указыва ет 
на мне ние о про ис хо жде нии здо ровья, на то, что мо жет вре дить здо ровью и на спо собы 
пред у пре жде ния отри ца тельных влияний, а так же связыва ет здо ровье со смертью, ко то рая 
иног да является по след стви ем пе ре хо да здо ровья в бо лезнь.

Вто рая часть статьи посвящена ана ли зу кон цеп ту а ли за ции здо ровья и бо ле зни в серб-
ском языке и культу ре на осно ва нии ре зульта тов ис сле до ва ния Я. Гр ко вич-Ме йджор. Все три 
спо со ба кон цеп ту а ли за ции здо ровья (здо ровье как цельносֳь, ֳвер досֳь и жи знен ная си ла) 
существуют в ма те ри а ле, ко торый был ис сле до ван, но они выра жены раз личными спо со ба ми: 
не ко торые из них пред ста влены экспли цит но, в лек се мах ис пользо ванных для де фи ни ций в 
сло варных статьях, или в си но ни ми че ских рядах, а не ко торые мо жно ре кон стру и ро вать на 
осно ва нии пре суп по зи ций, со дер жащих ся в по сло ви цах и по го вор ках и в ан ке тах.

Универзитет у Новом Саду (При мље но: 1. фе бру а ра 2019;
Фи ло зоф ски фа кул тет  при хва ће но: 17. ма ја 2019)
Од сек за сла ви сти ку
Др Зо ра на Ђин ђи ћа 2, 21000 Но ви Сад, Ср би ја
mste fa no vic@ff.uns.ac.rs
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Изворни научни рад

Са ња Кри мер-Га бо ро вић

ГЕ НЕ ЗА КА ТЕ ГО РИ ЈЕ ‘РО ЗЕ’ У ЛЕК СИЧ КО-СЕ МАН ТИЧ КОМ  
ПО ЉУ ‘БО ЈА’ У СРП СКОМ ЈЕ ЗИ КУ

Рад го во ри о од но су срп ских си но ни ма ро зе, ро за и ру жи ча ста са цр ве на, по то ња 
као име јед не од шест при мар но-основ них ка те го ри ја бо ја пре ма Бер ли ну и Ке ју (berlIn
–Kay 1969). На осно ву ода бра них кри те ри ју ма, те сти ра на је ба зич ност на зи ва ро зе/а и 
ру жи ча ста. Пру же ни су до ка зи да, су прот но до са да шњој прак си, ни јед ну од на ве де них 
лек се ма ни је да ље мо гу ће сма тра ти хи по ни мом цр ве не, по што су то да нас име на оде-
ли те ка те го ри је основ не бо је ‘ро зе’. Сте пен ба зич но сти три ју ге не рич ких име на ‘ро зе’ 
ни жи је, ме ђу тим, од сте пе на ба зич но сти име на две ју бо ја у ње ном са ста ву (‘цр ве на’ + 
‘бе ла’). Ро зе/а и ру жи ча ста у ран гу су са име ни ма пре о ста лих се кун дар но-основ них 
ка те го ри ја бо ја пре ма БК – бра он, си ва, љу би ча ста и на ран џа ста. За са да ру жи ча ста 
има нај ши ри оп сег при ме не, но уо че но је ши ре ње оп се га при ме не и код ро зе/а. 

Кључ не ре чи: категоријa основ не бо је ‘ро зе’ и ње на ге не рич ка име на, кри те ри ју ми 
ба зич но сти, оп сег при ме не.

This pa per in ve sti ga tes the re la ti on ship bet we en ro ze, ro za, ru ži ča sta, the three 
synonymo us Ser bian le xe mes all of which mean ‘pink’ in En glish, and the le xe me cr ve na, the 
lat ter be ing a ge ne ric na me for the ba sic co lo ur ca te gory ‘red’, al so esta blis hed as one of the 
six pri mary ba sic co lo urs by Ber lin and Kay (1969). Ba sed on the se lec ted set of cri te ria, ro ze/a 
and ru ži ča sta we re te sted for the ir ba sic ness. Con trary to po pu lar be li ef, it was pro ven that 
no ne are to be con si de red a hyponym of cr ve na any lon ger. Ro ze/a and ru ži ča sta are cur rently 
ge ne ric na mes for the ba sic co lo ur ca te gory ‘ro ze’ (pink). Ne vert he less, the ir ba sic ness is lo wer 
than that of the two co lo urs com pri sing the ca te gory ‘ro ze’ – na mely, ‘cr ve na’ (red) and ‘be la’ 
(whi te). The ba sic ness of ro ze/a and ru ži ča sta pa ral lels that of ot her se con dary ba sic co lo urs 
by BK in fact, such as braon ‘brown’, si va ‘grey’, lju bi ča sta ‘pur ple’ and na ran dža sta ‘oran ge’. 
Among the gi ven ge ne ric na mes for ‘ro ze’, ru ži ča sta has the bro a dest ran ge of ap pli ca tion, 
alt ho ugh the ran ge is bro a de ning al so for ro ze/a. 

Key words: ba sic co lo ur ca te gory ‘ro ze’ and its ge ne ric na mes, cri te ria of ba sic ness, 
ran ge of ap pli ca tion.

1. УвОд. Рад се те ме љи на ста ву да се кра јем XX ве ка срп ске лек се ме 
ро зе, ро за и ру жи ча ста, до та да шњи ис кљу чи ви на зи ви за све тлу ни јан су 
‘цр ве не’ бо је, по чи њу ко ри сти ти као име на за оде ли ту ка те го ри ју основ не 
бо је ‘ро зе’. И док су ро зе и ду блет ро за по зајм ље не из не мач ког је зи ка (нем. 
ro sa ру жа; ро зе), ру жи ча ста је мо ти ви са на ко ва ни ца ко јом се за ме њу је стра на 
реч (ру жи ча ста < ру жа + -ичаст(а)). 

‘Ро зе’ је, ина че, јед на од че ти ри по след ње у ни зу од 11 ка те го ри ја основ-
них бо ја пре ма Бер ли ну и Ке ју (berlIn–Kay 1969). Да те ка те го ри је ге не ри шу 
се сле де ћим, фик си ра ним ре до сле дом: (I) ‘бе ла’ и ‘цр на’, (II) ‘цр ве на’, (III) 
‘зе ле на’ и ‘жу та’, или, (IV) ‘жу та’ и ‘зе ле на’, (V) ‘пла ва’, (VI) ‘бра он’, те (VII) 
(про из вољ ним ре до сле дом) ‘љу би ча ста’, ‘ро зе’, ‘на ран џа ста’, и ‘си ва’. Је зик 
мо же има ти нај ма ње 2 ка те го ри је основ них бо ја на пр вом, по чет ном, ста ди ју-
му раз во ја, одн. нај ви ше 11 та квих ка те го ри ја на сед мом, по след њем, ста ди-
ју му раз во ја. По то ње ва жи са мо за са вре ме на, тех но ло шки ви со ко раз ви је на 



дру штва, бу ду ћи да су упра во ин ду стри ја ли за ци ја и уплив нај ра зли чи ти јих 
пиг мент них бо ја на мет ну ле, и на ста вља ју да на ме ћу по тре бу за име но ва њем 
но во ство ре них то но ва бо је, те њи ма при па да ју ћих ни јан си.1 Ми шље ња о 
ка те го ри ја ма основ них бо ја (пре ма енгл. ba sic co lo ur ca te go ri es, или, кра ће 
BCC)2 у срп ском је зи ку, ва ри ра ју од 7 до 11 (в. КРИмЕР-гАбОРОвИћ 2014: 229). 
Гра ни це из ме ђу BCC у је зи ци ма иден тич ног бро ја ка те го ри ја ни су по ду дар-
не, већ су кул ту ро ло шки усло вље не. 

С про то ком вре ме на име на бо ја у је зи ци ма се ме ња ју. Усва ја ју се но ви 
ко ло рит ни на зи ви, нпр. срп. пинк, фук си ја, фла мин го бо ја све ‘јар ко ро зе’, а 
од ба цу ју по сто је ћи и/или ар ха ич ни, нпр. тур ци зми ала ли/аласт и ђу вез оба 
‘цр вен каст, ру жи част’ (ХлЕбЕц 1988: 147). Рас по ло жи ва ко ло рит на тер ми но-
ло ги ја мо же и про ме ни ти зна че ње (мАслОвА 2000: 648), нпр. срп. ко ра лан ра-
ни је ис кљу чи во у зна че њу ‘ру мен(каст)’, ‘ру мен ка сто цр вен’, ‘цр вен ка сто на-
ран џаст’, ‘ро зи ка сто цр вен’, а да нас, због ин тер фе рен ци је с лек сич ким фон дом 
ен гле ског је зи ка, још у зна че њи ма ‘ни јан си на пре ла зу из ро зе у на ран џа сту’. 
Лек си ка, као спе ци фи чан, жив и ди на ми чан „ин вен тар кул ту ре”, се и змо граф-
ски ре ги стру је дру штве но-ци ви ли за циј ско-кул ту ро ло шке про ме не (бАРТ-
мИњсКИ 2011: 51). Ка ко то из овог ра да про из ла зи, упра во ро зе/а и ру жи ча ста 
илу стру ју про ме не ко је име на бо ја мо гу пре тр пе ти у лек сич ко-се ман тич ком 
по љу да тих на зи ва. 

Као ге не рич ко име BCC ‘ро зе’ под јед на ко се упо тре бља ва ју ро зе/а и 
ру жи ча ста. На осно ву пр вог, прем да и нај кри ти ко ва ни јег БК кри те ри ју ма 
мо но лек се мич но сти за из бор BCT (в. berlIn–Kay 1969: 6–7), у ра ду до след но 
ко ри сти мо ‘ро зе’ као име исто и ме не ка те го ри је (ду блет ро за ма ње је фре квен-
тан, а при дев ру жи ча ста је ду жи). 

Са вре ме ни срп ски лин гви сти пре ма по сто ја њу ‘ро зе’ као BCC у срп ском 
има ју сле де ће ста во ве: (1) нај че шће је ни не опа жа ју (ХлЕбЕц 1988: 325); (2) 
по не ки ‘ро зе’ де фи ни шу као јед ну од BCC (в. РАТКОвИћ 2007: 192; laZarevIć 
2013: 17); (3) сма тра ју је све тлим ис по ља ва њем ‘цр ве не’ бо је (ИвИћ 2008: 
7–8). Је ди на де таљ ни ја рас пра ва ко ја под у пи ре дру го на ве де ни став је сте рад 
КРИмЕР-гАбОРОвИћ 2014 (233–235). 

У Ма ти чи ном Реч ни ку срп ско хр ват ско га књи жев ног је зи ка (РМС), 
ро зе, пром. нем. варв. ро за, де фи ни ше се као ‘ру жи част’ (V: 558), а ру жи част 
да ље у зна че њу ‘ру мен’, ‘ру мен каст’ (V: 574). ‘Ру мен(каст)’ сва ка ко је сте ни-
јан са ‘цр ве не’ – уп. цр ве но ли це још [се] ви ше за ру ме не ло (janKovIć, 24), Крв 
[...] пр ска ње но кр зно ру ме ним мла зе ви ма (ПЕКИћ, 346). ‘Ру мен(каст)’, украт-
ко, не мо же би ти до вољ но ја сан ре фе рен ци јал ни опис за ро зе/а и ру жи част 
(laZarevIć 2013: 35). 

Нео спо ран је, ме ђу тим, раз вој ‘ро зе’ под окри љем BCC ‘цр ве на’. Пр во-
бит но су ро зе/а и ру жи част(а) зна чи ле ‘све тло/бле до цРвЕН’, ‘цр вен каст’, ‘ру-
мен(каст)’. И да нас се, прем да рет ко, ко ри сте у том зна че њу, нпр. ружичаст[е] 

1 Огра ни че ни број BCC и при па да ју ћих име на од ра жа ва по тре бу да се, ра ди лак ше 
ко му ни ка ци је, рас по зна ва ње ен ти те та из ван је зич ког окру же ња све де на што ма њи број ја сно 
пре по зна тљи вих на зи ва (bIggam 2012: 91–92). 

2 Скра ће ни цу уво ди мо из раз ло га еко но мич но сти, а по узо ру на BCT (< ba sic co lo(u)r term 
име ка те го ри је основ не бо је), ко ју ко ри сти ве ћи на ау то ра за ин те ре со ва них за про бле ма ти ку 
бо ја.
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очи[...] ни су до вољ но спа ва ле (vučo, 86), делил[и су] ко ман дан те [...] на [...] „ро зе” 
(цр вен ка сте) и „ме ка не” (оне ко ји су од би ја ли да се дра стич но по сту па са по-
ро ди ца ма пар ти за на) (PetranovIć,370). Ру жи ча сте очи асо ци ра ју на цр ве-
ни ло бе о ња ча, док цр вен каст у дру гом при ме ру има зна че ње ко му ни стич ке 
(цр ве не) иде о ло ги је.

У про ду жет ку ће би ти раз ма тра ни по ло жај и уло га срп ских лек се ма 
ро зе/а и ру жи ча ста. Ба ви мо се: 

(1) ге не зом ка те го ри је ‘ро зе’ у срп ском је зи ку, те ње них име на ро зе/а и 
ру жи ча ста. Рас пра вља се о мо гу ћим функ ци ја ма две ју лек се ма, сте пе ну 
њи хо ве си но ни мич но сти, као и од но су ‘ро зе’ с то на ли те но бли ским BCC 
(‘цр ве на’, ‘на ран џа ста’, и ‘љу би ча ста’); 

(2) пи та њем да ли су ро зе/а и ру жи ча ста у са вре ме ном срп ском је зи ку 
и да ље хи по ни ми над ре ђе не цр ве не, или су то BCT, што је за сно ва но на 
кри те ри ју ми ма за утвр ђи ва ње при пад но сти од ре ђе ног име на бо је гру пи BCT 
пре ма БК (1969: 6–7). 

1.1.сТРУКТУРАКОРПУсА. Кор пус је у пе ри о ду 2004–2018. екс цер пи ран из 
сле де ћих из во ра: (1) днев ни ли сто ви, (2) не дељ ни ци, (3) ча со пи си за уре ђе ње 
ен те ри је ра, (4) ли те рар ни кор пус, (4) елек трон ски кор пус (в. Из во ри), а кон-
сул то ва ни су и број ни реч ни ци срп ског је зи ка (в. Из во ри). Реч нич ке де фи-
ни ци је нај че шће су пре у зи ма не из РМС, и тек по не где из но ви јег РСЈ. 

При из во ђе њу за кљу ча ка осла ња ли смо се још на се кун дар ни кор пус, 
ко ји чи не ре зул та ти две ју ан ке та. У ан ке ти из 2016. го ди не, при ме ње на је 
тех ни ка ано ним ног ан кет ног упит ни ка на укуп ном узор ку од 74 ис пи та ни ка 
(37 сту де на та ан гли сти ке Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду, 24 сту ден-
та Гра ђе вин ског фа кул те та у Су бо ти ци, и 13 гра ђа на – из вор них го вор ни ка 
срп ског је зи ка). Због по тре бе за до дат ним по да ци ма (тест пси хо ло шког из-
два ја ња име на бо ја, те те сто ви при мар но сти и асо ци ја ци ја за лек се ме ро зе/а 
и ру жи част(а)), ан ке та из 2018. го ди не об у хва ти ла је 138 ис пи та ни ка (49 
сту де на та ан гли сти ке, 24 сту ден та гра ђе ви не, и 65 уче ни ка ви ших раз ре да 
су бо тич ке Гим на зи је „Све то зар Мар ко вић”).

1.2. мЕТОдОлОгИјА. Прем да се БК ис тра жи ва ње бо ја осла ња на: ког ни тив-
ни ме тод те рен ског те сти ра ња с обо је ним кар ти ца ма, ко ји су ка сни је уна пре-
ди ли број ни ис тра жи ва чи (в. corbett–davIes 1997), та ме то до ло ги ја из и ску је 
зна чај не фи нан сиј ске, тех нич ке и пер со нал не ре сур се, а ре зул та ти су пре вас-
ход но опа жај но-пси хо ло шки. Кључ на за мер ка је то што се име но ва ње бо ја 
те ме љи на њи хо вом изо ло ва ном опа жа њу. Не са гле да ва се ши ри је зич ки 
кон текст ко ји омо гу ћа ва увид у се ман тич ку раз у ђе ност лек се ма-име на бо ја, 
што пред ста вља им пе ра тив са вре ме них лин гви стич ких ис тра жи ва ња и тео-
ри ја (steInvall 2002: 1–2, 217–220). 

У ра ду је при ме њен дру ги ме тод пре тра жи ва ња ко ло рит не тер ми но ло ги-
је: ана ли за оп се жног и ра зно род ног кор пу са срп ског је зи ка, с ци љем лин гви-
стич ке ана ли зе име на бо ја, и то у сми слу по дроб не ана ли зе лек сич ко-се ман-
тич ког по ља бо ја. При ступ су, у ком би на ци ји с еле мен ти ма пр вог при сту па, 
ко ри сти ли: за ен гле ски је зик Стајн вол (steInvall 2002), за не мач ки је зик Ка уф-
ман (Kaufmann 2006), за ен гле ски и ру ски је зик Три бу ши ни на (trIbushInIna 
2008), итд. У срп ском је зи ку дру го по ме ну ти при ступ при ме њу ју ре ци мо 
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Рат ко вић (2007), Илић (2011), Кри мер-Га бо ро вић (KrImer-gaborovIć 2011), 
Ла за ре вић (laZarevIć2013). 

2. КАТЕгОРИјa‘РОЗЕ’бОјЕУсРПсКОмјЕЗИКУ. По тре ба за име но ва њем у чо-
ве ко вом при род ном окру же њу ати пич ног ко ло ри та ‘ро зе’, у за пад но е вроп-
ским је зи ци ма по ја ви ла се сре ди ном XVI II ве ка. Та да се ‘ро зе’ от при ли ке и 
пре ста је пер це пи ра ти као ‘све тло цр ве на’ (vejdemoet al. 2015: 19). У срп ском 
је зи ку, то се до га ђа знат но ка сни је, због че га у срп ско(хр ват ско)ј на род ној 
по е зи ји не до ста ју при де ви ро зе/а и ру жи част(а), а при сут ни су (1) цр вен(а), 
(2) ру мен(а), и (3) ала(та)ст, и то (2) и (3) оба у зна че њу ‘цр вен ка ста’ (АјдА-
чИћ 1992; ПОПОвИћ 1992; сТАНИћ 2015). У Ву ко во до ба (пр ва по ло ви на XIX 
ве ка) за бе ле же но је ви ше тер ми на у зна че њу ‘ро зе’, по пут пем бе, аласт, 
ђу вез, но сви су они има ли и дру га зна че ња (ХлЕбЕц 1988: 146–147). Ро зе/а и 
ру жи част(а) по ја вљу ју се тек не где на пре ла зу из XIX у XX век.3 Њи хо ва 
пр во бит на зна че ња би ла су ис кљу чи во ‘све тло/бле до цРвЕН’; ‘цр вен каст’. 

Ре не сан са је пре крет ни ца у раз во ју за пад но е вроп ских на зи ва за бо је 
(vejdemo et al. 2015: 20–21). Ве не ци ја и Фи рен ца пре у зи ма ју про из вод њу и 
тр го ви ну бо ја од Ви зан ти је и зе ма ља Бли ског и Сред њег ис то ка. Дра стич но 
се по ве ћа ва упо тре ба вр ло ши ро ке па ле те бо ја у тек стил ној ин ду стри ји, што 
на ме ће нео п ход ност њи хо вог име но ва ња. Тон бо је по ста је кључ ни атри бут, 
бит ни ји од све тли не. То ком пе ри о да од XV до XVII ве ка ге не ри шу се име на 
за бо је пре ма на зи ви ма пиг ме на та и сред ста ва за бо је ње, док ка сни је, у XVI II 
и XIX ве ку, бо је име на до би ја ју пре ма ван је зич ким ен ти те ти ма. Упра во то ком 
дру гог пе ри о да на ста ло је и име за ‘ро зе’ бо ју у за пад но е вроп ским је зи ци ма 
(нпр. енгл. pink, одн. нем. ro sa), пре сли ка на су име на ли ко ва из при ро де – 
‘ро зе’ цве ћа (ка ран фил, одн. ру жа). Се ман тич ком екс тен зи јом име на ван је зич-
ких ко ре ла та по ста ла су на зи ви за бо ју.

Ро зе/а је у по чет ку би ла ‘реч по зајм ље на из ну жде’ (пре ма нем. Bedürf-
ni sle hnwort). Ова кве „ну жне” по зајм ље ни це озна ча ва ју стра не пој мо ве за 
ко је до ма ћа реч не по сто ји (в. taPPolet 1913; у: Klajn 1978: 44). По зајм ље ном 
при дев ском лек се мом ро зе/а (нем. ro sa), име ну је се стра ни по јам (‘ро зе’ бо ја).4 

Па ра лел ни тер мин ру жи част(а), рет ко ру жи чав (laZarevIć 2013: 54), 
као опи сно име BCC ‘ро зе’, мо ти ви са на је ко ва ни ца ко ја за ме њу је стра ну реч 
(ру жи част(а) < ру жа + су фикс -ичаст(а)) (в. КлАјН 2003: 274; brbora2005: 
113). Ова су фик сал на из ве де ни ца се, ка ко по об ли ку, та ко и по сми слу, ве зу је 
за дру ге слич не лек се ме, и то: (1) из ве де ни це ко ји ма се име ну ју бо је, нпр. на-
ран џаст(а) < на ран џа + -(ич)аст(а), или љу би част(а) < љу би чи ца + -(ич)аст(а), 
при че му су фикс -ичаст(а) ов де има зна че ње ‘као, по пут, на лик на’ (ру жу, 
на ран џу, љу би чи цу). У пи та њу су опи сна име на бо ја, ко ја у свест при зи ва ју 
сли ке би ља ка (цве ћа и во ћа), а што је и ина че уо би ча је ни на чин лек се ми за ци је 

3 Сти јо вић (По ли ти ка – Кул тур ни до да так: 19.5.2018) го во ри о пе ри о ду од без ма ло сто 
го ди на. У срп ској књи жев но сти, ме ђу тим, ро за се на во ди у Иг ња то ви ће вом ро ма ну Ве чи ти 
мла до же ња, об ја вље ном 1878. у беч ком ча со пи су Срп ска зо ра, док се ру жи част(-и) по ја вљу је 
1883. у Или ће вој пе сми „Про ле ће”.

4 У лин гви стич кој ли те ра ту ри ма ње за сту пљен об лик ро за бе ле жи РМС (V: 555), а има га 
и у на шем кор пу су, нпр. ро за за ве си це од ти ла (KaPor, 41), ба де ман тил ро за бо је (bobIć-moj-
sIlovIć, 215), би цикл у ро за бо ји (Bra va ca sa: јул/авг. 2015). 
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но вих ко ло рит них тер ми на, нпр. ци кла ма, ке сте ња ста, ма сли на ста, бо ја 
бре скве/кај си је/јор го ва на/ли му на (KrImer-gaborovIć 2013: 45). С дру ге стра не, 
ру жи част(а) се по об ли ку ве зу је за: (2) дру ге из ве де не лек се ме са зна че њем 
бо је, нпр. пла ви част(а), бе ли част(а), те се ман тич ког опи са ‘при лич но X’ 
(ХлЕбЕц 1998: 323; KrImer-gaborovIć 2011: 306). Ру жи ча ста је за пра во се ман-
тич ки калк, по узо ру на не мач ки при дев ro sen, ре ци мо у ro sen far ben ‘ро зе’ 
бо ја, и илу стру је по зај ми цу зна че ња (в. Klajn 1978: 30–32). 

‘Ро зе’ је уз ‘бе лу’, ина че, бо ја цве то ва ди вље ру же (ши пак/ши пу ри ка) 
(лат. Ro sa ca ni na). Овај са мо ни кли, ли сто пад ни грм пре дак је да на шње пи то ме 
ру же. Ме ђу ста рим сор та ма ба штен ских ру жа до ми ни ра ле су упра во оне ‘ро зе’ 
ла ти ца. У том кон тек сту тре ба ту ма чи ти и сле де ће при ме ре: уши, из ну тра 
ру жи ча сте као ла ти це ру же (kiŠ, 196–197), ре кли су да је бе ба од лич но, 
„ро зе као ру жа” (Blic: 11.3.2018). Свест о тој ети мо ло ги ји да нас је до брим 
де лом из гу бље на, пре вас ход но из раз ло га што га је не, хи брид не ру же цве-
та ју у нај ра зли чи ти јим бо ја ма. И док цр ве не ру же сим бо ли зу ју стра стве на 
љу бав на осе ћа ња, што се пре сли ка ва у је зик, нпр. ме та фо ра цр ве на ру жа је 
(сим бол) љу бав(и), ‘ро зе’ се као ма ње упа дљив, тј. за око мно го при јат ни ји 
ко ло рит од сна жне и агре сив не ‘цр ве не’, да нас уста ли ла као сим бол не жне 
и ро ман тич не љу ба ви. По твр ду то га има мо и у кор пу су: црвени[м] ружа[ма] 
из ја вљу је [се] стра сна љубав[..., а] ро зе не жна [...] осе ћа ња (По ли ти ка: 26.12. 
2006), Цр ве на је сим бол љу ба ви, а ро зе от кри ва ро ман тич ну ду шу (Hel lo: 
9–15.2.2018). 

Ро зе/а и ру жи ча ста, срп ска име на BCC ‘ро зе’, има ју: (1) пре свега но ми-
на ци о ну (име нов ну) функ ци ју (в. KrImer-gaborovIć 2013: 44–45), а он да и (2) 
так со но миј ску (кла си фи ка ци о ну) функ ци ју, јер нам по ма жу да раз лу чи мо из-
ме ђу ви ше срод них ен ти те та (ка зу ју нам с ким/чим има мо по сла) (в. Pastoureau 
2003: 2), нпр. ру жи ча сти мар кер, ру жи ча сте пи лу ле, ро зе ше бој, ро зе гла сач ки 
ли стић.5 Ту је и (3) естет ска (де скрип тив на) функ ци ја, јер ро зе/а и ру жи ча-
ста ван је зич ке ен ти те те кла си фи ку ју би ло (а) по зи тив но (че шће), или (б) не -
га тив но (ре ђе), нпр. (а) У ју тро су ма гле би ва ле ру жи ча сте (selImovIć, 196), 
фи на ру жи ча ста пра ши на, ла ка и ми ри сна као пу дер (KIŠ, 36), ружичаст[и] 
дом[...] тик уз мо ре (Hel lo: 31.7.2016), одн. (б) ружичаст[е] краст[е] пун[е] 
гно ја (New swe ek: 21.3.2016), кич ро зе униформ[е] (По ли ти ка: 19.7.2006). Ам-
би ва лент ност зна че ња, ина че, од ли ка је упра во бо ја, као је згра сим бо лич ког 
си сте ма у свим кул ту ра ма, при че му јед но зна че ње (по зи тив но, одн. не га тив-
но) има пре ва гу над дру гим (gerbran–ŠevalIje 2004; KrImer-gaborovIć 2016: 
191, 194–195). 

2.1. ОдНОслЕКсЕмАро зе/аИру жи ча ста. Узи ма ју ћу у об зир ети мо ло ги ју ро зе/а 
и ру жи ча ста, у ра ду их тре ти ра мо као си но ни ме. У при лог то ме, на во ди мо 
при ме ре: ру жи ча ста пла не та [...] ро зе бо је (Ве чер ње но во сти: 9.8.2013), 
ро зе птице[...] ружичаст[е] бој[е] (Press: 29.3.2016), ро за [с]тамбени ком плекс 
[...] цео је ру жи част! (Le po ta i zdra vlje: нов. 2017). 

Тре ба на гла си ти да се кон цеп ту а ли за ци ја јед не BCC, те ге не ри са ње ње-
ног име на (BCT), не мо ра ју вре мен ски по ду да ра ти, ни ти су као та кви трај но 

5 Чо век ван је зич ке ен ти те те уну тар исте кла се ен ти те та ме ђу соб но раз ли ку је, из ме ђу 
оста лог, упра во на те ме љу њи хо ве обо је но сти (Wyler 1992: 38).
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да ти (в. steInvall 2002: 71). При ме ра ра ди, у фран цу ском се BCT brun, до-
са да шње име BCC ‘бра он’, по вла чи у ко рист mar ron, пре ђа шњег хи по ни ма 
brun, док се ита ли јан ско az zur ro по вла чи у ко рист blu, у свој ству но вог BCT 
за BCC ‘плавa’ (в. grossmann–achIlle 2016: 43–44). За ни мљив је и слу чај 
два ма ђар ска име на BCC ‘цр ве на’, тј. pi ros и vörös. БК (1969: 35) сма тра ли су 
их име ни ма две ју одво је них BCC, слич но ру ским име ни ма две ју ка те го ри ја 
‘пла ве’ бо је – го лу бой и си ний. У рас пра ва ма још од XIX ве ка би ло је ста во-
ва да су pi ros и vörös си но ни ми, али да нас пре о вла ђу је ми шље ње да је са мо 
pi ros BCT, док је vörös њен хи по ним. Vörös, сво је вре ме но се ман тич ки раз у-
ђе ни ји на зив, ве ћег кул ту ро ло шког зна ча ја и по ет ске упо тре бе, те ко но та-
тив но бо га ти ји, да нас је у по вла че њу (uusKüla 2008: 25–26). 

Ин те ре сант ни су и за кључ ци сту ди је Веј де мо и др. (vejdemo et al. 2015) 
о раз во ју ка те го ри је ‘ро зе’ у 7 гер ман ских је зи ка (ен гле ски, не мач ки, швај цар-
ски не мач ки, дан ски, швед ски, но р ве шки, исланд ски), и то по чев од XVI II 
ве ка, ка да се и ге не ри ше по себ на лек се ма у зна че њу ‘ро зе’ бо је, као име оне 
све тле ни јан се ‘цр ве не’, чи ја је упо тре ба по ста ла то ли ко при сут на да се ја ви ла 
по тре ба за ње ним име но ва њем. На ве де ни је зи ци да нас има ју нај ма ње је дан, 
а не ки и по два на зи ва за одво је не ка те го ри је ‘ро зе’ од че га са мо јед на има 
ста тус BCT (ба рем за са да), нпр. нем. ro sa у свој ству BCT и pink као њен хи-
по ним (в. Kaufmann 2006: 328). Та мо где је из вр ше на лек се ми за ци ја дру гог 
на зи ва за ‘ро зе’, ра спон зна че ња пр вог на зи ва се су жа ва. Две ка те го ри је ‘ро зе’ 
мо же мо озна чи ти и као ‘ро зе 1’ и ‘ро зе 2’, при че му је зна че ње ‘ро зе 1’ огра-
ни че но на све тли ју ни јан су, док је у слу ча ју лек се ми за ци је ‘ро зе 2’, то јар ка, 
ври ште ћа ни јан са ‘ро зе’. 

Про ме на кон цеп та на те ме љу ко јег на ста је но ва BCC, а ко ју име ну је при-
па да ју ћи BCT, од ви ја се по ступ но. Ис пр ва по сто је два на зи ва у свој ству пот-
пу них си но ни ма ко ји се се ман тич ки, стил ски, и син таг мат ски по ду да ра ју, 
а са мо се упо треб но раз ли ку ју (в. cruse 1991: 265; дРАгИћЕвИћ 2007: 245). И 
ка сни је је то пре кла па ње еви дент но, но јед но име по кри ва ви ше за му ће на 
под руч ја ка те го ри је. По том пе ри фер но име по ста је хи по ним дру гог, оп шти јег 
име на. Ко нач но, раз ли ке из ме ђу два на зи ва по ста ју ис так ну ти је од њи хо вих 
слич но сти, тј. ка те го ри ја бо је се це па на две оде ли те ка те го ри је. Ра хи ли на 
и Па ра меи (raKhIlIna–ParameI 2011: 127) на во де при мер овог про це са го-
во ре ћи о ру ским тер ми ни ма корычневый и бурый, обе: ‘бра он, смеђ, мрк’. 
Но ви ји на зив, корычневый пре у зео је ста тус BCT. 

Пре ла зе ћи на де таљ ни ју рас пра ву о од но су ро зе/а и ру жи ча сте, бит но 
је ис та ћи да су, у скла ду с прин ци пи ма је зич ке еко но ми је, ап со лут ни (иден-
тич ни, јед но знач ни) си но ни ми из у зет но рет ки (ПРћИћ 1999: 15). Од ли ку је их 
по ду да ра ње се ман тич ког са др жа ја, да кле иста ар хи се ма (и гра ме ма), ве ћи 
број истих се ма исте екс пре сив не и упо треб не вред но сти, те истог ран га у 
лек сич ком си сте му (гОРТАН-ПРЕмК 2004: 142). Има их углав ном ме ђу на уч ним 
и струч ним тер ми ни ма (дРАгИћЕвИћ 2007: 245). 

У тре нут ку по зајм љи ва ња, се ман тич ки опис ро зе/а и ружичастa био 
је исто ве тан, и то ро зе/а као стра на, а ру жи ча ста као до ма ћа реч. Ве ру је мо 
да је то раз лог због ко јег је у стан дард ном је зи ку лек се ма ру жи ча ста фре-
квент ни ја. Но, чи ни се да је да нас у то ку про цес њи хо вог да љег се ман тич ког 
ди фе рен ци ра ња. У том сми слу, ро зе/а све че шће, не увек, има све тли ју вред ност 
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од ру жи ча сте (‘све тло/бле до/па стел но РУжИчАсТА’). То де ли мич но по твр ђу ју 
збир ни ре зул та ти ан ке та 2016. и 2018. Го то во по ло ви на (49,61%) од 140 ис пи-
та ни ка, сма тра да ро зе/а име ну је све тли ју ни јан су од ру жи част(е),6 28,57% 
да су то исте бо је, а 14,17% да је ро зе/а там ни ја од ру жи част(е). Пре о ста ли 
од го во ри (7,75%) ни су би ли об ра ди ви. Ма њи број (14,76%) сма тра да ру жи-
ча ста са др жи при ме се ‘пла ве’ или ‘љу би ча сте’. 

И сли кар ка Ива њиц ки ру жи ча сту сма тра „дра ма тич ном ро зе бо јом”, 
иа ко и ру жи ча сту, и ро зе(/а), де фи ни ше још као „раз бла же ну цр ве ну” (Илу-
стро ва на по ли ти ка: 14.11.1998). У том све тлу тре ба ту ма чи ти и при мер: 
љусп[е...] ва ри ра ју у бо ји, од ро зе до ру жи ча сте (Ko ža: obo lje nja i le če nje – Pso-
ri ja za 2016). 

Тре ба спо ме ну ти та ко ђе да се лек се ма пинк, у зна че њу ‘јар ко/дре ча во-
РОЗЕ’, у син таг ми Пинк те ле ви зи ја или РТВ Пинк, у на шем кор пу су до след но 
за ме њу је са ру жи част(а) (не и ро зе/а), што је до дат на по твр да ве ће јар ко сти 
(за си ће но сти) ру жи част(е) у од но су на ро зе/а, нпр. по сло ва ње “ру жи ча сте” 
те ле ви зи је (Ве чер ње но во сти: 19.7.2012), челник[...] ру жи ча сте те ле ви зи је 
(Blic: 5.3.2018).7 

И из Си сте мат ског ре чи ка срп ско хр ват ског је зи ка Р. Јо ва но ви ћа про-
из ла зи да се ро зе/а ра ни је ре ђе ко ри сти ла. У из да њу из 1936. го ди не, ра ђе ном 
на ма те ри ја лу за пе ри од 1860–1930, у скло пу реч нич ке од ред ни це цр вен (стр. 
175), на во де се при де ви ру мен, ру мен каст, ру жи част, руд, скер ле тан, итд., 
док ро зе/а не до ста је. У из да њу из 1980. го ди не (стр. 711), чи ји је ко а у тор још 
Л. Ата нац ко вић, на ве де ни су и ро за (не и ро зе), и ру жи част, оба у зна че њу 
‘бо је ру же’, а кла си фи ко ва ни су и да ље као хи по ни ми хи пе ро ни ма цр вен.

У нај кра ћем, ру жи част и ро зе/а пред ста вља ју си но ни ме ко ји се иде о-
граф ски по кла па ју, али се пре те жно раз ли ку ју у по гле ду сво је спо ји во сти 
ко ја је дик ти ра на ве ћом стил ском раз у ђе но шћу лек се ме ру жи част. По то ња 
до пу шта упо тре бу са ап стракт ним име ни ма, за раз ли ку од при де ва ро зе/а, 
ко ји је у срп ском је зи ку огра ни чен пре те жно спо ји во шћу са пред ме ти ма, 
нпр. ро зе/а зид, али не и *ро зе/а бу дућ ност на спрам ру жи ча ста бу дућ ност 
(жи вот, ми сли, сно ви). 

О ши рем оп се гу при ме не ру жи ча сте над ро зе(/а) го во ри још Ла за ре вић 
(laZarevIć 2013: 50). Ау тор ка та ко ђе ис ти че да ру жи ча ста и ро зе/а ни су 
за ме њи ве у свим кон тек сти ма у ко ји ма се по ја вљу ју, а обра зло же ње за то је 
да се ро зе/а, слич но дру гим не про ме њи вим при дев ским по зајм ље ни ца ма, 
по пра ви лу упо тре бља ва увек уз име ни це ко је озна ча ва ју не жи ве пред ме те 
(ма хом ве штач ке но си о це бо ја). Уо би ча је но је, да кле, ре ћи да не ко има ру жи-
ча сте обра зе, или, још че шће ру ме не обра зе, али не и да *не ко има ро зе обра-
зе, док се без ве ли ке раз ли ке го во ри да де вој ка но си ру жи ча сту или ро зе ха-
љи ну. То углав ном по твр ђу је и наш кор пус, јер су из у зе ци рет ки, нпр. ушн[а] 
шкољк[а...] про зрач но розикаст[а] (selenIć, 305–306), Ро зе ли це, по не где одра но 
(IsaKovIć, 183), ње но те ме је ро за (Le po ta i zdra vlje: авг. 2018). 

6 И го вор ни ци хр ват ског је зи ка, ба рем на дал ма тин ском при о ба љу, „ро за до жи вља ва ју 
као сви је тло ру жи ча сту бо ју” (brbora2005: 113). Ра фа е ли (raffaellI 2017: 181), ме ђу тим, хрв. 
ро за на зи ва ко ло кви ја ли змом од ру жи ча ста. 

7 Но, то мо же та ко ђе зна чи ти да је ру жи ча ста све о бу хват ни ји на зив ко ји по кри ва и све тле 
и там не ни јан се ка те го ри је ‘ро зе’, а ко је име ну ју лек се ме ро зе/а и пинк.
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3.О ПРИРОдИ‘РОЗЕ’бОјЕИњЕНОмОдНОсУсТОНАлИТЕТНОблИсКИмКОлОРИ-
ТИмА.Као спој (1) енер гич не ‘цр ве не’, нај то пли је од свих то плих бо ја, због 
асо ци ја ци је на то пли ну кр ви и вре ли ну пла ме на, и (2) све тле, не жне, де ви-
чан ски ‘бе ле’, ко ја у свест при зи ва сли ке сне гом за ве ја них и за ле ђе них про-
стран ста ва (KrImer-gaborovIć 2011: 107; 2016: 190), ‘ро зе’ за др жа ва мно го од 
ка рак те ра обе ју бо ја у свом са ста ву. Ње ну при ро ду тре ба сто га са гле да ва ти 
кроз при зму ‘бе лом’ бо јом убла же не ‘цр ве не’, одн. ‘цр ве ном’ бо јом осна же не 
‘бе ле’. О то ме го во ри и Вје жбиц ка (WIerZbIcKa 1990: 107) на во де ћи да „аде-
кват ни се ман тич ки опис лек се ма ро зе/ру жи ча ста [...] тре ба да од ра жа ва 
њи хо ву ин ту и тив ну ве зу са кон цеп том са др жа ним у лек се ми цр ве на [...] и 
оним об у хва ће ним лек се мом све тао”.8 У том све тлу, Ла за ре вић (laZarevIć 
2013: 35) по ста вља пи та ње оправ да но сти шту рог де фи ни са ња ре фе рен ци-
јал ног зна че ња ‘ро зе’ у срп ским јед но је зич ним реч ни ци ма, па и но ви јем РСЈ. 
Због че га, пи та се Ла за ре вић, ‘ро зе’ ни је опи са на ба рем као ме ша ви на дру гих 
две ју основ них бо ја, слич но ‘љу би ча стој’ и ‘си вој’, иа ко ни „[т]а кво об ја шње ње, 
с об зи ром на огро ман ра спон ни јан си ру жи ча сте с ко јим се да нас су сре ће мо, 
не би сва ка ко би ло са свим пре ци зно [...]”. 

Због са др жа ја ‘цр ве не’ ком по нен те у ‘ро зе’, срп ска кул тур но-је зич ка за-
јед ни ца ‘ро зе’ свр ста ва у ред то плих бо ја. По бу ђу ју ши рок спек тар емо ци ја: 
од то пли не и удоб но сти, до не ми ра и не спо кој ства. Свест о ‘ро зе’ као то плој 
бо ји по твр ђу ју сле де ћи на во ди: То пла ру жи ча ста [...у] ве се лом жен ском 
кут ку (Moj stan: јан. 2017), у то плим ни јан са ма [...] па стел но ру жи ча сте 
(Le pa i sreć na: феб. 2018). 

На ши ис пи та ни ци, по себ но они мла ђе и сред ње жи вот не до би, у нај ве ћем 
бро ју од ба цу ју иде ју да ро зе/а и ру жи ча ста мо гу би ти де фи ни са не као ‘све-
тло/бле до цРвЕНА’, и уоп ште као ‘цр ве на’ бо ја.9 ‘Ро зе’ ве ћи ном пре по зна ју као 
то на ли тет но ја сно оде ље ну од пре о ста лих 10 BCC, тј. не за ви сну од то на ли-
те но бли ских ‘цр ве не’, ‘на ран џа сте’ (‘цр ве на’ + ‘жу та’), и ‘љу би ча сте’ (‘цр ве на’ 
+ ‘пла ва’). Пре ма ан ке ти из 2016. го ди не, ‘ро зе’: (1) ни је ‘цр ве на’ бо ја (94,29%), 
(2) ни је ‘на ран џа ста’ бо ја (88,57%), и (3) ни је ‘љу би ча ста’ бо ја (94,29%). 

4. ПРОблЕмдЕфИНИсАњАПРОТОТИПА‘РОЗЕ’бОјЕУсРПсКОмјЕЗИКУ.За са гле-
да ва ње уну тра шње струк ту ре ка те го ри је ‘ро зе’ ко ри сти мо се ман тич ку ана-
ли зу ро зе/а и ру жи част(а). Око се ман тич ког је згра, тј. про то ти па (ре фе-
рент не тач ке) ка те го ри је, рас по ре ђе ни су дру ги, по слич но сти по ве за ни 
чла но ви ка те го ри је, ње ни бо љи или ло ши ји пред став ни ци (у за ви сно сти од 
уда ље но сти од је згра). 

Те о ри ја про то ти па (rosch 1973a; 1973b) не об ја шња ва сва зна че ња име на 
бо ја. Због по ли се мич но сти очи то ва не у основ ном (де но та тив ном) и про ши ре-
ним (ко но та тив ним) зна че њи ма, при ме њу је се про ши ре на, тј. по ли се мич ка 
те о ри ја про то ти па. Те ме љи се на ви ше про то ти па, а не јед ном, цен трал ном. 

8 “Аn ade qu a te se man tic de scrip tion of word pink [...] sho uld re flect its in tu i ti ve link with 
the con cept en co ded in the word red [...] and with that en co ded in the word light”. 

9 За око 40% ин тер вју и са них ис пи та ни ка жи вот не до би 55–65 го ди на ‘ро зе’ је и да ље 
‘све тло/бле до цРвЕНА’. То до ка зу је да из два ја ње ‘ро зе’ из ‘цр ве не’ у по себ ну BCC ни је ду же од 
30-ак го ди на. 
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Име бо је асо ци ра на раз ли чи те об ли ке по јав но сти ко ло ри та, у за ви сно сти 
од ен ти те та на ко је се од но си (Kaufmann 2006: 22–27; trIbushInIna 2008: 
394–395).

За oдређивање основ ног зна че ња бо ја у реч ни ци ма се нај че шће по зи ва 
на (в. Patterson 2003: 1): (1) та ла сну ду жи ну (ко ри сно је фи зи ча ри ма, али не 
и про сеч ном го вор ни ку), (2) то но ве или ме ша ви не дру гих бо ја (ни ово ни је 
увек нај ја сни је, по себ но за то што опи си ва ње бо је то ном ни је уо би ча је но у 
свим кул ту ра ма)10, и (3) до бро по зна те ре фе рен те – ван је зич ке ен ти те те чији 
је ко ло рит ког ни тив но ис так ну та и пре по зна тљи ва осо би на, нпр. ‘цр ве на’ бо ја 
кр ви нај бо љи је пред став ник (про то тип) ка те го ри је ‘цр ве не’ бо је (WIerZbIcKa 
1996: 314). 

За раз ли ку од при мар но-основ них бо ја (‘бе ла’, ‘цр на’, ‘цр ве на’, ‘зе ле на’, 
‘жу та’, ‘пла ва’), са јед ним, евен ту ал но два ја сно ис так ну та но си о ца бо је – про-
то ти па ка те го ри је (‘бе ли снег’, ‘цр ни угаљ’, ‘цр ве на крв’, ‘зе ле на тра ва’, ‘жу то 
Сун це’, ‘пла во не бо/мо ре’), код ‘ро зе’ та квог про то ти па не ма (тре ба ло би да 
пред ста вља не ја сну сре ди ну из ме ђу бо ја ‘бе ле’ и ‘цр ве не’). Сто га је упит но 
мо же ли се уоп ште го во ри ти о нај бо љем ре пре зен ту (про то ти пу) BCC ‘ро зе’. 
Да ли је то ис кљу чи во бо ја цве та ди вље ру же и дру гог ‘ро зе’ цве ћа, или та-
ко ђе здра ва бо ја ко же, бо ја Сун ца и не ба у сви та ње/су тон, бо ја слат ки ша, 
бо ја ко зме тич ких и мод них про из во да’, и др.? (в. Под о де љак 6.4.3.1).

У по тра зи за од го во ром на то пи та ње, уме сто про сте, ко ри сти мо про ши-
ре ну те о ри ју про то ти па, пре ма ко јој се за опис на зи ва бо је, уз фо кал не бо је 
(rosch 1973б: 116), упо тре бља ва ју та ко ђе пер цеп тив но нај и стак ну ти ји при-
род ни и ве штач ки но си о ци ко ло ри та. Про то тип ни је ви ше јед на ап со лут на, 
пер цеп тив но нај и стак ну ти ја (фо кал на) бо ја, већ је це ли на ти пич них ка рак-
те ри сти ка ка те го ри је. То је да кле чи та ва ска ла бо ја ко је, иа ко све при па да ју 
ис тој ка те го ри ји, оли ча ва ју раз ли чи ти ен ти те ти из окру же ња, при род ни и 
ве штач ки но си о ци бо је, до бро по зна ти свим из вор ним го вор ни ци ма од ре ђе ног 
је зи ка (в. Kaufmann: 20, 25–27). За хва љу ју ћи две ма вр ста ма про то ти па, мо гу ће 
је бо ље раз у ме ва ње и ту ма че ње зна че ња ко ло рит них тер ми на. Пр ви про то ти пи 
(фо кал не бо је), тј. пер цеп циј ски утвр ђе ни де ло ви спек тра при ви ле го ва ног 
ста ту са (rosch1973a: 348; 1973б: 112), не мо гу об ја сни ти асо ци ја ци је ве за не 
за име на бо ја. Од дру гих, при род них про то ти па нај бо љи пред став ни ци су 
они при род ни ен ти те ти из ван је зич ког окру же ња (при род не ре фе рент не 
тач ке) са ко ји ма се од ре ђе на бо ја нај бо ље иден ти фи ку је, нпр. ‘бе ли снег’ 
(WIerZbIcKa 1990: 99–146). Ма да раз ли чи ти, два кон цеп та се ме ђу соб но до пу-
њу ју. Рас пра ва о две вр сте про то ти па од ра жа ва свест о уни вер за ли стич ко-
-ре ла ти ви стич кој (кул ту ро ло шкој) ди мен зи ји име на бо ја. Не где се две вр сте 
про то ти па по ду да ра ју, нпр. бо ја кр ви исто вре ме но је фо кал но ‘цр ве на’, а 
дру где не, нпр. бо ја ва тре као ког ни тив на ре фе рент на тач ка (при род ни про-
то тип) ни је и фо кал но ‘цр ве на’. 

10 Дру где се го во ри о све тли ни, сја ју, за си ће но сти, итд. При ме ра ра ди, По по вић (2012: 
7) на во ди да функ ци о ни са ње на зи ва за бо је у сло вен ском фол кло ру од ре ђу је ан ти те за ‘сјај но’ 
– ‘без сја ја’. Ни је стан дар ди зо ва на ни са ма тер ми но ло ги ја се ман ти ке бо ја, па се за си ће ност 
на зи ва још чи сто ћом, ин тен зи те том, кон цен тра ци јом, и др. То ука зу је на нео п ход ност ус по-
ста вља ња тер ми но ло шке пре ци зно сти (bIggam2012: 2–8)
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За спо зна ва ње про ши ре ног зна че ња лек се ме-име на бо је, те ве зе са ис так-
ну тим но си о ци ма бо је, осла ња мо се на: (1) реч нич ке де фи ни ци је бо ја, сло же-
не при де ве, по ред бе, ком па ра ци је с еле мен том бо је,11 као и (2) ме та фо рич ко-
-ме то ни миј ске екс тен зи је на зи ва за бо је.12 По што од нос из ме ђу пер цеп ци је 
и да тих на зи ва ни је јед но зна чан, име на бо ја не гру пи шу се ис кљу чи во око 
над ре ђе них стан дард них про то ти па (фо кал них и при род них ре фе рент них 
та ча ка), већ и око ком по зит них (сло же них) про то ти па (енгл. com po und pro to-
types ). Име на бо ја се спре жу са име ни ма ен ти те та. При ме ра ра ди, син таг ма 
ру жи ча сти зум бул (‘при дев-име  бо је + име ни ца’) не ак ти ви ра стан дард ни 
про то тип јер је бо ја ван је зич ког ен ти те та оп ште по зна та, за раз ли ку од ру жи-
ча стог оси па и ру жи ча стих ра чи ћа где име бо је не опи су је ствар ну бо ју 
ван је зич ког ен ти те та (осип је цр вен(каст), а ра чи ћи су на ран џа сти). Ка ко се 
зна че ње ком по зит ног про то ти па за сни ва на ко лек тив ном, али и лич ном ван-
је зич ком ис ку ству, не ма не до у ми ца ни у по гле ду зна че ња бо је у син таг ма ма 
ру жи ча сте усне и ру жи ча сти је зик, ма да ру жи част ов де при зи ва мен тал не 
сли ке раз ли чи тих ни јан си ‘ро зе’ бо је, тј. про то тип ска ‘ру жи ча стост’ уса на 
и је зи ка раз ли ку је се од про то тип ске ‘ру жи ча сто сти’ зум бу ла или сла до ле-
да од ја го да.13 Се ман тич ко ту ма че ње на зи ва ро зе/а и ру жи част(а) ак ти ви ра, 
да кле, ви ше, а не са мо јед ну ре фе рент ну тач ку – про то тип.14 У нај кра ћем, 
ком по зит ни про то ти пи до ка зу ју: (1) про ме њи вост зна че ња при де ва-име на 
бо ја, по што у за ви сно сти од кон тек ста, тј. вр сте име ни це ко ју бли же од ре ђу је, 
име на бо ја мо гу има ти раз ли чи та зна че ња, и (2) зна че ње син так сич ког спо ја 
‘при дев-име  бо је + име ни ца’ ни је увек збир до слов них зна че ња ком по нен ти 
у спо ју (в. trIbushInIna 2008: 101–117). 

Про ши ре ни при ступ про то ти пи ма ка те го ри ја бо ја ко ри сти ли смо и у 
ра ду за ана ли зу BCC ‘ро зе’, као ме ша ног, тј. се кун дар но-ба зич ног ко ло ри та 
без из ра зи тог про то ти па (ње го во раз у ђе но је згро те ме љи се на ви ше ре фе-
рент них та ча ка-нај и зра зи ти јих при род них и ве штач ких но си о ца ‘ро зе’ бо је).

5. КРИТЕРИјУмИЗАУТвРђИвАњЕбАЗИчНОсТИИмЕНАКАТЕгОРИјАОсНОвНИХ
бОјА. Хи по те зу уни вер зал но сти име на BCC по ста ви ли су БК (1969: 6–7). 
Ау то ри ко ри сте кри те ри ју ме по мо ћу ко јих се утвр ђу је да ли је од ре ђе но име 
бо је и основ но (ба зич но). BCT мо ра ис пу ња ва ти сле де ће усло ве: 

(1) мо ра би ти мо но лек се ма, зна че ња ко је ни је збир зна че ња са став них 
де ло ва,

(2) не сме би ти хи по ним не ког дру гог име на бо је, 
(3) оп сег при ме не ни је огра ни чен на узак круг ен ти те та, 

11 Нпр. срп. при дев цр вен, реч нич ки се де фи ни ше као ‘бо ја кр ви, зре ле ја го де, (цр ве не) 
ја бу ке, итд.’, крв-цр ве на је сло жен при дев, цр вен као бул ка је по ред ба, док је ком па ра ци ја цр ве-
ни ји од ја бу ке. 

12 Због асо ци ја ци је на крв и ва тру, те у пре не се ном зна че њу на жи вот и ра ђа ње с јед не 
стра не, одн. по бу ну и уни ште ње с дру ге стра не, срп. цр ве на је бо ја љу ба ви, одн. ре во лу ци о на ра 
(асо ци ја ци ја је на крв па лих бо ра ца). 

13 При ме ри за ‘ро зе’ бо ју из ве де ни су по узо ру на Три бу ши ни не при ме ре с ‘цр ве ном’ 
бо јом (ТrIbushInIna 2008: 102–104).

14 Уме сто ком по зит ним про то ти пи ма, не ки ау то ри допунска зна че ња име на бо ја ту ма че 
те о ри јом кон цеп ту ал не ин те гра ци је (в. ИлИћ 2017).
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(4) мо ра би ти пси хо ло шки ис так ну то име, ко је је ви со ко ран ги ра но у 
ко ло ри стич ким те сто ви ма (на спи ско ви ма име на бо ја), уз ста бил ну ре фе рен-
ци ју, и за сту пље ност у иди о лек ти ма свих го вор ни ка (оп шта по зна тост).

Че ти ри кри те ри ју ма по по тре би до пу њу је мо са још че ти ри:
(5) ди стри бу тив ни по тен ци јал спор них тер ми на тре ба да од го ва ра по-

тен ци ја лу ета бли ра них BCT (нпр. мо гућ ност гра ђе ња су фик сал них из ве де-
ни ца и дру гих мор фо ло шких об ли ка), 

(6) спо ран је ста тус оних име на бо ја ко ја су исто вре ме но име на ен ти те-
та обо је них да том бо јом (нпр. енгл. gold зла то; бо је зла та (срп. зла тан), или 
срп. ци кла ма (вр ста) цвет(а); ци кла ма бо ја), 

(7) спор не су и но ви је по зајм ље ни це, 
(8) ка да је ста тус име на бо је те шко про це ни ти на те ме љу пр вог кри те-

ри ју ма, у ана ли зу тре ба укљу чи ти кри те ри јум мор фо ло шке сло же но сти. 
Кро форд (craWford 1982: 342), је дан од кри ти ча ра БК кри те ри ју ма, од-

ба цу је кри те ри јум мо но лек се мич но сти као кон фу зан, што ка сни је кри ти ку ју 
и дру ги (в. steInvall 2002: 23–25; uusKüla 2008: 26–29).15 

Би гам (bIggam 2012: 21–43) обра зла же да ис тра жи ва чи раз ли чи тих је зи ка 
у об зир узи ма ју и не ке дру ге па ра ме тре, по пут фре квен ци је, ду жи не вре ме на 
од зи ва у те сто ви ма пси хо ло шке ис так ну то сти, итд., где су са мо не ки од кри-
те ри ју ма уни вер зал но при ме њи ви. Ци ти ра ју ћи Кро фор да, Би гам кри те ри ју ме 
сво ди на то да BCT: (1) ни је хи по ним дру гих име на бо ја, (2) ни је кон тек сту-
ал но огра ни чен на узак круг ен ти те та, (3) пси хо ло шки је ви со ко ис так нут.16 
Ис ти че да ис тра жи ва чи са ми мо ра ју од ре ди ти кри те ри ју ме нај по год ни је за 
ана ли зу BCT у је зи ку ко ји ис тра жу ју. Та ко, ре ци мо Кер ту ла (Kerttula 2007) 
кон тра стив но ис тра жи ва ње BCT у ен гле ском и фин ском је зи ку те ме љи на 
укуп но 4 кри те ри ју ма – дру ги, тре ћи, пе ти БК кри те ри јум (при мар ност, ши-
ри на оп се га при ме не, мор фо ло шка раз у ђе ност), а уво ди кри те ри јум фре квен-
ци је по ја вљи ва ња. 

Пре не го што се де таљ ни је по за ба ви мо про ве ром ба зич но сти ка те го ри је 
‘ро зе’ у срп ском је зи ку, ов де сва ка ко тре ба ре ћи да, прем да је БК хи по те за о 
уни вер зал но сти и ево лу ци ји BCC и BCT струк ту ра ли стич ка у сво јој осно ви 
(у ра ду смо при ме њи ва ли не ке струк ту ра ли стич ке по ступ ке, нпр. те сто ве с 
од го во ри ма ти па дА/НЕ), БК хи по те за има исто вре ме но сво ју ког ни ти ви стич-
ку ди мен зи ју, што се по себ но од но си на про ши ре ни БК мо дел (ви ше о то ме 
го во ри мо у про ду жет ку). Под руч је бо ја, на и ме, ни је мо гу ће аде кват но опи си-
ва ти по зи ва њем на струк тур на ди стинк тив на обе леж ја (jacKendoff1983: 113). 

На кон што је об ја вље на, БК хи по те за је об но ви ла рас пра ву из ме ђу при ста-
ли ца ре ла ти ви зма и уни вер за ли зма, исто вре ме но ука зу ју ћи на број не не до стат-
ке са мог БК мо де ла. При го во ри су се од но си ли на: (1) ме тод при ку пља ња 
по да та ка о на зи ви ма за бо је осла ња њем на Ман се ло ве кар ти це бо ја (на мет-

15 При ме ре мор фо ло шки из ве де них BCT, осим у сло вен ским је зи ци ма, ме ђу ко ји ма 
срп ском – ру жи ча ста, љу би ча ста, на ран џа ста, има мо и у дру гим је зи ци ма, нпр. фин. и мађ. 
‘ро зе’, тј. va a le an pu na i nen (< va a lea све тло, бе ло + pu na i nen цр вен(а/о)), и rószaszín (< rósza 
ру жа + szín бо ја). 

16 “A ba sic co lor term [...] has sta bi lity of re fe ren ce ac ross in for mants and ac ross oc ca si ons of 
use. Its sig ni fi ca tion is not in clu ded in that of any ot her co lor term. Its ap pli ca tion is not re stric ted 
to a nar row class of ob jects.” 
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ну то је име но ва ње бо ја по за пад њач ком кон цеп ту – тон, све тли на, за си ће ност, 
а за по ста вље ни су сви друк чи ји кул ту ро ло шки кон цеп ти); (2) не ре пре зен та-
тив ност ан кет ног узор ка (уче ство вао је пре ма ли број ис пи та ни ка ко ји је био 
под сна жним ути ца јем ен гле ског је зи ка на ко јем су се сви ис пи та ни ци шко-
ло ва ли); (3) ис тра жи ва ње ван кон тек ста окру же ња ко јем је зик при па да и у 
ко јем је по ни као; и (4) сво ђе ње зна че ња на зи ва за бо је на не у ро фи зи о ло шке 
фо кал не тач ке. Основ ни БК мо дел из 1969. го ди не у ме ђу вре ме ну је ви ше 
пу та ме њан и про ши ри ван (в. steInvall2002: 19–37; bIggam 2012: 74–108), 
што је ре зул тат број них и оп се жних лин гви стич ко-ан тро по ло шко-пси хо ло-
шких и дру гих ис тра жи ва ња, нпр. Гло бал но ис тра жи ва ње бо ја (енгл. World 
Co lor Sur vey), Ис тра жи ва ње о бо ја ма у Сред њој Аме ри ци (енгл. Me so a me-
ri can Co lor Sur vey), итд. (в. КРИмЕР-гАбОРОвИћ 2014: 223–225).

Све то за јед но до ве ло је до уво ђе ња но вих пој мо ва, као и до при ла го ђа-
ва ња рас по ло жи вих ту ма че ња. Тре ба ис та ћи сле де ће зна чај не из ме не: 

(1) ка те го ри је основ них бо ја, од че га шест при мар но-основ них бо ја, те 
огра ни че ни број се кун дар но основ них бо ја, по чи њу се опи си ва ти као фа зи 
ску по ви (има ју не ја сне, мут не гра ни це), а ка рак те ри ше их и гра ду ел ност. 
Исто вре ме но, се кун дар но-основ не бо је су: (а) ком по зит не или сло же не бо је, 
тј. фа зи уни је име на при мар но-основ них бо ја (BCT), нпр. тер мин енгл. grue 
по кри ва про стор бо ја ко ји го вор ни ци ен гле ског је зи ка де ле на две ка те го ри је 
бо ја – ‘пла ва’ и ‘зе ле на’, због че га grue има зна че ња ‘пла ва’, ‘зе ле на’, ‘пла во-
зе ле на’, ‘зе ле но пла ва’; док су дру га гру па се кун дар но-основ них бо ја фа зи 
гра ни ца (б) би нар не или из ве де не бо је, тј. фа зи пре се ци при мар но-основ них 
BCT, нпр. ‘ро за’ = ‘цр ве на’ + ‘бе ла’; 

(2) ма кро ка те го ри је, нпр. ‘ма кро бе ла’ (‘све тла’), ‘ма кро цр на’ (‘там на’), 
‘ма кро цр ве на’ (све ‘то пле бо је’), и др., а ко је се уме сто ка те го ри ја при мар-
но-основ них бо ја ја вља ју у је зи ци ма са ма ло на зи ва за бо је, и то у по чет ним 
ста ди ју ми ма раз во ја;

(3) гра ду ел ност као по сле ди ца ме ша ња два или ви ше фа зи ску по ва ка те-
го ри ја бо ја, при че му зна че ње но во на ста ле ка те го ри је бо је за ви си од сте пе на 
уче шћа сва ке од при мар них ка те го ри ја бо ја у њој; 

(4) ви ше раз ли чи тих, а но вих ево лу тив них пу та ња на зи ва за бо је у ра ним 
фа за ма раз во ја; 

(5) зна чај раш чла њи ва ња про сто ра бо ја, и то у сми слу да раз ли чи ти је-
зи ци, под при ти ском дру штве ног раз во ја, по сто је ћи ма ли ин вен тар на зи ва за 
ка те го ри је основ них бо ја про ши ру ју уво ђе њем но вих тер ми на. То је свој стве-
но не са мо је зи ци ма у не кој од ра них фа за раз во ја, већ та ко ђе је зи ци ма ви со-
ко ра зви је них дру шта ва, где је це ло ку пан про стор бо ја већ по кри вен са 11 BCT, 
али је при сут на по тре ба за ње го вим до дат ним раш чла њи ва њем. Упра во је та 
отво ре ност БК мо де ла ње го ва пред ност. Омо гу ћа ва да рус. го лу бой ту ма чи мо 
као два нае сти BCT, одн. ше сти BCT за би нар ну (из ве де ну) бо ју на пре се ку 
бо ја ‘пла ва’ + ‘бе ла’ (corbet–davIes 1997: 219; corbett 2004: 214).17 

17 За раз ли ку од ру ског, и још не ких је зи ка, где по сто ји 12 BCT (в. uusKüla–bImler 2016: 
14; 24–25), код већ спо ме ну тих на зи ва фр. brun и mar ron, те мађ. pi ros и vörös, са мо је пр ви 
ме ђу њи ма BCT, док је дру ги ње гов хи по ним. Ра ди ве ће пре ци зно сти из ра жа ва ња, и у ен гле ском 
се су ге ри шу кан ди да ти за два на е сти BCT (li lac ‘јор го ван (бо ја)’), и три на е сти BCT (tur qo i se 
‘тир ки зна’) (мylonas–macdonald 2016: 40–41).

126 СА ЊА КРИ МЕР-ГА БО РО ВИЋ



Ма да на не ка пи та ња у ве зи са БК мо де лом, по кре ну та рас пра вом ре-
ла ти ви ста и уни вер за ли ста, још ни је дат за до во ља ва ју ћи (на уч но уте ме љен) 
од го вор, до са да шња са зна ња у ве зи са пер цеп ци јом, кон цеп ту а ли за ци јом, 
ка те го ри за ци јом и име но ва њем бо ја, ипак су до ве ла до при бли жа ва ња ста-
во ва. Иа ко су ра зи ла же ња и да ље при сут на, уни вер за ли сти су од сту пи ли од 
су ви ше твр дих ког ни ти ви стич ких тврд њи, а ре ла ти ви сти од пре на гла ша ва-
ња кул ту ро ло шких ути ца ја. То је по ве за ло до бре стра не обе те о ри је. Мо же 
се ре ћи да се са уни вер за ли стич ким при сту пом про стор бо ја оме ђу је гру бо, 
а да кул ту ро ло шка при пад ност и је зик ту кон струк ци ју по пу ња ва ју де таљ-
ни је (в. uusKüla–bImler 2016: 4). Ни сам БК мо дел ни је об у хва ћен це ло ви-
том те о ри јом, ни ти мо дел да је од го вор на сва пи та ња у ве зи са ка те го ри за ци-
јом, лек се ми за ци јом и се ман ти ком на зи ва за бо је. Ипак, упр кос нео спор ним 
мањ ка во сти ма, БК мо дел и да ље ну ди наjрестрикт ивнији ин вен тар име на 
ка те го ри ја основ них бо ја (број ни је ни пре ма ли ни пре ве ли ки за ана ли зу), 
што он да омо гу ћа ва опис свих ви дљи вих ни јан си бо ја у ве ћи ни је зи ка раз ви-
је них дру шта ва (в. grIffIn 2006: 71), да кле оних ко ја су већ у VII фа зи раз во ја 
пре ма БК мо де лу. Тај ин вен тар по ла зна је осно ва и за мно га ис тра жи ва ња 
на те му лин гви сти ке на зи ва за бо је (нпр. vejdemoet al. 2014: 20–21).

Ка ко је основ ни циљ овог ра да утвр ди ти да ли се ка те го ри ја ‘ро зе’ бо је 
из дво ји ла у ба зич ну ка те го ри ју у срп ском је зи ку уз ди за њем до ста ту са хи-
пе ро ни ма (у ран гу са ‘цр ве на’ чи јим је хи по ни мом до ско ро сма тра на), ов де 
при ме њу је мо уни вер за ли стич ко-ре ла ти ви стич ки при ступ, тј. БК мо дел ком-
би ну је мо са кул ту ро ло шким ути ца јем ра ди до пу не зна че ња ‘ро зе’. При ме ра 
ра ди, по ве зи ва ње ког ни тив них ре фе рент них та ча ка, тј. про то ти па ка те го-
ри ја бо ја са до бро по зна тим ван је зич ким ен ти те ти ма, уме сто са фо кал ним 
тач ка ма, ни је уни вер за ли стич ки при ступ пре ма БК мо де лу, већ пре ма ста ву 
Ане Вје жбиц ке (WIerZbIcKa 1996: 287–334). Кри те ри ју ми за утвр ђи ва ње ба-
зич но сти срп. ‘ро зе’ у на ред ном одељ ку та ко ђе ни су ис кљу чи во БК кри те-
ри ју ми, већ им је при до дат кри те ри јум фре квен ци је. 

6. ПРОвЕРАбАЗИчНОсТИКАТЕгОРИјЕ‘РОЗЕ’бОјЕУсРПсКОмјЕЗИКУ. За од ре ђи-
ва ње сте пе на ба зич но сти ро зе/а и ру жи част(а), се ман тич ки ап стра хо ва них 
као срп ска име на ка те го ри је ‘ро зе’, ко ри сти ли смо 6 кри те ри ју ма: мо но лек-
сем ски ка рак тер (пр ви БК кри те ри јум), при мар ност (дру ги БК кри те ри јум), 
фре квен ци ја, оп сег при ме не (тре ћи БК кри те ри јум), пси хо ло шка ис так ну тост 
(че твр ти БК кри те ри јум), и де ри ва ци о на мор фо ло ги ја, тј. ди стри бу тив ни 
по тен ци јал (пе ти БК кри те ри јум). 

6.1. мОНОлЕКсЕмсКИКАРАКТЕРНАЗИвАЗАбОјУ. Кри те ри јум мо но лек се мич-
но сти ис пу ња ва ро зе/а, не и ру жи част(а). У све тлу ра ни је из ло же них кри-
ти ка овог кри те ри ју ма, ме ђу тим, он не ели ми ни ше ау то мат ски ру жи част(а) 
као BCT.

6.2. ПРИмАРНОсТро зе/аИру жи част(а). Кри те ри јум под ра зу ме ва да BCT 
ни је хи по ним дру гих име на бо ја. При мар ност ро зе/а и ру жи част(а) про ве ри-
ли смо на осно ву: (1) реч нич ких из во ра, (2) кор пу са, и (3) ре зул та та ан ке те. 

6.2.1. ПРИмАРНОсТро зе/аИру жи част(а)УРЕчНИцИмАсРПсКОгјЕЗИКА.РМС 
и РСЈ ро зе/а и ру жи част де фи ни шу го то во иден тич но – шту ро и не ја сно, а 
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за раз ли ку од цр вен (ко ји је бо је све же кр ви; ко ји је по цр ве нео од при ли ва 
све же кр ви под ко жу; цр ве на ја бу ка, итд.). Из реч ни ка про из ла зи да се ро зе/а 
не по ве зу ју с од ред ни цом цр вен, док се ру жи част са цр вен по ве зу је пре ко 
ру мен. Исто вре ме но, ни цр вен се не по ве зу је са ро зе/а, као ни са ру жи част. 
Због пре ма ло по да та ка, ов де ни је мо гу ће из ве сти не дво сми сле ни за кљу чак 
о ме ђу соб ном од но су ро зе/а и ру жи част са цр вен (хи по ни ми или не).

6.2.2. ПРИмАРНОсТро зе/аИру жи част(а)УКОРПУсУсАвРЕмЕНОгсРПсКОг
јЕЗИКА.УКСЈ (~ 122 ми ли о на ре чи), ко ји са др жи 275 ци та та са ро зе/а, одн. 
210 ци та та са ру жи част(а), две лек се ме се на по ре до са цр вен(а) по ја вљу ју 34, 
одн. 16 пу та. Не дво сми сле но за кљу чу је мо да ро зе/а је сте хи по ним цр вен(а) 
на осно ву 3 ци та та, и то (пре ма бро је ви ма на во ђе ња у КСЈ): (а) (40) [...] де ли ла 
[је] ко ман дан те [...] на „си гур не” и „не си гур не”, на „ро зе” (цр вен ка сте) и 
„ме ка не” [...], (б) (104) [...] У слу ча ју цр ве не на при мер, то под ра зу ме ва све 
од ро за до там но бор до [...], и (в) (105) Тај од нос цр ве не, упр кос то ме што 
је би ла „пре ви ше ро за” [...]. Хи по ни миј ски ста тус ру жи част(а) у од но су на 
цр вен(а) пак не дво сми сле но про из ла зи из све га јед ног ци та та (бр. 17): Ли це 
му је цр ве но као пи џа ма, па чак му је и ће ла ру жи ча ста. 

Збир 4 од укуп но 485 при ме ра не до во љан је за из во ђе ње за кључ ка о 
би ло хи по ним ском или хи пе ро ним ском од но су лек се ма ро зе/а, ру жи част(а), 
и цр вен(а). 

6.2.3. ПРИмАРНОсТро зе/аИру жи ча стаУАНКЕТИ. У ан ке ти 2018. го ди не, 
од 65 гим на зи ја ла ца тра жи ло се да од го во ре на пи та ња: (1) да ли су ро зе/а 
и ру жи ча ста исте бо је?, и (2) да ли је ‘ро зе’ ви ше ‘цр ве на’ или ‘бе ла’ бо ја? 
На пр во пи та ње 28 уче ни ка (43%) од го во ри ло је да ро зе/а и ру жи ча ста има ју 
исто зна че ње, а 37 (57%) да су то раз ли чи те бо је, од че га 25 уче ни ка (38,5%) да 
је ро зе/а све тли ја од ру жи ча сте, а 11 ис пи та ни ка (17%) да је ро зе/а там ни ја 
од ру жи ча сте, док (1,5%) уче ни ка ни је дао ни ка кав од го вор. Ов де не пре о вла-
ђу је ни је дан став. На дру го пи та ње са мо 4 уче ни ка су од го во ри ла да ро зе/а 
је сте ни јан са цр ве не, док сви оста ли сма тра ју да ро зе/а ни је ни ‘цр ве на’, ни ти 
је ‘бе ла’ бо ја, већ је име по себ ног ко ло ри та, оног чи ја ни јан са за ви си упра во 
од са др жа ја ‘цр ве не’, одн. ‘бе ле’ бо је. 

За кљу чак о при мар но сти ро зе/a и ру жи част(а) пре ма РМС и РСЈ, КСЈ 
и ан ке ти, који преовладава, је сте да ро зе/a и ру жи част(а) ни су хи по ни ми 
цр вен(а), већ су име на за себ не BCC ‘ро зе’.

6.3. фРЕКвЕНцИјАро зе/аИру жи част(а). О ди на ми ци раз во ја и сте пе ну кон-
со ли до ва но сти лек се ме мо же мо су ди ти и пре ма фре квен ци ји ње ног по ја вљи-
ва ња (bIggam 2012: 32–35). Фре квен ци ју ро зе/а и ру жи част(а), у по ре ђе њу 
с дру гим име ни ма бо ја, раз ма тра мо у све тлу по да та ка пре у зе тих из фре квен-
циј ских реч ни ка да тих у по пи су ли те ра ту ре: ДФР (DFR), ФР БУ, ФРССЈ, и 
ФРТМ. Име на бо ја смо раз вр ста ва ли уз од ре ђе на гру пи са ња. Ре ци мо, у BCC 
‘цр ве на’, ко ју име ну је од ред ни ца цр вен, убро ја ли смо и дру ге лек се ме у зна-
че њу ни јан се ‘цр ве не’ (цр вен каст, ру мен, ру мен каст, ру јан, пур пу ран, скер-
ле тан, бор до), док смо под ру жи част под ве ли и ро зе, ро за, ро зи каст. Свр-
ста ва ње по је ди них име на ме ша них бо ја у од ре ђе не ка те го ри је мо гло је би ти 
и друк чи је, нпр. риђ је у ка те го ри ји на ран џаст, а мо гло је би ти и у ка те го-
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ри ји цр вен. Сед је у ка те го ри ји сив, а мо гло је би ти и у ка те го ри ји бео. Но, у 
све тлу ни ске фре квен ци је по то њих на зи ва, то ни је бит но ути ца ло на из ве де-
не за кључ ке. Из о ста вље не су и вр ло ни ско фре квент не (ф=1 или 2) пре фик-
са ци је са по-, нпр. по бле део, по жу тео. Лек се ме зла тан и сре брн ту ма чи ли 
смо у зна че њу бо је, а не ма те ри ја ла, што ипак не до во ди у пи та ње знат но ви шу 
фре квен ци ју BCT жут и сив ко ји ма су при до да те. Слич не ин тер вен ци је 
при ме њи ва ли су и дру ги (в. steInvall 2002: 68–69).

Упо ре ђу ју ћи по дат ке из рас по ло жи вих фре квен циј ских реч ни ка са БК 
ни зом 11 BCT ов де, због огра ни че но сти про сто ра, из но си мо са мо са же так: 

(1) из два ја се ви со ка фре квен ци ја име на пр вих шест BCT пре ма БК (бео, 
црн, цр вен, зе лен, жут, плав). Фре квен ци ја им ва ри ра од 820 (плав) до пре ко 
2300 (бео);

(2) сед мо ме сто при па да при де ву сив (ф=360), а осмо бра он, и то збир но 
са си но ни ми ма смеђ и ке сте њаст (ф=127);

(3) тре ћу гру пу (де ве то, де се то, је да на е сто ме сто), фре квен ци је за ред 
ве ли чи не ни же од фре квен ци је име на при мар но-основ них BCC, чи не: ру жи-
част (ф=65), и то као збир ру жи част (37), ро зе (21), ро за (6), ро зи каст (1)), 
за тим љу би част (39), и на ран џаст (21). Све их мо же мо сма тра ти се кун дар-
но-основ ним BCT, јер иа ко им је фре квен ци ја знат но ни жа од прет ход них 8 
на зи ва, ипак је за го то во ред ве ли чи не ви ша од свих дру гих не ба зич них име-
на бо ја, нпр. тир ки зан, беж, крем, ли ла, бле до зе лен, там но цр вен, итд. (ф=1–4);

(4) ре ла тив но ви шу фре квен ци ју има ју и по је ди не су фик сал не из ве де-
ни це-име на ни јан си бо ја, а за пра во хи по ни ми BCT, нпр. бе ли част, жућ каст, 
пла ви част, цр вен каст. 

6.4. ОПсЕгПРИмЕНЕро зе/аИру жи част(а). Овим кри те ри ју мом про ве ри ли 
смо ши ри ну кон тек сту ал них огра ни че ња име на бо ја, ов де ро зе/а и ру жи ча-
ст(а), и то у сле де ћим из во ри ма: (1) са вре ме ни реч ни ци срп ског је зи ка, (2) 
тест асо ци ја ци ја, и (3) књи жев ни и ванк њи жев ни кор пус. Ис пи та ли смо ве зу 
ро зе/а и ру жи част(а) с ван је зич ким но си о ци ма бо ја, уз са гле да ва ње мо гу ћих 
основ них (де но та тив них), те про ши ре них (пре не се них) зна че ња две ју лек се ма.

6.4.1. ОПсЕгПРИмЕНЕро зе/а И ру жи част(а)ПРЕмАРЕчНИцИмАсРПсКОгјЕЗИКА. 
РМС и РСЈ са др же вр ло ма ли број при ме ра од зна ча ја за на шу рас пра ву. 

Ни АРСЈ ни је ис црп ни ји у по гле ду тра же них по да та ка. Од укуп ног 
бро ја при де ва ко ји ма се име ну ју бо је као сти му лу си, реч ник на во ди: бео, 
бра он, жут, зе лен/зе ле ни, на ран џаст, пинк, плав, сив, цр ве ни/цр ве ног, црн, 
док ро зе/а и ру жи част не до ста ју.

ОАРСЈ, пак, на во ди ро зе, ро за, ру жи част, и то: (1) ро зе је 67 пу та ре-
ак ци ја на сти му лус ‘пинк’, 5 пу та ре ак ци ја на ‘жва ка’, 2 пу та ре ак ци ја на 
‘ко жа’ и ‘не жност’, 1 пут ре ак ци ја на ‘де сни’, ‘ја го да’, ‘љу бав’, ‘ми ло ср ђе’, 
‘мла дост’, ‘не жан’, ‘ра дост’, ‘сив’, ‘сла до лед’, ‘сме шно’, ‘ср це’, ‘сре ћа’; (2) ро за 
+ ро за бо ја ре ак ци ја су са мо на сти му лус ‘пинк’ (7+2); а (3) ру жи част, ру-
жи ча ста, ру жи ча ста бо ја, ру жи ча сти, ру жи ча сто 24 пу та су ре ак ци ја на 
‘пинк’, одн. 1 пут ре ак ци ја на ‘бео’, ‘љу бав’, ‘цр ве ни’, ‘је зик’, ‘ме ди ји’, ‘за-
љу бљен’.

Вр ло скром ни по да ци у кон сул то ва ним реч ни ци ма не омо гу ћу ју озбиљ-
ни ју ана ли зу ро зе, ро за и ру жи част(а).
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6.4.2.ОПсЕгПРИмЕНЕро зе/а И ру жи ча стаПРЕмАТЕсТУАсОцИјАцИјА.Ан ке-
том из 2018. го ди не, од 65 гим на зи ја ла ца тра жи ло се да за сва ко од 20 име на 
бо ја – бе ла, цр на, цр ве на, жу та, зе ле на, пла ва, бра он/сме ђа, љу би ча ста, 
ро зе/а//ру жи ча ста, на ран џа ста, си ва, тир ки зна, ли ла, окер, те гет, бор до, 
крем, злат на, сре бр на, и пинк,18 у ро ку од 5–6 се кун ди по сти му лу су, да кле 
у укуп ном тра ја њу од 2 ми ну та за 20 сти му лу са, на пи шу 1–2 асо ци ја ци је. 
Реч је о ме то ду те сти ра ња асо ци ја ци ја на бо је са ста но ви шта пси хо лин гви-
сти ке као што је то учи ње но за по тре бе из ра де АРСЈ. У на шем те сту, по је ди ни 
ис пи та ни ци на ве ли су и ви ше асо ци ја ци ја по сти му лу су, док је ≈2% од го во-
ра би ло не чит ко. 

У Та бе ли 1. да је мо при каз из дво је них асо ци ја ци ја-ре ак ци ја на име на 
бо ја као сти му лу са у те сту асо ци ја ци ја, и то због про стор них огра ни че ња 
ов де са мо за цр ве на и ро зе/а//ру жи ча ста. Асо ци ја ци је су по де ље не у три 
гру пе: (а) 6+ на во ђе ња, (б) 2–5 на во ђе ња, и (в) 1 на во ђе ње. 

Та бе ла 1. 

Име бо је 
(сти му лус) Асо ци ја ци ја-ре ак ци ја на сти му лус

 цр ве на  Укуп но раз ли чи тих асо ци ја ци ја: 67
(а) крв (27), љу бав (18), ср це (9), ру жа (8), 
(б) зве зда, руж (4), за ста ва, ма ји ца (ма тур ска), олов ка (хе миј ска), сре ћа, 
обра зи, усне (3), ва тра, за љу бље ност, ја бу ка, ла ла, па при ка, страст, то пло, 
Цр ве на зве зда, ко му ни зам (2),
(в) бо ја, бол ни ца, зид, клу па, кров, бу бу љи це, ли це, уста, ви шња, тре шња, 
па ра дајз, чи ли, цвет, Де да Мраз, си ја ли це за јел ку, Де ли је, Ср би ја, вер ност, 
ра дост, еро ти ка, из да ја, па као, ђа во, пат ња, смрт, стид, ја је (ус кр шње), јак-
на, ко жа, ко шу ља, кар мин, лак, ле по та, љут ња, ма ма, ма ра ма, ма шна, на-
ру кви ца, обу ћа, плашт, ха љи на, све ска, ру бин, Сит19, упо зо ре ње, фе ра ри, 
че кић (1).

ро зе, ро за,
ру жи ча ста 

У куп но раз ли чи тих асо ци ја ци ја: 48
(а) де вој чи ца, ма ји ца (6),
(б) Бар би(ка) (5), бе ба, де вој ка; руж, ру жа, цвет/цве ће (3), образ(и), кар мин, 
ма тур ске ма ји це, ха љи на, хо мо сек су ал ност, ТВ Пинк (2), 
(в) бо ја, ви ле, ви но, де те, же на, ко са, ЛГБТ по пу ла ци ја, ле по не бо, лут ке, 
мла да лач ки, мо зак, му шка ко шу ља, не жна, не жност, олов ка, па те ти ка, пинк, 
пле ме ни то, по ло ма ји ца, прин це за, рај, све ска, сен ка, се стра, слат ко ћа, 
та шна, теч ност, усне, успа ва на ле по ти ца, фе ми ни зам, фла мин го (пти ца), 
ха љи на, чи зме, шмин ка (1).

Ре зул та ти те ста асо ци ја ци ја по ка зу ју да су ре ак ци је на 6 при мар но-
основ них BCT нај че шће при род ни но си о ци бо ја, по том емо ци је и дру га 
пре не се на зна че ња, а он да и ве штач ки но си о ци бо ја. Ре ци мо код цр ве на 

18 Ових 20 тер ми на ода бра ни су као пси хо ло шки ис так ну ти пре ма те сту из два ја ња (в. 
Та бе ла 5).

19 Сит (енгл. Sith), лик из се ри ја ла „Ра то ви зве зда”, ко ри сти цр ве ни све тло сни мач као 
оруж је. 
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од нос ‘при род ни но си о ци : пре не се на зна че ња : ве штач ки но си о ци’ је 50% : 
21% : 29%, код зе ле на је 86% : 4% : 10%, али и код пре о ста ла че ти ри при-
мар но-ба зич на BCT, асо ци ја ци је су ви ше на при род не, а ма ње на ве штач ке 
но си о це бо је, док код свих има пре не се них зна че ња. Та ко цр ве на нај ви ше 
асо ци ра на ‘крв’, ‘ср це’, ‘ру жу’, али и ‘љу бав’, ‘сре ћу’, ‘страст’, те ‘ко му ни-
зам’, ‘зве зду’.20 За оста ле BCT на во ди мо по јед ну (пр ву) асо ци ја ци ју на при-
род не но си о це бо је, и са мо по јед ну (пр ву) асо ци ја ци ју на пре не се но зна че ње 
(та мо где га има): жу та – сун це, то пло та; зе ле на – тра ва, не зре лост; пла ва 
– не бо, сло бо да; бе ла – снег, не ви ност; цр на – ноћ, смрт; бра он – др во; си ва 
– облак, до са да; љу би ча ста – љу би чи ца, му ка; на ран џа – на ран џа. За по-
след ња че ти ри BCT, има ма ло, или ни не ма пре не се них и сим бо лич ких 
зна че ња.

Ру жи част(а) ма ње (18,2%) не по сред но асо ци ра на при род не но си о це 
‘ро зе’ – ‘ру жа’, ‘цве ће’, ‘образ’, ‘ви но’, ‘не бо’, ‘фла мин го’, итд. То ме мо же мо 
при до да ти по сред не асо ци ја ци је на при род не но си о це бо је – ‘тен/из глед’ 
(5,2%) (као но си о ци на во де се ‘бе ба’ и ‘де те’). Укуп но 41,6% је су асо ци ја ци-
је на ве штач ке но си о це ‘ро зе’ – ‘ма ји ца’, ‘Бар би(ка) лут ка’, ‘кар мин/руж ’, 
‘олов ка’, ‘све ска’, ‘та шна’, итд. Пре не се них зна че ња има 35% – жен стве ност 
(но си о ци су ‘де вој чи ца’, ‘де вој ка’, ‘же на’, ‘се стра’), ‘хо мо сек су ал ност’, на ив-
ност’, ‘мла дост’, ‘не жност’, ‘слат ко ћа’, ‘рај’, ‘фе ми ни зам’, ‘па те ти ка’, бај ко-
ви та би ћа‘ (‘ви ла’, ‘прин це за’, ‘Успа ва на ле по ти ца’). 

Код име на бо ја ко ја ни су BCT, из ра зи то до ми ни ра ју асо ци ја ци је на 
ве штач ке но си о це (оде ћа, обу ћа, ко зме ти ка, на ме штај, ме да ље, укра си, 
ен те ри јер, фа са де, и др.), а вр ло ма ло је (5–10%) при род них но си ла ца. Пре-
не се них зна че ња го то во да не ма. Из у зе ци су асо ци ја ци ја на ‘мо ре’ код 
тир ки зна, одн. на ‘љу би чи цу’ код ли ла, док се ‘бо гат ство’ код злат на и сре-
бр на не од но се на бо ју, већ на пле ме ни те ме та ле. Пре ма овом те сту асо ци-
ја ци ја, ро зе/а и ру жи ча ста не што су бли же ба зич ним, не го не ба зич ним 
име ни ма бо ја.

6.4.3.ОПсЕгПРИмЕНЕро зе/а И ру жи част(а)УКњИжЕвНИмИвАНКњИжЕвНИм
ИЗвОРИмА.Ра ди са гле да ва ња оп се га при ме не, тј. се ман тич ке раз у ђе но сти 
ро зе/а и ру жи част(а), кон сул то ва ли смо: (1) 58 књи жев них де ла срп ских 
пи са ца XX и XXI ве ка, (2) 132 ванк њи жев на тек ста из штам па них ме ди ја 
(днев не но ви не, ча со пи си, ре клам ни ма те ри јал, књи ге), и (3) 158 ванк њи-
жев них, елек трон ских тек сто ва нај ра зли чи ти је те ма ти ке. Сви ванк њи жев ни 
из во ри при ку пље ни су то ком по след њих 5 го ди на, уз све га не ко ли ко из у зе-
та ка ста ри јег да ту ма. 

6.4.3.1. НОсИОцИ‘РОЗЕ’УОсНОвНОмЗНАчЕњУ. Но си о ци ‘ро зе’ бо је у књи-
жев ном кор пу су за ро зе, ро за, ру жи част, као и ни јан се ‘ро зе’, при ка за ни су 
у Та бе ли 2, док Та бе ла 3. да је пре глед но си ла ца ‘ро зе’ бо је за на зна че не лек-
се ме у ванк њи жев ним из во ри ма. 

20 Цр ве на зве зда ов де има зна че ња: (а) ко му ни зам (пе то кра ка), и (б) име фуд бал ског 
клу ба. 
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Та бе ла 2. 

Лек се ме у књи жев ним из во ри ма 
ро зе ро за ру жи част пин к о ста ло Ʃ

(1) При род ни но си о ци ‘ро зе’ бо је 
људ ско (мла до) те ло (ли це, гла ва, врат, нос, 
уши, усне, ру ке, но ге, пр сти, и др.) 2 33 ро скаст

1 36

при ро да (нпр. Сун це, не бо, обла ци, све тлост, 
ва здух, ма гла, пла нин ски вр хо ви, гле че ри, 
та ла си, ти ши на)

10 10

цве ће и биљ ке (зум бул, јор го ван, ка ран фил, 
тре шњин цвет, итд.) 10 10

жи во ти ње (нпр. пра се, гла ви це пти ћа, 
пе ра је ша ран чи ћа) 1 4 5

хра на и пи ће (ви но, чај, ра со, шун ка) 1 3 4
зе мља и ма те ри ја ли (нпр. мер мер) 1 1
Збир но при род ни но си о ци бо је 4 61 1 66
(2) Ве штач ки но си о ци ‘ро зе’ бо је ро зе ро за ру жи част пинк  оста ло Ʃ

оде ћа, обу ћа, мод ни трен до ви 2 2 8 ло сос
1 13

ар те фак ти, укра си (пор це лан ске шо ље и 
фи гу ри це, за ста ви це, лам пе, итд.) 1 12 13

на ме штај и опре ма (ен те ри јер) 6 2 8
па пир, но ви не, и сл. 4 4
гра ђе ви не, фа са де, еле мен ти 1 1 2 4
умет ност, ди зајн 3 3
кућ ни и дру ги тек стил, ру бље, и сл. 1 14 15
све тлост, осве тље ње, сјај 2 2
фар ба и ге не рал но бо је 2 2
ко зме ти ка 2 2
ме ди ка мен ти 1 1
оста ло 1 1
Збир но ве штач ки но си о ци бо је 10 4 53 1 68
При род ни и ве штач ки но си о ци ‘ро зе’ 14 4 114 2 134

Та бе ла 3. 
Лек се ме у ванк њи жев ним из во ри ма ро зе ро за ру жи част пин к о ста ло Ʃ(1) При род ни но си о ци ‘ро зе’ бо је 
људ ско (мла до) те ло (ли це, обра зи, усне, 
пр сти) 9 19 28

при ро да (не бо у сви та ње и су тон) 3 4 7
цве ће и биљ ке (нпр. му шка тла, ди вља ру жа, 
ка ран фил, ци кла ма, маг но ли ја, бе го ни ја) 14 1 29 4 48
жи во ти ње (нпр. пти ћи, зми је, ри бе, пра се, 
леп тир) 6 10 1 17

хра на и пи ће (нпр. ме со, ви но, ја бу ка) 4 9 1 ро зи каст
1 15

зе мља, ка ме ње; ма те ри ја ли 3 4 7
Збир но при род ни но си о ци бо је 39 1 75 6 1 122
(2) Ве штач ки но си о ци ‘ро зе’ бо је ро зе ро за ру жи част пин к о ста ло Ʃ
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оде ћа, обу ћа, мод ни трен до ви (спорт ска 
оде ћа, ко стим, ха љин(иц )а, до њи веш, 
ма ји ца, сан да ле, шал, та шна, ки шо бран)

57 39 14
фук си ја, 
ци кла ма

2
112

ар те фак ти (мо бил ни те ле фо ни, лам пе, 
за ста ви це, на леп ни це), укра си, де ко ра ци ја, 
ус кр шња ја ја)

6 4 14 24

на ме штај, опре ма, ен те ри јер 14 1 9 9 33
па пир, но ви не и сл. 5 3 8
гра ђе ви не, фа са де, еле мен ти 
(нпр. пло чи це) 4 3 1 ро зи каст

3 11

умет ност, ди зајн 4 10 6 ма ђен та
1 20

кућ ни и дру ги тек стил, ру бље, итд. 5 10 7 22
све тлост, осве тље ње, сјај 2 1 3

фар ба и ге не рал но бо је (нпр. при род не и 
ве штач ке бо је, ма сти ло, олов ке) 9 3 6 5

ко рал, ло сос, 
ме со, фук си-
ја, ма ли на, 

ру жа, мађен-
та, Бар би ка

13

36

играч ке (нпр. лут ке, Бар би ке, ле го, 
пли ша не жи во ти ње) 9 2 1 12
ко зме ти ка (шмин ка, руж, лак, сјај, фар ба 
за ко су), при бор и укра си (нпр. тор би ца, 
не се сер, на кит)

18 1 21 8
ко рал, 

ци кла ма
3

51

ме ди ка мен ти и сл. 3 5 2 10
оста ло 3 3 6
Збир но ве штач ки но си о ци бо је 134 5 113 70 24 346
При род ни и ве штач ки но си о ци ‘ро зе’ 173 6 188 76 25 468

На осно ву 602 име но ва ња бо ја у оба кор пу са (Та бе ле 2. и 3), за кључ ци 
су сле де ћи: 

(1) у књи жев ним из во ри ма из ра зи то до ми ни ра ру жи част, са ши ро ком 
па ле том при род них и ве штач ких но си ла ца бо је. Ро зе (и ро скаст) ја вља се 
рет ко са при род ним но си о ци ма – са мо де ло ви људ ског те ла и цве ће, а че сто 
са ве штач ким но си о ци ма, док се ро за ве зу је са мо за ве штач ке но си о це. Придев 
пинк ни је за бе ле жен;

(2) у ванк њи жев ном кор пу су, при лич но је ујед на че на упо тре ба ро зе и 
ру жи част, али се ро зе ипак ја вља ма ње с при род ним, а ви ше с ве штач ким 
но си о ци ма. И ов де је ре дак об лик ро за. При лич но че сто се ја вља пинк, и то 
го то во увек уз ве штач ке но си о це, и све га 2 пу та са цве ћем. Све оста ле ни јан-
се ‘ро зе’ (ци кла ма, фук си ја, ру жа, ло сос, ко рал, ма ли на, ма ђен та, итд.) знат но 
су ре ђе, и углав ном опи су ју бо ју ко зме тич ких и мод них ар ти ка ла, и ге не-
рал но фар бе. 

Нај ши ри оп сег при ме не има да кле ру жи част(а), и то ре ла тив но под јед-
на ко са при род ним, одн. ве штач ким но си о ци ма (146=61+75, одн. 166=53+113). 
Ро зе је кон тек сту ал но огра ни че ни ја. Пре вас ход но се ја вља са ве штач ким, 
за раз ли ку од при род них но си ла ца (144=10+134, одн. 43=4+39). Због че шћег 
ве зи ва ња уз при род не но си о це, ру жи част(а) мо же мо сма тра ти хи пе ро ни мом 
над ро зе/а. То је у скла ду са те о ри јом о ве зи ва њу име на при мар них BCT за 
нajистакну тиje природнe носиoцe (‘бе ли’ снег, ‘цр ве на’ крв, ‘жу то’ Сун це, 
итд.) (в. gIeroń-cZePcZor 2011: 265).
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Ма да ро зе/а и ру жи част(а) не ма ју ис так ну ти при ро дан ре фе рент ни 
осло нац (про то тип), као цен тар лек сич ко-се ман тич ког по ља BCC ‘ро зе’, ипак 
је мо гу ће из дво ји ти не ко ли ко нај бо љих ре пре зе на та (ре фе рент них та ча ка) 
‘ро зе’, пред став ни ка про ши ре ног про то ти па на ве де не ка те го ри је. То су ујед-
но нај и стак ну ти ја основ на зна че ња ‘ро зе’ у срп ском је зи ку пре ма ње ним 
при род ним но си о ци ма:

(1) ЗдРАвАбОјАљУдсКЕКОжЕ(ПОсЕбНОлИцА)ИслУЗОКОжЕ. Ов де до ми ни ра 
ру жи част (ја вља се на по ре до с ру мен), нпр. ружичасто[...] женско[...] тел[о] 
(davIčo, 252), ружичаст[а] без уб[а] уст[а..., и] ружичаст[и] образ[...] (ХАбјА-
НОвИћ-ђУРОвИћ, 80). Са ‘ро зе’ бли же опи су је мо та ко ђе ко жу и слу зо ко жу у 
жи во ти ња. У срп ском је то нај у оч љи ви је на при ме ру пра се та, као јед ном од 
нај ре пре зен та тив ни јих ван је зич ких но си ла ца ‘ро зе’ бо је. Из ми шље ни лик 
Пинк Пан те ра, због ка рак те ри стич ног ‘ро зе’ кр зна, та ко ђе је ме ђу бо љим 
пред став ни ци ма ‘ро зе’; 

(2) бОјА‘РОЗЕ’цвЕћА. Ов де се ро зе/а и ру жи част под јед на ко ко ри сте, а 
у ко ло кви јал ном го во ру све че шће је и пинк, нпр. ди вља ру жа се ки ти ла 
ру жи ча стим круп ним зве зда ма (мАКсИмОвИћ, 185), два ру жи ча ста отром-
бо ље на ка ран фи ла (ТИшмА, 127), Ро за и пинк ру же (Bra va ca sa: јан./феб. 2016); 

(3) бОјАНЕбАУсвИТАњЕИсУТОН. И ов де је че шћа ру жи част(а), нпр. 
врел[а], задихан[а,...] ружичаст[а] од зо ре (davIčo, 502), Сун це на за ла ску 
ру жи ча стом све тло шћу [је] оба сја ва ло (РАс, 179); 

Уз на ве де не ре фе рент не тач ке, гру пу ис так ну тих основ них зна че ња 
BCC ‘ро зе’ у срп ском је зи ку чи не и не ки ве штач ки но си о ци ‘ро зе’. Опи су ју 
их под јед на ко ро зе/а и ру жи част, а све че шће и пинк. То су: 

(1) слАТКИшИИњИХОвААмбАлАжА, нпр. бом бо не [...] у фин[ој] ро зе 
хартиј[и] (vučo, 247), ружичаст[а] Ми ни Ма ус торт[а] (Alo: 2.11.2014), Пинк 
тор та (Te le graf: 4.11.2016). У на шем кор пу су ‘ро зе’ у овом зна че њу име ну ју 
још опи сне син таг ме сла до лед бо ја, и бо ја ше ћер не ву не; 

(2) КОЗмЕТИчКИПРОИЗвОдИ, нпр. ро зе ру ме ни ло или ружичаст[а] сенк[а] 
(Glo ria: 28.10.2016), пинк кар мин (Blic že na: 9–15.6.2018); 

(3) мОдНИАРТИКлИ (ПРЕвАсХОдНОжЕНсКИ), нпр. жен ске па пу че [...м]але, 
ру жи ча сте (vučo, 128), ро зе ма шни ца (Story: 21.6.2013), хаљин[а] пинк бо је 
(Blic: 21.10.2017). 

Од број них при ме ра нај ра зли чи ти јих ве штач ких но си ла ца ‘ро зе’ бо је у 
на шем кор пу су, ни је дан ни је по себ но упе ча тљив. Та ко, ре ци мо, у нај број ни јој 
гру пи мод них про из во да (в. Та бе ле 2. и 3 → 112+13=125), по пут оде ће, обу ће, 
по за ман те ри је (‘ха љи на’, ‘ко стим’, ‘ма ји ца’, ‘спорт ска оде ћа’, ‘до њи веш’, ‘сан-
да ле’, ‘ци пе ле’, ‘та шна’, ‘ки шо бран’, ‘ма ра ма’, ‘шал’, итд.), не до ми ни ра ни је дан 
ар ти кал. Слич но је и са слат ки ши ма и ко зме тич ким про из во ди ма. Чи ни се да 
су је ди ни оп ште по зна ти, и сто га мо жда ис так ну ти ји ве штач ки но си о ци ‘ро зе’ 
у срп ском је зи ку Бар би ка (лут ка), и већ спо ми ња ни Пинк Пан тер.

6.4.3.2. НОсИОцИ‘РОЗЕ’бОјЕУПРЕНЕсЕНОмЗНАчЕњУ. По ред основ них зна-
че ња, се ман тич ко по ље BCC ‘ро зе’ об у хва та и мо гу ћа пре не се на зна че ња.21 

21 ‘Ро зе’ је мул ти ди мен зи о нал на бо ја, у тран зи ци ји, с број ним ва ри ја ци ја ма. Ни је ви ше 
са мо „глу па ва бо ја за де вој чи це већ ан дро ги на, кул, хип, про те сту ју ћа ро зе, из раз свих вр ста 
ком пли ко ва них иде ја” (Ne delj nik – The New York Ti mes/In ter na ti o nal Re port: окт. 2018:16). 
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У на шем кор пу су про на шли смо 258 асо ци ја ци ја (из о ста вље ни су иди-
о ми, ко је ов де за себ но об ра ђу је мо у про ду жет ку), од че га њих 202 има по-
зи тив но, а 56 не га тив но пре не се но зна че ње. Нај и стак ну ти ја по зи тив на асо-
ци ја ци ја са 89 на во ђе ња (ро зе/а (29), ру жи част (51), пинк (9)), је сте ‘жен скост; 
жен стве ност’ – ‘же на’, ‘де вој ка’, ‘де вој чи ца’, ‘лут ка’, итд. То се по ду да ра са 
ре зул та том те ста асо ци ја ци ја пре ма Та бе ли 1. Нај и зра же ни ја не га тив на асо-
ци ја ци ја је ‘кич, из ве шта че ност, при ми ти ви зам’ са укуп но 27 на во ђе ња 
(ро зе/а (1), ру жи част (14), пинк (12)). 

Сле ди де таљ ни ји при каз не ко ли ко нај и стак ну ти јих асо ци ја тив них зна-
че ња ‘ро зе’ у срп ском је зи ку.

6.4.3.2.1.ПОЗИТИвНААсОцИјАТИвНАЗНАчЕњАро зе/аИру жи част(а):
(1) жЕНсКОсТИжЕНсТвЕНОсТ, при мар на су са вре ме на кул ту ро ло шка ко-

но та ци ја ‘ро зе’ (в. Koller 2008: 72), нпр. ро зе је [...] сим бол не жни јег по ла 
(lučIć 2013), Свет је спре ман за ру жи ча сте кан це ла ри је [...] јер га све че шће 
боц ка ју ви со ке пот пе ти це! (Ci ca: 15.12.2017). У ве зи са овим зна че њем, а на 
осно ву пре гле да ре зул та та те ста из два ја ња (в. Та бе ла 5), утвр ди ли смо да су 
при де ви ко ји ма се име ну је ка те го ри ја ‘ро зе’ бо је (ро зе, ро за, и ру жи ча ста), у 
реч ни ку му шка ра ца ма ње про цен ту ал но за сту пље ни (68,6%) не го у реч ни ку 
осо ба жен ског по ла, и то ро зе 84,4%, ро за 67,8%, ру жи ча ста 54,2%; 

(2) сРЕћА,РАдОсТ,вЕдРИНА,ОПТИмИЗАм, нпр. Свет му се [...] од рас пе ва ног 
и ру жи ча стог пре тво ри у тму ран и ту жан (KuIć, 207), Ви кен дом ми је све 
ле по, „ро зе и на цве ти ће” (Blic že na: 29.11–5.12.2014); 

(3)дЕТИњсТвО,млАдОсТ,НЕвИНОсТ,нпр. Има ла сам на се би ро зе ха љи ни цу, 
„као ан ђе лак” (janKovIć, 95–96), По вра так у де тињ ство [...] у про дав ни ци 
игра ча ка [...] с пли ша ним ру жи ча стим јед но ро гом (Glo ria: 15.1.2018);22

(4) лЕПОТА,љУПКОсТ,гРАцИОЗНОсТ, нпр. у ро зе са тен ској ха љи ни и са ду-
гом пла вом ко сом сли ка и при ли ка успа ва не ле по ти це (Blic že na: 26.4.2017), 
ружичаст[и] Ша нел кос тим[...] но си ла [је] на дан атен та та на Ке не ди ја 
(Hel lo: 5–11.9.2016); 

(5) РОмАНТИчНАљУбАв,ПОЗИТИвНЕЕмОцИјЕ, нпр. Да ли је Аја Со фи ја ру жи-
ча ста или су то мо је љу бав не успо ме не? (РАс, 112), Је дан ду ги по глед и [...] 
он је знао да сам ја та. Ма ги ја у [...] ме ху ру од ро зе пе не... (Le po ta i zdra vlje: 
окт. 2017); 

(6) НЕжНОсТ,бАјКОвИТОсТ,нпр. Разнеж[ено... ] по сма тра мо ро зе па пу чи це, 
бен ки це и ми ни ја тур не ха љи ни це (По ли ти ка: 22.11.2006), ат мос фе ра [...] 
слављеничк[a...], све је би ло ру жи ча сто и за и ста бај ко ви то (Story: 4.10.2017); 

(7)мИР,ТИшИНА,ХАРмОНИјА,сПОКОј, нпр. тенк пред ста вља рат, уни ште-
ње, а обо јен у ро зе [...] љу бав и мир (Ku rir: 9.3.2012), Ру жи ча сти облак [...:] 
фо те ља с ком фор ним на сло ном (Moj stan: јун 2016);

(8) ПРОлЕћЕ, као асо ци ја ци ја на про цва ло ‘ро зе’ цве ће, нпр. Обо ји те ба шту 
у ру жи ча сто. Не ка про ле ће за поч не ша ре но и ве се ло! (Blic ma ga zin: 22.3.2015), 
Ро зе по су де [...] за мо дер ну про лећ ну по став ку (Moj stan: апр. 2016);

22 Пли ша не и дру ге играч ке – жи во ти ње че сто су ван је зич ки но си о ци ‘ро зе’ бо је (в. 
Kaufmann2006: 83). Уо би ча је но у де ми ну ти ву (‘зе ка’, ‘ме да’) на гла ша ва ју бли скост с ко но та-
ци ја ма ‘ми ло’, ‘слат ко’, ‘љуп ко’. То ‘ро зе’ по ве зу је с ма лом де цом (де тињ ством), те цар ством 
игра ча ка.
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(9) дОбРОЗдРАвљЕ, јер је ни јан са ‘ро зе’ ди стинк тив но обе леж је ко же у бе-
ла ца, као и здра ве слу зо ко же, де сни, је зи ка, итд., нпр. Ро зе [...] ру ме ни ла [...] 
да ју при ро дан и здрав из глед (Blic že na: 10–16.1.2015), Здрав је зик је не жно-
ру жи част (Blic: 18.9.2007), нокт [и] на ру ка ма и но га ма или усне па ци јен та 
[...р]ужичаст[е] бој[е] означава[ју] до бру цир ку ла ци ју (Blic: 9.3.2010); 

(10) ОЗНАКАРАЗлИчИТИХмАњИНсКИХгРУПА,ПРЕсвЕгАХОмОсЕКсУАлАцАИ
дР., нпр. ли сти ћи за [...] покрајинск[е] посланик[е] ро зе бо је [...,] и на је зи ку на-
ци о нал не ма њи не (По ли ти ка: 6.9.2000), Да ли [...] ми сле да ће их не ко пер ци-
пи ра ти као хо мо сек су ал це, ако има ју ро зе упа љач? (Da nas: 24.8.2011); 

6.4.3.2.2.НЕгАТИвНААсОцИјАТИвНАЗНАчЕњАро зе/аИру жи част(а). Ма ње 
број на не га тив на зна че ња ‘ро зе’ ве ро ват но су ре зул тат асо ци ја ци ја на сла ду-
ња вост овог ко ло ри та, али и по сло вич не пред ра су де о глу пим, ис пра зним и 
за лу ђе ним при пад ни ца ма жен ског по ла (в. Koller2008: 408). Сто га фе ми нист-
ки ње че сто пре зи ру ‘ро зе’ као увре дљив хр о мат ски сте ре о тип жен ско сти: 

(1) ИЗвЕшТАчЕНОсТ,КИч, ПРИмИТИвИЗАм, нпр. ружичасти[...] таблоидни[...] 
животи[...] (По ли ти ка: 16.11.20112), Но си ро зе оде ћу, жи ви у ро зе ку ћи и има 
ро зе пса: Од са мог по гле да на ову же ну за бо ли гла ва (Blic: 5.7.2016), соч ни 
пи ле ћи ко ма ди ћи за пра во [...] су [...] ру жи ча ста слуз [...] од от пад них ди је ло ва 
за кла не сто ке (vuKojevIć 2018). Ово не га тив но зна че ње ‘ро зе’ бо је у срп ском 
је зи ку нај о чи глед ни је се по ве зу је са ме диј ском ку ћом ТВ Пинк, тј. ње ним 
са др жа ји ма (laZarevIć 2013: 92), нпр. Да глу пост си ја ТВ ПИНК би био сун це! 
(феј сбук на лог: 5.3.2013), Пинк је из во зио и уво зио ру жи ча сту иди лу [...], био 
[je] уте ме љи вач трећеразредне[,...] тур бо фолк култур[e...] (Karaberg 2015). 
Пре ма ре чи ма Ла за ре вић (laZarevIć 2013: 93), син таг ма ру жи ча ста те ле-
ви зи ја има по дру гљив при звук и ,,на гла ша ва оп шту по вр шност, лош ути цај 
и кул тур ну оси ро ма ше ност са др жа ја ко је ТВ Пинк ну ди гле да о ци ма (Ру жи-
ча ста те ле ви зи ја вр ви од пр са тих ци ца). По ана ло ги ји, при дев ру жи част у 
из ра зи ма по те клим од ове ко ло ка ци је по чео је да озна ча ва це лу суп кул ту ру 
ко ја је на ста ла и раз ви ла се под ути ца јем тог ме ди ја и слич них ње му, по став-
ши си но ним за кич, не у кус и ис кљу чи во ко мер ци јал не, тр го вач ке по ри ве 
(ру жи ча ста кул ту ра / им пе ри ја / му зи ка, ру жи ча сте зве зде, итд.)”;23 

(2) НЕЗРЕлОсТ,слАбОсТ,слАдУњАвОсТ(ПОсЕбНООсЕћАњА),нпр. да је [...] 
оста ви те на пу стом остр ву или усред Са ха ре, кроз не де љу да на би на пал-
ма ма ви си ле ње не ро за за ве си це од ти ла (KaPor, 40–41), ка вез је вр вео од 
ми ни-пра си ћа! [...] отео ми се ври сак оду ше вље ња [..., а] из очи ју [су ми] ли ла 
ру жи ча ста ср ца (Joy: нов. 2016);

(3) НЕмИР,НЕПРИјАТНООсЕћАњЕ,нпр. мно го дре чи и шља шти, шљо ки це 
сву да и она од врат на ро зе бо ја... (Пор тал Ro di telj: 4.12.2009), увлач[и] нас у 
ру жи ча сту фру стра ци ју зе мље по то ну ле у нај ду бље си ро ма штво (Нин: 
7.7.2017);

(4) ЗдРАвсТвЕНЕИЕсТЕТсКЕТЕгОбЕ, нпр. ру жи ча ст[е] кра ст[е] пу н[е] гно ја 
(New swe ek: 21.3.2016), Стри је [...] у ви ду ру жи ча стих ли ни ја (Story: 11.11.2016);

23 Ру жи ча ста те ле ви зи ја мо же, ме ђу тим, би ти и не у трал на пе ри фра за (рет ко), нпр. Ру-
жи ча ста те ле ви зи ја пред ста ви ла но ву про грам ску ше му, а мо же има ти и по зи тив но зна че ње 
(из у зет но рет ко), нпр. Ру жи ча ста те ле ви зи ја у цр ним вре ме ни ма (По ли ти ка: 10.9.2011), где је 
им пли ка ци ја на улеп ша ва ње и уве се ља ва ње (чи ње не ру жи ча стом) су мор не (цр не) ствар но сти. 
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6.4.3.3. ИдИОмИсЕлЕмЕНТОмру жи част. Пре ма ре чи ма Ба у е ра (bauer 
1983: 42–50), и Пр ћи ћа (PrćIć 2008: 89–90), иди о ма ти за ци ја по ли мор фем ске 
лек се ме, ов де ру жи част(а), по след ња је ета па ње ног развојa за по че тог лек-
се ми за ци јом или чи ном име но ва ња из ве сног ван је зич ког сег мен та ства ра њем 
но ве лек се ме, а ко ји се од ви ја кроз кон со ли да ци ју или уста љи ва ње, ка да ви-
ше стру ко по но вље на лек се ма би ва при хва ће на од стра не је зич ке за јед ни це. 
Иди о ма ти зо ва на лек се ма има ма ње-ви ше ума ње ну мор фо ло шку раш чла њи-
вост и се ман тич ку про зир ност. 

Из Та бе ле 4. ви ди мо да је иди о ма ти за ци ја ис кљу чи ва од ли ка BCT (иа ко 
не свих – бра он, љу би ча ста, на ран џа ста, а по го то во не име на бо ја ван гру-
пе BCT). Док срп ски на зи ви при мар но-основ них бо ја – бе ла, цр на, цр ве на, 
зе ле на, жу та, пла ва, ула зе у са став ре ла тив но ве ли ког бро ја иди о ма, ко ји су, 
пре ма ФРСЈ, убе дљи во нај број ни ји за ахро мат ске бе лу и цр ну, не у по ре ди во 
је ма ње, или уоп ште не ма иди о ма с еле мен том свих пре о ста лих бо ја (в. мА-
слОвА 2000: 648). 

Пре ма ФРСЈ, то из гле да ова ко: 

Та бе ла 4.

Ред. бр. Лек се ма ко јом се име ну је бо ја Број иди о ма у реч ни ку
(I) При мар но-основ не бо је

1 бе о/бе ло 28+1
2 цр н/цр на 36+2
3 цр вен/цр ве ни 3+1
4 жу т 4
5 зе лен 7
6 плав/мо дар24 1

(II) Се кун дар но-основ не бо је
7 бра он/смеђ –
8 љу би част –
9 на ран џаст –
10 ру жи част 3
11 си в 1

(II I) Оста ле бо је

 12–20 беж, бор до, гри ми зан, зла тан, ли ла, окер, ру мен, 
сре брн, тир ки зан –

Ма да при лич но ре стрик ти ван, број иди о ма с еле мен том ру жи част 
пре ма ФРСЈ ипак пре ма шу је број иди о ма са свим оста лим бо ја ма ван кру га 
BCT, али и три BCT без иди о ма (бра он, љу би част, на ран џаст). 

Иди о ми с ру жи част пре ма ФРСЈ (2012: 802) су: (1) гле да ти (по сма тра-
ти, про ма тра ти и сл.) кроз ру жи ча сте на о ча ре [<на> неш то] би ти оп ти-
ми ста, уо ча ва ти, ви де ти углав ном до бре, по зи тив не стра не жи во та, не чи је 
осо би не, и (2) при ка за(ива )ти (по каз(ив а)ат и, пред ста ви ти/пред ста вља ти 

24 Овај по да так сма тра мо не ме ро дав ним, у све тлу чак 11 раз ли чи тих иди о ма ти зо ва них 
зна че ња плав/мо дар ко ја на во ди Фи ли по вић-Ко ва че вић (2015: 161–162, 164).
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[некога, неш то] у ру жи ча стом све тлу/ру жи ча стим бо ја ма при каз(ив)ати  
не што иде а ли зо ва но, леп шим не го што ствар но је сте. У под ле жној струк ту ри 
оба иди о ма је кон цеп ту ал на ме та фо ра ‘не ре а ли стич но до бро’ (fIlIPovIć-Ko-
vačevIć 2015: 128). У на шем кор пу су на и шли смо још на иди ом: (3) ми сли ти 
ру жи ча сто ми сли ти по зи тив но. При ме ри ре че ни ца са на ве де ним иди о ми ма 
су: (1) љу бав [је] сле па и углав ном са ру жи ча стим на о ча ри ма (Svet: 14.1.2009), 
Без об зи ра на си ви ло жи во та, на свет гле дам кроз ру жи ча сте на о ча ре (Blic 
že na: 21–28.2.2015), (2) не тач ни ста ти стич ки по да ци [...] при ка зу ју зе мљу у 
ру жи ча стом све тлу (По ли ти ка: 15.8.2012), из вр ћу чи ње ни це и пред ста вља ју 
[...] ње го во кр ва во окру же ње у ру жи ча стим бо ја ма (Da nas: 14.6.2008), и (3) 
ми сли ти ру жи ча сто ни је са мо по се би до вољ но [...]. Ако [...] вам у жи во ту 
за и ста иде до бро, то си гур но не мо же да се при пи ше са мо ле пим ми сли ма 
(Blic že na: 17–23.6.2017).25 

Ко нач но, ов де сва ка ко тре ба спо ме ну ти и иди о ма ти зо ва не кон ден зо ва не 
син таг ме у чи јој осно ви та ко ђе ле жи кон цеп ту ал на ме та фо ра ‘не ре а ли стич-
но до бро’, нпр. (а) ру жи ча сти жи вот / опис / по глед (на) / свет, (б) ру жи ча ста 
бу дућ ност / пер спек ти ва / пред ста ва / сли ка / си ту а ци ја / ствар ност / зби ља, 
(в) ру жи ча сто ста ње, (г) ру жи ча сте при ли ке / на о ча ре, итд. 

6.5. ПсИХОлОшКАИсТАКНУТОсТро зе/аИру жи ча ста ПРЕмАТЕсТУИЗдвАјАњА. 
Кри те ри јум је у ан ке ти из 2018. го ди не про ве рен на те ме љу пси хо ло шког те-
ста из два ја ња име на бо ја. Ис тра жу ју ћи ру ске, у по ре ђе њу с ен гле ским на зи-
ви ма за бо је, ова кво те сти ра ње спро ве ли су Мор ган и Кор бет (morgan–corbett 
1989: 125–141). За да так ис пи та ни ка био је да у ро ку од 5 ми ну та ис пи шу што 
ве ћи број да тих име на. По ис те ку сва ког ми ну та под вла чи ли су цр ту. Код 
ви ше стру ко на ве де них бо ја, об ра ди ли смо са мо пр во уно ше ње. Збир ни ре-
зул тат, и то за 32 нај и стак ну ти ја име на (од ви ше од 200) при ка зу је Та бе ла 5. 
Ре до след пра ти број на во ђе ња, од нај ви шег ка нај ни жем, а број у за гра ди уз 
сва ко име озна ча ва ко ли ко пу та се да та бо ја на шла на пр вом ме сту у те сту.

Та бе ла 5.

Ред. бр. На зив бо је 1. мин. 2. мин. 3. мин. 4. мин. 5. мин.  Збир
1. жу та (26) 134 1 0 0 1 136
2. пла ва (37) 133 2 1 0 0 136
3. цр ве на (48) 131 4 1 0 0 136
4. зе ле на (4) 122 6 1 0 0 129
5. љу би ча ста (4) 118 6 3 1 1 129
6. цр на (11) 117 8 1 0 0 126
7. на ран џа ста (1) 109 17 6 5 2 139
8. бе ла (2) 104 15 3 4 1 127
9. си ва (2) 97 25 6 2 0 130

25 Иди ом гле да ти кроз ру жи ча сте на о ча ре мо же има ти и до слов но зна че ње, нпр. ру жи-
ча сте на о ча ре – не ће нам тре ба ти јер ће све око нас би ти пинк! По себ на ни јан са ро за бо је 
осво ји ла је [...] све (Le po ta i zdra vlje: нов. 2017). При мер до ча ра ва и кон фу зи ју у по гле ду име но-
ва ња BCC ‘ро зе’ у срп ском је зи ку, по што се као ге не рич ко име ка те го ри је ов де рав но прав но 
ко ри сте ру жи ча ста, ро за и пинк.
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10. бра он 59 27 6 3 1 96
11. ро за 59 12 2 5 1 79
12. тир ки зна (1) 53 27 5 4 4 93
13. сме ђа 41 6 5 3 5 60
14. бор до 37 36 17 7 6 103
15. ро зе 37 9 3 0 0 49
16. бе ж 23 21 12 3 5 74
17. окер (1) 23 11 12 5 9 60
18. злат на 16 22 17 18 10 79
19. ли ла 15 16 12 3 2 48
20. све тло пла ва 14 19 12 7 2 54
21. там но пла ва 13 18 9 4 0 44
22. крем 13 14 11 4 2 44
23. те гет 12 14 20 5 11 62
24. сре бр на 10 20 17 11 10 68
25. ци кла ма 9 15 4 3 1 32
26. пинк 9 6 5 1 2 23
27. ма сли на сто зе ле на 5 10 12 7 9 43
28. све тло зе ле на 5 10 8 7 3 33
29. кра љев ско пла ва 4 6 5 5 8 28
30. ма ђен та/ма ген та 4 4 2 0 0 10
31. ли мун-жу та 4 3 1 0 0 8
32. ру жи ча ста 3 6 1 4 1 15

На  осно ву Та бе ле 5. пр о из ла зи сле де ће:
(1) 8 срп ских лек се ма – име на бо ја, и то жу та, пла ва, цр ве на, зе ле на, 

љу би ча ста, цр на, на ран џа ста, бе ла, из два ја ју се са ви ше од 100 на во ђе ња у 
пр вој ми ну ти те ста (број на во ђе ња ва ри ра од 134 до 104); 

(2) вр ло бли зу су сме ште не бра он (100 на во ђе ња, тј. бра он 59 + сме ђа 
41), ро зе + ро за + ру жи ча ста (99= 59+37+2), и си ва (97);

(3) на ве де них 11 срп ских име на бо ја по ду да ра ју се са БК ни зом BCT, 
прем да је ре до след ов де не што друк чи ји; 

(4) број на во ђе ња свих пре о ста лих тер ми на знат но је ни жи (мак си мал но 
60%) од зби ра ро за+ро зе+ру жи ча ста; 

(5) пре ма те сту из два ја ња ро за је нај и стак ну ти је име BCC ‘ро зе’, док је 
ру жи ча ста ве о ма ни ско по зи ци о ни ра на (ни же и од пинк).

6.6. дЕРИвАцИОНАмОРфОлОгИјАро зе/аИру жи част.Нај ста ри ји срп ски на-
зи ви за бо је, нпр. бе ла, цр на, цр ве на, зе ле на, жу та, пла ва, итд. (KrImer-ga-
borovIć 2011: 315–322), има ју нај ви ше мор фо ло шких из ве де ни ца. Ма да је 
ро зе/а ин де кли на бил ни при дев пре ма Пра во пи су срп ско га је зи ка (2017), 
слич но не ким дру гим по зајм ље ним име ни ма бо ја (в. mraZovIć–vuKadInovIć 
1990: 255), нпр. аква ма рин, беж, бра он, драп, окер, крем, ин ди го, пинк, те гет, 
наш кор пус бе ле жи из ве де ни це за оба срп ска име на BCC ‘ро зе’ (ро зе/а и 
ру жи част). Слич но дру гим, пр о ме њи вим име ни ма бо ја, ко ји се, пре ма срп. 
ре чи бо ја, до след но за вр ша ва ју на –а, осно ва за мор фо ло шко из во ђе ње је 
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об лик ро за, ко ји се у срп ском и ина че све че шће ко ри сти уме сто ду бле та 
ро зе (в. Та бе лу 5).26 

Мор фо ло шке из ве де ни це с ро зе/а и ру жи част мо гу би ти: (1) су фик са-
ци је, и (2) сло же ни це (по то ње на ста ју са жи ма њем (3) опи сних и по ред бе них 
син таг ми (в. Под о дељ ке 6.6.2. и 6.6.3)). 

6.6.1. СУфИКсАцИјЕ27сАлЕКсЕмАмАро зе/а Иру жи част. 
(1) сУфИКсАлНЕмОРфОлОшКЕИЗвЕдЕНИцЕсАру жи част:
(а) па де шке из ве де ни це, нпр. са тан ком ру жи ча стом ма ји цом (АНдРИћ 

2005, 45), по сто ље од ру жи ча стог пор це ла на (velIKIć, 66–67); 
(б) су фик са ци је са име нич ким су фик сом -ост, нпр. Бе о град[...] је баш 

бри га за ва шу ру жи ча стост (KaPor, 242), све тлост[...] ко ју човек[...] перци-
пира[...] као ру жи ча стост (Da nas: 24.8.2011); 

(в) су фик са ци је са ком па ра тив ним су фик си ма, нпр. и нај ру жи ча сти ји 
за кљу чак гла си: би ће ово кри тич на го ди на (По ли ти ка: 21.1.2017), ле пе успо-
ме не [...] вре ме [ном] по ста ју све ру жи ча сти је (Ne delj nik: 18.1.2018); 

(2)сУфИКсАлНЕмОРфОлОшКЕИЗвЕдЕНИцЕсАро за (ко ло кви јал ни го вор): 
(a) при дев ски де ми ну ти ви са су фик сом -((и)к)аст (че шће), и -(л)и(н)кав, 

-њи кав/-ни кав (ре ђе), при че му сви ови су фик си озна ча ва ју при бли жну, тј. 
не до вољ ну чи сто ћу ‘ро зе’ бо је (в. stevanovIć 1986: 566), нпр. уши ју [...] ро ска-
стих(По ли ти ка:9.8.2009),усне је на гла си ла ро зи ка стим ру жем (Blic že na: 
12–18.9.2015),28 ви ше не ка бо ја ме са, ма да јесте[...] ро злин кав (Fil ca ni cvet 
2009), ро де [се] она ко ро зи ка ве и згу жва не (Da li su vam sve be be le pe? 2010), 
Ни је скроз цр вен [парадајз], она ко ро зни кав, нит зе лен нит зрео (Пор тал 
Co o li nar ka 2011), ис це дак из но са или ока не кад је [...] ро зњи кав (Sa ve ti ve te-
ri na ra – Mač ke 2013);

(б) па де шке из ве де ни це (гра ма те ме), нпр. ку пу је упа љач [...и] тра фи кант-
ки ња му [...] се из ви ња ва [...] „ах, да ла сам вам ро зи” (Da nas: 24.8.2011), у ро зим 
га ћа ма (Alo: 9.9.2015). 

За кљу чак ов де је да се у ко ло кви јал ном го во ру од ро за тек по чи њу из во-
ди ти при дев ски де ми ну ти ви, и још ре ђе па де шке из ве де ни це (гра ма те ме). 
То је, ме ђу тим, знат но уо би ча је ни је са лек се мом ру жи част ко ја при хва та и 
ком па ра тив не су фик се.29 За са да не ма име нич ких, ни ти гла гол ских тво ре ни ца 
са ро за, док се ру жи част ком би ну је с име нич ким су фик сом -ост, а ула зи 
и у са став жар гон ског гла го ла по ру жи ча сти ти по ста ти ру жи ча сте бо је, нпр. 
Кад чу јем за те чу ве не ру жи ча сте на о ча ле, по ру жи ча сти ми је тра. [...] Ми-
сли по зи тив но, [...] бу ди ја ка (Si lo va nje uma po zi ti vom 2017). Гла гол од ра жа ва 

26 Стра ни је зич ки еле мент, ов де ро зе/а, по ла ко се аси ми лу је до сте пе на пот пу ног сли ва ња 
с до ма ћим фон дом ре чи (в. бАРТмИњсКИ 2011: 460). 

27 Тер мин „су фик са ци ја” ов де ко ри сти мо и у про ши ре ном зна че њу, тј. под њим под ра-
зу ме ва мо и у срп ској лин гви стич кој ли те ра ту ри уо би ча је ни тер мин, „гра ма тич ка мор фе ма 
(гра ма те ма)”.

28 За ни мљи во ће би ти спо ме ну ти и су фик сал но-ком па ра тив ну де ри ва ци ју: ро зи ка сти је 
ру ме ни ло (Blic že na: 21–27.4.2018).

29 За бе ле жи ли смо и при мер још увек крај ње не при род ног су пер ла ти ва с ро за: глумица 
[...] про гла ше на за „нај ро зе осо бу на све ту” [...,] се бе сма тра „фла мин гом у све ту го лу бо ва” 
(Blic: 5.7.2016). Тре ба ко нач но спо ме ну ти и ан ке ту 2016. где 16,22% ис пи та ни ка на во ди мор фо-
ло шке об ли ке ро зој, ро зу, и ро зи ја, нај ро зи ја.
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те жњу за ус по ста вља њем ана ло ги је из ме ђу BCC ‘ро зе’ и дру гих, ста ри јих 
BCC (в. KrImer-gaborovIć 2011: 315–322). 

6.6.2. слОжЕНИцЕ(КОмПОЗИТИ)сАро зе/а Иру жи част. У сло вен ским је зи-
ци ма сло же ни це с еле мен том бо је знат но су фре квент ни је од мор фо ло шких 
из ве де ни ца с истим еле мен том (в. raffaellI2017: 175). 

Сло же ни це са ро зе/а и ру жи част де ли мо на: 
(1)дЕТЕРмИНАТИвНЕслОжЕНИцЕсААдвЕРбИјАлИЗОвАНИммОдИфИКАТОРОм

+ро зе/а//ру жи част.На ста ју од опи сних син таг ми ти па‘при дев или при лог + 
ро зе/а//ру жи част’,нпр. не жна ро зе → не жно ро зе.Мо ди фи ка тор де фи ни ше 
сте пен све тли не (че шће), и за си ће но сти (ре ђе) ‘ро зе’ бо јом:

(а)адвер би ја ли зо ва ни мо ди фи ка то ри са ро зе/а су:бе би-, бле до, би сер но-, 
де чи је-, све тло-, не жно-, не у трал но-, па стел но-, пу дер(асто)-, а на су прот 
мо ди фи ка то ри ма: дре ча во-, јар ко-, за га си то-, за му ће но-, пр ља во-.30 Од сли-
ка ва ју пси хо ло шко деј ство ко ју ни јан са од ре ђе ног то на бо је, ов де ‘ро зе’, има 
на чо ве ка (в. lüscher 1971; вИТгЕНшТАјН 2008: 58).31 Фре квент ност мо ди фи ка-
то ра не жно- (25), бе би- (13), пр ља во- (11), пу дер(асто)- (10), све тло- (9), па-
стел но- (7), бле до- (4), по твр ђу је пре ђа шње на во де да је ‘ро зе’ све тао и не жан 
ко ло рит. При то ме мо ди фи ка тор бе би- озна ча ва нај све тли ју и нај не жи ју ни-
јан су ‘ро зе’. Не што озбиљ ни ји, та ко ђе па стел ни ‘ро зе’ то но ви су: пу де р(асто)
ро зе бе ли ча сто ро зе, и пр ља во ро зе сив ка сто ро зе;

(б) адвер би ја ли зо ва ни мо ди фи ка то ри са ру жи част су:бле до-, не жно-, 
па стел но-, пр ља во-, пу дер(асто)-, се де фа сто-, со мот но-, све тло-, на су прот 
ин те зив но-, јар ко-,там но-. Нај фре квент ни ји адвер би не жно- (21), бле до- (7), 
све тло- (5), па стел но- (4), ов де та ко ђе до ча ра ва ју не жну при ро ду ко ло ри та 
‘ро зе’. Ипак, ре ла тив но ви со ка фре квент ност адвер ба јар ко- (5) с ру жи част, 
али не и с ро зе/а, по ка зу је да је ру жи част(а) би ло за си ће ни ја (ја ча), или да 
има ши ри спек тар зна че ња од ро зе/а.

Тре ба сва ка ко спо ме ну ти и оне при ме ре де тер ми на тив них сло же ни ца 
код ко јих су оба сло же нич ка кон сти ту ен та при де ви ко ји ма се име ну је бо ја. 
Пи шу се са ста вље но, као јед на реч, с еле мен том ро зе/а//ру жи част, би ло у 
уло зи де тер ми на са, или де тер ми на ту ма, а има ју зна че ње рав но мер не, је дин-
стве не, пре ла зне ни јан се (на сре ди ни из ме ђу две ју бо ја) (в. КлАјН2011: 25), 
нпр. (а) ро зе љу би ча ста, ци кла ма ро зе, и (б) цр ве но ру жи ча ста, ру жи ча сто-
цр вен ка ста;

(2) КОПУлАТИвНЕслОжЕНИцЕсАро зе/аИру жи част, ма ње пр о дук тив не од 
прет ход но на ве де них, та ко ђе гра де при дев ски кон сти ту ен ти – име на бо ја, али 
ко ји ов де мо гу за ме ни ти ме ста без про ме не зна че ња. Озна ча ва ју ком би на ци ју 
две ју (или ви ше) раз ли чи тих бо ја ко је су одво је не, тј. на по ред не (ме сти мич но 

30 Не ки од ових при де ва по ре клом су по при де вље не име ни це, ре ци мо бе би, би се ран, 
пу де раст, се де фан, со мо тан. О мо ди фи ка ци ја ма с еле мен том ро зе/а и ру жи част ис црп но 
го во ре Ла за ре вић (laZarevIć 2013: 56–69), и Ра фа е ли (raffaellI 2017: 178–183). 

31 У пси хо те ра пе ут ској и кли нич кој прак си, на и ме, већ ви ше од по ла ве ка упо тре бља-
ва се Ли ше ров ко лор тест. Ли шер је прет по ста вио да је пер цеп ци ја бо ја уни вер зал на, а да је 
пси хо фи зи о ло шки уте ме ље на, емо тив на ре ак ци ја на бо ју су бјек тив на, што је он да у спре зи 
са асо ци ја ци ја ма ко је се ја вља ју код ис пи та ни ка ка да су бо је у пи та њу. Ка ко је то на пред већ 
би ло ис так ну то, асо ци ја ци је смо за по тре бе на шег ра да (в. Под о дељ ке 6.4.1 и 6.4.2) те сти ра ли 
са ста но ви шта пси хо лин гви сти ке, да кле по узо ру на ме тод из АРСЈ (2005: 97–100).
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јед не, одн. ме сти мич но дру ге бо је). Сто га при де ви оста ју ра ста вље ни и у пи-
са њу (цр ти цом), нпр.(а)беж-ро зе, ро зе-љу би ча ста, и (б) ци кла ма-ру жи ча-
ста, ру жи ча сто-цр ве на, те ове сло же ни це на зи ва мо још по лу сло же ни ца ма 
(в. ПРСЈ, 1384).

6.6.3. ОПИсНЕИПОРЕдбЕНЕсИНТАгмЕсАро зе/аИру жи част.Опи сне син-
таг ме су ти пич но би нар но устро је не струк ту ре где пр ви еле мент син таг ме 
(де тер ми нанс), ко јег из ра жа ва при дев или при лог, бли же од ре ђу је дру ги еле-
мент син таг ме (де тер ми на тум), ов де ро зе/а и ру жи част,нпр. ме ка на ро зе, 
јар ко ру жи част.

За раз ли ку од то га, по ред бе с еле мен том ‘ро зе’ са др же име ни цу у функ-
ци ји атри бу та. Кла си фи ку је мо их као по ред бе ти па: (1) „Xкао/по пут y”,нпр. 
ро зе као/по пут ру жа/е, одн. (2) „X бо је”, (3) „бо ја X”, (4) „у X бо ји”, где је еле-
мент као/по пут из о ста вљен, али се под ра зу ме ва, нпр. (2) бре сква бо је, (3) бо ја 
шам пањ ца, (4) у ци кла ма бо ји. Све по ред бе не син таг ме бо ју по ре де би ло с 
бо јом ен ти те та на лик бо ји/ни јан си ко ју опи су је мо, или с бо јом до би је ном 
пре ра дом од ре ђе ног ван је зич ког ен ти те та (в. ПЕцО1998: 227), нпр. бо ја бре-
скве / ци кла ме / шам пањ ца (ево ци ра се бо ја ван је зич ког ен ти те та), одн. бо ја 
ја го де / ма ли не (ево ци ра се бо ја до би је на пре ра дом ван је зич ког ен ти те та) (в. 
ZeljKo-Zubac 2017: 76). 

7.ПОлИсЕмИјАро зе/аИру жи част(а)КАОдОКАЗбАЗИчНОсТИ. До дат на по-
твр да ба зич но сти ро зе/а и ру жи част(а) је сте њи хо ва по ли се мич ност (број-
ност и раз у ђе ност основ но-асо ци ја тив них зна че ња). С из у зет ком на ран џа сте 
и љу би ча сте са ре ла тив но ма лим бро јем зна че ња, ви ше знач ну са др жи ну има-
ју и сви дру ги BCT, док ни при бли жно та ко раз у ђе ну зна чењ ску мре жу не ма ју 
име на бо ја ко ја ни су BCT, нпр. би се рна, брон зана, га рава, ли ла, пур пу рна.

Основ ни ме ха ни зми иза про ши ре ња зна че ња ка те го ри је бо је, при мар но 
су ме то ни ми ја, а тек се кун дар но ме та фо ра. Име на бо ја, на и ме, ве ћи ном се 
пре у зи ма ју ме то ни ми јом од име на ван је зич ких ен ти те та (пиг мен ти, биљ ке, 
во ће, ми не ра ли, ме та ли, итд.). Уо би ча је ни ме то ни миј ски по сту пак је ге не ра-
ли за ци ја, где се уме сто име на ма ње ис так ну те бо је, оне ко ју те же раз ли ку је мо, 
упо тре бља ва име ви ше ис так ну те бо је. Та кав је и по сту пак пер цеп циј ског 
ве зи ва ња бо је с ње ним при род ним но си о ци ма, нпр. ‘цр ве на’ је ме то ни ми ја 
за крв (steInvall2002: 145, 194–206; gIeroń-cZePcZor 2011: 30, 264–265). На 
сли чан на чин, и ‘ро зе’ мо же, ако ре ци мо го во ри мо о оде ћи, име но ва ти осо бу 
у ‘ро зе’ оде ћи – нпр. до ла зи ро зе џем пер.

По што је бо ја ма свој стве на сим бо лич ка функ ци ја ма те ри јал ног пред-
ста вља ња ап стракт них ква ли те та (KrImer-gaborovIć 2016: 186), из већ на-
ве де них асо ци ја тив них зна че ња ‘ро зе’, про из ла зе и ње на број на сим бо лич ка 
зна че ња (не вер бал ни зна ци), нпр. жен скост (‘ро зе’ бри јач), ро ман тич на љу бав 
(‘ро зе’ ру жа), геј пра ва (‘ро зе’ тро у гао), до бро здра вље (‘ро зе’ је зик/де сни/
нок ти), бор ба про тив ра ка дој ке (‘ро зе’ тра ка), кич и при ми ти ви зам (ру жи-
ча сти ме ди ји/те ве Пинк), итд. 

8. ЛЕКсИчКО-сЕмАНТИчКОПОљЕКАТЕгОРИјЕ‘РОЗЕ’. Ка да је реч о бо ји, лек-
сич ко по ље (ан гло сак сон ска ли те ра ту ра), тј. се ман тич ко по ље (сла ви стич ка 
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ли те ра ту ра), или лек сич ко-се ман тич ко по ље бОјА, гра ди се око лек се ма де-
фи ни са них то ном бо је, нпр. срп. плав, жућ каст, зе лен каст, итд., обра зу ју ћи 
си стем сми са о но по ве за них је ди ни ца. При то ме су ов де хро мат ске бо је (‘цр ве на’, 
‘жу та’, ‘зе ле на’, ‘пла ва’, ‘љу би ча ста’, итд.) рас по ре ђе не ци клич но (кру жно) 
без крај њег чла на (сви чла но ви у по љу има ју исти ста тус), док су ахро мат ске 
‘цр на’, ‘си ва’, ‘бе ла’, рас по ре ђе не у се ри ји са пр вим чла ном (‘цр на’), по след-
њим чла ном (‘бе ла’), и цен тром (‘си ва’) (lyons1977: 289–290). 

Је дан од до ка за да ‘ро зе’ у срп ском је сте BCC, је су та ко ђе раз гра на те 
мре же над ре ђе но-под ре ђе них (хи пе ро-хи по ним ских) од но са у ко је сту па ју 
по је ди нач ни еле мен ти по ља ‘ро зе’, и то лек се ме ро зе/а и ру жи ча ста као хи-
пе ро ни ми-име на са ме ка те го ри је, и хи по ни ми-име на ни јан си ‘ро зе’. 

8.1. јЕЗгРОИНИјАНсЕКАТЕгОРИјЕ‘РОЗЕ’.BCC ‘ро зе’ има раз у ђе но је згро по-
што у ње му не ма јед ног из ра зи тог при род ног про то ти па (ре фе рент не тач ке). 
То је згро (про ши ре ни про то тип) чи ни не ко ли ко нај бо љих ре пре зе на та, ис-
так ну тих при род них и ве штач ких но си ла ца ‘ро зе’ бо је (в. Под о де љак 6.4.3.1). 
Око је згра су раз ме ште не ни јан се ‘ро зе’, ко је име ну је кла стер хи по ни ма. 

Ка ко је то на пред већ на ве де но, но ва име на ни јан си ‘ро зе’ до би ја ју се 
из во ђе њем (су фик са ци је и сло же ни це). У про ду жет ку ће мо се, ме ђу тим, крат-
ко освр ну ти на име на ни јан си на пре се ци ма за му ће них гра ни ца ‘ро зе’ са 
за му ће ним гра ни ца ма су сед них BCC. То су ве ћи ном по ли се мич ни (дво знач-
ни или ви ше знач ни) на зи ви. Због про стор ног огра ни че ња, ов де их на во ди мо у 
нај са же ти јем об ли ку. Ни јан се раз ли ку је мо пре ма на гла ше но: (1) цр вен(каст)ом 
под то ну (пинк, и ја го да(-ро зе)), (2) жућ ка сто-зла та стом под то ну (бо ја шам-
пањ ца / шам пањ бо ја), (3) пла ви ча стом под то ну (ци кла ма, и бо ја ма ли не / 
ма ли на-ро зе), (4) на ран џа стом под то ну (бо ја бре скве / бре сква-ро зе, и бо ја 
ло со са / ло сос-ро зе), (5) бе ли ча стом под то ну (бо ја ме са, бо ја ру жи ног др ве та, 
и ру жи ча сти кварц / ро зен кварц).

Укуп ност на ве де них ни јан си и нај и стак ну ти јих пред став ни ка у је згру 
BCC ‘ро зе’ гра ди ње но лек сич ко по ље. Сва ку ме ша ви ну ‘ро зе’ ко јој до да је мо 
‘си ву’ опи су је мо као мут ну, за му ће ну, пр ља ву, а ако јој се до да је ‘цр на’, мо-
ди фи ка тор је за га си та. Уз на ве де не, при сут не су и дру ге, ре ђе ме ша ви не са 
‘ро зе’, нпр. бра он-ро зе, брон за но-ро зе, те број на, спе ци фич на име на, на пре-
се ци ма ви ше су сед них бо ја, нпр. ми ле ни јум ска ро зе (енгл. mil len nial pink) 
‘па стел на пр ља во ро зе’. За из ра ду, раз ра ду, те кван ти фи ка ци ју лек сич ко-се-
ман тич ке мре же, ко ју до дат но усло жња ва ју укљу че на пре не се на зна че ња, као 
и ме та фо рич ко-ме то ни миј ске екс тен зи је, по треб но је про ши ри ти ис тра жи-
ва ње, тј. ана ли зи ра ти мно го ве ћи кор пус. Ди на мич ка при ро да мре же (steInvall 
2002: 37–38) на ме ће пак нео п ход ност упо тре бе што са вре ме ни јег кор пу са, 
по узо ру на ра до ве не ких дру гих ау то ра (в. gIeroń-cZePcZor 2011: 37–38).

9.ЗАКљУчНЕНАПОмЕНЕ. О ког ни тив но-лин гви стич ким осо би на ма срп. 
ро зе, ро за и ру жи част(а), те њи хо вом од но су са цр вен(а), мо же мо за кљу чи ти 
сле де ће: 

(1) Ма да се до пред крај XX ве ка, о ‘ро зе’ у срп ском је зи ку го во ри ло ис-
кљу чи во као о све тлом (и бле дом) ис по ља ва њу ‘цр ве не’ бо је, да нас све до чи-
мо не дво сми сле ној се ман тич кој оде ље но сти при де ва ро зе, ро за, ру жи част(а) 
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с јед не, и цр вен(а) с дру ге стра не (ро зе/а и ру жи ча ста име ну ју ка те го ри ју 
основ не бо је ‘ро зе’, због че га их не мо же мо да ље сма тра ти ни јан са ма (хи по-
ни ми ма) цр вен(е)). То до ка зу ју тест при мар но сти и пси хо ло шке ис так ну то-
сти, по да ци из фре квен циј ских реч ни ка, број ност и раз у ђе ност зна че ња 
ро зе/а и ру жи част(а).

(2) Сте пен ба зич но сти ро зе/а и ру жи част(а), тј. BCC ‘ро зе’, пре и спи та ли 
смо на осно ву шест, ве ћи ном БК кри те ри ју ма, уз при до да ту фре квен ци ју, а 
ми ни ми зи ра ње ути ца ја кри те ри ју ма мо но лек се мич но сти. Ба зич ност ро зе/а 
и ру жи част(а) ни жа је од ба зич но сти име на при мар но-основ них BCC (цр ве-
на, жу та, зе ле на, пла ва, цр на, бе ла), и у ран гу је с оста лим се кун дар но-основ-
ним ка те го ри ја ма ме ша них бо ја (бра он, си ва, љу би ча ста, на ран џа ста).

(3) Се ман тич ко је згро BCC ‘ро зе’ у срп ском је зи ку ни је јед на ре фе рент на 
тач ка, већ је оно пр о ши ре но, тј. чи ни га не ко ли ко нај и стак ну ти јих при род них 
и ве штач ких но си ла ца ‘ро зе’ бо је. То је по сле ди ца ви со ке по ли се мич но сти 
при де ва ро зе/а и ру жи ча ста. Нај и стак ну ти ји (а) при род ни но си о ци ‘ро зе’ 
су: све ‘ро зе’ цве ће, здра ва ко жа и слу зо ко жа у љу ди и жи во ти ња, Сун це и 
не бо у сви та ње/су тон, ка мен, би се ри, дра гу љи и кри ста ли, док су (б) ве штач-
ки но си о ци: слат ки ши, ко зме тич ки и мод ни пр о из во ди, ен те ри јер. Све су то 
основ на зна че ња ‘ро зе’ у срп ском је зи ку. Ме ђу пр о ши ре на (асо ци ја тив на), 
ве ћи ном по зи тив но ко но ти ра на зна че ња ‘ро зе’ спа да ју: жен скост и жен стве ност; 
сре ћа, ра дост, оп ти ми зам; де тињ ство, мла дост, не ви ност; ле по та, љуп кост, 
гра ци о зност; ро ман тич на љу бав, по зи тив не емо ци је; не жност, со фи сти ци ра-
ност, бај ко ви тост; мир, ти ши на, хар мо ни ја; про ле ће; до бро здра вље; озна ка 
раз ли чи тих ма њин ских гру па. Ма ло број ни ја, не га тив но ко но ти ра на асо ци-
ја тив на зна че ња су: из ве шта че ност, кич, при ми ти ви зам; не зре лост, сла бост, 
сла ду ња вост; не мир, не при јат но осе ћа ње; здрав стве не и естет ске те го бе. 

(4) Од раз у ђе ног цен тра ка пе ри фе ри ји за му ће них (фа зи) гра ни ца BCC 
‘ро зе’, чла но ви ка те го ри је по сте пе но се пре ли ва ју у то на ли те но бли ске бо је. 
Под тон ‘ро зе’ ни јан си је цр вен каст, пла ви част, жућ ка сто-зла таст, на ран џаст, 
бе ли част, одн. ли ла. Име ну ју их: (а) де тер ми на тив не сло же ни це с адвер би ја-
ли зо ва ним мо ди фи ка то ром, нпр. бе би-, пу дер(асто)-, пр ља во-, (б) ко пу ла тив-
не сло же ни це, нпр. бре сква ро зе, цр ве но ру жи ча ста, и (в) лек се ме обра зо ва-
не пре ма ли ко ви ма из при ро де, и то биљ ке: ци кла ма, бо ја ма ли не / бре скве / 
ја го де / ру жи ног др ве та; жи во ти ње: бо ја ме са / ло со са; пи ћа: бо ја шам пањ ца; 
по лу дра го ка ме ње (кри стал): ру жи ча сти кварц, итд. Ни јед на од лек се ма ни је 
ви со ко фре квент на, с из у зет ком пинк, ко ја се по след њих го ди на све уче ста-
ли је ја вља, а не што ис так ну ти ја је и ци кла ма. Углав ном је реч о по зајм ље-
ни ца ма из дру гих је зи ка, и то нај ви ше ен гле ског. Кла стер лек се ма ко је се у 
свој ству хи по ни ма гру пи шу око ро зе/а и ру жи ча ста, је дан је од по ка за те ља 
да ‘ро зе’ је сте BCC пре ма БК у са вре ме ном срп ском је зи ку. Та кви кла сте ри 
на зи ва ни су, на и ме, ка рак те ри сти ка лек се ма ко је ни су BCT (в. КРИмЕР-гАбО-
РОвИћ 2014: 235–239). Бу ду ћи да хро мат ска лек си ка спа да у нај не по сто ја ни је 
и нај про мен љи ви је лек сич ке ску по ве (в. QuInIon1996), оче ки ва но је да ље 
по ја вљи ва ње но вих срп ских на зи ва за раз ли чи те ни јан се ‘ро зе’, слич но ра-
ни је по ми ња ним фук си ја, бо ја ло со са, фла мин го бо ја, као и евен ту ал но по-
сте пе но за ста ре ва ње, и по ти ски ва ње из упо тре бе не ких да нас ак ту ел них 
тер ми на. 
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(5) У ра ду је ука за но на ме ђу соб ни од нос лек се ма ро зе/а и ру жи част(а). 
С јед не стра не, чи ни се да би се ру жи част(а), због ви ше фре квен ци је, ши рег 
оп се га при ме не (пр вен стве но у књи жев ним из во ри ма), ве ће де кли на бил но-
сти, и бо ље кон со ли да ци је (што до ка зу је при су ство иди о ма), мо гла сма тра ти 
хи пе ро ни мом над ро зе/а. С дру ге стра не пак из гле да да ро зе, а ме ђу мла ди ма 
све ви ше ро за, из би ја ју у пр ви план. На то ука зу ју тест пси хо ло шке ис так ну-
то сти, а до не кле и ре зул та ти те ста при мар но сти (ан ке те 2016. и 2018). Ро за 
по об ли ку под се ћа на дру ге BCT (сви се за вр ша ва ју на –а). Чи ни се, да кле, да 
је у то ку се ман тич ко ра сло ја ва ње не ка да шњих ап со лут них си но ни ма ро зе/а 
и ру жи ча ста, и то у сми слу да се кра ћи об лик ро за, по чи ње из два ја ти као 
до ми нант но име BCC ‘ро зе’, по ти ску ју ћи са да шњи ба зич ни на зив ру жи ча-
ста. Смер у ко јем то те че ни је нај ја сни ји, по што је мо гу ће та ко ђе, прем да 
ма ње ве ро ват но, да ро зе/а и ру жи ча ста кре ћу ка пот пу ном раз два ја њу у две 
ка те го ри је (пр ва по вла че њем ка све тли јим, а дру га там ни јим ни јан са ма). 
Раз ја шње ње ове ди ле ме тре ба ло би да ље тра жи ти у: (а) си сте мат ској пре тра-
зи мно го обим ни јег кор пу са (нпр. не ко ли ко ком плет них го ди шта ода бра них 
днев них ли сто ва и ча со пи са, те срп ских књи жев них де ла XXI ве ка), и (б) 
ан ке ти с обо је ним кар ти ца ма, ко ји ма би ве ћи број ан ке ти ра них ис пи та ни ка 
до де лио име на по соп стве ном на хо ђе њу, а на те ме љу че га би би ли по твр ђе-
ни, или у од ре ђе ној ме ри из ме ње ни по да ци до би је ни те стом из два ја ња ко ји 
го во ри о све ве ћем сте пе ну уко ре њи ва ња и ста би ли за ци је ро зе(/а), а по вла че ња 
ру жи част(а) (в. Та бе ла 5). 
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Sa nja Kri mer-Ga bo ro vić

THE GE NE SIS OF THE CA TE GORY ‘PINK’ IN THE LE XI CAL-SE MAN TIC FI ELD  
OF ‘CO LOR’ IN THE SER BIAN LAN GU A GE

S u m  m a r y

This pa per ela bo ra tes on the se man tics of ro ze, ro za and ru ži ča sta, the three synonymo us 
co lo ur na ming le xe mes, all of which tran sla te in to En glish as ‘pink’. It is do ne from the per spec ti ve 
of the re la ti on ship bet we en the gi ven adjec ti ves and the le xe me cr ve na ‘red’, which is one of the 
pri mary ba sic co lo urs by Ber lin and Kay (1969). Mo re o ver, relying on the ava i la ble Ser bian dic ti o-
na ri es, cor po ra and psycho lin gu i stic test re sults, as well as the Com po und Pro totype The ory, the 
ba sic ness of ro ze, ro za and ru ži ča sta is chec ked aga inst the fol lo wing cri te ria: pri macy, fre qu ency, 
ran ge of ap pli ca tion (di stri bu ti o nal po ten tial), a va ri ety of de no ta ti ve and con no ta ti ve me a nings, 
de ri va ti o nal morp ho logy, and polysemy. The con clu sion is that wit hin le xi cal-se man tic fi eld of co lo ur 
terms, ro ze, ro za and ru ži ča sta can no lon ger be con si de red the hyponyms of cr ve na, but rat her na mes 
of the ba sic co lo ur ca te gory ‘ro ze’. The ca te gory do es not ha ve a sin gle pro totype (re fe ren ce po int); 
in stead its pro totype is a com po und com pri sed of se ve ral na tu ral as well as ar ti fi cial be a rers of me a ning 
of the co lo ur pink. The ba sic ness of ro ze, ro za and ru ži ča sta pa ral lels that of ot her se con dary ba sic 
co lo urs by BK – na mely, braon ‘brown’, si va ‘grey’, lju bi ča sta ‘pur ple’, and na ran dža sta ‘oran ge’. The 
co re of the se man tic fi eld of the ba sic co lo ur ca te gory ‘ro ze’ is the an chor of a va ri ety of de no ta ti ve 
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(de scrip ti ve), con no ta ti ve (as so ci a ti ve), and symbo lic me a nings. Among the gi ven ge ne ric (hype-
ronymi c) na mes for ‘ro ze’, ru ži ča sta has the br o a dest ran ge of ap pli ca tion, even tho ugh the re are 
signs the ran ge of ap pli ca tion is br o a de ning al so for ro ze, ro za. 

Уни вер зи тет у Но вом Са ду (При мље но: 23. ја ну а ра 2019;
Гра ђе вин ски фа кул тет у Су бо ти ци  при хва ће но: 17. ма ја 2019)
Ко за рач ка 2а, 24000 Су бо ти ца, Ср би ја
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Кри сти на То мић
Ка та ри на Ми лен ко вић

ФО РЕН ЗИЧ КО ПРО ФИ ЛИ СА ЊЕ ГО ВОР НИ КА  
ИЗ УЗОР КА НА ЕН ГЛЕ СКОМ КАО СТРА НОМ ЈЕ ЗИ КУ –  

АНА ЛИ ЗА КВА ЛИ ТЕ ТА ВО КА ЛА*

У овом ис тра жи ва њу ана ли зи ран je ква ли тет во ка ла у спон та ном го во ру код пет 
го вор ни ца из но во сад ског и пет из ни шког ур ба ног ди ја лек та ка да го во ре на срп ском 
– ма тер њем, и ен гле ском – стра ном је зи ку. Ис тра жи ва ње је спро ве де но у свр хе уса вр-
ша ва ња фо рен зич ког про фи ли са ња го вор ни ка из узор ка на стра ном је зи ку. Ре зул та ти 
су по ка за ли да се нај ве ћа раз ли ка уо ча ва код во ка ла ре а ли зо ва ног на ме сту фо не ме /æ/, 
ко ји је код го вор ни ца из Но вог Са да вид но отво ре ни ји не го код го вор ни ца из Ни ша. 
Та ко ђе, док су во ка ли ре а ли зо ва ни на ме сту фо не ма /u:/ и /ʊ/ код го вор ни ца из Ни ша 
по ду дар ни, го вор ни це из Но вог Са да ис ка зу ју тен ден ци ју да цен тра ли зу ју кра ћи во кал.

Кључ не ре чи: фо рен зич ко про фи ли са ње го вор ни ка, ква ли тет во ка ла, фре квен ци је 
фор ма на та, во кал ни про стор

In this study, we analyzed the vo wel qu a lity of fi ve fe ma le spe a kers from No vi Sad and 
fi ve spe a kers from Niš, when they we re spe a king spon ta ne o usly in the ir mot her ton gue, Ser bian, 
and in En glish as a fo re ign lan gu a ge. The re se arch was con duc ted for the pur po ses of the im-
pro ve ment of fo ren sic spe a ker pro fi ling when the su spect sam ple is in a fo re ign lan gu a ge. The 
most im por tant dif fe ren ce is no ted for the vo wel re a li zed in pla ce of the pho ne me /æ/, which 
is pro du ced as sig ni fi cantly mo re open by the spe a kers from No vi Sad than it is in the spe ech 
pro du ced by the spe a kers from Niš. Mo re o ver, whi le vo wels re a li zed in pla ce of the pho ne mes 
/u:/ and /ʊ/ ta ke the sa me vo wel spa ce in the spe ech pro du ced by spe a kers from Niš, No vi Sad 
spe a kers tend to cen tra li ze the short vo wel. 

Key words: fo ren sic spe a ker pro fi ling, vo wel qu a lity, for mant fre qu en ci es, vo wel spa ce.

1.УвОдИцИљ.Фо рен зич ка фо не ти ка, као гра на при ме ње не лин гви сти-
ке, ба ви се при ме ном са зна ња из обла сти фо не ти ке у прав не и фо рен зич ке 
свр хе (baldWIn–french 1990; hollIen 1990; 2012; rose 2002). За да ци фо рен-
зич ке фо не ти ке укљу чу ју ком па ра ци ју го вор ни ка/гла со ва ра ди иден ти фи-
ка ци је, фо рен зич ко про фи ли са ње го вор ни ка, ве ри фи ка ци ју из ја ве све до ка 
ла и ка о пре по зна ва њу гла са ка да не по сто ји ау дио за пис, фо нет ску тран скрип-
ци ју и де ши фро ва ње сни ма ка ло ше ра зу мљи во сти, као и утвр ђи ва ње ау тен-
тич но сти сни ма ка (hollIen1990; 2012; nolan1997; broeders 2001; olsson 
20042; KaŠIć–ĐorĐevIć 2009a; jessen2010).

У по след ње вре ме, због гло ба ли за ци је и по ве ћа не мо бил но сти ста нов-
ни штва, све ви ше фо рен зи ча ра лин гви ста су о ча ва са слу ча је ви ма ка да има ју 
узор ке на стра ном је зи ку (KünZel2013; gold 2014). Пре ма Гол до вој (2014), у 
ин тер на ци о нал ној ан ке ти о фо рен зич кој прак си, чак 56% фо не ти ча ра из ја-

* За хва љу је мо двaма ано ним ним ре цен зен ти ма на ве о ма ко ри сним ко мен та ри ма и са-
ве ти ма ко је су нам да ли чи та ју ћи прет ход ну вер зи ју овог ра да. Све гре шке оста ју на ша од го-
вор ност.



сни ло се да ра ди на слу ча је ви ма ко ји под ра зу ме ва ју ана ли зе сни ма ка и дру-
гих је зи ка по ред њи хо вог ма тер њег (gold2014: 84). 

Је дан ско ри ји слу чај пред ста ви ли су Де Јонг-Лендл и са рад ни ци (de
jong-lendleet al. 2017) ко је је унај ми ла не мач ка по ли ци ја да на пра ве гла сов-
ни про фил от ми ча ра у слу ча ју кид на по ва ња у цен трал ној Не мач кој. На кон 
фо нет ске ана ли зе гла са на сним ци ма, струч ња ци су за кљу чи ли да от ми чар 
го во ри не мач ки је зик са стра ним ак цен том (dejong-lendleet al. 2017). На 
осно ву ква ли те та во ка ла, не мач ки фо не ти ча ри сма тра ли су да от ми чар по-
ти че „from a re gion so mew he re in for mer-Yugo sla via or the Bal kan-re gion” (са 
те ри то ри ји бив ше Ју го сла ви је или Бал ка на) (dejong-lendleet al. 2017: 135–
136). Ме ђу тим, због не до вољ ног бро ја прет ход них ис тра жи ва ња о то ме како 
се усва ја ју во ка ли стра них је зи ка у за ви сно сти од из вор ног ди ја лек та го вор-
ни ка, ови струч ња ци ни су има ли на прет ка ра де ћи на слу ча ју.

Има ју ћи ис так ну те про бле ме на уму, же ли мо да уз по моћ аку стич ке 
ана ли зе во ка ла у спон та ном го во ру, кон крет но, ме ре њем фреквенцијa фор-
ма на та (Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) и тра ја ња во ка ла, утвр ди мо да ли по сто ји раз ли ка 
ме ђу го вор ни ци ма из раз ли чи тих гра до ва (Ни ша и Но вог Са да), ка да го во ре 
на срп ском, тј. ма тер њем, а за тим на ен гле ском, стра ном, је зи ку.

Иа ко по сто ји ма њи број ис тра жи ва ња ко ја се ба ве усва ја њем из го во ра 
во ка ла ен гле ског је зи ка код из вор них го вор ни ка срп ског (marKovIć 2009а; 
2009б; PaunovIć 2011; marKovIć–jaKovljevIć 2016; bjelaKovIć 2018), ни је нам 
по зна то да по сто је дру ге сту ди је ко ја из у ча ва ју на ко ји на чин се но во у сво-
је ни из го вор стра ног је зи ка мо же раз ли ко ва ти у за ви сно сти од по ре кла го-
вор ни ка и њи хо ве из вор не ар ти ку ла ци о не ба зе. При том, осим Па у но ви ће ве 
(2011) ко ја је, из ме ђу оста лог, ис тра жи ва ла и во ка ле у спон та ном го во ру и 
Бје ла ко ви ћа (2018), ко ји се ба вио ве за ним го во ром у чи та ном тек сту, оста ла 
ис тра жи ва ња ра ђе на су са мо на кор пу си ма ко ји укљу чу ју по је ди нач не ре чи 
или ре че нич не окви ре. Та ко ђе, ис пи та ни ци у на ве де ним ис тра жи ва њи ма 
би ли су сту ден ти ен гле ског је зи ка, на пред ни го вор ни ци са фо нет ским/фо-
но ло шким тре нин гом, те та кви кор пу си не пред ста вља ју фо рен зич ки ре а лан 
ма те ри јал (rose 2002: 108) и њи хо ви ре зул та ти не ма ју ве ли ку упо треб ну вред-
ност у фо рен зи ци.

Због огра ни че но сти про сто ра, ре зул та ти ко ји се ти чу тра ја ња во ка ла 
би ће об ја вље ни на дру гом ме сту. Ре зул та ти овог ис тра жи ва ња ре ле вант ни 
су ка ко за фо рен зич ку прак су, та ко и за да ље ис тра жи ва ње у окви ру при ме-
ње не фо не ти ке.

2. Те о риј ски оквир 
2.1.фОРЕНЗИчКАфОНЕТИКАИПРОфИлИсАњЕгОвОРНИКА.Про фи ли са ње го-

вор ни ка као тер мин у фо рен зич кој фо не ти ци ко ри сти се да опи ше про це ду ру 
у кри ми на ли стич ким слу ча је ви ма ка да по сто ји сни мак гла са, али не и осум-
њи че ни. Пред ста вља уста ље ну прак су у по ли ци ји то ком ис тра жне фа зе и 
мо же да укљу чу је од ре ђи ва ње ста ро сти, по ла, по ре кла или со ци о е ко ном ског 
ста ту са сни мље ног го вор ни ка, ње го во тре нут но пре би ва ли ште, ути цај дру-
гог ди ја лек та уко ли ко је го вор ник про вео не ки пе ри од жи во та у дру гом де лу 
зе мље, или чак дру гог је зи ка уко ли ко је го вор ник жи вео у ино стран ству. 
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(rose2002; KaŠIć–ĐorĐevIć 2009a; 2009б; jessen2010). У срп ском, при про-
фи ли са њу го вор ни ка, фо рен зи ча ри лин гви сте че сто се осла ња ју на је зич ке, 
ре ги о нал не мар ке ре, а па ра ме три ко ји се ана ли зи ра ју укљу чу ју ква ли тет 
во ка ла и кон со на на та, ак це нат, тем по, ин то на ци ју, итд. (KaŠIć–ĐorĐevIć
2009a; 2009б). Усва ја ју ћи стан дард ни је зик, го вор ни ци за др жа ва ју део сво је 
из вор не ар ти ку ла ци о не ба зе. Је зич ке ва ри јан те ко је на ста ју на овај на чин 
на зи ва ју се ур ба ни ди ја лек ти и раз ли ку ју се ка ко на сег мент ном, та ко и на 
су пра сег мент ном ни воу (KaŠIć–ĐorĐevIć 2009б). Ре ги о нал не раз ли ке у 
ре а ли за ци ји во ка ла је дан су од ва жних мар ке ра у фо рен зич ком про фи ли са-
њу го вор ни ка (baldWIn–french 1990; hollIen 1990; 2012; rose 2002).

2.2. вОКАлИУсРПсКОмИЕНглЕсКОмјЕЗИКУ. Срп ски је зик об у хва та пет 
во ка ла, ко ји се пре ма кре та њу је зи ка у усној ду пљи мо гу по де ли ти на ви со-
ке /i/, /u/, сред ње /е/, /о/ и ни ске /а/, а пре ма по ло жа ју је зи ка у од но су на твр-
до неп це, на зад ње /u/, /о/, сред ње /а/ и пред ње /i/, /е/ (сТАНОјчИћ–ПОПОвИћ 
1989: 27–28; сИмИћ–ОсТОјИћ 1996: 178–179; subotIći dr. 2012: 44). Под ути-
ца јем тон ског ак цен та мо же мо раз ли ко ва ти ду ге и крат ке сло го ве, те та ко 
во ка ле у ду гим и крат ким сло го ви ма мо же мо раз ли ко ва ти по ду жи ни1 
(ИвИћ–лЕХИсТЕ2002; сИмИћ–ОсТОјИћ, 1996; subotIći dr. 2012; sredojevIć
2017). У го во ру Но вог Са да, во ка ли под ду гим и крат ким ак цен том мо гу 
има ти дру га чи ји ква ли тет. Та ко се ви со ко /е/ мо же на ћи у ду гим сло го ви ма, 
док се у крат ким сло го ви ма че шће ја вља ње гов ало фон, сред ње /ε/ (ИвИћ–
лЕХИсТЕ2002: 123; мАРКОвИћ 2012: 104; marKovIć–jaKovljevIć 2016: 218). 
Сви во ка ли у срп ском је зи ку су мо ноф тон зи, али се диф тон ги за ци ја ја вља 
као ди ја ле кат ско обе леж је у не ким вој во ђан ским го во ри ма код ду гих во ка-
ла (subotIći dr. 2012: 45).

Број во ка ла у ен гле ском је зи ку мо же да ва ри ра у за ви сно сти од ди ја-
лек та и/или со ци о лек та го вор ни ка и кре ће се у ра спо ну од 10 до 24 (roach 
19832: 14–22; KreIdler 19892: 49; ladefoged 2001: 22). У на гла ше ним сло го-
ви ма, у стан дар ном бри тан ском го во ру, мо же се на ћи укуп но је да на ест мо-
ноф тон га, док их у стан дард ном аме рич ком има де сет, ма да њи хов из го вор 
мо же би ти дру га чи ји у раз ли чи тим де ло ви ма зе мље (KreIdler 19892: 45; 
ladefoged 2001: 27–28; ladefoged–johnson 20016: 39). У стан дард ном бри-
тан ском го во ру2, во ка ли пред њег ре да су ви со ко /i:/, /ɪ/, сред ње /е/3 и ни ско 

1 Ка ко ду жи на у во ка ли ма срп ског је зи ка ни је ин трин зич на ка рак те ри сти ка фо не ма 
на сег мент ном ни воу (ИвИћ–лЕХИсТЕ2002; сИмИћ–ОсТОјИћ 1996; subotIćIdr. 2012; sredo-
jevIć2017), сма тра мо да ни је аде кват но ко ри сти ти [:] за ње но ис ка зи ва ње у тек сту. Са дру ге 
стра не, с об зи ром на то да се у овом ис тра жи ва њу не ба ви мо кре та њем то на ак цен та већ са мо 
кван ти те том, упо тре ба уста ље них симболa че тво ро ак це нат ског си сте ма (`̀ , ,̀ ,́ ᴖ) (ИвИћ–лЕ-
ХИсТЕ2002; сИмИћ–ОсТОјИћ 1996; subotIćIdr..2012; sredojevIć2017) мо же би ти пре ви ше 
ком плек сна и до ве сти до не ја сно ћа у да том кон тек сту. Због то га ће, при ис ка зи ва њу ре зул та-
та, во ка ли у ду гим и крат ким сло го ви ма би ти обе ле же ни са мо зна ко ви ма за су пра сег мент ну 
ду жи ну /ā, ē, ī, ō, ū/ и крат ко ћу /ă, ĕ, ĭ, ŏ, ŭ/, иа ко се у ли те ра ту ри на срп ском ови сим бо ли 
нај че шће упо тре бља ва ју за пред ста вља ње не ак цен то ва них сло го ва (ИвИћ–лЕХИсТЕ2002; 
сИмИћ–ОсТОјИћ, 1996; subotIći dr. 2012; sredojevIć2017).

2 Не ро тич ки из го вор, у ли те ра ту ри по знат као BBC En glish (roach19834;KreIdler
19892;ladefoged2001;ladefoged‒johnson 20016),

3 У но ви јој ли те ра ту ри, во кал ко ји се по ја вљу је у ре чи ма head и bed се тран скри бу је као 
/ε/, што се по ду да ра са тврд ња ма у до ма ћој ли те ра ту ри да он оквир но за у зи ма исти во кал ни 
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ка сред њем /æ/. У сред њем ре ду се на ла зи сред ње /ɜ:/, као и ни ско ка сред њем 
/ʌ/, док су зад њи во ка ли ви со ко /u:/, /ʊ/, ви со ко ка сред њем /ɔ:/, ни ско ка сред-
њем /ɒ/ и ни ско /ɑ:/ (roach 19834: 14–22; ladefoged 2001: 27–28; ladefoged
–johnson 20016: 39). Стан дард ни аме рич ки го вор4 раз ли ку је се по то ме што 
су во ка ли пра ће ни гла сом /r/ „обо је ни” у из го во ру. Цен трал ни во кал /ɜ:/ че-
сто се тран скри бу је као /ɝ/ ка ко би се на зна чи ла ње го ва пот пу на „обо је ност” 
гла сом /r/. Та ко ђе, код нај ве ћег бро ја го вор ни ка, не по сто ји ди стинк ци ја из-
ме ђу во ка ла /ɒ/ и /ɑ:/, већ се, у за ви сно сти од под руч ја, упо тре бља ва ју /ɑ:/ или 
/ɔ:/ (roach 19834: 240; KreIdler 19892: 55; ladefoged–johnson20016: 41–42).

Мо ноф тон зи у ен гле ском је зи ку мо гу се по сма тра ти у па ро ви ма, као 
ду ги и крат ки, од но сно, на пе ти и ла ба ви5 /ɑ:, ʌ/, /е, æ/, /i:, ɪ/, /ɔ:, ɒ/, /u:, ʊ/, али 
се они не раз ли ку ју ме ђу соб но са мо по ду жи ни, већ и по фре квен ци ја ма 
фор ма на та; због то га су сим бо ли ко ји се ко ри сте за њи хо ву тран скрип ци ју 
раз ли чи ти, а у но ви јој ли те ра ту ри се знак за ду жи ну [:] че сто и не за пи су је 
(ladefoged–johnson 20016).6 

Иа ко су раз ли ке у ква ли те ту во ка ла нај ви ше по сле ди ца по ло жа ја је зи ка 
и уса на, оне мо гу на ста ти и услед ути ца ја су сед них гла со ва или про зо ди је 
(ladefoged–johnson 20016: 101–102; subotIći dr. 2012: 45). Та ко под ути ца јем 
на зал них су гла сни ка у за тво ре ним сло го ви ма и у срп ском и у ен гле ском 
је зи ку мо же до ћи до на за ли за ци је (ladefoged–johnson 20016: 101; subotIći 
dr. 2012: 45), а у ен гле ском је зи ку че сто се сре ће и „обо је ност” во ка ла пре 
гла со ва /l/ и /r/ (ladefoged–johnson 20016: 102). Као што је већ ре че но, под 
ути ца јем тон ског ак цен та, не ки во ка ли у не ким срп ским ди ја лек ти ма мо гу 
има ти дру га чи ји ква ли тет (ИвИћ–лЕХИсТЕ2002; мarKovIć 2012; marKovIć
–jaKovljevIć 2016). На кра ју, ва жно је на по ме ну ти да се у спон та ном го во ру, 
ква ли тет во ка ла у не ким слу ча је ви ма ме ња и под ути ца јем ре че нич не ин то-
на ци је, те та ко фре квен ци је фор ма на та мо гу би ти екс трем ни је у по зи ци ја ма 
са ве ћом про зо диј ском на гла ше но шћу (jaceWIcZet al. 2009: 118).

Да би смо обез бе ди ли ком па ра бил не усло ве за ме ре ње во ка ла у на шем 
ис тра жи ва њу, има ли смо на уму прет ход но на ве де не ва ри ја ци је, ка ко то ком 
спро во ђе ња ис тра жи ва ња та ко и то ком ода би ра при ме ра за ана ли зу.

2.3.ПРЕТХОдНАИсТРАжИвАњА. Ис тра жи ва ња из вор них го вор ни ка срп ског 
из Но вог Са да по ка зу ју да се во кал ни про стор ен гле ских во ка ли /e/ и /æ/ по-
ду да ра у ве ли кој ме ри (marKovIć2009б: 261; marKovIć–jaKovljevIć 2016: 222). 
У ис тра жи ва њу ко је спро во ди Мар ко вић (2009б), 15 ис пи та ни ца жен ског 
по ла из го ва ра ју во ка ле /e/ и /æ/ са ве о ма слич ним вред но сти ма фор ма на та, и 

про стор као ало фон фо не ме /е/ у крат ким сло го ви ма у го во ру Но вог Са да (marKovIć–jaKovlje-
vIć 2016: 218). У овом ра ду, за во кал у на ве де ним ре чи ма, усва ја мо тран скрип ци ју из ста ри је 
ли те ра ту ре, та ко ђе ува же ну и у број ним реч ни ци ма са вре ме ног ен гле ског је зи ка (нпр. ldce 
19785; OALD19487),

4 У ли те ра ту ри по знат као Ge ne ral Ame ri can En glish (roach19834;KreIdler19892;lade-
foged2001;ladefoged–johnson 20016),

5 Тер ми ни ко ји се ко ри сте у ен гле ском је зи ку су ten se и lax (roach 1983; KreIdler 1989; 
ladegoged2001; ladefoged–johnson 20016)

6 У овом ис тра жи ва њу ће мо усво ји ти тран скрип ци ју из ста ри је ли те ра ту ре за ду ге во ка ле 
/ɑ:, i:, ɔ:, u:/, та ко ђе ува же ну и у број ним реч ни ци ма са вре ме ног ен гле ског је зи ка (ldce 19785; 
oald19487)
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то за /e/: Ф1 = 780,1; Ф2 = 1991,2 Hz; Ф3 = 2927,2 Hz; док је за /æ/: Ф1 = 834,4 Hz; 
Ф2 = 1983,2 Hz; Ф3 = 2953,8 Hz. Ау тор ка за кљу чу је да се ди стинк ци ја из ме ђу 
ова два во ка ла код сни мље них ис пи та ни ца ба зи ра пре вас ход но на тра ја њу 
(marKovIć2009b: 260). У ис тра жи ва њу ко је спро во де Мар ко вић и Ја ко вље вић 
(2016), где је та ко ђе сни мље но 15 го вор ни ца жен ског по ла, ова два во ка ла се 
раз ли ку ју у ре а ли за ци ји пр вог фор ман та, али не и дру гог. Про сеч не вред но сти 
фор ма на та за во кал /e/ из но се 779 Hz за Ф1 и 1985 Hz за Ф2, док за во кал /æ/ 
Ф1 из но си 818 Hz, а Ф2 1988 Hz.

Што се ти че ви со ких/за тво ре них во ка ла код ових го вор ни ца, /i:/ у го во ру 
на ен гле ском има слич не Ф1 и Ф2 као во кал /ī/ на срп ском, и то Ф1 = 353 Hz, 
Ф2 = 2731 Hz (marKovIć 2009а: 7, 9). На су прот то ме, /ɪ/ у ен гле ском се из го-
ва ра са знат но ви шим Ф1 и ни жим Ф2 вред но сти ма од ду гог /i:/ (Ф1 = 437 Hz, 
Ф2 = 2370 Hz), док је /ĭ/ у срп ском тек не знат но цен тра ли зо ва ни је од ду гог 
/ī/ (marKovIć 2009а 7). У истом ис тра жи ва њу, Мар ко вић при ме ћу је да је ре а-
ли за ци ја во ка ла /uː/ (Ф1 = 383 Hz, Ф2 = 1119 Hz) тач но „на по ла пу та из ме ђу” 
/ū/ у срп ском и /uː/ код из вор них го вор ни ка ен гле ског је зи ка (marKovIć2009а: 
14), док је во кал /ʊ/ (Ф1 = 441 Hz, Ф2 = 1118 Hz) знат но бо ље усво јен (marKovIć
2009а: 15).

До слич них за кљу ча ка до ла зи и Бје ла ко вић (2018) ана ли зи ра ју ћи во ка-
ле код из вор них го вор ни ка срп ског из Бе о гра да7. Он по твр ђу је да кон траст 
из ме ђу /е/ и /æ/ и ови го вор ни ци нај пре оства ру ју раз ли ком у кван ти те ту 
(bjelaKovIć2018: 161), док је ен гле ски во кал /е/ нај слич ни ји во ка лу /ĕ/ под 
крат ким ак цен том у ма тер њем је зи ку ис пи та ни ка (bjelaKovIć2018: 161). Про-
сеч не вред но сти фор ма на та ко је овај ау тор на во ди су сле де ће: Ф1 = 714 Hz, 
Ф2 = 1824 Hz за /е/ и Ф1 = 830 Hz, Ф2 = 1703 Hz за /æ/.

Во ка ле срп ских го вор ни ка из Ни ша на ен гле ском је зи ку по сма тра ла је 
Па у но вић (2011: 364)8, ко ја за па жа да је /æ/ нај о тво ре ни ји од свих во ка ла (Ф1 
= 845 Hz, Ф2 =1923 Hz) и да то за пра во ука зу је да је овај во кал аси ми ло ван 
у ка те го ри ју /а/ ко ја по сто ји у ма тер њем је зи ку сни мље них го вор ни ка. Она 
та ко ђе при ме ћу је да из ме ђу /ʌ/ (Ф1 = 735 Hz, Ф2 = 1291), /ɑː/ (Ф1 = 847 Hz, 
Ф2 = 1359 Hz) и /ɒ/ (Ф1 = 847 Hz, Ф2 = 1259 Hz) го то во да не ма раз ли ка у 
из го во ру и да су они де ли мич но аси ми ло ва ни у /о/ ка те го ри ју из ма тер њег 
је зи ка (PaunovIć2011: 364). 

Су ди мац (2016) ана ли зи ра ви со ке (за тво ре не) во ка ле ен гле ског /iː/, /ɪ/, 
/ʊ/, /uː/ и срп ског је зи ка /i/, /u/ из кон тра стив не пер спек ти ве у про дук ци ји 
из вор них го вор ни ка са под руч ја ју го и сточ не Ен гле ске (Рам згејт) и се вер не 
Ср би је (Ру ма). Ре зул та ти по ка зу ју да су срп ски во ка ли не што отво ре ни ји од 
ен гле ских, али да су ен гле ски ду ги во ка ли цен тра ли зо ва ни ји од срп ских 
(sudImac 2016: 52).

7 Ис пи та ни ци у овом ис тра жи ва њу би ли су и му шког и жен ског по ла (bjelaKovIć 2018), 
али ће мо ов де на ве сти са мо вред но сти ко је је ау тор до био за ис пи та ни ке жен ског по ла, јер су 
оне ре ле вант ни је за ком па ра ци ју са на шим ре зул та ти ма.

8 Ис пи та ни ци у овом ис тра жи ва њу би ли су му шког и жен ског по ла и сни ма ни су у три 
раз ли чи та кон тек ста – ре чи у ре че нич ним окви ри ма, чи та ни текст и спон та ни го вор (Pauno-
vIć2011), али ће мо ов де на ве сти са мо вред но сти фор ма на та ко је су из ме ре не за ис пи та ни ке 
жен ског по ла у спон та ном го во ру, јер су оне нај ре ле вант ни је за на ше ис тра жи ва ње.
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По сма тра ју ћи прет ход не сту ди је мо же мо за кљу чи ти да по сто ји на зна-
ка о раз ли чи том усва ја њу во ка ла ка да су у пи та њу го вор ни ци из раз ли чи тих 
под руч ја Ср би је. Ме ђу тим, по треб но је све о бу хват но ем пи риј ско ис тра жи-
ва ње у ком па ра бил ним усло ви ма ка ко би се уста но ви ло у че му се те раз ли ке 
огле да ју. У одељ ку дИсКУсИјА, освр ну ће мо се на за кључ ке до ко јих су до шли 
ови ис тра жи ва чи и упо ре ди ти их са на шим за кључ ци ма. Ме ђу тим, би ло ка кво 
стро го осла ња ње на број ча не вред но сти из прет ход них ис тра жи ва ња би ло 
би ме то до ло шки не ис прав но. На и ме, ова ис тра жи ва ња су спро ве де на под дру-
гим окол но сти ма, на кор пу си ма дру га чи је струк ту ре (ин ди ви ду ал не ре чи 
или ре че нич ни окви ри, а не спон та ни го вор), a мо же и да по сто ји раз ли ка у 
ста ро сти ис пи та ни ка што ути че на ин ди ви ду ал не фре квен ци је фор ма на та. 
Та ко ђе, у не ким од прет ход них ис тра жи ва ња ме ре не су вред но сти са мо пр ва 
два или три фор ман та и да те су њи хо ве сред ње вред но сти, али не и стан дард не 
де ви ја ци је, што ни је до вољ но да би се из вр ши ла ста ти стич ка про ве ра слич-
но сти/раз ли ка.

3.мЕТОдОлОгИјАИПРОцЕдУРА 
3.1. ИсПИТАНИцИИКОРПУс. Кор пус за ово ис тра жи ва ње са ста вљен је од 

сни ма ка спон та ног го во ра 10 из вор них го вор ни ца9 срп ског је зи ка (5 из Ни ша 
и 5 из Но вог Са да), про сеч не ста ро сти 22,5 го ди не (СД 2,57)10. Све го вор ни-
це су сту ден ти или има ју ви со ко обра зо ва ње у обла сти ху ма ни стич ких или 
дру штве них на у ка. На осно ву њи хо вог фор мал ног обра зо ва ња, оче ки ва ни 
ни во по зна ва ња ен гле ског је зи ка је Б1/Б2 пре ма За јед нич ком европ ском окви-
ру за жи ве је зи ке. То ком шко ло ва ња, го вор ни це ни су би ле из ло же не фор мал-
ном фо нет ском/фо но ло шком тре нин гу из срп ског или ен гле ског је зи ка. Ва жно 
је на по ме ну ти да го вор ни ци овог про фи ла ни су про то ти пич ни го вор ни ци 
шу ма диј ско-вој во ђан ског и/или при зрен ско-ти моч ког ди ја ле ка та, већ је њи-
хов го вор при бли жен стан дард ном срп ском је зи ку. Због то га се оне на зи ва ју 
ур ба ним ни шким, од но сно но во сад ским, го вор ни ца ма.

У екс пе ри мен ту, за ели ци та ци ју спон та ног го во ра ко ри шће не су по себ-
но са ста вље не кар те на срп ском и ен гле ском је зи ку. За ана ли зу су би ра ни 
на гла ше ни во ка ли у јед но сло жним, дво сло жним и тро сло жним ре чи ма са 
на гла ском на пр вом сло гу и то са мо у ре чи ма ко је се на ла зе у ме ди јал ној по-
зи ци ји у ин то на ци о ној фра зи. Ин то на ци о на фра за се ов де де фи ни ше као део 
го во ра из го во рен у окви ру јед не ин то на циј ске кон ту ре из ме ђу две па у зе, са 
бла го уз ла зном ин то на ци јом на по чет ку и по тен ци јал ним про ду жет ком по-
след њег сло га (duboIset al. 1993: 47). Узи ма не су у об зир са мо ин то на ци о-
не фра зе са ши ро ким фо ку сом, док фра зе са упит ном ин то на ци јом, де ло ви 

9 С об зи ром на то да је да то ис тра жи ва ње спро ве де но са ре ла тив но ма лим бро јем ис пи-
та ни ка, ода бра не су ис кљу чи во осо бе јед ног по ла. На и ме, фре квен ци ја основ ног то на, као и 
фре квен ци је ин ди ви ду ал них фор ма на та за ви се од ве ли чи не и об ли ка ре зо на то ра код го вор ни-
ка, те та ко го вор ни ци му шког по ла у про се ку има ју ни же фре квен ци је фор ма на та не го осо бе 
жен ског по ла (ladefoged‒johnson 20016).

10 Про сеч на ста рост го вор ни ца и стан дард на де ви ја ци ја су исте у оба гра да – 22,5 годинe, 
СД 2,57.
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го во ра на ко ји ма се чу је окле ва ње на на гла ше ном во ка лу, као и де ло ви го во ра 
из го во ре ни кроз смех ни су узи ма ни у об зир.

Да би се сма њио ути цај кон со нант ског кон тек ста на ква ли тет во ка ла, 
узи ма не су у об зир са мо ре чи у ко ји ма се на гла ше ни во кал на ла зи из ме ђу 
фри ка ти ва, пло зи ва и афри ка та. Ре чи ко је по чи њу во ка лом узе те су у об зир 
са мо ако по сто ји ви дљи ва па у за у спек тро гра му пре по чет ка те ре чи, или 
ако се реч ко ја им прет хо ди за вр ша ва од го ва ра ју ћим кон со нан том.

За по тре бе овог ис тра жи ва ња ни је из вр ше на про це на ис прав но сти из го-
во ра сни мље них го вор ни ца од стра не из вор них го вор ни ка ен гле ског је зи ка. 
Као ре а ли за ци ја ци ља не фо не ме узе ти су они во ка ли ко ји се си сте ма тич но 
ја вља ју као ре а ли за ци ја те фо не ме за да ту го вор ни цу, чак иа ко та фо не ма 
ни је пра вил но из го во ре на (нпр., ако су ре чи као што су „Go od man” или 
„butcher” из го во ре не та ко да садржe ду ги ви со ки зад њи во кал /u:/ уме сто 
крат ког /ʊ/). Спо ра дич ни слу ча је ви где се на ме сту те фо не ме ја вља са свим 
дру ги во кал ра чу на ти су као гре шке у из го во ру и ни су узи ма ни у об зир за 
аку стич ку ана ли зу (нпр., ако је реч „butcher”, где се оче ку је за тво ре ни зад њи 
во кал /ʊ/, ре а ли зо ва на та ко да са др жи цен трал ни отво ре ни во кал /ʌ/ и то је 
је ди на реч за ко ју да та го вор ни ца вр ши ова кву суп сти ту ци ју во ка ла). Да кле, 
на по ме ну ли би смо да ка да се у ис ка зи ва њу ре зул та та у овом ис тра жи ва њу 
го во ри о во ка лу /ʌ/ код не ке гру пе сни мље них го вор ни ца, пре вас ход но се 
ми сли на гла сов ну ре а ли за ци ју фо не ме /ʌ/, тј. ка ко је она из го во ре на од стра не 
ових го вор ни ца, и ни у ком тре нут ку се не под ра зу ме ва да је она из го во ре на 
пра вил но, ка ко би би ла у из вор ном ен гле ском је зи ку.

3.2.АКУсТИчКАИсТАТИсТИчКААНАлИЗА. Аку стич ка ана ли за во ка ла ура-
ђе на је у софт ве ру Pra at (boersma–WeenInK 2018), уз по моћ спек тро граф ског 
и осци ло грам ског при ка за, без ко ри шће ња ал го ри та ма.

Ква ли тет во ка ла ана ли зи ран је осла ња ју ћи се на Ла бо вљев ме тод мак-
си мал ног по ме ра ња је зи ка (labov 1994: 165). Вред но сти фор ма на та ме ре не 
су у јед ној тач ки – тар ге ту – под усло вом да су у том де лу сва че ти ри фор ман-
та би ла ста бил на и ја сно ви дљи ва на спек тро гра му11. За сред ње и ви со ке, 
пред ње во ка ле, фор ман ти су ме ре ни у тач ки где је Ф2 био нај ви ши, док су 
за сред ње и ви со ке зад ње во ка ле, фор ман ти ме ре ни где је Ф2 био нај ни жи. 
Отво ре ни во ка ли ме ре ни су у тач ки где је Ф1 до сти гао врх. Где ни је би ло 
мо гу ће ја сно од ре ди ти тар ге те во ка ла на осно ву кре та ња фор ма на та, осла-
ња ли смо се на мак си мал ну вред ност ам пли ту де или смо ме ри ли вред ност 
фор ма на та у сре ди шњој тач ки во ка ла (Watson–harrIngton 1999: 461; har-
rIngtonetal.2000: 67; roberts2012: 66).

11 Ма да се че сто у ис тра жи ва њи ма ко ја се ти чу ква ли те та во ка ла бе ле же са мо пр ви и 
дру ги фор мант (в. PaunovIć 2011; marKovIć–jaKovljevIć 2016; bjelaKovIć2018), по зна то је да 
и тре ћи фор мант мо же да има ути цај на ква ли тет во ка ла (ladefoged2001; ladefoged–johnson 
20016), а та ко ђе је нео п хо дан ка ко би се из вр ши ла Барк нор ма ли за ци ја во кал ног про сто ра 
(Kendall–thomas 2009). Вред но сти че твр тог фор ман та се ве зу ју за ве ли чи ну ре зо на то ра, кон-
крет но за ве ли чи ну гла ве го вор ни ка (ladefoged‒johnson 20016), те се рет ко бележe у ис тра-
жи ва њи ма ко ја се ти чу ква ли те та во ка ла. Ме ђу тим, по сто је на зна ке да фор ман ти ви шег ре да 
ко ва ри ра ју са ни жим фор ман ти ма у из го во ру, те њи хо ве вред но сти не мо ра ју ну жно да бу ду 
пре не те и у стра ни је зик (tomIć‒french 2019). Из на ве де них раз ло га, за по тре бе овог ис тра-
жи ва ња ме ре на су сва че ти ри фор ман та у ода бра ним во ка ли ма.
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Ста ти стич ка ана ли за по да та ка ура ђе на је уз по моћ бес плат них софт ве ра 
iN Zight (ellIott–KuPer 2017) и RStu dio (rstudIoteam 2016). Урав но те же ност 
кор пу са те сти ра ли смо χ2 те стом за јед на кост про пор ци је. За упо ре ђи ва ње 
сред њих вред но сти по је ди нач них во кал ских фор ма на та код две гру пе го-
вор ни ца ко ри сти ли смо Вел чов t тест (Welch 1947), ко ји је по во љан ка да се 
ску по ви раз ли ку ју по оби му по да та ка и ка да има ју не јед на ку ва ри јан су 
(ruXton 2006; derrIcKet al. 2016). Овај тест смо та ко ђе при ме ни ли ка ко би смо 
упо ре ди ли ква ли те те крат ких и ду гих во ка ла код сва ке гру пе го вор ни ца 
по је ди нач но. За упо ре ђи ва ње ви ше ва ри ја бли (фор ма на та) исто вре ме но ко-
ри шћен је и Хо те лин гов (1931) мул ти ва ри ја бил ни T2 тест за RStu dio (curran 
2017).

3.3.гРАфИчКИПРИКАЗвОКАлНОгПРОсТОРА. Ка ко би смо пред ста ви ли во-
кал ни про стор, од но сно пред њост-зад њост и ви си ну во ка ла, ко ри сти ли смо 
Барк нор ма ли за ци ју, пре ма Тра ун ми ле ро вој фор му ли (traunműller 1997), 
ко ја се ко ри сти у па ке ту Vo wels за R (Kendall–thomas 2009), а ко ја је на ста-
ла мо ди фи ка ци јом фор му ле ко ју су раз ви ли Сир дал и Го пал (syrdal–goPal 
1986). Пред ност Барк ска ле је у то ме што је то ин трин зич на ме то да и ни је 
нео п ход но ме ре ње свих во ка ла за све го вор ни ке ка ко би се до би ла сли ка 
во кал ног про сто ра јед ног со ци о лек та/ди ја лек та, за раз ли ку од во кал но-екс-
трин зич них ме то да ко је нај бо ље ра де ка да се ме ри цео во кал ни си стем (Ken-
dall–thomas 2009). За фор ми ра ње Барк гра фи ка, ко ри сте се вред но сти пр ва 
три фор ман та, где се раз ли ка из ме ђу Барк-кон вер то ва ног тре ћег и дру гог 
фор ман та (Z3-Z2) ко ри сти за нор ма ли за ци ју пред но сти-зад њо сти во ка ла, а 
раз ли ка из ме ђу Барк-кон вер то ва ног тре ћег и пр вог фор ман та (Z3-Z1) за нор-
мали за ци ју ди мен зи је ви си не (Kendall–thomas 2009). На гра фи ко ни ма 
(Сли ка 1 и Сли ка 2) на ла зе се сред ње вред но сти по је ди нач них во ка ла за сва-
ку гру пу ис пи та ни ца, а елип се пред ста вља ју јед ну стан дард ну де ви ја ци ју.

4.РЕЗУлТАТИИсТРАжИвАњА
4.1.сТРУКТУРАКОРПУсА.За ана ли зу је ода бра но укуп но 582 во ка ла, од 

то га 314 код го вор ни ца из Но вог Са да и то: 154 на срп ском и 160 на ен гле ском 
је зи ку. Код го вор ни ца из Ни ша, ана ли зи ра но је укуп но 268 во ка ла, 130 на 
ма тер њем и 138 на стра ном је зи ку. С об зи ром на то да је кор пус на стао спон та-
ним го во ром, ни смо има ли пот пу ну кон тро лу над при ме ри ма ко ји ће се по-
ја ви ти у ње му. Та ко се у срп ском кор пу су не по ја вљу је во кал /ī/, a во кал /ō/ 
по ја вљу је се са мо код јед не го вор ни це из Ни ша. Што се ти че кор пу са на ен-
гле ском је зи ку, за сту пље не су ре а ли за ци је свих мо ноф тон га у ма њој или ве ћој 
ме ри осим /ɔ:/ и /ɜ:/ ко ји се не по ја вљу ју ни код го вор ни ца из Ни ша, ни код 
го вор ни ца из Но вог Са да. 

4.2.КвАлИТЕТвОКАлАУгОвОРУНАсРПсКОмјЕЗИКУ. У та бе ла ма ис под мо-
же мо ви де ти вред но сти фор ма на та у хер ци ма (Hz) за во ка ле у ду гим и крат-
ким сло го ви ма код го вор ни ца из Ни ша и Но вог Са да на срп ском је зи ку 
(Та бе ла 1), као и ре зул та те Вел чо вог t те ста за упо ре ђи ва ње сред њих вред-
но сти фор ма на та из ме ђу ове две гру пе го вор ни ца (Та бе ла 2).
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Та бе ла 1: Фре квен ци је фор ма на та у хер ци ма (Hz) код го вор ни ца из Ни ша и Но вог Са да у 
во ка ли ма на срп ском је зи ку

Ни ш Но ви Са д
Во кал Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф1 Ф2 Ф3 Ф4

ă 859,22 1557,15 2171,73 3772,05 804,09 1458,03 2415,81 3788,30
ā 831,37 1513,14 2457,64 3752,91 795,36 1486,84 2545,59 3966,61
ĕ 600,22 2014,49 2826,47 4068,03 596,61 2032,45 2729,73 3788,01
ē 620,55 1970,50 2779,67 3997,16 479,92 2204,67 2924,96 4049,87
ĭ 401,25 2298,81 2873,58 3902,81 393,53 2344,60 3044,40 3887,90
ī – – – – – – – –
ŏ 653,56 1141,15 2582,56 3677,04 672,00 1234,34 2555,07 3833,51
ō – – – – 522,84 1403,55 2506,66 3722,30
ŭ 463,05 932,27 2745,65 3787,79 454,09 969,61 2560,68 3932,23
ū 470,68 955,19 2723,35 3648,41 434,86 1060,61 2633,66 3694,15

Та бе ла 2: Вел чов t тест за упо ре ђи ва ње сред њих вред но сти фор ма на та код го вор ни ца из 
Ни ша и Но вог Са да на срп ском је зи ку; зна чај но за p < 0,05

Во кал Ф1 Ф2 Ф3 Ф4
t p t p t p t p

ă 0,837 0,418 1,774 0,107 -2,597 0,022 -0,110 0,915
ā 1,148 0,262 0,697 0,492 -0,784 0,441 -1,741 0,095
ĕ 0,157 0,876 -0,522 0,605 1,240 0,223 1,691 0,099
ē 12,055 2,2e-16 -6,503 1,2e-08 -3,518 0,001 -0,564 0,575
ĭ 0,280 0,782 -0,609 0,550 -2,563 0,018 0,132 0,896
ī – – – – – – – –
ŏ -0,731 0,469 -2,174 0,036 0,414 0,682 -2,349 0,024
ō – – – – – – – –
ŭ 0,732 0,475 -0,428 0,679 1,910 0,075 -1,812 0,106
ū 1,964 0,063 -1,165 0,254 1,505 0,145 -0,449 0,657

Вел чов t тест по твр дио је зна чај ну раз ли ку у вред но сти ма пр вог и дру гог 
фор ман та код ду гог во ка ла /ē/ и раз ли ку у Ф2 код крат ког /ŏ/. По сма тра ју ћи 
број ча не вред но сти, има на зна ка да се раз ли ку је Ф1 код /ū/, али ста ти стич ки 
тест ни је ово по твр дио. Код во ка ла /ă/ и /ĭ/ у крат ким, и код во ка ла /ē/ у ду-
гим сло го ви ма, тре ћи фор мант има знат но ни же вред но сти код го вор ни ца 
из Ни ша. Ка да је у пи та њу че твр ти фор мант, је ди на ста ти стич ки зна чај на 
раз ли ка ја вља се код крат ког /ŏ/. 

Упо тре би ли смо и Хо те лин гов (1931) мул ти ва ри ја бил ни T2 тест за R 
(curran 2017) ка ко би смо упо ре ди ли ква ли те те во ка ла го вор ни ца из Ни ша 
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и Но вог Са да узев ши у об зир ви ше ва ри ја бли исто вре ме но, и то Ф1 и Ф2 а 
по том Ф1, Ф2 и Ф3. Из у зет но зна чај не раз ли ке за бе ле же не су је ди но за во кал /ē/ 
у ду гим сло го ви ма, и то Т2 = 166,42 за Ф1 и Ф2 и Т2 = 171,9 за Ф1, Ф2 и Ф3; 
у оба слу ча ја p вред ност би ла је јед на ка ну ли. За бе ле же не су и ма ње раз ли ке 
за: ду го /ū/, Т2 = 5,81 са p = 0,0785 за Ф1 и Ф2 и Т2 = 9,36 са p = 0,0542 за Ф1, 
Ф2 и Ф3; и крат ко /ă/, Т2 = 10,67 са p = 0,0699 за Ф1, Ф2 и Ф3. 

У на ред ном по ступ ку, ко ри сте ћи Вел чов t тест, упо ре ди ће мо ква ли те те 
крат ких и ду гих во ка ла код сва ке гру пе го вор ни ца по је ди нач но. Овим по-
ступ ком же ли мо да ви ди мо да ли евен ту ал не раз ли ке ко је по сто је у ква ли-
те ту ду гих и крат ких во ка ла у ма тер њем је зи ку (Та бе ла 3) по ма жу го вор ни-
ца ма да на пра ве ди стинк ци ју у ква ли те ту крат ких и ду гих во ка ла у стра ном 
је зи ку (Та бе ла 6). У Та бе ли 3 да те су p-вред но сти Вел чо вог ста ти стич ког 
те ста, зна чај ност раз ли ке огле да се у p-вред но сти ма ко је су ма ње од 0,05.

Та бе ла 3: p-вред но сти за Вел чов t тест за упо ре ђи ва ње вред но сти фор ма на та код крат ких и 
ду гих во ка ла у срп ском је зи ку, за го вор ни це из Ни ша и Но вог Са да по је ди нач но

Ни ш Но ви Сад
p (Ф1) p (Ф2) p (Ф3) p (Ф4) p (Ф1) p (Ф2) p (Ф3) p (Ф4)

ă – ā 0,5565 0,1901 0,0152 0,8706 0,8808 0,6352 0,2122 0,2696
ĕ – ē 0,2709 0,1878 0,4330 0,5700 4,5e-07 2,3e-05 0,0056 0.0789
ĭ – ī – – – – – – – –
ŏ – ō – – – – 0,0550 0,1458 0,6039 0,1526
ŭ – ū 0,5506 0,7551 0,8075 0,0662 0,2995 0,3896 0,3209 0,0404

Код го вор ни ца из Ни ша, крат ки и ду ги во ка ли не по ка зу ју ни ка кву 
раз ли ку у вред но сти ма пр вог и дру гог фор ман та. Ста ти стич ки зна чај ну раз-
ли ку има ју /ă/ и /ā/ у тре ћем фор ман ту, а ја вља се и ма ња раз ли ка у че твр том 
фор ман ту код /ŭ/ и /ū//. Да кле, мо же мо за кљу чи ти да го вор ни це из Ни ша не 
пра ве раз ли ку у ква ли те ту во ка ла под крат ким и ду гим ак цен том. Са дру ге 
стра не, у Но вом Са ду има мо из у зет но зна чај ну раз ли ку у на чи ну из го во ра 
ду гог /ē/ и крат ког /ĕ/ и то и у Ф1, Ф2 и у Ф3. Не што ма ње ста ти стич ки зна-
чај на је раз ли ка код Ф4. Та ко ђе, мо же мо да при ме ти мо и раз ли ку у вред но-
сти ма Ф1 код во ка ла /ŏ/ и /ō/ и Ф4 код во ка ла /ŭ/ и /ū/. Мо же се ре ћи да су 
во ка ли /ĕ/ и /ŏ/ у крат ким сло го ви ма из ра зи то отво ре ни ји од сво јих ду гих 
пар ња ка, што се ви ди и на Сли ци 1. 
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Сли ка 1: Упо ред ни пре глед во кал ног про сто ра го вор ни ца из Ни ша и Но вог Са да у го во ру на 
срп ском је зи ку – Барк нор ма ли за ци ја 

4.3. КвАлИТЕТвОКАлАУгОвОРУНАЕНглЕсКОмјЕЗИКУ. У та бе ла ма ко је сле-
де, из ли ста не су вред но сти фор ма на та за гла сов не ре а ли за ци је во ка ла у 
го во ру на ен гле ском је зи ку (Та бе ла 4), као и ре зул та ти Вел чо вог t те ста са 
p-вред но сти ма (Та бе ла 5).
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Та бе ла 4: Фре квен ци је фор ма на та у хер ци ма (Hz) код го вор ни ца из Ни ша и Но вог Са да у 
во ка ли ма на ен гле ском је зи ку

Ни ш Но ви Са д
Во кал Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф1 Ф2 Ф3 Ф4

ʌ 796,75 1507,02 2672,19 3747,69 795,78 1440,74 2716,59 4020,73
ɑ: 835,56 1450,91 2608,30 3752,95 826,31 1364,07 2537,75 3876,24
е 629,33 1988,17 2679,17 3918,03 615,29 1915,72 2763,31 4176,95
æ 684,63 1813,00 2709,55 3874,67 729,17 1759,93 2686,50 4013,22
ɪ 413,29 2360,59 2849,61 3914,05 413,22 2566,84 3087,08 4061,76
i: 413,32 2382,84 2923,70 4027,66 400,68 2514,86 3097,69 3946,40
ɒ 681,54 1219,54 2534,77 3632,58 703,16 1275,69 2515,03 3712,72
ɔ: – – – – – – – –
ʊ 459,54 955,89 2495,04 3715,68 427,54 1156,60 2712,41 3871,80
u: 459,51 882,45 2498,52 3718,05 417,84 936,91 2634,95 3890,86

Та бе ла 5: Вел чов t тест за упо ре ђи ва ње сред њих вред но сти фор ма на та код го вор ни ца из 
Ни ша и Но вог Са да на ен гле ском је зи ку; зна чај но за p < 0,05

Во кал Ф1 Ф2 Ф3 Ф4
t p t p t p t p

ʌ 0,014 0,989 0,959 0,351 -0,292 0,777 -1,917 0,082
ɑ: 0,169 0,869 1,242 0,256 0,519 0,616 -0,646 0,536
е 0,329 0,748 0,988 0,337 -1,054 0,308 -1,882 0,079
æ -3,070 0,004 1,297 0,206 0,445 0,659 -1,474 0,151
ɪ 0,004 0,997 -2,980 0,006 -2,574 0,016 -1,245 0,223
i: 0,838 0,406 -2,250 0,031 -2,010 0,054 0,774 0,446
ɒ -1,418 0,164 -1,074 0,289 0,300 0,766 -0,858 0,396
ɔ: – – – – – – – –
ʊ 1,369 0,188 -2,715 0,012 -2,665 0,014 -1,918 0,067
u: 2,446 0,022 -0,645 0,525 -2,623 0,014 -1,727 0,096

Вел чов t тест ни је по ка зао раз ли ку у вред но сти ма фор ма на та код во-
ка ла /ʌ/, /ɑ:/, /е/ и /ɒ/, што се мо же ви де ти и на Сли ци 2, где се про стор ко ји 
за у зи ма ју ови во ка ли код две гру пе го вор ни ца у ве ли кој ме ри пре кла па. 
Ме ђу тим, по сто ји раз ли ка у Ф1 код во ка ла /æ/ и /u:/, при че му се /æ/ код гру-
пе го вор ни ца из Но вог Са да из го ва ра као отво ре ни ји во кал од /æ/ код го вор-
ни ца из Ни ша, док је /u:/ код го вор ни ца из Но вог Са да за тво ре ни ји (Сли ка 
2). Та ко ђе се за па жа раз ли ка у Ф2 код во ка ла /ɪ/, /i:/ и /ʊ/, ко ји код го вор ни ца 
из Ни ша има ју из ра же ни ју „зад њост”. Уоч љи во је да је тре ћи фор мант не што 
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ни жи код го вор ни ца из Ни ша за во ка ле /ɪ/, /i:/, /ʊ/ и /u:/. Че твр ти фор мант се 
код ове две гру пе го вор ни ца не раз ли ку је зна чај но.

Хо те лин гов мул ти ва ри ја бил ни Т2 тест (curran 2017) по ка зао нам је да 
се раз ли ка из ме ђу две гру пе го вор ни ца огле да у из го во ру сле де ћих во ка ла: 
/æ/, Т2 = 8,63 са p = 0,0192 за Ф1 и Ф2 и Т2 = 9,52 са p = 0,0353 за Ф1, Ф2 и Ф3; 
/ɪ/, Т2 = 8,92 са p = 0,0235 за Ф1 и Ф2 и Т2 = 9,44 са p = 0,0516 за Ф1, Ф2 и Ф3; 
/ʊ/, Т2 = 7,53 са p = 0,0433 за Ф1 и Ф2 и Т2 = 24,54 са p = 0,0012 за Ф1, Ф2 и 
Ф3. Не што ма ња раз ли ка при ме ћу је се код /u:/, Т2 = 6,31 са p = 0,0644 за Ф1 
и Ф2 и Т2 = 12,47 са p = 0,0208 за Ф1, Ф2 и Ф3. Из на ве де ног се уви ђа да по-
сто је зна чај не раз ли ке у гла сов ним ре а ли за ци ја ма циљ них фо не ма код две 
гру пе го вор ни ца. 

Слич но као и за го вор на срп ском, и у го во ру на ен гле ском, уз по моћ 
Вел чо вог t те ста, упо ре ди ће мо да ли по сто ји раз ли ка у ре а ли за ци ји крат ких 
и ду гих во ка ла код сва ке гру пе го вор ни ца по је ди нач но, а за тим ко мен та ри-
са ти ка ко се го вор ни це из Ни ша и Но вог Са да раз ли ку ју по то ме. Та ко ђе, с 
об зи ром на то да у срп ском је зи ку не по сто ји /æ/ као ди стинк тив на фо не ма, 
про ве ри ће мо да ли го вор ни це пра ве ди стинк ци ју из ме ђу ове фо не ме и фо-
не ме /е/. У Та бе ли 6 да те су p-вред но сти овог ста ти стич ког те ста, а зна чај на 
раз ли ка по сто ји за p-вред но сти ко је су ма ње од 0,05.

Та бе ла 6: p вред но сти за Вел чов t тест за упо ре ђи ва ње вред но сти фор ма на та код во кал ских 
па ро ва у ен гле ском је зи ку, за го вор ни це из Ни ша и Но вог Са да по је ди нач но

Ни ш Но ви Сад
p (Ф1) p (Ф2) p (Ф3) p (Ф4) p (Ф1) p (Ф2) p (Ф3) p (Ф4)

ʌ – ɑ: 0,5972 0,5139 0,7277 0,9804 0,5642 0,1625 0,0957 0,2355
е – æ 0,0053 0,0050 0,6226 0,6891 0,0205 0,0296 0,3133 0,2226
ɪ – i: 0,9987 0,7217 0,3061 0,2465 0,4865 0,4398 0,9199 0,3688
ɒ – ɔ: – – – – – – – –
ʊ – u: 0,9990 0,2737 0,9622 0,9793 0,5312 0,0230 0,2399 0,8382

Ако по сма тра мо вред но сти фор ма на та крат ких и ду гих во ка ла у го во-
ру на ен гле ском је зи ку, мо же мо да за кљу чи мо да ни го вор ни це из Ни ша, ни 
го вор ни це из Но вог Са да не пра ве раз ли ку у ква ли ту из го во ра ових па ро ва. 
Је ди на ста ти стич ки зна чај на раз ли ка уоч љи ва је за дру ги фор мант код /ʊ/ и 
/u:/, где го вор ни це из Но вог Са да крат ки во кал из го ва ра ју цен тра ли зо ва ни-
је од ду гог (t = 2,408), што се мо же ви де ти и на Сли ци 2. Ка да је у пи та њу 
ди стинк ци ја из ме ђу /е/ и /æ/, ста ти стич ки тест је по ка зао да обе гру пе го вор-
ни ца пра ве зна чај ну раз ли ку у на чи ну из го во ра ова два во ка ла, ка ко је и за-
бе ле же но у не ким прет ход ним ис тра жи ва њи ма (PaunovIć 2011; marKovIć–
jaKovljevIć 2016).
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Сли ка 2: Упо ред ни пре глед во кал ног про сто ра го вор ни ца из Ни ша и Но вог Са да у го во ру на 
ен гле ском је зи ку – Барк нор ма ли за ци ја

5.дИсКУсИјА. У овом ис тра жи ва њу ба ви ли смо се ме ре њем фре квен ци ја 
фор ма на та (Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) во ка ла у спон та ном го во ру на ма тер њем (срп ском) 
и стра ном (ен гле ском) је зи ку ка ко би смо утвр ди ли да ли по сто је раз ли ке у 
го во ру при пад ни ца ни шког и но во сад ског ур ба ног ди ја лек та и ка ко се оне 
огле да ју у из го во ру стра ног је зи ка.
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Што се ма тер њег је зи ка ти че, нај о чи глед ни ја раз ли ка по сто ји у ре а ли-
за ци ји во ка ла /ē/ у ду гим сло го ви ма. На и ме, док го вор ни це из Ни ша не 
пра ве раз ли ку у ре а ли за ци ји овог во ка ла под ду гим и крат ким ак цен том, 
ду го /ē/ је код го вор ни ца из Но вог Са да вид но за тво ре ни је од крат ког. Слич но, 
код ових го вор ни ца се /ō/ под ду гим ак цен ти ма из го ва ра као за тво ре ни ји во-
кал у од но су на /ŏ/ под крат ким ак цен ти ма. С об зи ром на то да се у кор пу су 
не по ја вљу је до во љан број при ме ра са ду гим /ō/ код го вор ни ца из Ни ша, ни је 
би ло мо гу ће утвр ди ти да ли и ове го вор ни це пра ве слич ну раз ли ку. До би-
је ни ре зул та ти у скла ду су са по да ци ма у ли те ра ту ри и прет ход ним ис тра-
жи ва њи ма где је већ по ка за но да го вор ни ци из Но вог Са да пра ве раз ли ку у 
ква ли те ту не ких во ка ла у ду гим и крат ким сло го ви ма (ИвИћ–лЕХИсТЕ2002: 
123; мАРКОвИћ 2012: 104; marKovIć–jaKovljevIć 2016: 218).

Ка да је у пи та њу го вор на ен гле ском, иа ко ове две гру пе го вор ни ца у 
ве ли кој ме ри гла со ве ен гле ског је зи ка из го ва ра ју на сли чан на чин, по сто је 
вид не раз ли ке у ре а ли за ци ји по је ди них во ка ла, и то за /æ/, /i:/, /ɪ/, /ʊ/, и /u:/. 
Нај зна чај ни ја је раз ли ка у из го во ру /æ/, ко ји је код го вор ни ца из Но вог Са да 
вид но отво ре ни ји не го код го вор ни ца из Ни ша. Та ко ђе, пре ма по да ци ма у 
Та бе ли 4 и ста ти стич ком те сту (Та бе ла 5), уви ђа мо да су /i:/, /ɪ/ и /ʊ/ код го-
вор ни ца из Ни ша по ме ре ни ка зад њем де лу усне ду пље у од но су на то ка ко 
су ови во ка ли ре а ли зо ва ни код го вор ни ца из Но вог Са да, док је /u:/ код го вор-
ни ца из Но вог Са да ре а ли зо ван као за тво ре ни ји у од но су на овај во кал код 
го вор ни ца из Ни ша. На осно ву вред но сти фор ма на та да тих у Та бе ли 4, као 
и на осно ву ре зул та та ста ти стич ког те ста (Та бе ла 6) ви ди се да из ме ђу ре а-
ли за ци ја ду гих и крат ких фо не ма /ɑ:, ʌ/, /i:, ɪ/ и /u:, ʊ/, у ен гле ском је зи ку код 
го вор ни ца из Ни ша не ма раз ли ке, та ко да мо же мо за кљу чи ти да у тим слу-
ча је ви ма ре а ли зо ва ни гла со ви пред ста вља ју ре а ли за ци ју са мо јед не фо не ме. 
Слич но мо же мо за кљу чи ти и за го вор ни це из Но вог Са да ка да су у пи та њу 
фо не ме /ʌ/ и /ɑ:/, као и фо не ме /ɪ/ и /i:/. Што се ти че гла сов не ре а ли за ци је фо-
не ма /ʊ/ и /u:/, из до би је них ре зул та та, као и са Сли ке 2, ви ди се да по сто ји 
ди стинк ци ја код ове гру пе го вор ни ца.

Упр кос то ме што у ма тер њем је зи ку на ших го вор ни ца не по сто ји /æ/ као 
ди стинк тив на фо не ма, и го вор ни це из Ни ша и из Но вог Са да пра ве ја сну раз-
ли ку у ре а ли за ци ји /е/ и /æ/ у ен гле ском је зи ку (Сли ка 2). На осно ву до би је-
них ре зул та та мо же мо за кљу чи ти да чи ње ни ца да го вор ни це из Но вог Са да 
пра ве раз ли ку у из го во ру ду гог /ē/ и крат ког /ĕ/ у ма тер њем је зи ку, а го вор-
ни це из Ни ша не пра ве, не ма ути цај на усва ја ње дис тин цки је из ме ђу фо не ма 
/е/ и /æ/ у стра ном је зи ку.

Ка да су у пи та њу прет ход не сту ди је ко је се ба ве усва ја њем из го во ра ен-
гле ског је зи ка од стра не го вор ни ка из Но вог Са да, мо же мо да при ме ти мо да 
су ре зул та ти на шег ис тра жи ва ња ре ла тив но дру га чи ји. За раз ли ку од за кљу-
ча ка ко је из но си Мар ко вић (2009б: 261), да во ка ли /е/ и /æ/ у ве ли кој ме ри 
за у зи ма ју исто во кал ни про стор код ових го вор ни ца, као и за кљу ча ка ко је 
из но се Мар ко вић и Ја ко вље вић (2016: 222), да се ова два во ка ла раз ли ку ју 
са мо у вред но сти ма пр вог фор ман та, пре ма на шим ре зул та ти ма, го вор ни це 
по ре клом из Но вог Са да пра ве ја сну раз ли ку у ре а ли за ци ји ова два во ка ла 
и у пр вом и у дру гом фор ман ту. 
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Та ко ђе, док Мар ко вић (2009а: 7, 9) на ла зи да ис пи та ни це из Но вог Са да 
из го ва ра ју /ɪ/ са ви шим Ф1 од /i:/, го вор ни це сни мље не за по тре бе на шег 
ис тра жи ва ња ни су по ка за ле та кву тен ден ци ју. Мо гу ће је да је ди стинк ци ја 
ко ју пра ве го вор ни це из прет ход ног ис тра жи ва ња на ста ла услед екс пли цит-
ног фо нет ског тре нин га из ен гле ског је зи ка ко ји сту ден ти ан гли сти ке (ко ји су 
и би ли ис пи та ни ци у Мар ко вић 2009а) има ју то ком пр ве го ди не сту ди ја. Са 
дру ге стра не, слич но као и у на шем ис тра жи ва њу, Мар ко вић (2009а: 14) на-
во ди да по сто ји раз ли ка у из го во ру во ка ла /uː/ и /ʊ/, при че му је кра ћи во кал 
цен тра ли зо ва ни ји и бо ље усво јен од ду гог пар ња ка.

Ако се освр не мо на Па у но вић (2011) ко ја је по сма тра ла усва ја ње во ка ла 
ен гле ског је зи ка од стра не го вор ни ка по ре клом из Ни ша, мо же мо да при ме-
ти мо из ве сне слич но сти и раз ли ке. На и ме, док Па у но вић (2011: 364) на ла зи 
да је /æ/ нај о тво ре ни ји во кал код ових го вор ни ка, у на шем ис тра жи ва њу се 
по ка за ло да су во ка ли /ɑː/ и /ʌ/ отво ре ни ји од /æ/ (Сли ка 2). С дру ге стра не, 
ово ис тра жи ва ње по твр ди ло је на ла зе ко је да је Па у но вић (2011: 364) да код 
го вор ни ца жен ског по ла го то во да не по сто је фо нет ске раз ли ке у ре а ли за-
ци ји во кал ског па ра /ɑː/ и /ʌ/ као и па ра /ɪ/ и /i:/.

6.ЗАКљУчАК. Ме ре ћи фре квен ци је фор ма на та у го во ру Ни ша и Но вог 
Са да, по ку ша ли смо да иден ти фи ку је мо раз ли ке из ме ђу го вор ни ца ова два 
ур ба на ди ја лек та, ка ко би смо са зна ли да ли је мо гу ће утвр ди ти по ре кло из-
вор ног го вор ни ка срп ског из узор ка на ен гле ском је зи ку. Пре ма ре зул та ти ма 
на шег ис тра жи ва ња, нај ин ди ка тив ни ји је во кал /æ/, ко ји је код го вор ни ца из 
Но вог Са да зна чај но отво ре ни ји не го код го вор ни ца из Ни ша. Та ко ђе, док су 
/u:/ и /ʊ/ код го вор ни ца из Ни ша по ду дар ни, го вор ни це из Но вог Са да ис ка-
зу ју тен ден ци ју да цен тра ли зу ју кра ћи во кал.

На осно ву до би је них ре зул та та мо же се за кљу чи ти да по сто ја ње ди стинк-
ци је из ме ђу /ē/ у ду гим и /ĕ/ у крат ким сло го ви ма у го во ру Но вог Са да не 
ути че зна чај но на усва ја ње ди стинк ци је из ме ђу фо не ма /е/ и /æ/ у ен гле ском 
је зи ку, с об зи ром на то да и го вор ни це по ре клом из Ни ша, ко је не пра ве раз ли-
ку из ме ђу ду гог и крат ког /е/ у ма тер њем је зи ку, та ко ђе успе шно пра ве ди-
стинк ци ју из ме ђу на ве де на два во ка ла у ен гле ском. С дру ге стра не, код го-
вор ни ца из Новог Сада, не по сто ји раз ли ка у ква ли те ту во ка ла /u/ под крат ким 
и ду гим ак цен ти ма у го во ру на срп ском, али у ен гле ском, оне пра ве ја сну раз-
ли ку у ква ли те ту во ка ла при ре а ли за ци ји фо не ма /u:/ и /ʊ/. Што се го вор ни ца 
по ре клом из Ни ша ти че, ово ис тра жи ва ње је по ка за ло да оне не пра ве раз ли-
ку у ква ли те ту ду гих и крат ких во ка ла ни у срп ском, ни у ен гле ском је зи ку. 
Мо же се прет по ста ви ти да је тај не до ста так ди стинк ци је у ква ли те ту ду гих и 
крат ких во ка ла у стра ном је зи ку усло вљен упра во не по сто ја њем ове ди стинк-
ци је у ма тер њем је зи ку. Међу тим, да би смо до ка за ли ову тврд њу, по треб но је 
из ве сти све о бу хват ни је ис тра жи ва ње са ве ћим бро јем ис пи та ни ка, ко је ће 
укљу чи ва ти и го вор са оста лих под руч ја Ср би је ко ја овим ис тра жи ва њем 
ни су об у хва ће на.

Ва жно је ис та ћи да се, као и у иден ти фи ка ци ји го вор ни ка, не мо же мо 
осла ња ти ис кљу чи во на ква ли тет во ка ла ка ко би смо утвр ди ли про фил осум-
њи че ног из узор ка на стра ном је зи ку. Фо не ти чар ко ји се упу сти у про цес 
про фи ли са ња го вор ни ка у овом кон тек сту мо же се слу жи ти ре зул та ти ма 
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овог ис тра жи ва ња са мо у ком би на ци ји са дру гим па ра ме три ма, као што су, на 
при мер, ин то на ци ја, ути цај тон ског ак цен та и др., јер ни је дан мар кер не ма 
ап со лут ну моћ да од ре ди го вор ни ка сам по се би и у сва ком кон тек сту (rose
2002: 65; coulthard–johnson 2007: 202). 

Зна чај овог ис тра жи ва ња огле да се у то ме што је спро ве де но та ко да до-
би је ни кор пус бу де што при бли жни ји ма те ри ја лу ко ји би се мо гао су сре сти 
у фо рен зич кој ре ал но сти. На и ме, ово је ме ђу пр вим ис тра жи ва њи ма ко ја се 
ба ве из го во ром во ка ла у спон та ном го во ру код из вор них го вор ни ка срп ског, 
а ис пи та ни ци, за раз ли ку од прет ход них ис тра жи ва ња, ни су сту ден ти лин-
гви сти ке или фи ло ло ги је, те ни су би ли из ло же ни фо нет ском/фо но ло шком 
тре нин гу ко ји би мо гао ути ца ти на њи хов из го вор.

Ре зул та ти ко је смо до би ли мо гу има ти ши ро ку при ме ну, ка ко за фор ми-
ра ње да љих ис тра жи ва ња и те о ри ја, та ко и за упо тре бу у фо рен зич кој прак си. 
Слу чај ко ји су пред ста ви ли Де Јонг-Лендл и са рад ни ци (2017) је дан је од рет-
ких слу ча је ва про фи ли са ња го вор ни ка из стра ног је зи ка о ко ји ма је пи са но, 
али то не зна чи да се струч ња ци не су о ча ва ју са слич ним си ту а ци ја ма ре ла-
тив но че сто. С об зи ром да смо се у овом ис тра жи ва њу ба ви ли упо ре ђи ва њем 
го во ра две гру пе ис пи та ни ка и на ма тер њем и на стра ном је зи ку, до би је ни 
ре зул та ти би мо гли би ти ко ри сни за фо рен зич ко про фи ли са ње го вор ни ка 
ка да је спор ни узо рак на стра ном је зи ку, али и у јед но је зич ним слу ча је ви ма, 
ка да је узо рак на ма тер њем, од но сно, срп ском је зи ку. 
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Kri sti na To mić 
Ka ta ri na Mi len ko vić

FO REN SIC SPE A KER PRO FI LING FROM THE SAM PLE IN EN GLISH 
AS A FO RE IGN LAN GU A GE – VO WEL QU A LITY ANALYSIS

S u m m a r y

Fo ren sic pho ne tics is an in ter di sci pli nary area of lin gu i stics that ap pli es the know led ge and 
fin dings from pho ne tics, pho no logy and aco u stics to le gal and fo ren sic pur po ses. In cri mi nal ca ses 
when the re is a vo i ce re cor ding, fo ren sic spe a ker pro fi ling is of ten used to de ter mi ne the age, gen der, 
so ci o e co no mic sta tus, and ori gin of the re cor ded spe a ker. Due to glo ba li za tion and in cre a sed mo bi-
lity of the world’s po pu la tion, mo re and mo re fo ren sic pho ne ti ci ans no te that they ha ve en co un te red 
ca ses whe re the su spect sam ple is in a fo re ign lan gu a ge. Ho we ver, as the re is not eno ugh re se arch 
of cross-lan gu a ge spe a ker com pa ri son and pro fi ling, such ca ses pre sent a par ti cu lar chal len ge to 
ex perts.

The pur po se of the cur rent re se arch is to study the pos si bi lity of na ti ve di a lect de ter mi na tion 
from a sam ple in a fo re ign lan gu a ge. We analyzed the vo wel qu a lity of fi ve fe ma le na ti ve spe a kers 
of Ser bian from No vi Sad and fi ve from Niš. A map task was de sig ned to eli cit spon ta ne o us spe ech 
in both Ser bian and En glish, and for mant fre qu en ci es (F1, F2, F3 and F4) we re ma nu ally ex trac ted 
using Pra at. We analyzed stres sed vo wels in mo nosylla bic, disylla bic and three-sylla bic words that 
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we re fo und in the me dial po si tion of in to na tion units. The sig ni fi can ce of the re sults was te sted with 
the Welch t test and Ho te ling mul ti va ri a ble T2 test. In ad di tion, we pre sen ted the vo wel spa ce for 
each gro up of spe a kers in Bark nor ma li zed plots.

The re sults show that the most re le vant vo wel for spe a ker pro fi ling from sam ples in En glish is 
/æ/, which is re a li zed as mo re open by the spe a kers from No vi Sad than by the spe a kers from Niš. 
Mo re o ver, whi le the spe a kers from Niš do not se em to di stin gu ish bet we en the pho ne mes /u:/ and /ʊ/, 
No vi Sad spe a kers tend to pro no un ce the short vo wel as mo re cen tra li zed than the long one.

The fact that the spe a kers from No vi Sad tend to cen tra li ze short /ʊ/ may stem from the fact 
that the se spe a kers do ma ke a dif fe ren ce in the vo wel qu a lity of so me vo wels in short and long sylla bles 
in the ir mot her ton gue (such as /ē/ vs /ĕ/ and /ō/ vs /ŏ/). On the ot her hand, spe a kers from Niš do not 
ma ke such dis tin cti ons in the ir mot her ton gue, which may be the re a son why they do not pro du ce the 
dif fe ren ce bet we en short and long vo wels (/ɑ:, ʌ/, /i:, ɪ/, /u:, ʊ/.) in En glish. Ho we ver, to pro ve that the se 
ten den ci es from the mot her ton gue in flu en ce the ac qu i si ti on of pho ne mes of the fo re ign lan gu a ge, 
we need a mo re com pre hen si ve study that will analyze spe ech from the are as of Ser bia that are not 
in cor po ra ted in the cur rent re se arch.

Уни вер зи тет у Ни шу (При мље но: 21. но вем бра 2018;
Фи ло зоф ски фа кул тет  при хва ће но: 17. ма ја 2019)
Док тор ске ака дем ске сту ди је фи ло ло ги је
Ћи ри ла и Ме то ди ја 2, 18000 Ниш, Ср би ја
kri sti na to mic89@hot mail.com
ka ta ri na_m92@yahoo.com
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Х Р О Н И К А

UDC 930.85(=163.41)(049.32)
Изворни научни рад

Пе ти ме ђу на род ни на уч ни скуп Ма те ри јал на и ду хов на кул ту ра  
Ср ба у мул ти ет нич ким сре ди на ма и / или пе ри фер ним обла сти ма  

(Те ми швар, 19–21. X 2018)

На За пад ном уни вер зи те ту у Те ми шва ру од 19. до 21. ок то бра 2018. го-
ди не одр жан je Пе ти ме ђу на род ни на уч ни скуп Ма те ри јал на и ду хов на 
кул ту ра Ср ба у мул ти ет нич ким сре ди на ма и / или пе ри фер ним обла сти ма. 
Ор га ни за то ри Ску па су Сту диј ски про грам Срп ски и хр ват ски је зик и књи жев-
ност Фи ло ло шког, исто риј ског и те о ло шког фа кул те та са За пад ног Уни вер-
зи те та у Те ми шва ру, Цен тар за на уч на ис тра жи ва ња и кул ту ру Ср ба у Ру му-
ни ји при Са ве зу Ср ба у Ру му ни ји и Фи ло зоф ски фа кул тет у Ни шу. У ра ду 
Ску па су уче ство ва ли и стра жи ва чи из се дам зе ма ља: Ма ђар ске, Не мач ке, 
Ре пу бли ке Срп ске, Ру му ни је, Ру си је, Ср би је и Цр не Го ре. Скуп је тра јао два 
рад на да на (19. и 20. ок то бар), док је тре ћег да на (21. ок то бар) ор га ни зо ван 
из лет за све уче сни ке. 

Пр ви рад ни дан за по чео је све ча ним отва ра њем Ску па на ко јем су се, у 
име ор га ни за то ра, при сут ни ма обра ти ли и по же ле ли им до бро до шли цу: Ма-
ри лен Пир теа, рек тор За пад ног уни вер зи те та у Те ми шва ру, Вла дан Та дић, 
ге не рал ни кон зул Ре пу бли ке Ср би је у Те ми шва ру, Са ша Ја шин, про то на ме-
сник Срп ског са бор ног хра ма у Те ми шва ру, Мир ја на Илић, управ ни ца Де-
парт ма на за срп ски је зик Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у Ни шу, 
Ог њан Кр стић, пред сед ник Са ве за Ср ба у Ру му ни ји и Да на Пер чек, де кан 
Фи ло ло шког, исто риј ског и те о ло шког фа кул те та За пад ног уни вер зи те та у 
Те ми шва ру. По сле то га је упри ли че на про мо ци ја 4. бро ја ча со пи са Ис хо ди-
шта, на ко јој су го во ри ли Го ран Мак си мо вић са Фи ло зоф ског фа кул те та Уни-
вер зи те та у Ни шу и Ми хај Ра дан са Фи ло ло шког, исто риј ског и те о ло шког 
фа кул те та За пад ног уни вер зи те та у Те ми шва ру. На кон кок те ла усле ди ла је 
Пле нар на сед ни ца, ко јој су пред се да ва ле Сне жа на Гу ду рић и Би ља на Си ки-
мић. Од че ти ри ре фе ра та пред ви ђе на у окви ру Пле нар не сед ни це из ло же на 
су два – Во ка ли сред њег ре да у си ри нић ком го во ру Ра ди во ја Мла де но ви ћа и 
Ли ри чар Љу бо мир Си мић – за бо ра вље ни пје сник с кра ја 19. ви је ка са ју го-
исто ка Ср би је Го ра на Мак си мо ви ћа. На кон па у зе за ру чак усле дио је рад по 
сек ци ја ма. У пр вом бло ку па ра лел но су те кле сек ци је 1, 2 и 3. Сек ци јом 1 
пред се да ва ле су Ди ја на Цр њак и Ма ја Ву кић. Из ло же на су че ти ри ре фе ра та: 
Уну тра шња ми кро ра сло је ност го во ра ту тин ско-но во па зар ско-сје нич ке зо не 
(Бо ја на Ве љо вић, Кра гу је вац), Асин дет ске ре че ни це у го во ру За пла ња (Маја 
Ву кић, Ниш), Из син так се у го во ру Ја во ра на (код Ба ња лу ке) (Ди ја на Цр њак, 
Ба ња Лу ка) и Упо тре ба ге ни ти ва у го во ру Ба нат ске Кли су ре (Зо ран Си мић, 



Бе о град). Сек ци јом 2 пред се да ва ли су Го ран Мак си мо вић и Ма ца Ан дре јић. 
Са оп ште но је пет ре фе ра та: То ко ви са вре ме не ко сов ско-ме то хиј ске књи жев-
но сти (Да ни ца Ан дре је вић, Ко сов ска Ми тро ви ца), Сла во мир Гво зде но вић – 
књи жев но де ло у ду ху срп ства (Ма ца Ан дре јић, Те ми швар), Ал бан ски пи сац 
срп ског по ре кла Ми лош Ни ко лић Ми ђе ни и ње го ва крат ка про за (Го луб Ја шо-
вић, Ко сов ска Ми тро ви ца), Жан ров ска ин тер фе рен ци ја у про зним де ли ма Иве 
Мун ћа на (Мир ја на Д. Бо ја нић Ћир ко вић, Ниш) и Фол клор Ср ба у Ру му ни ји: 
сло је ви тра ди ци је (Сми ља на Ђор ђе вић Бе лић, Бе о град). Сек ци јом 3 пред се-
да ва ли су Пе ра Ла стић и Ми ља на-Рад ми ла Ус ка ту. Из ло же на су че ти ри ре-
фе ра та: Иден ти тет ски еле мен ти Ср ба у Ру му ни ји: Бо жић, Кр сна сла ва и 
свад ба у гор ње ба нат ским се ли ма (Бо ја на Бог да но вић, Бе о град), Свад бар ски 
оби чај у Љуп ко ви (Ја ња Ди ми три је вић, Те ми швар), По смрт ни ри ту а ли за 
по кој ду ша усну лих код Ср ба у Кет фе љу – Ру му ни ја (Бла го је Чо бо тин, Те ми-
швар) и Con si de ra ti ons on the par ti cu la ri ti es of the Ba ro que style in mu ral and 
ico no sta sis pa in ting from the Ser bian chur ches of Ro ma nian Ba nat (18th Cen tury) 
(Ми ха е ла Влас че а ну, Те ми швар). Усле ди ле су још три па ра лел не сек ци је. У 
пр вој, ко јом су пред се да ва ле Мир ја на Бо ја нић Ћир ко вић и Ја ња Ди ми три-
је вић, са оп ште на су че ти ри ре фе ра та: Эле менты мульти культу ра ли зма и 
мно гоязычия в Ди а лек тах А. Бе ли ча (Јор да на Мар ко вић, Ниш), О ди ја ле кат-
ским осо бе но сти ма Наћ фа ле у ру мун ском Ба на ту – из ве штај са те ре на 
(Дра га на Ра до ва но вић, Бе о град / Ко сов ска Ми тро ви ца), Тер ми но ло ги ја оде-
ва ња и обу ва ња у Руд ни (Ру му ни ја) (Та тја на Г. Трај ко вић, Ниш) и Хи ља ду го-
ди шња исто ри ја Ср ба у Ру му ни ји (Иван Бир та, Ру му ни ја). У дру гој сек ци ји, 
ко јом су пред се да ва ли Мил ка Ни ко лић и Ми о драг Јо ва но вић, чу ла су се три 
из ла га ња: Те ми швар од То до ра Ма ној ло ви ћа до Ми ло ша Цр њан ског (Ок та-
ви ја И. Не дел ку и Ли ди ја В. Чо ле вић, Бу ку решт), „Ве ли ки рат“ Алек сан дра 
Га та ли це као пост мо дер ни ро ман (Сне жа на Ј. Ми ло је вић, Ниш) и Ин тер-
фе рен ци ја умен тич ког и не у мет нич ког сти ла у де лу Ужи це са вра на ма 
Љу бо ми ра Си мо ви ћа (Мил ка Ни ко лић, Кра гу је вац). Тре ћом сек ци јом пред-
се да ва ли су Гор да на Дра гин и Са ша Ја шин. У окви ру ње из ло же на су три 
са оп ште ња: Ста ти сти ка пра во слав них основ них шко ла у те ми швар ском 
школ ском ди стрик ту 1813. го ди не (Де јан По пов, Те ми швар), Ста ти стич ка 
ана ли за срп ске штам пе у Угар ској у до ба ду а ли зма (1867–1914) (Зол тан Ба да, 
Бу дим пе шта) и Кон так ти сен тан дреј ског дру штва „Ја вор“ са срп ским ор га-
ни за ци ја ма у Ау стро у гар ској (Пе ра Ла стић, Бу дим пе шта). Пр ви рад ни дан 
је за вр шен за јед нич ком ве че ром у ре сто ра ну Лојд.

Дру ги рад ни дан за по чео је та ко ђе три ма па ра лел ним сек ци ја ма. Сек ци-
јом 1 пред се да ва ли су Јор да на Мар ко вић и Зо ран Си мић. Из ло же на су че ти ри 
ре фе ра та: Струк тур не и твор бе не ка рак те ри сти ке ка ра шев ских ан тро по-
ни ма (пре зи ме на) из пр ве по ло ви не XVII ве ка (Ми хај Н. Ра дан, Те ми швар), 
Не ко ли ка раз ми шља ња о ба ну из Ба на та (Сне жа на Гу ду рић, Но ви Сад), Цр те 
на род них го во ра у ла за рич ким пје сма ма из збир ке „Оби чаи и пе сни ту рец кихъ 
сер бовъ“ Ива на Сте па но ви ча Ја стре бо ва (Ми о драг В. Јо ва но вић, Ник шић) 
и О ак це нат ским ка рак те ри сти ка ма срп ских го во ра у По мо риш ју (Алек сан-
дра Лон чар Ра и че вић, Ниш). У сек ци ји 2, ко јом су пред се да ва ле Да ни ца Ан-
дре је вић и Ра до сла ва Гли шо вић, са оп ште на су два при ло га: Јед на пе снич ка 
свад ба де ве та на е стог ве ка у све тлу дру штве них и књи жев них Ср ба у ди-
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ја спо ри (Ви дан Ни ко лић, Ужи це) и Ан ђел ко Кр стић као срп ски и ма ке дон ски 
пи сац (Ми ло рад Је врић, Ко сов ска Ми тро ви ца). Сек ци јом 3 пред се да ва ле су 
Би ља на Си ки мић и Ан то а не та Ол те а ну. Из ло же на су че ти ри ре фе ра та: Стан-
че во: на ра ти ви о ра ду и си ро ма штву (Би ља на Си ки мић, Бе о град), Слав ски 
оби ча ји код срп ског ста нов ни штва Гор њег По мо риш ја: ре зул та ти те рен-
ског ра да оба вље ног у ју ну 2018. го ди не (Ђор ђи на Тру ба рац Ма тић, Бе о град), 
Ри ту альные пред ло же ния бал кан ским на ро дом (Ан то а не та Ол те а ну, Бу ку-
решт) и Кон цепт суд би не на ко сов ско-ме то хиј ској је зич кој сли ци све та (Та ња 
Ми ло са вље вић, Бе о град). На кон па у зе усле ди ле су још три па ра лел не сек-
ци је. Пр вом су пред се да ва ле Мир ја на Илић и Алек сан дра Лон чар Ра и че вић, 
а чу ло се пет из ла га ња: Из фо не ти ке кли сур ских се ла (кон со нант ски си стем) 
(Гор да на Дра гин, Но ви Сад), Срп ска ан тро по ни ми ја у Че не ју и Ма лом Беч ке-
ре ку – Та ми шка жу па ни ја. Се ман тич ка, ети мо ло шка и ти по ло шка ана ли за. 
Де ри ва ци ја (Ра до сла ва Гли шо вић, Те ми швар), Пунк то ви у Ру му ни ји и Ма-
ђар ској у окви ру Срп ског ди ја лек то ло шког атла са – ре зул та ти до са да шњих 
те рен ских ис тра жи ва ња (Бран ки ца Ђ. Мар ко вић, Бе о град), Бо ја и па стир-
ски име но слов (Мир ја на Илић, Ниш) и Нај че шће гре шке при ли ком усва ја ња 
срп ског је зи ка као стра ног код сту де на та ру мун ске на ци о нал но сти (Ни на 
Су ди мац, Ниш). У дру гој сек ци ји, ко јом су пред се да ва ле Дра га на Ра до ва-
но вић и Ђор ђи на Тру ба рац Ма тић, мо гло се чу ти пет ре фе ра та: Тур ци зми у 
сто чар ској тер ми но ло ги ји ју го и сточ не Ср би је (На де жда Јо вић, Ниш), Rod a 
iden ti ta v slo ven skej a srb skej frazeológii (Ма ри ле на Фе ли чи ја Лу ца (Ци при ган), 
Бу ку решт), Не ка тра ди ци о нал на је ла у Ка ра ше ву (Ми ља на-Рад ми ла Ус ка ту, 
Те ми швар), Ис тра жи вач и са го вор ник у ка дру. Так тил ни ге сто ви и њи хо ва 
праг ма тич ка функ ци ја у те рен ском ан тро по ло шко-лин гви стич ком ин тер-
вјуу (Све тла на Ћир ко вић, Бе о град) и Ри је чи стра ног по ри је кла у на род ној 
ме ди цин ској лек си ци у око ли ни Ба ња лу ке (Би ља на Са вић, Бе о град). По след-
њом сек ци јом на Ску пу пред се да ва ле су Ан то а не та Ол те а ну и Vla di sla va 
War ditz. Из ло же на су три ре фе ра та: Zur Fra ge der ser bisch-rus sischen kon fes-
si o nel len kon tak te in der Di a spo ra (1917– he u te) (Vla di sla va War ditz, Di a na Key-
pen-War ditz, Пост дам, Мо сква), Пле мић ка по ро ди ца Да ма скин од Не ме та 
(Са ша Ја шин, Те ми швар) и Ко ло срп ске омла ди не (Ми о драг Ћу ру шкин, 
Те ми швар). На кон за тва ра ња Ску па уче сни ци Ску па су по се ти ли На ци о нал-
ни му зеј Ба на та и при су ство ва ли све ча ном отва ра њу из ло жбе Ду хов на кул-
ту ра Ср ба из ру мун ског Ба на та. Та ко ђе су има ли при ли ку да по се те зна чај не 
срп ске кул тур но-исто риј ске спо ме ни ке у Те ми шва ру: Ма крин дом, Са бор ну 
срп ску пра во слав ну цр кву и Гро бље хе ро ја, на ко јем су гро бо ви зна ме ни тих 
Ср ба – оца и бра та Бран ка Ра ди че ви ћа и других. Други радни дан завршен је 
свечаном вечером у ресторану Лојд.

Тре ћег да на био је ор га ни зо ван из лет у Арад и По мо ри шку ре ги ју, где 
су уче сни ци Ску па раз гле да ли зна ме ни то сти ве за не за исто ри ју арад ских 
(по мо ри шких) Ср ба. По том је по се ћен и жен ски ма на стир из 1763. го ди не у 
Арад-Га ју, а дру же ње на ста вље но и за вр ше но руч ком у Игри шу.

До ма ћи ни су би ли го сто при мљи ви и љу ба зни, ор га ни за ци ја до бра, а 
пра ће ње Ску па знат но су по мо гли Про грам и књи га ре зи меа, ко ји су, уз при-
год не по кло не, до би ли сви уче сни ци. Уче шће еми нент них струч ња ка из се дам 
зе ма ља са вр ло ква ли тет ним ре фе ра ти ма, као и кон струк тив не ди ску си је, 
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ко је су се во ди ле по сле сва ке сек ци је, го во ре о ква ли те ту и зна ча ју овог пе тог 
по ре ду ме ђу на род ног на уч ног ску па Ма те ри јал на и ду хов на кул ту ра Ср ба у 
мул ти ет нич ким сре ди на ма и / или пе ри фер ним обла сти ма. Не ка се тра ди-
ци ја ње го вог одр жа ва ња на ста ви и да ље!

Бран ки ца Мар ко 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

bran ki ca ma@g mail.com 
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К Р И Т И К Е  И  П Р И К А З И

UDC 811.163.41’367.335
Изворни научни рад

Пре драг Пи пер, Ми ли вој Ала но вић, Сло бо дан Па вло вић,  
Ива на Ан то нић, Људ ми ла По по вић, Ма ри на Ни ко лић,  

Дој чил Вој во дић, Сре то Та на сић, Би ља на Ма рић.  
Син так са сло же не ре че ни це у са вре ме ном срп ском је зи ку  

(У ре дак ци ји ака де ми ка Пре дра га Пи пе ра). Но ви Сад ‒ Бе о град:  
Ма ти ца срп ска ‒ Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, 2018, 764 стр.  

Ко а у тор ска књи га Син так са сло же не ре че ни це у са вре ме ном срп ском 
је зи ку пр ва је све о бу хват на, из у зет но дра го це на за срп ску лин гви сти ку, је-
дин стве на на уч на мо но гра фи ја о сло же ној ре че ни ци од 764 стра ни це. Ово је 
сво је вр сна, те мат ски об је ди ње на збир ка ори ги нал них мо но граф ских сту ди ја 
од по ви ше ау тор ских та ба ка, чи ји је ре дак тор ака де мик Пре драг Пи пер, ко ји 
је и ини ци ја тор ово га зна чај ног ис тра жи вач ког по ду хва та и ау тор три по гла-
вља ове мо но гра фи је.1 У ко а у тор ском ти му, по ред Пре дра га Пи пе ра, на ла зе 
се ис так ну ти ср би сти и сла ви сти (њих де ве то ро) из два лин гви стич ка цен тра 
– но во сад ског и бе о град ског – ко ји су по нај у жој на уч ној ори јен та ци ји син-
так си ча ри. Њи хо ве мно го број не на уч не ре фе рен це, осо би то по је ди нач не 
мо но гра фи је2 и ви ше не го до вољ но их ква ли фи ку ју упра во за ова кав ве о ма 
зах те ван и сло жен на уч но и стра жи вач ки по сао, од не сум њи во из у зет ног зна-
ча ја за срп ски је зик и на ци о нал ну кул ту ру. 

Син так са сло же не ре че ни це са чи ње на је од 13 ау тор ских ори ги нал них 
на уч них сту ди ја од но сно за себ них по гла вља: оп штег увод ног де ла и дру гих 
је дин стве них те мат ских це ли на у ко ји ма се об ра ђу ју са син хро ниј ског пла на 
сви ти по ви и вр сте не за ви сно и за ви сно сло же них ре че ни ца, за тим пи та ња 
так си са сло же не ре че ни це, асин де ти зам, управ ни и не у прав ни го вор и, на 
кра ју, фе но мен син так сич ке де ри ва ци је сло же не ре че ни це. То су, да кле: Оп ште 
од ли ке сло же не ре че ни це и На по ред но сло же не ре че ни це (П. Пи пер); Ре че-
ни це са до пун ском кла у зом (М. Ала но вић); Ре че ни це с од но сном кла у зом (С. 
Па вло вић); Ре че ни це с вре мен ском кла у зом (И. Ан то нић); Ре че ни це са про-
сторном кла у зом (П. Пи пер); Ре че ни це с по ред бе ном кла у зом и Ре че ни це с 
на чин ском кла у зом (М. Ни ко лић); Ре че ни це са кла у за ма ка те го ри јал ног 

1 Претходнo коауторскo обимнo монографскo де ло у ре дак ци ји Мил ке Ивић би ло је по-
све ће на про стој ре че ни ци (Син так са са вре ме но га срп ског је зи ка. Про ста ре че ни ца. Бе о град: 
Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, Бе о град ска књи га ‒ Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, 2005, 1164 
стр.), а на ста ло је као ре зул тат ис тра жи ва ња ко а у тор ског ти ма (П. Пи пер, И. Ан то нић, В. Ру жић, 
С. Та на сић, Љ. По по вић, Б. То шо вић) у окви ру ре пу блич ког пројект a.

2 У фу сно та ма ово га при ка за уз име на по је ди них ау то ра на ве де не су њи хо ве нај зна чај-
ни је ре фе рен це ве за не за ис тра жи ва ња у да тој обла сти. 



ком плек са усло вље но сти: узроч ним,по сље дич ним, циљ ним, по год бе ним, до-
пу сним (Д. Вој во дић); Син так са так си са (Љ. По по вић); Асин дет ске ре че-
ни це (С. Та на сић); Управ ни и не у прав ни го вор и дру га сред ства из ра жа ва ња 
ту ђег го во ра иСин так сич ка де ри ва ци ја сло же не ре че ни це (б.Ма рић).

Ре до след ових по гла вља од го ва ра кон цеп ци ји Син так се, ко ју је ре дак тор 
Пре драг Пи пер из ло жио у увод ном де лу, а сва ко да ље по гла вље пред ста вља 
у ве ли кој ме ри син те зу до са да шњих ре зул та та ис тра жи ва ча из обла сти сло-
же не ре че ни це ко ји су у ње га угра ди ли свој ори ги нал ни те о риј ско-ме то до-
ло шки до при нос да тој син так сич кој про бле ма ти ци. Уз сва ко по гла вље да та 
је основ на ли те ра ту ра и на ве де ни су из во ри за ве ли ки број екс цер пи ра них 
при ме ра ко ји ма је илу стро ва на об ра ђе на вр ста, тип, под тип или ка ква ва ри-
јант на фор ма од ре ђе не син так сич ке струк ту ре. На кра ју књи ге при ло же ни 
су Ре ги стри тер ми на (стр. 689–700) за сва ко по гла вље посeбно, што ће бу-
ду ћим ко ри сни ци ма би ти од ве ли ке по мо ћи упра во због вр ло сло же не и ра-
зно ли ке на уч не апа ра ту ре, ко ја се при ме њу је не са мо у срп ској син так си код 
ра зних ау то ра већ и у дру гим сло вен ским и за пад но е вроп ским син так сич ким 
уче њи ма. 

У увод ном де лу Син так се (Оп ште од ли ке сло же не ре че ни це, стр. 5‒35), 
на кон што је пре ци зно де фи ни сан пред мет, тј. сло же на ре че ни ца као дво пре-
ди ка циј ска или ви ше пре ди ка циј ска син так сич ка је ди ни ца, ис так ну те су 
ње не глав не ка рак те ри сти ке као и бит не раз ли ке у од но су на про сту ре че ни-
цу, па је ука за но и на пре ла зне об ли ке из ме ђу про сте и сло же не ре че ни це.3 По 
ре чи ма ау то ра ово га де ла Пре дра га Пи пе ра, сло же на ре че ни ца ни је спој про-
стих ре че ни ца, бу ду ћи да пре ди ка циј ски де ло ви са др же по ка за те ље син так-
сич ке ве зе ме ђу тим ре че ни ца ма, а при том ау тор ис ти че да ,,си стем сло же них 
ре че ни ца пред ста вља, пре све га, си стем њи хо вих вр ста, под вр ста и ва ри-
јант них ре а ли за ци јаˮ (стр. 9). Сло же на ре че ни ца је од ре ђе на и пре ма тек сту 
као над ре че нич ној це ли ни, уз обра зло же ње да се при кљу че не (на кнад но до-
да те) пре ди ка циј ске струк ту ре (стр. 13‒14) као и пар це ла ти (стр. 14‒16) мо гу 
увр сти ти у по се бан вид сло же не ре че ни це ко ји је оба ве зно ин тер пунк циј ски 
или ин то на циј ски обе ле жен. 

Го во ре ћи о од но су пре ди ка циј ских де ло ва сло же не ре че ни це, П. Пи пер 
ис ти че да на кнад но до да ти пре ди ка циј ски де ло ви мо гу би ти у ко ор ди на циј-
ском или суб ор ди на циј ском од но су са оформ ље ном струк ту ром сло же не 
ре че ни це (стр. 21), а мо гу има ти и ста тус па рен те зе као умет ну ти де ло ви уну-
тар сло же не ре че ни це. Ту је по ста вљен основ ни, оп ште ва же ћи кри те риј за 
по де лу сло же не ре че ни це на на по ред но сло же не ре че ни це и за ви сно сло же не. 
А бу ду ћи да су фор мал ни по ка за те љи тих од но са ве знич ка сред ства, мо гу ће 
је раз ли ко ва ти син дет ске и асин дет ске струк ту ре (стр. 19), те су ове дру ге 
оправ да но одво је не у по себ но по гла вље на кон Син так се так си са. 

3 Пре драг Пи пер je ау тор ви ше на уч них ра до ва и сту ди ја по све ће них нај ви ше се ман тич-
ким ка те го ри ја ма у про стој ре че ни ци срп ског је зи ка и оста лих сло вен ских је зи ка, а по се бан 
је ње гов до при нос у ства ра њу и об ја вљи ва њу књи ге о про стој ре че ни ци, где је и ау тор ви ше 
по гла вља и дру гог, нај о бим ни јег де ла oве на уч не књи ге: II. Од са др жа ја ка об ли ци ма про сте 
ре че ни це (Бе о град, 2005: 575‒983), у ко ме об ра ђу је ка те го ри јал не ком плек се на ни воу про сте 
ре че ни це. В. нап. 1.
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Ве ћи број по гла вља (тј. мо но граф ских сту ди ја) ове књи ге струк ту ри ран 
је ма ње или ви ше на сли чан на чин: у њи ма се ис црп но опи су ју гра ма тич ке 
функ ци је сва ке кла у зе, да је пре глед ве знич ких сред ста ва, ис ти чу бит на зна-
чењ ска обе леж ја ко ја се по ве зу ју са гра ма тич ким, те на осно ву истих вр ши 
пот ка те го ри за ци ја кла у за, ука зу је се и на тем по рал ну па ра диг му и, на по слет-
ку, на ли не а ри за ци ју и ин тер пунк ци ју истих кла у за. Но с об зи ром на по себ-
ну сло же ност по је ди них вр ста ре че ни ца и из ра зи ти је раз ли чи то сти ме ђу 
од ре ђе ним ти по ви ма, као и на мо гућ ност при ме не раз ли чи тих кри те ри ја, 
из два ја ња мно гих под ти по ва, ва ри ја на та и по сто ја ње пре ла зних об ли ка, 
ра зу мљи во је што има раз ли ка у ме то до ло шком по гле ду из ме ђу по је ди них 
по гла вља. При том тре ба има ти у ви ду и ау тор ску ин ди ви ду ал ност у при-
сту пу и об ра ди одређених сло же них синтаксичких струк ту ра.

У скла ду са на ве де ним кри те ри ји ма у Син так си су нај пре об ра ђе не 
на по ред но сло же не ре че ни це, сле де за ви сно сло же не, тј. суб ор ди ни ра не 
струк ту ре, и то пр во ре че ни це уже за ви сно сти (до пун ске и ре ла тив не), па 
он да ре че ни це ши ре за ви сно сти, тзв. адвер би јал не кла у зе (вре мен ске, про-
стор не, по ред бе не, на чин ске, ка те го ри јал ни ком плекс усло вље но сти).

У по гла вљу На по ред но сло же не ре че ни це (стр. 35‒91) ау тор Пре драг 
Пи пер се ба ви струк ту ри ра њем, ти по ло ги јом и дру гим ре ле вант ним гра ма-
тич ко-зна чењ ским од ли ка ма ре че ни ца чи је пре ди ка ци је сто је у на по ред ном 
син так сич ком од но су тј. у од но су ко ор ди на ци је. По ње го вим ре чи ма, ко ор-
ди на ци ја се ус по ста вља ме ђу пре ди ка ци ја ма истог син так сич ког ста ту са, 
ко је су ,,по пра ви лу и се ман тич ки рав но прав не и мо гу би ти са мо стал но упо-
тре бље не као про сте ре че ни цеˮ (стр. 35). Из два ја ју ћи на по ред не са став не 
ре че ни це ко је из ра жа ва ју кон јунк ци ју, као по ве за ност не про ти ву реч них 
си ту а ци ја ко је та кве ре че ни це озна ча ва ју, ра став не ко је из ра жа ва ју дис јунк-
ци ју, као не спо ји вост си ту а ци ја ко је те ре че ни це озна ча ва ју, су прот не ко је 
из ра жа ва ју су прот ност као из ра зи ту раз ли чи тост си ту а ци ја и гра да циј ске 
ко је из ра жа ва ју сте пе но ва ну не и сто вет ност из ме ђу си ту а ци ја ко је се до во де 
у ве зу, ау тор ис ти че да, по ред основ ног зна че ња, сва ка вр ста има ви ше зна-
чењ ских ва ри ја на та у за ви сно сти од гра ма тич ке струк ту ре и ње ног лек сич ког 
са ста ва. Да ље ау тор вр ло де таљ но опи су је сва ку вр сту и њи хо ве под вр сте 
(за кључ не, ис кључ не, еква тив не, си ми ла тив не, ди фе рен ци јал не и др.) са пот-
пу ним ин вен та ром ве знич ких сред ста ва.

Сле ди по гла вље Ре че ни це са до пун ском кла у зом(стр.91‒199) ау то ра 
Ми ли во ја Ала но ви ћа, ко ји оправ да но уво ди ви ше кла си фи ка ци о них кри те-
ри ја за њи хо ву ти по ло ги ју.4 Да су ове кла у зе вр ло спе ци фич не у си сте му за-
ви сно сло же них ре че ни ца, и са струк тур но функ ци о нал ног и са функ ци о нал-
но се ман тич ког аспек та, по ка зу је ова ме то до ло шки из у зет но до бро ура ђе на 
мо но граф ска сту ди ја. Свој при ступ из у ча ва њу до пун ских кла у за ау тор Ала-
но вић те ме љи на оп штим по став ка ма са вре ме не те о ри је ва лент но сти и 

4 М. Ала но вић је ау тор сту ди је: До пун ска ре че ни ца уз ка у за тив но-ма ни пу ла тив не гла-
го ле. Ју жно сло вен ски фи ло лог LXXI/3‒4 (2015): 203‒232. Он је та ко ђе ви ше сту ди ја по све тио 
об је кат ским од но сно из рич ним ре че ни ца ма у де ли ма на ших зна чај них књи жев них ства ра ла ца. 
О до пун ским ре че ни ца ма уоп ште и њи хо вом ста ту су у си сте му за ви сно сло же них ре че ни ца 
срп ско га је зи ка ра ни је је об ја вље на мо но гра фи ја као и не ко ли ко на уч них ра до ва В. Ру жић 
(2006; 2007; 2008), на шта и ау тор упу ћу је у ода бра ној ли те ра ту ри. 
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де пе ден ци јал но сти, са гле да ва ју ћи и про блем кон тро ле и ко ре фе рен ци је у 
овом ком плек су. 

До пун ским кла у за ма, пре ма ре чи ма М. Ала но ви ћа, ,,из но си /се/, из ри че 
или об ја шња ва са др жај си ту а ци је узе те као пред мет ко му ни ка тив не, пер цеп-
тив не, ког ни тив не или пак афек тив не об ра де или про це не, од но сно као циљ 
или ефе кат ка у за ци је, при че му оства ру ју функ ци ју ре че нич не или син таг-
мат ске до пу не – су бјек та, објек та, пре ди ка ти ва или до пун ског атри бу таˮ 
(стр. 95). На кон што утвр ђу је ме сто до пун ских ре че ни ца у си сте му за ви сно-
сло же них ре че ни ца, М. Ала но вић вр ши аде кват ну и ком плет ну, вр ло пре ци-
зну ти по ло ги ју до пун ских кла у за узи ма ју ћи у об зир и ком би ну ју ћи по ме ну те 
прин ци пе. Ње гов до при нос осве тља ва њу ису ви ше ком плек сне про бле ма ти ке 
ових ре че ни ца огле да се, из ме ђу оста лог, и у то ме што зна че ње и рек циј ски 
по тен ци јал управ ног гла гол ског из ра за стал но до во ди у ве зу са струк тур но-
-се ман тич ким од ли ка ма до пун ске кла у зе, а ду жну па жњу на кра ју по кла ња 
и ве о ма бит ном за ове ре че ни це пи та њу кон тро ле и ко ре фе рен ци је њи хо вих 
имен ских ар гу ме на та. Као основ за мо де ло ва ње ових ре че ни ца са управ ним 
пре ла зним и не пре ла зним гла го ли ма, ау то ру ове мо но граф ске сту ди је по слу-
жи ла је пре све га гла гол ска рек ци ја, да би по ка зао ка ко струк тур но-се ман-
тич ка обе леж ја за ви сне кла у зе ко ре ли ра ју са фор мом и зна че њем од го ва ра ју ће 
но ми нал не до пу не. Тре ба још ис та ћи да су уз сва ки струк тур но-се ман тич ки 
тип до пун ске кла у зе из два ја не и се ман тич ке кла се управ них ре чи и из ра за. 

Од хи по так сич ких струк ту ра дру го ме сто у овој син так си за у зи ма ју 
Ре че ни це с од но сном кла у зом(стр.199‒289), бу ду ћи да се оне та ко ђе свр ста-
ва ју у гру пу ре че ни ца не раш чла ње не струк ту ре и да се по свом функ ци о нал-
но син так сич ком ста ту су и се ман тич кој раз у ђе но сти одва ја ју од оста лих ти-
по ва за ви сних кла у за. Ау тор ове сту ди је Сло бо дан Па вло вић5 вр ло ја сно и 
пре ци зно по ка зу је ка ко се струк ту ри ра сло же на ре че ни ца с од но сном кла у зом 
ко ја је за пре ди кат управ не ре че ни це ве за на по сред но, пре ко имен ског из-
ра за у ко ме функ ци о ни ше као ад но ми нал на од ред ба атри бут ског или апо-
зи тив ног ти па. Ов де су ре дом опи са на нај пре фор мал но син так сич ка свој ства 
имен ског из ра за с од но сном кла у зом, при че му је ак це нат ста вљен на ти по-
ло ги ју ан те це ден та и ре ла ти ви за то ра. При ли ком утвр ђи ва ња син так сич ко-
-се ман тич ког ста ту са од но сне кла у зе, нај ви ше је па жње по кло ње но ис пу-
сти во сти од но сне кла у зе, као и по ка за те љи ма ње не ре стрик тив но сти, а за тим 
ре ла ти ви за ци ји син так сич ко -се ман тич ких по зи ци ја у ре че ни ци и, на кра ју, 
ли не а ри за ци ји и ин тер пунк циј ским обе леж ји ма ове за ви сно сло же не ре че-
ни це. Овом мо но граф ском сту ди јом до би ли смо пр ви пот пун и аде ква тан опис 
сло же не ре че ни це са ре ла тив ном кла у зом у са вре ме ном срп ском је зи ку.

Ме ђу раш чла ње ним ре че ни ца ма на пр вом ме сту су с раз ло гом Ре че ни це 
с вре мен ском кла у зом (стр. 289‒365), чи је је струк ту ри ра ње усло вље но пр вен-
стве но ком плек сним тем по рал но-се ман тич ким по ве зи ва њем две ју пре ди ка-

5 За исто ри ју срп ског је зи ка од из у зет ног је зна ча ја сту ди ја о за ви сним ре че ни ца ма 
Сло бо да на Па вло ви ћа: Ста ро срп ска за ви сна ре че ни ца XII до XV ве ка. Срем ски Кар лов ци ‒ 
Но ви Сад: Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, 2009, 407 стр. Он је, из ме ђу оста лог, 
ау тор на уч ног при ло га о ре ла ти ви за то ри ма: Си стем ре ла ти ви за то ра у срп ском је зи ку. Збор ник 
Ма ти це срп ске за слви сти ку 82 (2012): 71‒86. 
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ци ја. Ка ко на во ди ау тор ка Ива на Ан то нић,6 вре мен ском кла у зом као де тер-
ми на то ром пре ди ка ци је основ не ре че ни це ,,оства ру је се ре ла тив на вре мен-
ска де тер ми на ци ја и то та ко што се ре че нич на пре ди ка ци ја сме шта у вре ме 
(вре мен ски се иден ти фи ку је) или од ме ра ва у вре ме ну (вре мен ски се кван ти-
фи ку је) у од но су на не ку ре фе рент ну тач ку у вре ме ну раз ли чи ту од мо мен та 
го во раˮ (стр. 295), а то је пре ди ка ци ја вре мен ске кла у зе. С об зи ром на то да су 
за ус по ста вља ње тем по рал ног од но са из ме ђу две ко ре ла тив не пре ди ка ци је 
ре ле вант на два основ на гра ма тич ко -се ман тич ка еле мен та – ве знич ко сред-
ство и гла гол ски аспе кат обе ко ре ла тив не пре ди ка ци је – ау тор ка је то ме по-
све ти ла нај ви ше па жње, а при том је во ди ла ра чу на и о дру гим бит ним син-
так сич ко-се ман тич ким еле мен ти ма као што су нпр. гла гол ско вре ме обе 
пре ди ка ци је, се ман ти ка за ви сне пре ди ка ци је, ди стри бу ци ја ре че нич них 
еле ме на та. Основ ни мо де ли ових ре че ни ца и њи хо ве ва ри јан те опи са ни су 
вр ло де таљ но и илу стро ва ни мно го број ним до бро ода бра ним при ме ри ма те 
пре зен то ва ни син так сич ким фор му ла ма са од го ва ра ју ћим сим бо ли ма.

Сле ди по гла вље Ре че ни це са про стор ном кла у зом (стр. 365–385) ау то-
ра Пре дра га Пи пе ра,7 где је осве тљен се ман тич ки ме ха ни зам на ко јем је за-
сно ва на ло ка ли за ци ја си ту а ци је озна че не глав ним де лом сло же не ре че ни це 
(,,си ту а тив ни обје кат ло ка ли за ци јеˮ) у од но су на си ту а ци ју озна че ну кла у зом 
(,,.си ту а тив ни ло ка ли за торˮ). По себ но де таљ но ау тор ана ли зи ра уло гу за ме-
нич ких при ло га ко ји ма су уве де не ове ре че ни це и ко ји ма су спе ци фи ко ва ни 
спа ци јал ни од но си, као и уло гу при ло шких про стор них ко ре ла ти ва ко ји за-
јед но са за ме нич ким при ло зи ма чи не про стор ни ко ре ла тив но-ве знич ки из раз. 
Ау тор ово га по гла вља за кљу чу је да ,,из ра зи са про стор ним зна че њем има ју 
ве ли ки тран спо зи циј ски по тен ци јал, због че га се че сто сре ћу и у ис ка зи ма у 
ко ји ма има ју не ко дру го зна че ње ,ˮ па ,,та ко и кла у зе ко је су по об ли ку, а пре 
све га по из бо ру при ло шког ве зни ка у њи ма, про стор не, мо гу у за ви сно сти 
од зна че ња глав ног де ла сло же не ре че ни це уче ство ва ти у из ра жа ва њу не ког 
ка те го ри јал ног зна че ња ко је ни је про стор ноˮ (стр. 381).

Ау тор ка Ма ри на Ни ко лић об ра ђу је у две ма за себ ним сту ди ја ма: Ре че-
ни це с по ред бе ном кла у зом (стр. 385‒421) и Ре че ни це с на чин ском кла у зом 
(стр. 421–433).8 Прем да се у на шим тра ди ци о нал ним гра ма ти ка ма ове ре че-
ни це углав ном пред ста вља ју за јед но као на чин ско по ред бе не, од но сно по ред-
бе но-на чин ске, ова ау тор ка на сто ји да обра зло жи по тре бу за њи хо вим одва-
ја њем, јер ,,и ме ђу оним кла у за ма ко је се тра ди ци о нал но од ре ђу ју као на чин ске, 

6 Те ма док тор ске те зе Ива не Ан то нић би ла је та ко ђе вре мен ска ре че ни ца, ко јом се ау тор-
ка ина че ба ви ла са раз ли чи тих аспе ка та и на раз ли чи тим кор пу си ма у сво јим мно го број ним 
пу бли ко ва ним сту ди ја ма. Она је об ја ви ла и књи гу: Vre men ska re če ni ca. Srem ski Kar lov ci – No vi 
Sad: Iz da vač ka knji žar ni ca Zo ra na Sto ja no vi ća, 2001.

7 Пре драг Пи пер је об ја вио пр ву сту ди ју код нас о овим ре че ни ца ма под на сло вом: О 
ре че ни ца ма са спа ци јал ном кла у зом у срп ском је зи ку. Ју жно сло вен ски фи ло лог LXVI (2010): 
387–406. Oн је ина че још у пр вим сво јим на уч ним ра до ви ма по ста вио ау тен тич ну те о ри ју 
се ман тич ких ло ка ли за ци ја ко ју је ка сни је раз ра ђи вао. По себ но је дра го це на ње го ва књи га о 
про сто ру и про стор ним ме та фо ра ма у је зи ку и лин гви сти ци: Je zik i pro stor, dru go, do pu nje no 
iz da nje. Be o grad: Bi bli o te ka XX vek, 2001. 

8 Овој сту ди ји ау тор ке Ма ри не Ни ко лић прет хо ди ла је син так сич ка сту ди ја Ка те го-
ри ја сте пе на у срп ском је зи ку. Сло же на ре че ни ца. Бе о град: Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, 
2014, што је би ла те ма ње не док тор ске ди сер та ци је.

179



на чин ско зна че ње је из ра зи то са мо та да ка да је реч о гла гол ским по ред бе ним 
кла у за маˮ (стр. 385). М. Ни ко лић за сту па ста но ви ште да сло же на ре че нич на 
струк ту ра мо же да се оства ри као по ред бе на ако ,,сва ка од ње них ре че ни ца 
са др жи је ди ни цу ко ја се мо же сте пе но ва ти (гра ду ел ну је ди ни цу): при дев, 
при лог, или кван ти фи ка тор (име нич ки или при ло шки). Те је ди ни це има ју 
обе леж ја свој стве на ска лар ној се ман ти ци – за сва ку од њих по сто ји се ман тич-
ка ле стви ца са се ман тич ком нор мом на од ре ђе ном ни воу, у од но су на ко ју се 
сте пе ну је гра ду ел на је ди ни цаˮ (стр. 387). Пре ма зна че њу по ред бе не ре че ни це 
де ли на еква тив не и ди фе рен тив не. Ме ђу њи ма раз ли ку је ко ли чин ско-по-
ред бе не и на чин ско-по ред бе не као под ти по ве еква тив них. Као по се бан тип 
М. Ни ко лић из два ја ре че ни це са зна че њем пр о пор ци о нал но сти а у њих увр шта-
ва про пор ци о нал но-еква тив не и про пор ци о нал но-ди фе рен тив не. 

За раз ли ку од пра вих по ред бе них ре че ни ца, иста ау тор ка дру ге сту ди је 
о на чин ским ре че ни ца ма твр ди да на чин ске има ју до ми нант но функ ци ју де-
тер ми на то ра управ них пре ди ка ци ја та ко да се њи ма нај че шће бли же од ре ђу-
ју или мо ди фи ку ју гла гол ски и дру ги из ра зи у основ ној ре че ни ци. На чин ске 
кла у зе у ужем сми слу уво де ве знич ки из ра зи та ко што и на тај на чин што, 
а на чин ске кла у зе у ши рем сми слу мо гу се по де ли ти на две гру пе: на чин-
ско-ин стру мен тал не и на чин ско-окол но сне. У обе ма сту ди ја ма М. Ни ко лић 
из вр ше на је вр ло пре ци зна кла си фи ка ци ја по ред бе них и на чин ских ре че ни ца, 
за сно ва на на струк тур но-се ман тич ким кри те ри ји ма. 

Ау тор Дој чил Вој во дић9 на са мом по чет ку сту ди је Ре че ни це са кла у за-
ма ка те го ри јал не усло вље но сти: узроч ним, по сље дич ним, циљ ним, по год беним, 
до пу сним (стр. 433‒491)обра зла же ка ко се усло вље ни или ши ре – кау зал ни 
од но си мо гу нај бо ље са гле да ти на ви шем син так сич ком ни воу, у за ви сно сло-
же ним ре че ни ца ма, где су ство ре ни оп ти мал ни усло ви за из ра жа ва ње и ди-
фе рен ци ја ци ју вр ло раз у ђе них ка у зал но де тер ми ни са них од но са: узроч них, 
по сле дич них, циљ них, по год бе них, до пу сних. Ина че, при ступ ау то ра овој вр ло 
сло же ној про бле ма ти ци у ве ћој ме ри дру га чи ји је од оста лих, што је, из ме ђу 
оста лог, по сле ди ца њи хо ве спе ци фич но сти и ком плек сно сти, али при ме ћу-
је мо ме то до ло шку не у јед на че ност при об ра ди по је ди них кла у за из ово га ком-
плек са, та ко је ре ци мо из вр ше на пре ци зни ја ана ли за уз по моћ ло гич ко-пој-
мов не апа ра ту ре са мо до пу сних кла у за (стр. 467–478). Ком плекс ка те го ри јал не 
усло вље но сти, у це ли ни узев, а и сва ка вр ста кла у зе по на о соб, из и ску је упра-
во та кву, ве о ма де таљ ну, ми ну ци о зну об ра ду. У увод ном де лу ово га по гла вља 
да то је до ста про сто ра оп штим раз ма тра њи ма оста лих већ об ра ђе них за ви-
сних кла у за, са мно го број ним при ме ри ма, док су по је ди не вр сте из по ме ну-
тог ком плек са до би ле ису ви ше ма ло про сто ра, као што су ре ци мо узроч не и 
по сле дич не, ко ји ма је, по ред услов них, у на шој струч ној ли те ра ту ри по све-
ће но знат но ви ше па жње. 

У јед ном одељ ку при кра ју ово га по гла вља (стр. 478‒482) по себ но је 
об ра ђен за ни мљив фе но мен – син кре ти зам усло вље них кла у за, где је ау тор 
на при ме ри ма по ка зао ка ко се гра де ,,син кре тич ко-имли ка тив ни од но сиˮ 

9 Д. Вој во дић је ау тор сту ди је: О ка у зал но-им пли ка тив ним од но си ма у срп ској хи по-
так си (ком плекс усло вље них за ви сно сло же них ре че ни ца). Ју жно сло вен ски фи ло лог LXXI/ 
3–4 (2015): 121–186.
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из ме ђу две или ви ше пре ди ка тив них си ту а ци ја, ко ји ,,пред ста вља ју, за пра-
во, се ман тич ке ва ри јан те усло вље них за ви сно сло же них ре че ни цаˮ (стр. 481). 
По след њи део ово га по гла вља, на сло вљен Ка у зал но-им пли ка тив ни од но си 
као на чин струк ту ри ра ња тек ста (дис кур са), ме ђу тим, ни кон цеп циј ски, 
ни ме то до ло шки, у по гле ду ода би ра из во ра, ни је укло пљен у це ли ну бу ду ћи 
да је ту спро ве де на ана ли за на ни воу тек ста а не сло же не ре че ни це, и то не 
тек ста ори ги на ла, већ пре во да Но вог за вје та.10 

Сту ди јом Син так са так си са (стр. 491‒596) до би ли смо пр ви пут у на-
шој на у ци о је зи ку је дин ствен, це ло вит пре глед тем по рал не па ра диг ме свих 
за ви сно сло же них ре че ни ца, тач ни је так си сних од но са ме ђу си ту а ци ја ма 
озна че ним ре че нич ним пре ди ка ци ја ма, чи ја је ау тор ка Људ ми ла По по вић11 
ве о ма ком пе тент но из ло жи ла сво ја на уч но пот кре пље на раз ма тра ња тих фе-
но ме на. По ње ним ре чи ма, так сис је ,,функ ци о нал но-се ман тич ка ка те го ри ја 
ко ја об у хва та сред ства мор фо ло шког, лек сич ко-се ман тич ког и син так сич ког 
ни воа у функ ци ји ис ка зи ва ња уза јам не тем по рал не ори јен та ци је у ре че ни ци 
глав не и за ви сне си ту а ци је, ко је мо гу би ти вре мен ски по ду дар не и не по ду-
да р не – си мул та не и аси мул та неˮ (стр. 491). Ту ма че ња вре мен ских од но са 
ме ђу пре ди ка ци ја ма у так си сним кон струк ци ја ма за сни ва на мо дер ној те о-
ри ји так си са, ко ју је раз ра дио ру ски лин гви ста Вик тор Хра ков ски.12 

Ау тор ка Љ. По по вић пра ви раз ли ку с јед не стра не из ме ђу про то ти пич ног, 
при мар ног и дру гог, се кун дар ног так си са, а са дру ге стра не – раз ли ку је ва-
лент ни и не ва лент ни так сис, што се у осно ви по кла па са глав ним кла си фи-
ка ци о ним прин ци пи ма на ко ји ма се за сни ва ти по ло ги ја за ви сно сло же них 
рече ни ца. Вред ност ове из у зет не мо но граф ске сту ди је, ка ква је не до ста ја ла 
срп ској син так си, ни је са мо у то ме што је пр ви пут у срп ској лин гви сти ци 
об у хва ће на и об ра ђе на на бо га том кор пу су срп ског је зи ка у пот пу но сти и ова 
син так сич ко-се ман тич ка област не го се огле да и у из у зет ној пре ци зно сти 
при ту ма че њу ве о ма сло же них тем по рал но-аспек ту ал них од но са пре ди ка-
ци ја на ни воу за ви сно сло же не ре че ни це и дру гих так си сних кон струк ци ја, 
као и те о риј ско-ме то до ло шки до бро уте ме ље ној и до след но спро ве де ној 
ана ли зи ви ше од 600 про бра них при ме ра.

Асин де ти зму на пла ну сло же не ре че ни це по све ће но је по себ но по гла вље 
Асин дет ске ре че ни це(стр. 597‒635), чи ји је ау тор Сре то Та на сић кла си фи ко-
вао сло же не ре че ни це у са вре ме ном срп ском је зи ку ко је ни су уве де не ве знич-
ким сред стви ма, па отуд по сто ји мо гућ ност њи хо ве ви ше знач не ин тер пре-
та ци је у да тим кон тек сту ал ним усло ви ма.13 

10 Ди ску та бил но је и пој мов но-тер ми но ло шко из јед на ча ва ње тек ста и дис кур са у са мом 
под на сло ву ово га одељ ка а да ни је да то об ја шње ње у да љем тек сту.

11 Љ. По по вић је ау тор ка по гла вља Ко му ни ка тив не функ ци је про сте ре че ни це у Син так-
си про сте ре че ни це (Бе о град, 2005: 983‒1062). О так си су гла гол ских при ло га об ја ви ла је сту-
ди ју на ру ском је зи ку: Так сисные зна че ния де е при ча стия в серб ском языке. Ју жно сло вен ски 
фи ло лог LXVII (2011): 135–162).

12 У на по ме ни Људ ми ла По по вић се по зи ва на овог лин гви сту, ко ји је об ја вио на уч ну 
сту ди ју о оп штим ка рак те ри сти ка ма ка те го ри је так си са у на уч ном ча со пи су Во ֲ росы языко-
зна ния 2 (2003): 32–53. 

13 Ау тор С. Та на сић об ја вио је две сту ди је под на сло ви ма: Сла га ње ве зни ка и пар ти ку ла 
у ко ор ди ни ра ним кон струк ци ја ма. Збор ник Ма ти це срп ске за сла ви сти ку 83 (2013): 229–241, и 
Асин дет ске ре че ни це с кон кре ти за то ром. Ју жно сло вен ски фи ло лог LXXI/3–4 (2015): 91–120. 
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У по след ња два по гла вља на сло вље на Управ ни и не у прав ни го вор и дру-
га сред ства сред ства из ра жа ва ња ту ђег го во ра (стр. 635–664) и Син так-
сич ка де ри ва ци ја сло же не ре че ни це (стр. 664‒687) ау тор ка Би ља на Ма рић 
ба ви се пр во син так сом ту ђег го во ра, ко ја је на гра ни ци две ју син так сич ких 
ди сци пли на – син так се ре че ни це и син так се тек ста, док у свом дру гом по гла вљу 
раз ма тра фе но мен син так сич ке де ри ва ци је, ко ји мо же би ти пред мет про у ча-
ва ња опет две ди сци пли не – син так се про сте и син так се сло же не ре че ни це.

Сту ди ја о управ ном и не у прав ном го во ру Би ља не Ма рић пр ва је ком-
плет на сту ди ја ра ђе на на срп ској је зич кој гра ђи, где су на син так сич ком пла-
ну опи са на два раз ли чи та на чи на са оп шта ва ња о ствар но сти, чи јом ком би-
на ци јом на ста ју мо ди фи ка ци је, та ко да се, по ре чи ма ау тор ке, ,,уки да стрикт на 
одво је ност два ју при сту па ствар но сти и су ге ри са ти њен сло же ни ји до жи вљајˮ 
(стр. 636). Ак це нат је ов де ста вљен на струк ту ри ра ње ди рект ног и ин ди рект-
ног го во ра од го ва ра ју ћим гра ма тич ким и лек сич ким сред стви ма, као и по себ-
ним ин тер пунк циј ским зна ци ма, а за тим на њи хо ве раз ли чи те ва ри јант не 
ре а ли за ци је и на син так сич ка пра ви ла пре ла ска управ ног у не у прав ни го вор, 
уз упо тре бу од ре ђе них је зич ких сред ста ва. 

Што се ти че по гла вља о син так сич кој де ри ва ци ји сло же не ре че ни це под 
ко јом се под ра зу ме ва по ди за ње ко му ни ка тив ног ран га спо ред них чла но ва 
не ре че нич не кон струк ци је у ранг глав них чла но ва ре че нич не, ау тор ка Би ља-
на Ма рић14 по ступ но ана ли зи ра ка ко се, ко јим но ми нал ним, гла гол ским, при-
дев ским или при ло шким сред стви ма, на ни воу про сте ре че ни це мо гу из ра зи ти 
за ви сни ком пле мент ни, атри бу тив ни или адвер би јал ни од но си. Бу ду ћи да су 
син так сич ка де ри ва ци ја и кон ден за ци ја ,,два ком пле мен тар на аспек та истог 
од но са из ме ђу про сте и сло же не ре че ни цеˮ (стр. 661), при ли ком на во ђе ња 
при ме ра јед ном су да ва ни при ме ри са де ри ви ра ном струк ту ром ко ји су он да 
раз ви ја ни у ре че нич не пре ди ка ци је а дру ги пут се по ла зи ло од за ви сне кла-
у зе ко ја је са жи ма на од го ва ра ју ћим кон ден за то ром.

Вре дан при лог овој књи зи пред ста вља и Библиографијa срп ске син так се 
сложенe реченицe (стр. 701–753) ко ју чи не 633 ре фе рент не је ди ни це, чи ји су 
са ста вља чи Мир ја на Ада мо вић и Ву ка шин Сто јиљ ко вић, а ко ор ди на тор и 
ре цен зент Би ља на Ма рић. Би бли о гра фи ја је уре ђе на пре ма стан дар ди ма при-
ме ње ним у јед ном од нај ста ри јих и нај у ти цај ни јих сла ви стич ких ча со пи са 
Ју жно сло вен ском фи ло ло гу. Њо ме је по кри ве на област сло же не ре че ни це од 
нај ста ри јег пе ри о да 1858. го ди не па до 2014. го ди не, те су укљу че не све ре ле-
вант не ре фе рен це пре у зи ма не из во де ћих лин гви стич ких ча со пи са и пе рио-
дич них пу бли ка ци ја, те мат ских збор ни ка, као и мо но граф ских сту ди ја из 
до ме на сло же не ре че ни це. Овом би бли о гра фи јом не сум њи во је обо га ће на 
на ша син так сич ка би бли о граф ска ли те ра ту ра.

На осно ву све га из ре че ног о по је ди ним мо но граф ским сту ди ја ма ове је-
дин стве не на уч не пу бли ка ци је мо же мо за кљу чи ти да је Син так са сло же не 
ре че ни це у са вре ме ном срп ском је зи ку по мно го че му ве о ма зна чај на за срп ску 
лин гви сти ку, а ши ре и за сла ви стич ку на у ку и кул ту ру уоп ште – пре све га 
због пре ци зни је раз ра ђе не ти по ло ги је сло же них ре че нич них син дет ских и 

14 Би ља на Ма рић је и ау тор ка кон тра стив не сту ди је о син так сич кој де ри ва ци ји: Син-
так сич ка де ри ва ци ја у са вре ме ном ру ском књи жев ном је зи ку у по ре ђе њу са срп ским. Бе о град: 
Фи ло ло шки фа кул тет, 2012. 
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аси дент ских струк ту ра, ка ко не за ви сно сло же них та ко и за ви сно сло же них 
ре че ни ца, за тим је дин стве ног, ве о ма по дроб ног опи са так си сних од но са ме ђу 
пре ди ка ци ја ма, те на чи на струк ту ри ра ња управ ног тј. не у прав ног го во ра и, 
на кра ју, син так сич ке де ри ва ци је сло же не ре че ни це. Из у зет на је ње на вред-
ност и у из бо ру ре пре зен та тив них, вр ло раз ли чи тих из во ра за екс церп ци ју 
бо га те гра ђе ко ју су ау то ри на пра ви на чин ис ко ри сти ли за сво ја ис тра жи ва ња. 
Уз то, ова књи га нам ну ди но ве, са вре ме ни је ме то до ло ги је и ори ги нал не при-
сту пе по је ди ним син так сич ким фе но ме ни ма, та ко да мо же би ти у ве ли кој 
ме ри под сти цај на за да ља ис тра жи ва ња у обла сти син так се сло же не ре че ни-
це срп ског је зи ка а и за ње го во кон тра сти ра ње са дру гим, пр вен стве но сло-
вен ским је зи ци ма.

Вла ди сла ва Ру жић 

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 

vla slo@ptt.rs 

UDC 81’1:061(4)(049.32) 

Ger hard Stic kel (ed.). Na ti o nal Lan gu a ge In sti tu ti ons and Na ti o nal Lan gu a ges. 
Bu da pest: Re se arch In sti tu te for Lin gu i stics ‒ Hun ga rian Aca demy of Sci en ces 

(= Con tri bu ti ons to the EF NIL Con fe ren ce 2017 in Man nhe im), 299 p.

Овај збор ник са др жи ра до ве из ло же не на – по ма ло ју би лар ном – пет на-
е стом за се да њу Европ ског удру же ња ин сти ту ци ја за на ци о нал не је зи ке EF NIL 
(= Eu ro pean Fe de ra tion of Na ti o nal Lan gu a ge In sti tu ti ons), одр жа ном у Ман хај му, 
5–7. ок то бра 2017. го ди не. До ма ћин је био Ин сти тут за не мач ки је зик (In sti tut 
für de utsche Sprac he), ина че је дан од осни ва ча ЕФ НИЛ-а, чи ји је не ка да шњи 
ди рек тор, Гер хард Шти кел (Ger hard Stic kel), од и грао кључ ну уло гу у за сни-
ва њу, раз ви ја њу и ја ча њу овог све е вроп ског удру же ња. Те ма ман хајм ског 
ску па би ло је упра во оно што пред ста вља су шти ну ове ор га ни за ци је – ин-
сти ту ци је за на ци о нал не је зи ке и на ци о нал ни је зи ци. Сто га збор ник пру жа 
ви ше стру ко за ни мљи во и ко ри сно шти во за ши рок спек тар струч ња ка ко ји 
се ба ве са вре ме ним је зи ком, је зич ким пла ни ра њем и је зич ком по ли ти ком. 

Мо жда ни је на од мет под се ти ти шта је ЕФ НИЛ. Украт ко, то је ор га ни-
за ци ја осно ва на 2003. го ди не (на скуп шти ни у Сток хол му) са ци љем да 
„про мо ви ше стан да рд не је зи ке европ ских зе ма ља и је зич ку ра зно вр сност 
Евро пе као су шти ну ње не кул тур не ра зно вр сно сти и бо гат ства” (ка ко сто ји 
на ко ри ца ма збор ни ка; за ви ше по да та ка в. http://www.ef nil.or g/).1 Бит но је 

1 „All the mem ber sta tes of the Eu ro pean Union ha ve in sti tu ti ons who se ro le in clu des mo ni-
to ring the of fi cial lan gu a ge or lan gu a ges of the ir co un try, advi sing on lan gu a ge use, or de ve lo ping 
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да ЕФ НИЛ на сто ји да об је ди ни ин сти ту ци је зва нич но за ду же не за бри гу о 
на ци о нал ним је зи ци ма у свим евр оп ским зе мља ма, би ло да су оне чла ни це 
Евр оп ске уни је или не.2

Збор ник отва ра увод на реч уред ни ка, проф. Ге р хар да Шти кла, са крат ком 
ре ка пи ту ла ци јом пу та ко ји је ЕФ НИЛ пре шао од осни ва ња до сво је петна-
е сте го ди шње скуп шти не, као и по пи сом те ма прет ход них че тр на ест кон-
фе рен ци ја, одр жа них од 2003. до 2016. го ди не.3 Да ље збор ник вер но пра ти 
ток кон фе рен ци је, бу ду ћи да осим са мих ра до ва са др жи и по здрав не ре чи 
из го во ре не на отва ра њу, а на кра ју и тран скрипт за вр шне па нел-ди ску си је 
на сло вље не „По ре ђе ње је зич ких по ли ти ка: «Оста ви те је зик на ми ру» пре ма 
«О је зи ку се мо ра во ди ти бри га»”, у ко јој су уче ство ва ли пред став ни ци не-
ко ли ко ин сти ту ци ја тј. зе ма ља.

Па жљи вом чи та о цу за ни мљи ва мо гу би ти и по здрав на обра ћа ња, на ро-
чи то ак ту ел ног ди рек то ра Ин сти ту та за не мач ки је зик, Лу дви га Ај хин ге ра 
(Lud wig Eic hin ger, стр. 15–17, http://www.ef nil.or g/do cu ments/con fe ren ce-pu bli-
ca ti ons/man nhe im-2017/EF NIL-Man nhe im-04-Eic hin ger.pdf ), ко ји је на кон ре чи 
до бро до шли це у име до ма ћи на, из ра зио за до вољ ство што су пред став ни ци 
го то во свих евр оп ских зе ма ља оку пље ни у овој ор га ни за ци ји са ци љем да 
не гу ју европ ску ви ше је зич ност – при том во де ћи ра чу на о раз ли чи то сти си-
ту а ци ја у по је ди ним зе мља ма и има ју ћи у ви ду ак ту ел ни раз вој по је ди них 
аспе ка та је зич ке по ли ти ке. 

По том је Га бри је ла Бе не ман (Ga bri e la Ben ne mann, стр. 19–21, http://www.
ef nil.or g/do cu ments/con fe ren ce-pu bli ca ti ons/man nhe im-2017/EF NIL-Man nhe im-
05-Ben ne mann.pdf ) из не мач ког Ми ни стар ства ино стра них по сло ва, у свом 
крат ком обра ћа њу из ву кла две ефект не по ен те: ци ти ра ла је пр во Ге те о ву ми сао 
о по тре би не го ва ња ма тер њег је зи ка: „За да так је ум них љу ди да исто вре ме-
но чи сте и обо га ћу ју свој ма тер њи је зик”, а за тим и до сет ку по пу лар ног ТВ 

lan gu a ge po licy. ... The Eu ro pean Fe de ra tion of Na ti o nal In sti tu ti ons for Lan gu a ge pro vi des a fo rum 
for the se in sti tu ti ons to ex chan ge in for ma tion abo ut the ir work and to gat her and pu blish in for ma tion 
abo ut lan gu a ge use and lan gu a ge po licy wit hin the Eu ro pean Union. ... In ad di tion, the Fe de ra tion 
en co u ra ges the study of the of fi cial Eu ro pean lan gu a ges and a co or di na ted ap pro ach to wards mot her-
ton gue and fo re ign-lan gu a ge le ar ning, as a me ans of pro mo ting lin gu i stic and cul tu ral di ver sity wit hin 
the Eu ro pean Union.” 

2 У пр вом слу ча ју су од го ва ра ју ће ин сти ту ци је чла но ви ЕФ НИЛ-а са по два пред став-
ни ка, а у дру гом су од го ва ра ју ће ин сти ту ци је зе ма ља при дру же них чла но ва за сту пље не са мо 
са јед ним пред став ни ком (осим Ср би је, та кав ста тус има ју још Исланд, Нор ве шка и Швај цар-
ска). Не за ви сно од зе мље по ре кла, сва ки пред став ник има по је ди нач но пра во гла са. 

3 Збор ни ци са свих кон фе рен ци ја до ступ ни су на сај ту (в. http://www.ef nil.or g/do cu ments/
con fe ren ce-pu bli ca ti ons), а по сто је и у па пир ној фор ми (осим пр ва три, ко ји ни кад ни су би ли 
штам па ни), уп. Lin gu i stic fun cti o nal do ma ins, lan gu a ge plan ning and na ti o nal lan gu a ges (Stoc kholm 
2003), Eu ro pean co o pe ra tion in te r mi no logy – do ma ins and net works (Pa ris 2004), Fo re ign lan gu a ges 
te ac hing and lan gu a ge po licy in Eu ro pe (Brus sels 2005), Exam ples and mo dels of plu ri cen tric lan-
gu a ges (Ma drid 2006), Lan gu a ge po li ci es in Eu ro pe (Ri ga 2007), Lan gu a ge use in bu si ness and 
com mer ce in Eu ro pe (Lis bon 2008), The re la ti on ship bet we en of fi cial lan gu a ges and re gi o nal and 
mi no rity lan gu a ges in Eu ro pe (Du blin 2009), Lan gu a ge, lan gu a ges and new tec hno lo gi es: ICT in the 
ser vi ce of lan gu a ge (Thes sa lo ni ki 2010), The ro le of lan gu a ge edu ca tion in cre a ting a mul ti lin gual 
Eu ro pe (Lon don 2011), Le xi cal chal len ges in a mul ti lin gual Eu ro pe (Bu da pest 2012), Tran sla tion and 
in ter pre ta tion in Eu ro pe (Vil ni us 2013), Lan gu a ge use in uni ver si tiy te ac hing (Flo ren ce 2014), Lan gu a ge 
use in pu blic ad mi ni stra tion – the ory and prac ti ce in the Eu ro pean sta tes (Hel sin ki 2015), Ste re otypes  
and lin gu i stic pre ju di ces in Eu ro pe (War saw 2016). 
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за ба вља ча, Ру ди ја Ка ре ла: „Ка да сам до шао у Не мач ку, ја сам го во рио са мо 
ен гле ски. Али да нас не мач ки је зик са др жи ја ко мно го ен гле ских ре чи, та ко да 
ја сад теч но го во рим не мач ки”. Иа ко је ина че за ду же на за бри гу о шко ла ма 
не мач ког је зи ка у ино стран ству (њих 100.000), за кљу чи ла је да без об зи ра 
на то ко ји се је зик учи као стра ни – ен гле ски, фран цу ски, не мач ки, шпан ски 
– ко рист од тог уче ња ле жи у упо зна ва њу стра них кул ту ра и дру гих љу ди. 

Ис пред гра да Ман хај ма уче сни ци ма се крат ко обра ти ла Ул ри ке Фројн длиб 
(Ul ri ke Fre un dli eb, стр. 23–24, http://www.ef nil.or g/do cu ments/con fe ren ce-
pu bli ca ti ons/man nhe im-2017/EF NIL-Man nhe im-06-Fre un dli eb.pdf ) скре нув ши 
па жњу на чи ње ни цу да је Ман хајм „пре сто ни ца не мач ког је зи ка” бу ду ћи да се 
у ње му на ла зе Би бли о граф ски ин сти тут, чу ве на лек си ко граф ска ку ћа Ду ден 
и Ин сти тут за не мач ки је зик. 

Да ље је Ха ви јер Ер нан дес-Са се та (Ja vi er Her nan dez-Sa se ta, стр. 25–29, 
http://www.ef nil.or g/do cu ments/con fe ren ce-pu bli ca ti ons/man nhe im-2017/EF NIL-
Man nhe im-07-Her nan dez-Sa se ta.pd f), као пред став ник Европ ске ко ми си је,4 у 
свом обра ћа њу на сло вље ном пи та њем „Да ли је ви ше је зич ност ва жна за 
Европ ску уни ју?” ис та као да је од го вор на то пи та ње ите ка ко по зи ти ван. У 
при лог то ме је на вео не са мо низ за кон ских ака та5 ко ја ре гу ли шу пи та ња 
упо тре бе је зи ка (у крај њој ли ни ји да ју ћи пра во сва ком гра ђа ни ну да се обра-
ти ма ко јој ин сти ту ци ји или те лу у ЕУ на свом је зи ку, и да до би је од го вор 
на истом том је зи ку), већ пре све га за то што је у Евро пи је зич ка ра зно вр сност 
жи вот на чи ње ни ца. У ду ху па ро ле „Ује ди ње ни у раз ли чи то сти” (под ко јом је 
ЕУ и осно ва на), спо соб ност да се ко му ни ци ра на ви ше је зи ка бит на је пред-
ност за по је дин це, ор га ни за ци је и ком па ни је. Је зи ци не са мо што игра ју 
кључ ну уло гу у сва ко днев ном жи во ту Европ ске уни је већ су од су штин ског 
зна ча ја за по што ва ње кул тур не и је зич ке ра зно вр сно сти у ЕУ. 

По след ње увод но обра ћа ње (и то тро је зич но, не мач ко-ен гле ско-фран-
цу ско) чи нио је осврт пред сед ни ка удру же ња, Гер хар да Шти кла (Ger hard 
Stic kel, стр. 31–34, http://www.ef nil.or g/do cu ments/con fe ren ce-pu bli ca ti ons/mann-
he im-2017/EF NIL-Man nhe im-08-Stic kel.pdf) на про те кли пе ри од ак тив но сти 
ЕФ НИЛ-а, као и на чи ње ни цу да се уло га ко ју по је ди не ње го ве ин сти ту ци је-
-чла ни це има ју на ло кал ном ни воу раз ли ку је од зе мље до зе мље, за ви сно од 
спе ци фич но сти си ту а ци је са на ци о нал ним је зи ком – што се ви ди из ис ку ства 
до са да шњих кон та ка та а на ро чи то из по да та ка ко је до но си про је кат ELM 
(Eu ro pean Lan gu a ge Mo ni tor, в. http://ef nil.or g/pro jects/elm ). Шти кел је увео и 
те му за вр шне па нел-ди ску си је на сло вље не ди ле мом „Оста ви те је зик на ми ру!” 

4 Он је за пра во пред сед ник Oдељења за ви ше је зич ност и по др шку обу ци пре во ди ла ца при 
Ге не рал ном ди рек то ра ту за пре во ђе ње Европ ске ко ми си је, Di rec to ra te-Ge ne ral for In te r pre ta tion 
of the Eu ro pean Com mis sion (DG SCIS, где дру ги део акро ни ма сто ји пре ма пр во бит ном, фран-
цу ском име ну овог те ла: Ser vi ce Com mun In ter préta tion-Conféren ces). Овај по да так на во ди мо 
не то ли ко ра ди пре ци зно сти пред ста вља ња ви со ког го ста, ко ли ко да би смо скре ну ли па жњу 
на са мо по ста ја ње ова квог оде ље ња у кон тек сту озбиљ не па жње ко ја се у Европ ској уни ји 
по кла ња пре во ђе њу.

5 Не ка ак та су ци ти ра на у пот пу но сти, а не ка са мо на ве де на, нпр. члан 31 Спо ра зу ма 
о Европ ској уни ји (TEU = Tre aty on the Eu ro pean Union), члан 165.2 Ли са бон ског спо ра зу ма 
(Tre aty of Lis bon), члан 165(2) Спо ра зу ма о функ ци о ни са њу Европ ске уни је (TFEU = Tre aty on 
the Fun cti o ning of the Eu ro pean Union), чла но ви 21 и 22 По ве ље о основ ним пра ви ма Европ ске 
уни је (The Char ter of Fun da men tal Rights of the Eu ro pean Union).
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или „О је зи ку се мо ра во ди ти бри га”, ука зу ју ћи на чи ње ни цу да се, упр кос 
ши ро кој при хва ће ност пр вог ста но ви шта, бри га о је зи ци ма ите ка ко во ди – 
ба рем о они ма чи ја је исто ри ја па жљи во про у че на. Та бри га се огле да у, обич-
но ви ше ве ков ном, про це су еман ци па ци је по је ди них ди ја ле ка та ко ји је во дио 
фор ми ра њу стан дард них је зи ка – што се од и гра ва ло у сва ком је зи ку раз ли чи то 
(илу стро вао је то при ме ром не мач ког је зи ка чи ја је стан дар ди за ци ја те кла 
бит но друк чи је не го у слу ча ју нпр. ита ли јан ског, фран цу ског или шпан ског).

На ред ни сег мент збор ни ка, „Оп шта раз ма тра ња”, чи ни ску пи на од че-
ти ри пре да ва ња ме ђу ко ји ма је, с об зи ром на те о риј ски оквир и кон крет не 
ре зул та те спро ве де них по ре ђе ња, нај за ни мљи ви је оно пр во, проф. Пе те ра 
Ау е ра (Pe ter Au er, Uni ver sity of Fre i burg) под на сло вом: „The Ger man neo-stan-
dard in a Eu ro pa con text” (стр. 37–56, http://www.ef nil.or g/do cu ments/con fe ren ce-
pu bli ca ti ons/man nhe im-2017/EF NIL-Man nhe im-10-Au er.pd f). По сто ја ње но вог 
стан дар да у не мач ком је зи ку ау тор раз ма тра у ши рем кон тек сту ове по ја ве 
ко ја по след њих де це ни ја за о ку пља па жњу со ци о лин гви ста из ра зних европ-
ских зе ма ља (на ро чи то у Ита ли ји, Дан ској, Бел ги ји, Ен гле ској, Не мач кој).6 
Че ти ри струк тур не од ли ке нео-стан дар да и њи хо ве пер цеп ци је (усме ност, 
не фор мал ност, су бјек тив ност/пер со на ли зо ваност, мо дер ност) Ау ер бо га то 
илу стру је при ме ри ма (осим из не мач ког, не кад и из фран цу ског је зи ка) као 
и ре зул та ти ма ан ке те спро ве де не у шест не мач ких гра до ва. На за кључ на 
пи та ња „Да ли је нео-стан дард ре зул тат је зич ке про ме не?” и „Да ли је нео-
стан дард ре зул тат де стан дар ди за ци је?” ау тор од го ва ра од рич но: нео-стан дард 
ни је са мо ре зул тат про ме не тра ди ци о нал ног стан дар да, већ је у пи та њу ње-
го ва но ва ва ри јан та. Исто та ко, нео-стан дард ни је ре зул тат де стан дар ди за-
ци је тра ди ци о нал ног стан дар да, већ два стан дар да тре ба по сма тра ти у окви-
ру мо де ла у ко ме они ко ег зи сти ра ју вр ше ћи раз ли чи те функ ци је у дру штву. 
Да кле, но ви стан дард ни ни су са со ци о лин гви стич ког ре пер то а ра ели ми ни-
са ли тра ди ци о нал не стан дар де – за њи ма још увек по сто ји по тре ба. 

Три при ло га ко ји сле де ба ве се са свим прак тич ним те ма ма из сфе ре 
ди ги та ли за ци је, на ро чи то при ка зом ра да на ак ту ел ним про јек ти ма ко ји се 
об је ди ње но ба ве (ско ро) свим европ ским је зи ци ма. 

Ви лем Ва слан дер (Wil lem Wa slan der, Dutch Mi ni stry of Ju sti ce) у при ло-
гу „How to esta blish trust in di gi tal pu blic ser vi ces in the Eu ro pean Com mu nity” 
(стр. 57–62, http://www.ef nil.or g/do cu ments/con fe ren ce-pu bli ca ti ons/man nhe im- 
2017/EF NIL-Man nhe im-11-Wa slan der.pd f), об ја шња ва ка ко се по ве ре ње у ди-
ги тал не јав не слу жбе у Европ ској уни ји мо же ус по ста ви ти за хва љу ју ћи 
про гра ми ма као што је е-SENS ко ји се односи на ви ше вр ста елек трон ских 
до ку ме на та.

Фран ци ска де Јонг (Fran ci ska de Jong, Uni ver sity of Utrecht) у из ла га њу 
на сло вље ном „The sco pe of CLA RIN: From lan gu a ge as lin gu i stic da ta to lan gu a ge 

6 Сам тер мин „нео-стан дард” ско вао је, по ла зе ћи од ита ли јан сках при ли ка, Га е та но Бе-
ру то (Ga e ta no Ber ru to, 1987), да опи ше со ци о лин гви стич ки фе но мен но ви не у је зи ку ко ја ни је 
ре зул тат струк ту рал них про ме на тра ди ци о нал ног стан дар да, већ из ме не ње го вог ста ту са и 
пре сти жа. У окви ру оп шти јих по ја ва де мо ти(ци )за ци је је зи ка (Mat the i er 1997), нео-стан дар ди 
де лу ју не фор мал но, су бјек тив но / лич но, мо дер но, кре а тив но и сл., та ко да по ста ју при влач-
ни ји у од но су на тра ди ци о нал не стан дар де ко је од ли ку ју тра ди ци о нал ност, објек тив ност /
де пер со на ли зо ва ност, фор ма ли зам, стро гост и бли скост пи са ној ре чи.
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as so cial and cul tu ral da ta” (стр. 63–69, http://www.ef nil.or g/do cu ments/con fe-
ren ce-pu bli ca ti ons/man nhe im-2017/EF NIL-Man nhe im-12-de Jong.pd f), пред ста вља 
ци ље ве и до са да шње ре зул та те на про јек ту CLA RIN (= Com mon Lan gu a ge 
Re so ur ces and Tec hno logy In fra struc tu re)7 ко ји ис тра жи ва чи ма у обла сти ху-
ма ни стич ких и дру штве них на у ка омо гу ћа ва при ступ је зич ким ре сур си ма 
и тех но ло ги ја ма. По ка за но је ка ко се струк ту ра и при ме на CLA RIN-а укла-
па ју у кон цепт отво ре не на у ке (Open sci en ce) та ко што он по др жа ва про на ла-
же ње, при сту пач ност, уза јам ну опе ра тив ност и по нов но ко ри шће ње по да та ка 
(ти еле мен ти се опи су ју као Fin da ble, Ac ces si ble, In ter-ope ra ble, Re-usa ble, па 
отуд тзв. „FA IR da ta prin ci ple”). Та ко ђе се об ја шња ва ка ко ис тра жи вач ка 
ин фра струк ту ра CLA RIN до при но си по тен ци јал ним ди ги тал ним је зич ким 
ре сур си ма при ис тра жи ва њу кул тур них и дру штве них по ја ва, пре ла зе ћи гра-
ни це је зи ка, а на ро чи то ком па ра тив ним сту ди ја ма у мул ти ди сци пли нар ном 
кон тек сту.

Хенк ван ден Хе у вел и Ха лид Шу кри (Henk van den He u vel, CLST, Rad boud 
Uni ver sity & Pre si dent of the EL RA Bo ard) & Kha lid Cho u kri (Sec re tary Ge ne ral 
EL RA & CEO of EL DA) у при ло гу „EL RA’s cen tral ro le in ma na ging lan gu a ge 
re so ur ces in Eu ro pe” (стр. 71–81, http://www.ef nil.or g/do cu ments/con fe ren ce-pu bli-
ca ti ons/man nhe im-2017/EF NIL-Man nhe im-13-van den He u vel-Cho u kri.pdf ), де-
таљ но об ја шња ва ју ко је услу ге пру жа EL RA (= Eu ro pean Lan gu a ge Re so ur ces 
As so ci a tion), као не про фит но удру же ње ко ри сни ка је зич ких ре сур са осно ва но 
1995. го ди не са ци љем да по сре ду је у раз ме ни је зич ких ре сур са из ме ђу сво јих 
ака дем ских и по слов них чла но ва. Пре гле ди члан ства, услу га и ак тив но сти, 
ме сто ЕЛ РА у окру же њу упра вља ња је зич ким ре сур си ма, као и ин вен тар, 
ка та лог и оп шти ка та лог је зич ких ре сур са ко је ЕЛ РА ну ди пред ста вље ни 
су та бе ла р но и ше мат ски (че сто уз ука зи ва ње на од го ва ра ју ће веб сај то ве). 
Ау то ри за вр ша ва ју освр том на прав ну по др шку ко ју ор га ни за ци ја пру жа 
сво јим чла но ви ма и пре гле дом фак то ра (на бро ја но их је чак 20) ко ји ути чу 
на ње ну дру го роч ну одр жи вост. 

Цен трал ни део збор ни ка, „Из ве шта ји о по је ди ним зе мља ма”, са др жи 
18 при ло га, углав ном из пе ра ак ту ел них или бив ших ди рек то ра ин сти ту та 
или ин сти ту ци ја, ко ји при ка зу ју си ту а ци ју у 15 евр оп ских зе ма ља.8 Не ки од 
њих пр вен стве но опи су ју струк ту ру и функ ци о ни са ње ин сти ту ци ја за ду же-
них за на ци о нал не је зи ке по је ди них зе ма ља (нпр. Есто ни ја, Исланд, Ле то ни ја, 
Ли тва ни ја, Ма ђар ска, Пољ ска, Хо лан ди ја, Хр ват ска), а не ки су усред сре ђе-
ни на при ка зи ва ње оп ште је зич ке си ту а ци је у од ре ђе ним зе мља ма (Бу гар ска, 
Ита ли ја, Не мач ка, Нор ве шка, Сло вач ка, Фран цу ска, Швед ска) – при че му су 

7 B. www.cla rin.eu за ви ше ин фор ма ци ја о овом про јек ту ко ји је осно ван 2012. као ERIC 
(Eu ro pean Re se arch In fra struc tu re Con sor ti um), а од 2016. го ди не пред ста вља је дан од ме ђа ша 
на ма пи ES FRI (= Eu ro pean Stra tegy Fo rum on Re se arch In fra struc tu res), о то ме в. https://ec.eu ro pa.
eu /re se arch/in fra struc tu res/in dex.cf m?pg =eric .

8 Осим два ко ји се ба ве фран цу ским је зи ком, па су њи ме и пи са ни, сви оста ли су на 
ен гле ском, при че му је сва ки снаб де вен са по два ре зи меа, на ма тер њем је зи ку и на ен гле ском. 
Ве о ма за ни мљи ви слу чај Ко ре је ов де ипак не ће мо пред ста ви ти – за ре фе рат He e won jung 
(Na ti o nal In sti tu te for Ko rean Lan gu a ge) „Ko re a’s lin gu i stic po li ci es: Sta tus and chal len ges” (стр. 
127–143) уп. http://www.ef nil.or g/do cu ments/con fe ren ce-pu bli ca ti ons/man nhe im-2017/EF NIL-Mann-
he im-19-Jung.pdf .
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се у сва ком слу ча ју у фо ку су на шли раз ли чи ти аспек ти: про бле ма ти ка је-
зич ког за ко но дав ства, рас по де ла над ле жно сти ме ђу ор га ни за ци ја ма /те ли ма 
за ду же ним за бри гу о је зи ку и/ли во ђе ње је зич ке по ли ти ке, кон крет не ме ре 
ко је се пред у зи ма ју у том ци љу, од нос ма ти це и ди ја спо ре, од нос ве ћин ског 
је зи ка пре ма ма њин ски ма, про бле ма ти ка по ли цен трич них (плу ри цен ти рич-
них) је зи ка, уса гла ша ва ње два/ви ше стан дар да у јед ној ис тој зе мљи итд. 

У на став ку ће мо, пра те ћи њи хов ре до след у збор ни ку, при ка за ти све 
при ло ге, не увек под јед на ко по дроб но. На кон сва ког на сло ва, у за гра ди сто-
ји па ги на ци ја у збор ни ку, као и линк на елек трон ску вер зи ју члан ка ко ја се 
на ла зи на сај ту ЕФ НИЛ-а. 

Си ту а ци ју у С л о  в а ч  к о ј  при ка за ла је Júlia vrábľová (Ľudovit Štur 
In sti tu te of Lin gu i stics, Slo va kian Aca demy of Sci en ce) у ре фе ра ту „Spe ci fics of 
in sti tu ti o nal ma na ge ment of the na ti o nal lan gu a ge in Slo va kia” (стр. 85–99, http://
www.ef nil.or g/do cu ments/con fe ren ce-pu bli ca ti ons/man nhe im-2017/EF NIL-Mann-
he im-15-Vra blo va.pdf ). Еле мен те је зич ке по ли ти ке ко ја се во ди у тој зе мљи пр во 
је сме сти ла у ши ри те о риј ски оквир, да би за тим ука за ла на спе ци фич ност 
прак се ко ја про ис ти че из не у са гла ше ност за кон ске ре гу ла ти ве ко ја јед ним 
ак том (из 2001. го ди не) пре по зна је Ин сти тут за сло вач ки је зик као на уч ну 
уста но ву ко ја „про у ча ва и опи су је сло вач ки је зик, пи та ња је зич ке кул ту ре 
и прак се и про фе си о нал но се ди ште ак тив но сти на нор ми ра њу стан дард ног 
сло вач ког је зи ка”, док по то њи (из 2014. и 2016. го ди не) екс пли цит но на во де 
Ин сти тут као са мо са ве то дав но те ло. Та ко Ми ни стар ство кул ту ре, у име 
др жа ве, има по след њу реч по свим пи та њи ма је зич ке нор ме и пла ни ра ња 
др жав ног је зи ка. 

Де лат ност Ин сти ту та за х р  в а т  с к и  је зик и је зи ко сло вље пред ста вио 
је Želj ko joZIć (In sti tu te for Cro a tian Lan gu a ge and Lin gu i stics) у ре фе ра ту „The 
In sti tu te for Cro a tian Lan gu a ge and Lin gu i stics and its ro le in de ve lo ping the mo dern 
Cro a tian lan gu a ge” (стр. 101–106, http://www.ef nil.or g/do cu ments/con fe ren ce-
pu bli ca ti ons/man nhe im-2017/EF NIL-Man nhe im-16-Jo zic.pd f). За по чео је освр том 
на пре пре ке ко је је за је зич ко пла ни ра ње у Хр ват ској то ком 90-их го ди на 
про шлог ве ка по ста вља ла не кон зи стент на др жав на по ли ти ка у до ме ну је зи ка, 
по нај ви ше пра во пи са – осим ре сти ту ци је ста рог из 1971, ина у гу ри са но је 
ви ше но вих, та ко да их је у зби ру би ло чак три де сет! Ин сти тут9 у том пра во-
пи сном ха о су ни је уче ство вао, већ је у ње му 2012. до не та од лу ка да се при-
сту пи пи са њу пра во пи са по но вим прин ци пи ма: на кон јав не рас пра ве о под не-
тим пред ло зи ма (у ко јој су уче ство ва ле сто ти не за ин те ре со ва них из струч не 
и кул тур не јав но сти – и уз ве ли ку по др шку ме ди ја), На уч но ве ће Ин сти ту та 
је, из ја шња ва ју ћи се о сва ком по на о соб, ве ћи ном гла со ва усва ја ло ко нач на 
пра ви ла.10 Ме диј ска па жња ко јом је чи тав про цес про пра ћен, као и тран спа-
рент ност са ко јом се од ви јао, до ве ле су до то га да је Ин сти тут пре по знат као 

9 Ин сти тут је осно ван 1948. са за дат ком да окон ча из ра ду ве ли ког Рјеч ни ка хр ват ско га 
или срп ско га је зи ка Ју го сла вен ске ака де ми је зна но сти и умјет но сти да би, по што је тај по сао 
до вр шен 1975. го ди не, са рад ни ци на ста ви ли да се ба ве раз ли чи тим те ма ма (гра ма ти ком, сти-
ли сти ком итд.)

10 Да би се по ми ри ле по сто је ће раз ли ке, за по је ди на пра ви ла уста но вље не су по две вер-
зи је, пре по ру че на и до зво ље на (у обра зов ном си сте му при зна је се са мо пр ва, пре по ру че на). Цео 
при руч ник је по ста вљен на ин тер нет као јав но до бро, и за пр ве че ти ри го ди не имао је пре ко 
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цен трал на уста но ва за про у ча ва ње хр ват ског је зи ка у ме ди ји ма, у јав но сти 
– а на кра ју и у по ли тич ким струк ту ра ма. 

За тим је ау тор пред ста вио де лат ност Ин сти ту та – ви дљи ву на ин тер не ту, 
на сај ту (www.ihjj.hr) и на по себ ним пор та ли ма на ко је се са њега упу ћу је – и 
то у два до ме на, обра зов ном и на уч ном. Осим пра во пи са, ши рој јав но сти је 
на ме њен он лајн је зич ки са вет ник, збир ка те сто ва за хр ват ски у шко ли, он лајн 
те сто ви за по ла га ње ма тур ског ис пи та, као и пор тал „Хр ват ски је бо ље”. 
На уч ни про фил уста но ве, а на ро чи то ње ну ори јен та ци ју на мо де ран при ступ 
раз во ју он лајн ре сур са, од ра жа ва нпр. ба за по да та ка STRU NA (си сте ма ти зо ва-
не тер ми но ло ги је свих стру ка, по ста вље на 2012. го ди не), за тим Me ta.Ne t.HR  
он лајн лек сич ка и се ман тич ка ба за по да та ка (нај бо ље пре по зна та на ме ђу на-
род ном пла ну јер ко ри сти нај ви ши ни во NLP и AI за да та ка), а од мар та 2017. 
по кре нут је и про је кат он лајн реч ни ка MRE ŽNIK, за сно ва ног на ко ру пу су. 
Оста ли он лајн ре сур си су ба за ва лен ци хр ват ског гла го ла, реч ник ко ло ка ци ја, 
он лајн ди ја хро ни кор пус хр ват ског је зи ка, ети мо ло шки реч ник, оно ма стич ка 
ба за по да та ка, ди ја лек то ло шки е-реч ни ци, као и про јек ти ре тро-ди ги та ли-
за ци је исто риј ских реч ни ка и гра ма ти ка.

Си ту а ци ју са м а  ђ а р  с к и м  је зи ком опи сао је Gábor PrósZéKy (Re se arch 
In sti tu te for Lin gu i stics, Hun ga rian Aca demy of Sci en ce) у ре фе ра ту „Sup por ting 
the Hun ga rian Lan gu a ge both in si de and out si de Hun gary” (стр. 107–112, http://
www.ef nil.or g/do cu ments/con fe ren ce-pu bli ca ti ons/man nhe im-2017/EF NIL-Mann-
he im-17-Pros zeky.pdf/vi ew). На кон освр та на ма ђар ски је зик у Ма ђар ској и у 
све ту, као и на дру ге је зи ке у Ма ђар ској,11 ау тор да је пре глед ра да Ин сти ту-
та за лин гви сти ку Ма ђар ске ака де ми је на у ка, осно ва ног 1949. са за дат ком 
да се ба ви те о риј ским и при ме ње ним ис тра жи ва њи ма у обла сти оп ште лин-
гви сти ке, по ред хун га ро ло ги је и урал ских сту ди ја. Да нас се Ин сти тут ба ви 
још и пси хо-, не у ро- и со ци о лин гви стич ким ис тра жи ва њи ма као и ком пју-
тер ском лин гви сти ком (фор ми ра ње кор пу са и ба за по да та ка за је зич ке тех-
но ло ги је и апли ка ци је за об ра ду го во ра), те из ра дом све о бу хват ног реч ни ка 
ма ђар ског је зи ка ба зи ра ног на кор пу сним ис тра жи ва њи ма.12 Ту су и про јек-
ти ко ји ис тра жу ју ва ри јан те ма ђар ског је зи ка (и ма њин ске је зи ке у Ма ђар-
ској), пи та ња је зич ке по ли ти ке. Још из прет ком пју тер ске ере не гу је се низ 
јав них сер ви са. Ин сти тут је на ро чи то ак ти ван у обла сти тех но ло ги ја људ ских 
је зи ка, а нај ва жни ји ре сур си и слу жбе су му Ма ђар ски на ци о нал ни кор пус, 
Пор тал са пра во пи сним са вет ни ком, Ма ђар ски исто риј ски кор пус, Пре тра-
жи вач гла гол ског ар гу мен та, Урал ска ети мо ло шка ба за по да та ка. Још мно го 
то га на ла зи се на Пор та лу на ци о нал ног кор пу са.

три ми ли о на пре гле да. Осим то га, сто хи ља да при ме ра ка је по де ље но као при лог днев ним но-
ви на ма, а штам пан је и као књи га. 

11 Ма ђар ски је је ди ни слу жбе ни је зик у зе мљи још од 1844. го ди не, а од 2004. је је дан 
од 24 је зи ка ЕУ, као 14. по ве ли чи ни; има око 13 ми ло на го вор ни ка, од то га пре ко 3 ми ли о на 
у ди ја спо ри, до брим де лом као ма њин ски је зик у су сед ним зе мља ма – број ке су так са тив но 
на ве де не. Иа ко је Ма ђар ска из ра зи то јед но је зич на зе мља, у њој се го во ри чак 13 ма њин ских 
је зи ка (јер мен ски, бо ја шки, бу гар ски, хр ват ски, не мач ки, грч ки, пољ ски, ром ски, ру мун ски, 
ру син ски, срп ски, сло вач ки, сло ве нач ки, укра јин ски и ма ђар ски зна ков ни је зик) ко ји ма се слу жи 
је два 3% ста нов ни штва.

12 За ни мљи во је да Ин сти тут у са рад њи са Уни вер зи те том „Етвеш Ло ранд” др жи је дин-
стве ну вир ту ел ну ка те дру са про гра мом из те о риј ске лин гви сти ке. 
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Де лат ност ин сти ту та за п о љ  с к и  је зик при ка зао је Pi o tr ŻmIgrodZKI 
(The In sti tu te of the Po lish Lan gu a ge at the Po lish Aca demy of Sci en ces) у ре фе-
ра ту „The Po lish ex pe ri en ce of a na ti o nal in sti tu te for lan gu a ge” (стр. 113–126, 
http://www.ef nil.or g/do cu ments/con fe ren ce-pu bli ca ti ons/man nhe im-2017/EF NIL-
Man nhe im-18-Zmi grod zki.pdf ). На кон пре гле да исто ри ја та и струк ту ре ове 
уста но ве, осно ва не 1973. го ди не из по тре бе да се об је ди не не ко ли ко већ по-
сто је ћих на уч но-лек си ко граф ских је ди ни ца сме ште них у ви ше гра до ва,13 
ау тор је де таљ но пред ста вио нај бит ни је ре зул та те ви ше де це ниј ског ра да у 
че ти ри основ не обла сти по ло ни сти ке: син хро на про у ча ва ња пољ ског је зи ка,14 
ди ја хро на про у ча ва ња пољ ског је зи ка,15 ди ја лек то ло ги ја,16 оно ма сти ка.17 Ту 
су и еди ци је о пољ ском је зи ку у за гра нич ним обла сти ма, те пољ ски је зик у 
по ре ђе њу са дру ги ма.18 У оста ле аспек те ра да Ин сти ту та ау тор убра ја из да-
ва ње 3 ча со пи са, око 150 мо но гра фи ја и не ко ли ко се ри ја збор ни ка, би бли о-
гра фи је пољ ске оно ма сти ке, би бли о гра фи је исто риј ске гра ма ти ке, као и уче-
шће у ра ду на кор пу су пољ ског је зи ка. На сај ту се (http://ijp.pan.pl) у сло бод ном 
при сту пу на ла зе број ни реч ни ци, ка та ло зи и све оста ле пу бли ка ци је на ста ле 
у Ин сти ту ту.

Је зич ке при ли ке у Л е  т о  н и  ј и  при ка за ли су Ina druvIete (Uni ver sity 
of La tvia) и Jānis valdmanIs (La tvian Lan gu a ge Agency) у ре фе ра ту „The ro le 
of na ti o nal lan gu a ge po licy in sti tu ti ons in the im ple men ta tion of the law on the 
Of fi cial Sta te Lan gu a ge in La tvia” (стр. 145–156, http://www.ef nil.or g/do cu ments/
con fe ren ce-pu bli ca ti ons/man nhe im-2017/EF NIL-Man nhe im-20-Dru vi e te-Vald-
ma nis.pdf/vi ew). Ле тон ску је зич ку по ли ти ку од ли ку је вр ло ви сок сте пен ор га-
ни зо ва но сти, цен тра ли зо ва но сти и ин сти ту ци о на ли зо ва но сти, што је по сле-
ди ца из ра зи то бит не уло ге је зи ка у де фи ни са њу на ци о нал ног иден ти те та 
Ле то на ца и по сто ја ња За ко на о је зи ку (до нет 1989, до пу њен 1992) ко јим се 

13 До тле су ста ро пољ ски, оно ма сти ка и ди ја лек то ло ги ја би ли у Кра ко ву, ди ја лек то ло ги ја 
и исто ри ја пољ ског је зи ка XVII и XVI II ве ка у Вар ша ви, при ме ње на лин гви сти ка у По зна њу, 
син так тич ко-ге не ра тив ни реч ник пољ ских гла го ла у Ка то ви ца ма. Да нас Ин сти тут има око 
100 за по сле них, од то га 80 ис тра жи ва ча (не ра чу на ју ћи док то ран де, спољ не са рад ни ке и пен-
зи о не ре). Сви су они са око 90% фи нан си ра ни др жав ним сред стви ма, а оста ло од до ма ћих и 
ме ђу на род них гран то ва.

14 Ту је ви ше гра ма ти ка: мо ну мен тал на тро том на (1984, 1995), јед на мо дер на у ду ху 
ге не ра тив не гра ма ти ке (1993), син так тич ко-ге не ра тив ни реч ник пољ ских гла го ла (1980–1992, 
в. http://zil.ipi pan.waw .pl/SGDPV); ка пи тал на лек си ко граф ска де ла: ве ли ки реч ник пољ ског 
је зи ка – бес плат но до сту пан пре ко ин тер не та (http://wsjp.pl), но ви пољ ски реч ник, реч ник 
ко ло кви јал них ре чи (1970–2014. иза шло 10 то мо ва, А‒П) итд.

15 Ту су ста ро пољ ски реч ник (1953–2002), реч ник је зи ка Ја на Ко ха нов ског, елек трон ски 
реч ник пољ ског је зи ка XVII и XVI II ве ка, реч ник кон це па та ста ро пољ ског је зи ка (http://spjs.
ijp.pan.pl ); но ва из да ња ста рих тек сто ва, са чи та вом би бли о те ком спо ме ни ка пољ ске сред њо-
ве ков не пи сме но сти.

16 Глав ни по ду хват је мо ну мен тал ни реч ник пољ ских ди ја ле ка та (1977–2017), за тим 
не ко ли ко реч ни ка по је ди них обла сти, атлас ма зов ских го во ра итд.

17 Нпр. реч ник ста ро пољ ских лич них име на (1965–1984), из ње га из ве де ни реч ник ети-
мо ло ги ја и мо ти ва ци ја ста ро пољ ских име на (1995–2002), пољ ска ан тро по ни ми ја од XVI до 
кра ја XVI II ве ка (2017–2016), пољ ска то по ни ми ја (1996–2016), а но ви ји реч ни ци об ја вљу ју се 
ис кљу чи во у елек трон ском об ли ку, нпр. реч ник пољ ских хи дро ни ма (http://eshp.ijp.pan.pl).

18 Ту спа да реч ник сред њо ве ков ног ла ти ни те та у пољ ском (1953–2014), ди ги тал ни кор-
пус ла ти ни те та на пољ ском тлу у пе ри о ду 1000–1550. го ди не (http://scrip to res.pl), као и ак тив но 
уче шће са рад ни ка у из ра ди Оп ште сло вен ског лин гви стич ког атла са и Атла са је зи ка Евро пе.
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ле тон ски де фи ни ше као је ди ни др жав ни је зик. Ле тон ски је зик се три пу та 
по ми ње у пре ам бу ли Уста ва до да тој 2014. го ди не. Ау то ри ис ти чу да се ти ме 
под у пи ре ста тус ле тон ског у усло ви ма озбиљ не кон ку рен ци је два ја ка свет-
ска је зи ка иза ко јих сто ји ве ли ки еко ном ски по тен ци јал, ру ског и ен гле ског, 
али и ма њин ских је зи ка (ко ји се до жи вља ва ју као на сле ђе со вјет ске епо хе). 
Ле тон ски се на ла зи из над гра ни це од ми ли он го вор ни ка,19 али да он не би пао 
ис под те број ке и тако ушао у ред ма лих је зи ка, је дан о глав них ци ље ва др жав-
не је зич ке по ли ти ке је сте по ве ћа ње је зич ке ком пе тен ци је на ле тон ском међу 
го вор ни ци ма из ре да ма њи на.20

Три су ин сти ту ци је за ду же не за бри гу о ле тон ском је зи ку: 1) Цен тар за 
др жав ни је зик (осно ван 1992. при Ми ни стар ству прав де, a 2000. ње гов сек-
тор за сер ти фи ко ва ње сте пе на вла да ња др жав ним је зи ком пре ме штен је у 
над ле жност Ми ни стар ства про све те и на у ке; од 2009. при дру жен му је и 
цен тар за пре во ђе ње и тер ми но ло ги ју, в. http://vvc.gov.lt);21 2) Ко ми си ја за 
др жав ни је зик (осно ва на 2002. под па тро на том пред сед ни ка Ле то ни је, https://
www.pre si dent.lv/en/ac ti vi ti es/com mi si ons-and -co un cils/sta te-lan gu a ge-com mis-
sion);22 3) Аген ци ја за ле тон ски је зик (осно ва на 2003. у над ле жно сти ми ни стра 
про све те и на у ке, http://www.va lo da.lv .en /) са ци љем да про мо ви ше и ја ча ста-
тус и одр жи ви раз вој ле тон ског као др жав ног је зи ка и зва нич ног је зи ка Европ-
ске уни је.23

19 Од укуп но 1.950.000 ста нов ни ка Ле то ни је, њих 62% су Ле тон ци, 25,4% Ру си, 3,4% Бе-
ло ру си, 2,2% Укра јин ци, 2,1% По ља ци, 1,2 Ли тван ци, а 3,8% је оста лих на род но сти (по да ци 
из 2017. го ди не).

20 Са 18% 1989. го ди не, она је по ра сла на 63% 1995, и до сти гла 92% 2017. го ди не. Од осни-
ва ња На ци о нал не аген ци је за под у ча ва ње ле тон ском је зи ку кроз ин тен зив ну обу ку про шло 
је пре ко 100.000 по ла зни ка.

21 Глав ни за да так Цен тра је да над зи ре уса гла ше ност за ко на и про пи са у ве зи са упо тре-
бом зва нич ног је зи ка, и да те за ко не и про пи се пре во ди на је зи ке чла ни ца ЕУ. У свом са ста ву 
има не ко ли ко од се ка, из ме ђу оста лог и Од сек за кон тро лу је зи ка ко ји, осим над зор не уло ге, 
има и над ле жност да спро во ди ме ре за за шти ту пра ва и ин те ре са го вор ни ка зва нич ног је зи ка, 
те да ис тра жу је слу ча је ве кр ше ња За ко на о зва нич ном је зи ку и да про пи су је ад ми ни стра тив не 
ка зне пре ма про це ду ри пред ви ђе ној за ко ни ма и про пи си ма.

22 Ко ми си ја про у ча ва си ту а ци ју и да је пре по ру ке за ја ча ње ста ту са и да љи раз вој, иден-
ти фи ку је стра те шке прав це је зич ке по ли ти ке пу тем ис тра жи ва ња све о бу хват не ана ли зе си-
ту а ци је, над гле да при ме ну про гра ма др жав не је зич ке по ли ти ке и уче ству је у при ме ни од го-
ва ра ју ће ле ги сла ти ве.

23 За да ци Аген ци је су сле де ћи: а) да ана ли зи ра ста ње ле тон ског је зи ка и ди на ми ку со цио-
лин гви стич ких про це са; б) да по ве ћа ва кон ку рент ност ле тон ског у зе мљи и у све ту: 3) да пру-
жа по др шку ле тон ском у зе мљи и ино стран ству. Ау то ри ис ти чу да су ре дов на ис тра жи ва ња 
је зич ке си ту а ци је је ди ни на чин да се вред ну ју ре зул та ти је зич ке по ли ти ке и да се пла ни ра ју 
бу ду ће ак тив но сти. Ис тра жи ва ња и пра ће ње је зич ке си ту а ци је ко ја спро во ди Аген ци ја слу же 
као осно ва за што пре ци зни је де фи ни са ње нај хит ни јих за да та ка у при ме ни је зич ке по ли ти ке, 
крат ко роч не и ду го роч не. Про у ча ва ња је зич ке си ту а ци је у пе то го ди шњим ци клу си ма по ка зу ју 
на пре дак по стиг нут у при ме ни је зич ке по ли ти ке, као и глав не смет ње у при ме ни и про мо ви-
са њу кон ку рент но сти ле тон ског као зва нич ног др жав ног је зи ка. Глав не те ме су: је зич ка по ли-
ти ка у Ле то ни ји и ле тон ски у ЕУ; је зич ке ве шти не, упо тре ба је зи ка и је зич ка сре ди на у Ле то-
ни је; упо тре ба зва нич ног је зи ка у ве ћи ни јав них со ци о лин гви стич ких до ме на (цен трал на и 
ло кал на др жав на ад ми ни стра ци ја, про све та, ма сме ди ја, јав не слу жбе итд.); је зич ки ста во ви 
и је зич ко по на ша ње у дру штву; ле тон ски и гло ба ли за ци ја. Ре зул та ти се пу бли ку ју да би би ли 
ши ро ко до ступ ни. Осим то га, сва ке го ди не се, у ци љу по пу ла ри за ци је на уч них до стиг ну ћа 
на по љу со ци о лин гви сти ке и је зич ке по ли ти ке и ван уско струч них кру го ва, штам па књи га 
или ис тра жи ва ње на ту те му, а тај са др жај је на сај ту Аген ци је (www.va lo da.lt ) до сту пан и у 
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Де лат ност Ин сти ту та за л и  т в а н  с к и  је зик при ка за ла је Jo lan ta Zabar-
sKaItė (In sti tu te of the Lit hu a nian Lan gu a ge) у ре фе ра ту „How do es your in sti-
tu tion track lan gu a ge? The ca se of the In sti tu te of the Lit hu a nian Lan gu a ge” (стр. 
157–167, http://www.ef nil.or g/do cu ments/con fe ren ce-pu bli ca ti ons/man nhe im-2017/
EF NIL-Man nhe im-21-Za bar ska i te.pd f). Ка ко је ли тван ски је зик део ли тван ског 
иден ти те та, очу ва ње и ја ча ње је зи ка стра те шки је циљ ли тван ске др жа ве. 
Ин сти тут за ли тван ски је зик је 1939. го ди не (под име ном пр вог пред сед ни ка 
Ли тва ни је, Ан та на са Сме то не) из ра стао из лек си ко граф ског од се ка при Ака де-
ми ји на у ка, осно ва ног 1930. са за дат ком да из ра ди Реч ник ли тван ског је зи ка.24 
Од шест ин сти тут ских од се ка, ау тор ка се усред сре ди ла на оне ре ле вант не за 
пра ће ње мо дер ног раз во ја ли тван ског је зи ка: Од сек за стан дард ни је зик, Од сек 
за ге о лин гви сти ку, Од сек за со ци о лин гви сти ку, Од сек за тер ми но ло ги ју.25 

Оно што ау тор ка ви ди као за да так за XXI век26 је сте пра ће ње и пред ви-
ђа ње про ме на у обла сти се ман ти ке – у том ци љу Ин сти тут спро во ди но ва 
ис тра жи ва ња на по љу се ман тич ких про ме на. Дру га област је пра ће ње про-
ме на у пи сме но сти ђач ке/сту дент ске по пу ла ци је.27 Тре ћа област је пра ће ње 
и пред ви ђа ње про ме на у ди ја лек ти ма.28 Че твр та област је пра ће ње и вред но-
ва ње је зич ких ста во ва, чи ме се ба ви Од сек за со ци о лин гви сти ку (со вјет ско 
на сле ђе итд.). Пе то је пра ће ње и пла ни ра ње раз во ја тер ми но ло ги је, у че му 
Ин сти тут са ра ђу је са Др жав ном ко ми си јом за ли тван ски је зик.

Ва жну уло гу у пра ће њу је зи ка има ин фра струк ту ра. Ана ли за и вред но-
ва ње про ме на у ли тван ском је зи ку осла ња ју се на ба зу по да та ка ли тван ских 
нео ло ги за ма (http://na u ja zod zi ai.lk i .lt ) по ста вље ну 2011. го ди не (и дан да нас 
раз ви ја ну) у окви ру про јек та ME TA-NORD ко ји фи нан си ра ЕУ.29 Осим то га, 
LKI IS, нај ве ћа ин фор ма тич ка ин фра струк ту ра за ли тван ске је зич ке ре сур се 
(www.lki is.lki .lt), не пре ста но се ши ри и раз ви ја.30 Лин гви стич ка ин фра струк-
ту ра од ра жа ва про ме не у пра ће њу је зи ка и по др жа ва те про це се. За убу ду ће 

елек трон ском об ли ку, на ле тон ском (http://www.va lo da.lt /pe ti ju mi/so ci o lin gvi sti ka) и на ен гле-
ском је зи ку (http://www.va lo da.lv /en /re se arch/study-of-the-lin gu i stic-si tu a tion). 

24 Ње го вих 20 то мо ва, штам па них од 1941. до 2002. (пре ма гра ђи са ку пља ној од 1902. 
го ди не) на 22.000 стра ни ца са др же око по ла ми ли о на од ред ни ца и пре ко 11 ми ли о на ре чи 
тек ста (в. www.lkz.lit).

25 По стра ни је остао Од сек за бал тич ке је зи ке и оно ма сти ку као и Од сек за пи са но на-
сле ђе – не са мо ли тван ско већ и ру ско, ста ро ве рач ко и пољ ско (чи ји су но си о ци ли тван ски 
Та та ри).

26 Тра ди ци о нал не ви до ве бри ге о је зи ку (кроз про це се ко ди фи ка ци је, тј. опи си ва ње 
раз ли чи тих ва ри јан ти и би ра ње „нај бо ље”, на осно ву по ста вље них прин ци па) ау тор ка сма тра 
и да ље аде кват ним за по ље тер ми но ло ги је, је зич ке пи сме ност, као и за не ке обла сти јав не 
упо тре бе је зи ка – у че му Ин сти тут са ра ђу је са Др жав ном ко ми си јом за ли тван ски је зик. 

27 Због про ме на у ак це нат ском си сте му (опо зи ци ја ду ги : крат ки во ка ли – ко ја се пре ма 
ли тван ском пра во пи су бе ле жи – не ста је из го вор ног је зи ка), омла дин ска по пу ла ци ја че сто 
пра ви гре шке.

28 Од сек за ге о лин гви сти ку је спро вео обим ну сту ди ју о ста њу ди ја ле ка та у XXI ве ку 
(www.tar mes.lt). Од нос пре ма ди ја лек ти ма као дру штве ном и кул тур ном до бру од сли ка ва 
од лу ка Пар ла мен та да се 2013. про гла си го ди ном ди ја ле ка та.

29 Ба за је на ста ла у са рад њи са Ин сти ту том за ма те ма ти ку и ин фор ма ти ку Уни вер зи-
те та у Виљ ну су, а циљ јој је да пру жи си сте ма ти зо ва ну сли ку но ве лек си ке као не по сред ну 
ин фор ма ци ју ко ја се не мо же на ћи у дру гим лек си ко граф ским из во ри ма.

30 До сад је ди ги та ли зо ва но 11 те за у ру сних и дво је зич них реч ни ка, 5 ка та ло га раз ли чи-
тих је зич ких по да та ка, а ин те гри шу се и елек трон ске ба зе по да та ка о ди ја лек ти ма, пре зи ме ни ма, 
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се пла ни ра њен да љи раз вој у ви ду веб не та ре чи (зна че ња), уз ин те гри са ње 
ве ли ког Реч ни ка ли тван ског је зи ка и Реч ни ка стан дард ног ли тван ског је зи ка 
у ба зу нео ло ги за ма (ко ја би би ла по ве за на са се ман тич ким мре жа ма ен гле-
ског и фран цу ског је зи ка). То је са мо део на сто ја ња Ин сти ту та да сво ју уло гу 
у ана ли зи ра њу и пла ни ра њу упо тре бе је зи ка про ши ри на иден ти фи ко ва ње 
по тре ба за при ме ном је зи ка и на пру жа ње прак тич них пре по ру ка у дру штве-
ном, кул тур ном и по слов ном кон тек сту. 

Лин гви стич ку сли ку Ита  ли је да ла је Ce ci lia robustellI (Di par ti men ti 
di Stu di Lin gu i sti ci e Cul tu ra li, Università de gli Stu di di Mo de na e Reg gio Emi lia) 
у ре фе ра ту „Lan gu a ge po licy in Italy: the ro le of na ti o nal in sti tu ti ons” (стр. 169–181, 
http://www.ef nil.or g/do cu ments/con fe ren ce-pu bli ca ti ons/man nhe im-2017/EF NIL-
Man nhe im-22-Ro bu stel li.pd f ). На кон освр та на но ви ју исто ри ју раз во ја је зич-
ке по ли ти ке у Ита ли ји од ње ног ује ди ње ња 1861. го ди не до да нас,31 ау тор ка 
опи су је нај бит ни је еле мен те са вре ме не је зич ке по ли ти ке у тој зе мљи. Упр кос 
ве ли ком за ла га њу струч не јав но сти, на по ли тич кој сце ни је зич ка по ли ти ка 
не за у зи ма зна чај но ме сто.32 За ње но спро во ђе ње над ле жни су Ми ни стар ство 
ино стра них по сло ва (!), Ми ни стар ство про све те, Дру штво Дан те Але ги је ри 
и Ака де ми ја де ла Кру ска. На и ме, јав ност као нај зна чај ни ји за да так ви ди про-
мо ци ју ита ли јан ског је зи ка у ино стран ству, за тим за шти ту „исто риј ских” ма-
њин ских је зи ка, а на ро чи та па жња се по кла ња раз во ју „ја сног је зи ка”.33 Ау тор-
ка се на кра ју за др жа ла на уло зи ко ју чу ве на Ac ca de mia dellа Cru sca да нас34 

то по ни ми ма. Раз ви ја се ин тер фејс за јав ни при ступ овим ре сур си ма, а у ба зу се ин те гри шу и 
елек трон ске услу ге (е-обу ка, е-ка та лог, е-реч ник).

31 У но во фор ми ра ној др жа ви вла да ло је из ра зи то ша ре ни ло ло кал них је зи ка и пот пу но 
од су ство јед ног за јед нич ког: ка да је 1868. го ди не Ми ни стар ство про све те усво ји ло Ман цо ни јев 
пред лог да се као је дин стве ни је зик усво ји и да ље не гу је ак ту ел ни уче ни го вор гра да Фи рен-
це, њи ме се тад слу жи ло је два 2,5% ста нов ни штва. За то је про цес „ита ли ја ни за ци је” био дуг и 
му ко тр пан, па се од ви јао са про мен љи вим успе хом и бр зи ном, ма да су му дру штве не окол но сти 
(уну тра шње ми гра ци је, ин ду стри ја ли за ци ја, ур ба ни за ци ја, ад ми ни стра ци ја, вој на слу жба) и 
тех но ло шки раз вој (ра дио из ме ђу два ра та, те ле ви зи ја од 1954, по том и дру ги ма сов ни ме ди ји) 
углав ном ишли у при лог тј. по го до ва ли су уз ми ца њу ди ја ле ка та пред књи жев ним ита ли јан ским. 
Па ипак је пе де се тих го ди на ХХ ве ка са мо 36% ста нов ни штва под јед на ко до бро вла да ло и 
ло кал ним го во ром и ита ли јан ским, док је 64% ко ри сти ло ис кљу чи во свој ди ја ле кат. Чак ни 
син хро ни зо ва ним уво ђе њем оба ве зног шко ло ва ња до 14. го ди не и пот пу ним ис кљу че њем ди-
ја ле ка та из про свет ног си сте ма, ло кал ни го во ри ни су мо гли би ти по ти сну ти из жи во та, па је 
1979. Вла да ак том о сред њо школ ском про гра му до зво ли ла да се „узи ма ју у об зир раз ли чи те 
тра ди ци је и је зич ки ре сур си”. Да нас упо тре ба ло кал ног го во ра ви ше ни је знак не пи сме но сти 
– ве ћи на го вор ни ка ла ко пре ла зе са ди ја лек та на ита ли јан ски, не гу ју ћи та ко сво је вр сни об лик 
би лин гви зма.

32 Отуд и па ра докс да ита ли јан ски у Уста ву још увек не фи гу ри ра као др жав ни је зик у Ита-
ли ји, иа ко се по ми ње у За ко ну о ма њин ским је зи ци ма из 1999. Рас пра ва о овој те ми не дав но је 
ак ту е ли зо ва на, де ли мич но и у ве зи са уло гом ита ли јан ског као јед ног од зва нич них је зи ка ЕУ.

33 Бри га за ја сну и тран спа рент ну ко му ни ка ци ју огле да се у ор га ни зо ва њу кур се ва за 
обу ку ад ми ни стра тив них рад ни ка, Ко дек су о сти лу пи са не ко му ни ка ци је за ад ми ни стра тив ну 
упо тре бу (1993), Ди рек ти ви о по јед но ста вље њу ад ми ни стра тив ног је зи ка (2002) итд., укљу чу-
ју ћи ту и озбиљ но ан га жо ва ње Ака де ми је де ла Кру ска.

34 Осно ва на 1582–1583. го ди не са ци љем да нор ми ра књи жев ни је зик на осно ву де ла Дан-
теа, Пе трар ке и Бо ка ча, Ака де ми ја је ета бли ра на чу ве ним реч ни ком из 1612. (на кнад на из да ња 
1623, 1691, 1729–1738), да ље до пу ња ва ним но вим ре чи ма по де сним за књи жев ну упо тре бу – све 
до 1923. го ди не, ка да је са до ла ском фа ши ста на власт об у ста вљен рад на реч ни ку и ње го во 
пу бли ко ва ње. Тек 1965. по кре нут је про је кат из ра де но вог реч ни ка, на но вим прин ци пи ма: да 



има у про у ча ва њу гра ма ти ке, пра во пи са, нео ло ги за ма и исто ри је ита ли јан-
ског је зи ка.

Не дав но је у Ака де ми ји по кре нут но ви про је кат, ди на мич ки реч ник са-
вре ме ног ита ли јан ског Vo ca bo la rio di na mi co del l’i ta li a no mo der no (Vo DIM).35 
Ака де ми ја је за др жа ла свој из вор ни про фил удру же ња ис так ну тих струч-
ња ка ко ји се ба ве опи си ва њем и про мо ви са њем ис тра жи ва ња ита ли јан ског 
је зи ка, са мо ви ше ни је та ко пу ри стич ки на стро је на као не кад. Ак тив на је у 
ме ђу на род ној на уч ној са рад њи, ко му ни ка ци ји са европ ским ин сти ту ци ја ма 
(је дан је од осни ва ча ЕФ НИЛ-а), а на ро чи то у ор га ни зо ва њу на уч них ску по ва, 
по др шци цен три ма за про у ча ва ње ита ли јан ске фи ло ло ги је, лек си ко гра фи је 
и гра ма ти ке. У окви ру ње ног цен тра за са ве то ва ње о са вре ме ном ита ли јан ском 
је зи ку (Cen tro di Con su len za del la lin gua ita li a na con tem po ra nea, CLIC, осно ва-
ног 2001), го ди шње се од го во ри на ви ше хи ља да по ста вље них пи та ња. Иа ко 
не ма ни зва нич ну уло гу ни ти зва нич ну од го вор ност за ита ли јан ски је зик, 
Ака де ми ја де ла Кру ска пред ста вља не за ви сно са ве то дав но те ло од ве ли ког 
ау то ри те та. 

Је зич ку си ту а ци ју у Б у  г а р  с к о ј  при ка за ла је Sve tla Koeva (In sti tu te 
for Bul ga rian Lan gu a ge, Bul ga rian Aca demy of Sci en ces) у ре фе ра ту „The lan-
gu a ge si tu ta tion in Bul ga ria” (стр. 183–192, http://www.ef nil.or g/do cu ments/con-
fe ren ce-pu bli ca ti ons/man nhe im-2017/EF NIL-Man nhe im-23-Ko e va.pd f ), ко ји се 
пре те жно осла ња на ста ти стич ке по дат ке са број ним ре фе рен ца ма на сај то ве 
на ко ји ма се они на ла зе. Бу гар ски је је ди ни зва нич ни је зик у зе мљи, и ма тер-
њи је зик пре ко 85% ста нов ни штва; сле де тур ски (9,1%) и ром ски (4,2%), а за 
оста ле се по да ци не да ју. Та бе лар но је при ка зан рас по ред го вор ни ка та три 
је зи ка по ре ги о ни ма ове зе мље, пре ма по пи су из 2011. Сле ди по гла вље о ди-
на ми ци те је зич ке ра зно вр сно сти (у те о риј ским окви ри ма ко је су по ста ви ли 
Грин берг 1956. и Ли бер сон 1981), са та бе лар ним при ка зом по да та ка за по след-
њих 120 го ди на. Да ље се ау тор ка ба ви је зи ком ме ди ја,36 као и бу гар ским на 
ин тер не ту, по себ но на Ви ки пе ди ји где он (са око 240.000 чла на ка у фе бру а ру 
2018) за у зи ма 36. ме сто ме ђу укуп но 285 је зи ка. На кра ју је дат осврт на бу-
гар ски је зик у обра зо ва њу, где је он оба ве зан на свим ни во и ма, од пред школ-
ског до уни вер зи тет ског.37 Ау тор ка за кљу чу је да, и по ред знат ног раз ви ја ња 
елек трон ских је зич ких ре сур са (реч ни ка, кор пу са, лек сич ких ба за по да та ка 
http://ibl.bas.bg/re sur si) то ком по след ње де це ни је, они и да ље ни су до вољ но 

се до ку мен ту је на ста нак и раз вој на ци о нал ног је зи ка а не, као ра ни је, да се пред ста ви иза бра-
ни ка нон чи стог је зи ка и ис прав ног пи са ња. Из фи нан сиј ских раз ло га овај про је кат је убр зо 
пре то чен у дру ги, реч ник сред њо ве ков ног ита ли јан ског.

35 В. www.ac ca de mi a del lac ru sca.it /it /even ti/cru sca-tor na-vo ca bo la rio-les si co gra fia-di na mi ca-
del li ta li a no-post-uni ta rio.

36 Фо ку си ра се на ути цај стра них је зи ка, пр вен стве но ен гле ског, на са вре ме ни бу гар ски 
то ком по след њих 30-ак го ди на, и ис ти че да се на ра ди ју и те ле ви зи ји не по кла ња до вољ на 
па жња лек тор ским слу жба ма. 

37 По том се де таљ но ана ли зи ра ју по да ци, из не ко ли ко го ди на, о успе ху бу гар ских ђа ка 
на те сто ви ма PI SA и PIRLS (Pro gress in in ter na ti o nal re a ding li te racy study), и ко мен та ри шу 
за кључ ци ко ји се из тих број ки мо гу из ве сти. Kао смер ни ца за по бољ ша ње, ина че со лид не 
си ту а ци је (нпр. на те сти ра њу 2016. го ди не бу гар ски че твр та ци су за у зе ли 14. ме сто у кон ку-
рен ци ји 50 др жа ва) ви ди се по ве ћа ње оби ма на ста ве бу гар ског је зи ка у шко ла ма и уво ђе ње у 
на ста ву је зич ких тех но ло ги ја ка ква је нпр. си стем уче ња је зи ка уз по моћ ком пју те ра CALL 
(Com pu ter-as si sted lan gu a ge le ar ning).
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ква ли тет ни и број ни за раз вој од го ва ра ју ћих тех но ло ги ја ну жних да по др же 
раз вој бу гар ског дру штва. 

Де лат ност ин сти ту ци ја за хо ланд ски је зик опи са ли су Hans bennIs и 
Jo han Van hoorde (Ne der land se Ta a lu nie) у ре фе ра ту „Dif fe rent co un tri es, one 
lan gu a ge – an in te gra ted lan gu a ge po licy: lan gu a ge po licy in the Dutch lan gu a ge 
area and the ro le of the Ta a lu nie” (стр. 193–199, http://www.ef nil.or g/do cu ments/
con fe ren ce-pu bli ca ti ons/man nhe im-2017/EF NIL-Man nhe im-24-Ben nis-Van Ho or de.
pdf ). По сле освр та на број ке ве за не за хо ланд ски је зик,38 ау то ри ис ти чу да 
хо ланд ска је зич ка по ли ти ка по ла зи од ста ва да је хо ланд ски је зик у здра вом 
ста њу. Ни ка да до сад ни је би ло то ли ко мно го ак тив но сти и ства ра ла штва на 
хо ланд ском је зи ку, ка ко го вор ном та ко и пи са ном, са до сад не за бе ле же ним 
ша ре ни лом те ма из дру штве ног жи во та, зна ња и ра зних сек то ра људ ске ак тив-
но сти.39 Да кле, сма тра се да хо ланд ски је зик ни је уоп ште угро жен, ни ти је у 
де фан зив ном по ло жа ју, већ је то здрав је зик у дру штву ко је се убр за но ме ња, 
спо со бан да се адап ти ра у усло ви ма не пре ста них про ме на.

По том ау то ри пред ста вља ју две глав не ин сти ту ци је за ду же не за је зич-
ко пла ни ра ње и је зич ку по ли ти ку, чи ја је струк ту ра и по де ла ин ге рен ци ја 
усло вље на ра ци о нал ним ста вом пре ма по тре ба ма овог плу ри цен трич ног је-
зи ка. Пр вен стве но на по ли тич ком ни воу то је Је зич ка уни ја (http://over.ta a lu nie.
or g /dutch-lan gu a ge-union), ме ђу вла ди на ор га ни за ци ја осно ва на 1980. го ди не 
спо ра зу мом Кра ље ви на Хо лан ди је и Бел ги је, са ци љем да об је ди ни је зич ку 
за јед ни цу у Хо лан ди ји и хо ланд ски го во ре ћу за јед ни цу у Бе ли ги ји, а под 
над ле жно ћу два пар ла мен та, хо ланд ског и фла ман ског.40 Ти ме су се обе др жа-
ве од ре кле де ла свог су ве ре ни те та ко ји се од но си на област је зи ка, и пре не ле 
га на Уни ју (нпр. Уни ја је је ди на над ле жна за зва нич ни пра во пис). На ин-
фра струк тур ном ни воу, над ле жна уста но ва је Ин сти тут за хо ланд ски је зик 
(http://ivdnt.org/the-dutch-lan gu a ge-in sti tu te), на стао тран сфор ма ци јом пре ђа-
шњег Ин сти ту та за хо ланд ску лек си ко гра фи ју, та ко да са др жи не са мо реч-
ни ке и кор пу се тек сто ва већ и дру ге је зич ке ре сур се као што су тер ми но ло-
шки по да ци, гра ма ти ке и је зич ка ору ђа ка кви су PAR SERS, NA MED-EN TITY 
RE COG NI TION и сл. Ин сти тут је не за ви сан прав ни ен ти тет (сме штен у Лај-
де ну и у Лу ве ну, кам пус Ан твер пен), а не по сред но је од го во ран ко ми те ту 
ми ни ста ра Уни је.41 

Уни ја и Ин сти тут те сно са ра ђу ју и ме ђу соб но42 и са дру ги ма (нпр. на-
уч на уста но ва Ме ер тенс ин сти тут из Ам стер да ма, Уни вер зи тет у Ген ту), са 

38 Са око 24 ми ли о на го вор ни ка у Хо лан ди ји, бел гиј ској по кра ји ни Флан дри ји, на Су-
ри на му и још не ким Ка рип ским остр ви ма, хо ланд ски је „сред ње ве ли ки” је зик: че тр де се ти је 
на све ту, осми у ЕУ и тре ћи гер ман ски (по сле ен гле ског и не мач ког). Око 1.250.000 љу ди учи 
хо ланд ски као дру ги је зик, од то га 100.000 су од ра сли, а око 400.000 су ђа ци у шко ла ма су сед-
них др жа ва; сту ди ра га око 30.000 сту де на та на фа кул те ти ма у 40 зе ма ља све та.

39 Тврд ња се ба зи ра на ис тра жи ва њу о ста њу хо ланд ског је зи ка ко је је 2017. спро ве ла 
гру па ис тра жи ва ча са Ме ер тенс ин сти ту та у Ам стер да му и Уни вер зи те та у Ген ту.

40 У фе де рал ној др жа ви Бел ги ји, пи та ња је зи ка и кул ту ре су у ис кљу чи вој над ле жно сти 
је зич ких за јед ни ца.

41 Од ње ног бу џе та од око 10 ми ли о на евра, ко ји хо ланд ска вла да фи нан си ра са две тре-
ћи не а флан дриј ска са јед ном, око пе ти не сред ста ва од ла зи на Ин сти тут.

42 Ва жни про из во ди на ста ли из са рад ње Ин сти ту та и Уни је су (ди ги тал ни) пра во пи сни 
реч ник хо ланд ског (тзв. „зе ле на књи га”), на уч на гра ма ти ка ко ја је део Ta al por tal-a, оп шта 
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ци љем да сво зна ње, ре сур си и ала ти раз ви је ни за хо ланд ски је зик бу ду 
до ступ ни свим ко ри сни ци ма, и у на уч не свр хе и за да љи раз вој „тр жи шта” 
хо ланд ског је зи ка, у зе мљи и ино стран ству.

Си ту а ци јом са ф р а н  ц у  с к и м  је зи ком ба ве се два ау то ра: Nat ha lie 
marchal (Ser vi ce da la lan gue françaisе, Bru xel les) у ре фе ра ту „Les dis po si tifs 
de co opéra tion lin gu i sti que dans l’e spa ce fran cop ho ne” (стр. 201–211, http://www.
ef nil.or g/do cu ments/con fe ren ce-pu bli ca ti ons/man nhe im-2017/EF NIL-Man nhe im-
25-Mar chal.pdf ), и Jean-François baldI (Déléga tion généra le à la lan gue française 
et aux lan gu es de Fran ce) у ре фе ра ту „En Fran ce, un dro it et une in sti tu ti ons au 
ser vi ce de la po li ti que lin gu sti que” (стр. 213–219, http://www.ef nil.or g/do cu ments/
con fe ren ce-pu bli ca ti ons/man nhe im-2017/EF NIL-Man nhe im-26-Bal di.pdf ). На кон 
ски ци ра ња исто риј ског и по ли тич ког окви ра у ко ме да нас, као на сле ђе фран-
цу ске ко ло ни јал не про шло сти, по сто ји фран ко фо ни ја,43 као и освр та на спе ци-
фич ност фран цу ског у од но су на дру ге свет ске је зи ке,44 пр ва ау тор ка опи су је 
де лат ност две глав не ор га ни за ци је на тлу фран ко фо ни је: OIF (l’ Or ga ni sa tion 
In ter na ti o na le de la Fran cop ho nie) и OPA LE (Or ga ni smes Fran cop ho nes de Po li ti que 
et d’A me na ge ment Lin gu i sti qu es). OIF је осно ва на 2005, да нас има 84 чла ни це 
(58 чла но ва и 26 по сма тра ча), а ви ше не го је зи ком ба ви се ге о по ли тич ким пи-
та њи ма и на ро чи то по др жа ва њем ви со ког обра зо ва ња и на у ке пу тем Agen cie 
Uni ver si ta i re de la Fran cop ho nie. OPA LE су 1991. го ди не осно ва ле че ти ри тзв. 
„се вер не” фран цу ске зе мље: Фран цу ска, ка над ски Кве бек, фран цу ски део 
Швај цар ске и фран цу ски део Бел ги је, ко је су пред ста вље не раз ли чи тим те-
ли ма, док OIF има ста тус по сма тра ча. Ор га ни за ци ја је из ра зи то ори јен ти-
са на на пи та ња је зич ке по ли ти ке: осим за јед нич ке ре фор ме пра во пи са спро-
ве де не (не баш у пот пу но сти) то ком по след ње де це ни је про шлог ве ка, зе мље 
чла ни це са ра ђу ју на за да ци ма као што су: па ри ра ње гло бал ном иза зо ву 
ен гле ског, обез бе ђи ва ње ме ста фран цу ског у ин фор ма ти ци и тех ни ци, из ра да 
за јед нич ке тер ми но ло ги је, жен ски на зи ви за ни ма ња, не де љи фран цу ског 
је зи ка и фран ко фо ни је (око 20. мар та), а на го ди шњим кон фе рен ци ја ма за јед-
нич ки се до но се ре зо лу ци је (нпр. о ја сном је зи ку, ра зу мљи во сти тех нич ких 
и ад мин стра тив них тек сто ва, ути ца ју ди ги тал них тех ни ка на је зик, је зич кој 

гра ма ти ка по пу лар не на ме не, је зич ки са вет ник у ви ду веб сер ви са Ta a la dvi es.ne t , ра зни дво-
је зич ни реч ни ци (од арап ског и ин до не жан ског до ско ро свих европ ских је зи ка, за кључ но са 
фин ским и хр ват ским). Јед но је зич ке лек си ко граф ске из во ре чи не исто риј ски реч ни ци раз ли-
чи тих пе ри о да, од нај ста ри јих до ку ме на та до да нас. Сви су они ди ги та ли зо ва ни и ин те гри са ни 
у јед ну лек сич ку ба зу, тзв. Ge in te gre er de Ta al bank („ин те гри са на је зич ка бан ка”).

43 У до ме ну лин гви сти ке она се по сма тра као скуп свих го вор ни ка фран цу ског је зи ка: 
да нас их је око 274 ми ли о на (про јек ци ја за 2050. је чак 500 ми ли о на, од то га 12% у Евро пи, 85% 
у Афри ци), у 32 зе мље где је фран цу ски (сам или уз још не ки) слу жбе ни је зик (ово су број ке 
из на ред ног ре фе ра та, стр. 218–219). У до ме ну ге о по ли ти ке и ди пло ма ти је фран ко фо ни ја је 
још ши ри по јам: то су зе мље и ре ги о ни у ко ји ма је фран цу ски lin gua fran ca или не ки од је зи ка 
у упо тре би, као и они где је до ста го вор ни ка фран ко фо но или где је при су тан зна ча јан ути цај 
фран цу ске кул ту ре.

44 За раз ли ку од из ра зи то по ли цен трич них (плу ри цен трич них) је зи ка ка кви су дру ги 
европ ски је зи ци ко ји су се про ши ри ли на ви ше кон ти не на та (ен гле ски, шпан ски, пор ту гал ски), 
фран цу ски је и да ље из ра зи то цен тра ли зо ван: Фран цу ска је епи цен тар је зич ких ино ва ци ја 
та ко да го вор ни ци ван ма ти це осе ћа ју не си гур ност при упо тре би је зи ка, што је ствар тра ди-
ци је усло вље не чвр стом ко ди фи ка ци јом још у XVI ве ку. Ова си ту а ци ја се тек у нај но ви је 
вре ме по ла ко ме ња. 

196



ин те гра ци ји ми гра на та). Пла ни ра се про ши ре ње са рад ње са „ју жним” фран-
ко фо ним зе мља ма, евен ту ал но и фор ми ра ње за јед нич ког те ла ко јим би се 
је дин ство фран цу ског је зи ка одр жа ва ло исто вре ме но са рав но те жом из ме ђу, 
с јед не стра не ње го ве рас ту ће по ли цен трич но сти и раз ли чи то сти, и с дру ге 
екс трем ног нор ми ра ња и цен тра ли за ци је под ка пом Ака де ми је. 

Дру ги ре фе рат ба ви се за кон ском ре гу ла ти вом и ин сти ту ци ја ма у слу-
жби је зич ке по ли ти ке. Устав (у чла ну 2) про пи су је да је „је зик Ре пу бли ке 
фран цу ски”, те да је он обе леж је су ве ре ни те та – исто као што су то за ста ва, 
хим на итд. Упо ре до са овим уни тар ним и цен тра ли стич ким кон цеп том фран-
цу ског је зи ка, Устав (у чла ну 75, уве де ном тек 23. ју ла 2008) пре по зна је и оне 
ре ги о нал не је зи ке ко ји чи не не де љи во на сле ђе Фран цу ске: ок си тан ски/про-
ван сал ски, ба скиј ски, бре тон ски – не као те ри то ри јал но огра ни че не већ у 
упо тре би у це лој Фран цу ској. Тре ћи устав ни стуб је зич ке по ли ти ке је сте 
фран ко фо ни ја, пре по зна та та ко ђе тек ре ви зи јом Уста ва од 23. ју ла 2008., чла-
ном 87: „Фран цу ска Ре пу бли ка уче ству је у раз во ју со ли дар но сти и са рад ње 
из ме ђу др жа ва и на ро да са фран цу ским на сле ђем”. 

Те ло за ду же но за при ме ну ових на че ла је сте DGLFLF (Déléga tion généra le 
à la Lan gue française et aux lan gu es de Fran ce), чи ји су основ ни ци ље ви да: 1) 
га ран ту је упо тре бу фран цу ског је зи ка у дру штву; 2) обез бе ди да фран цу ски 
бу де мо де ран и ино ва ти ван је зик, ко ји пра ти но ви не у на у ци, тех но ло ги ји и 
дру штву (ства ра ње но вих ре чи за но ве пој мо ве); 3) ста вља ди ги тал не тех-
но ло ги је у слу жбу фран цу ског је зи ка (нпр. упо тре ба фран цу ске та ста ту ре); 
4) раз ви ја свест о зна ча ју упо тре бе фран цу ског у зе мљи и у све ту (не де ља фран-
ко фи ни је, дан фран цу ског је зи ка у ме ди ји ма – те ма ни је са мо пра вил ност 
го во ра, већ је фо кус на је зи ку, ње го вој исто ри ји, раз во ју, бу дућ но сти); 5) пра-
ти је зич ке прак се у зе мљи пре ко оп сер ва то ри је је зич ких прак си (Ob ser va to i re 
des pra ti qu es lin gu i sti qu es – да је ин фор ма ци је о ста њу је зи ка у Фран цу ској, 
из да је ча со пис Lan gu es et cité итд.); 6) под сти че упо тре бу ре ги о нал них је зи-
ка у дру штву, у јав ном про сто ру, у ди ги тал ној сфе ри, у на ста ви, у кул ту ри 
и умет но сти – што је бит но ка да се има у ви ду да Фран цу ска ни је пот пи сник 
Евр оп ске по ве ље о ре ги о нал ним или ма њин ским је зи ци ма. Иза зо ви ко ји се 
по ста вља лу пред DGLFLF су сле де ћи: 1) уло га и зна чај на ци о нал не је зич ке 
по ли ти ке у све тлу ин тер на ци о на ли за ци је и де ма те ри ја ли за ци је зна ња; 2) 
„брег зит” (уз прет по став ку да се на ру ши при мат ен гле ског); 3) бу дућ ност 
фран цу ског у Афри ци (в. нап. 43); 4) ак ци о ни план за ин сти ту ци о на ли за ци ју 
фран ко фо ни је. 

Је зи ци ма и је зич ком по ли ти ком у Не мач кој ба ве се Astrid adler и 
Ra hel beyer (In sti tu te for the Ger man Lan gu a ge) у ре фе ра ту „Lan gu a ges and 
lan gu a ge po li ci es in Ger many / Sprac hen und Sprac hen po li tik in De utschland” 
(стр. 221–242, http://www.ef nil.or g/do cu ments/con fe ren ce-pu bli ca ti ons/man nhe im- 
2017/EF NIL-Man nhe im-27-Adler-Beyer.pdf). Овај ре фе рат је је дан од нај оп шир-
ни јих у збор ни ку, и ве о ма до бро до ку мен то ван ре зул та ти ма не ко ли ко но ви-
јих ис тра жи ва ња (пре те жно Ин сти ту та за не мач ки је зик, IDS).45 У Не мач кој 
је не мач ки не са мо је ди ни др жав ни је зик у слу жбе ној и јав ној упо тре би у свим 

45 Нпр. цео је дан сег мент по све ћен је за ни мљи вом раз ма тра њу до ме та и не до ста та ка 
– са мог пи та ња, а он да и од го во ра – до би је них на пи та ње по ста вље но (пр ви пут по сле 1939.) 
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до ме ни ма, већ и је ди ни ма тер њи је зик за не што пре ко 90% ста нов ни штва. 
Ау тох то ни ма њин ски је зи ци су дан ски, фри зиј ски, лу жич ко срп ски и ром ски, 
а ре ги о нал ни је зик је до њо не мач ки (у се вер ним по кра ји на ма, где се њи ме, 
пре ма ис тра жи ва њу IDS-а, ком пе тент но слу жи око 1/3 ста нов ни штва).46 Је-
зич кој ра зно ли ко сти то ком по след њих по ла ве ка бит но до при но се ими гран-
ти, ра ни ји „га стар бај те ри” с ју га Евро пе и нај но ви ји са Бли ског и Сред њег 
Ис то ка и из Афри ке. По сто ји и не мач ко-ру ска дво је зич ност (као ре зул тат 
ре па три ја ци је Не ма ца из Со вјет ског Са ве за). Пре ма зва нич ној ста ти сти ци, 
пре ко 18 ми ли о на љу ди у Не мач кој има усе ље нич ко по ре кло. Не мач ки је зик 
се не по ми ње у Уста ву, ни ти у би ло ком за ко ну ви шег ран га на фе де рал ном 
ни воу, већ са мо у не ким по моћ ним за ко ни ма по кра јин ског ран га ко ји га екс-
пли ци те на во де као је зик ад ми ни стра ци је и суд ства. Са дру ге стра не, ма њин-
ски је зи ци, од но сно ма њи не ко је го во ре ау тох то ним ма њин ским је зи ци ма, 
ве о ма су за шти ће не за ко ном.47 

Зва нич на ре гу ла ти ва по сто ји у пла ни ра њу кор пу са, на ро чи то у обла сти 
пра во пи са. На кон ре фор ме 1996. го ди не, и рас пра ва ко је су усле ди ле (уз 
до пу не 2004, 2006, 2011, 2017), Стал на кон фе рен ци ја ми ни ста ра про све те и 
кул ту ре свих по кра ји на, уста но ви ла је Са вет за не мач ки пра во пис (Rat für 
de utsche Rechtschre i bung), над на ци о нал но те ло од 41 чла на из 7 зе ма ља и ре-
ги о на,48 чи је су од лу ке оба ве зу ју ће у школ ству и слу жбе ној упо тре би. Оста ли 
аспек ти је зи ка (гра ма ти ка, лек си ка, нео ло ги зми итд.) ни су пред мет за кон ских 
од ред би ни на ком ни воу. За кон ска ре гу ла ти ва по сто ји са мо у до ме ну усва-
ја ња не мач ког је зи ка од стра не усе ље ни ка из евр оп ских и дру гих зе ма ља у 
кон тек сту њи хо ве ин те гра ци је.49 По моћ ни за ко ни тре ти ра ју и пи та ња за ви-
чај них је зи ка (до пун ска на ста ва и сл.) али не на са ве зном већ са мо на по кра-
јин ском ни воу. Укуп но узев, је зич ка по ли ти ка пре ма ау тох то ним ма њин ским 
је зи ци ма ори јен ти са на је на њи хо во про мо ви са ња, док се она у ве зи са алох-
то ним или но вим ма њи на ма (тј. ими гран ти ма) фо ку си ра на њи хо во овла да-

на по пи су ста нов ни штва из 2017. го ди не: „Ко јим се је зи ком пре вас ход но го во ри у ва шем до-
ма ћин ству?”.

46 Ди ја лек ти су ина че у од у ми ра њу (иду ћи од ста ри јих ге не ра ци ја пре ма мла ђи ма) а оно 
што оп ста је је су тзв. ре ги о лек ти, тј. ва ри јан те књи жев ног је зи ка чи ји се из го вор од ли ку је 
раз ли чи тим ло кал ним фо но ло ги ја ма. Не ка да шња „уну тра шња ви ше је зич ност” (нем. In ne re 
Me hr sprac hig ke it, за пра во ди гло си ја) од 1970-их усту па пред јед но ва ри јант но шћу (нем. 
monovarietäre Kom pe tenz). Пра ву ви ше је зич ност чи ни пре сти жно вла да ње бар још јед ним европ-
ским је зи ком, у но ви је вре ме ен гле ским, а још од сре ди не ХХ ве ка и фран цу ским (из вор но, 
би ла је то ме ра фран цу ско-не мач ког по ми ре ња).

47 Сход но прин ци пу те ри то ри јал но сти и кул тур ног су ве ре ни те та по кра ји на, нпр. у Шле-
звиг-Хол штај ну је по кра јин ским за ко ном од 2004. до зво ље на упо тре ба фри зиј ског у ло кал ној 
вла сти и у јав ном про сто ру. На са ве зном ни воу из два ја се са мо јед на ма њи на, Лу жич ки Ср би, 
ко ји ма се га ран ту је упо тре ба њи хо вог је зи ка у суд ству у ре ги о ни ма са лу жич ким ста нов-
ни штвом.

48 Не мач ка има 18 пред став ни ка, Ау стри ја 9, Швај цар ска 9, по је дан је из Лих тен штај-
на, Ју жног Ти ро ла и не мач ке за јед ни це у Бел ги ји, плус је дан по сма трач без пра ва гла са из 
Лук сем бур га и пред се да ва ју ћи. Чла но ви по ти чу из ра зних стру ка ве за них за је зик (про све та, 
из да ва штво, но ви нар ство, на у ка – од то га су два из Ин сти ту туа за не мач ки је зик у Ман хај му, 
где је Са ве ту и се ди ште у ком се са ста је два пут го ди шње, в. www.rechtschre i brat.com). 

49 Ин ди ка тив но за не при ко сно ве ни по ло жај не мач ког је и то што кон крет ни члан 43, став 3 
За ко на о до се ља ва њу (Zu wan de rung sge setz), не на во ди име је зи ка ко јим усе ље ни ци тре ба да 
овла да ју.
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ва ње не мач ким је зи ком. Ау тор ке на кра ју по дроб ни је при ка зу ју не ко ли ко 
ре пре зен та тив них сту ди ја о је зи ку и ста во ви ма пре ма је зи ку, све но ви јег 
да ту ма (из 2008, 2010, 2016. го ди не). 

Си ту а ци јом на И с л а н  д у  ба ве се чак два ау то ра: Ari Páll KrIstInsson 
(Árni Magnússon In sti tu te for Ice lan dic Stu di es) у ре фе ра ту „Na ti o nal lan gu a ge 
po licy and plan ning in Ice land – aims and in sti tu ti o nal ac ti vi ti es” (стр. 243–249, 
http://www.ef nil.or g/do cu ments/con fe ren ce-pu bli ca ti ons/man nhe im-2017/EF NIL-
Man nhe im-28-Kri stin sson.pdf ) и Gu ðrún Kvaran (Ice lan dic Lan gu a ge Co un cil) 
у ре фе ра ту „The Ice lan dic Lan gu a ge Co un cil: past, pre sent and fu tu re” (стр. 251– 
258, http://www.ef nil.or g/do cu ments/con fe ren ce-pu bli ca ti ons/man nhe im-2017/
EF NIL-Man nhe im-29-Kva ran.pdf ). Пр ви ау тор да је и оп шти пре глед исланд-
ских је зич ких при ли ка и оцр та ва не ке од њи хо вих осо бе но сти,50 ме ђу ко ји ма 
по себ но ме сто за у зи ма из ра зи ти пу ри зам (гра ма тич ки, пра во пи сни и лек сич-
ки) ко ји се огле да и у ма сов ном за ни ма њу свих сло је ва ста нов ни штва за је зич ка 
пи та ња.51 Као на уч на уста но ва, Ин сти тут „Ар ни Маг ну сон” те сно са ра ђу је 
са Исланд ским уни вер зи те том, а исто вре ме но се ба ви ши ре њем зна ња о 
исланд ском је зи ку, ја ча њем и очу ва њем ње го вог усме ног и пи са ног из ра за, 
пру жа њем са ве та о упо тре би је зи ка (на ро чи то тер ми на и нео ло ги за ма), а по-
себ но се тру ди да ње го ви збир ке и ре сур си бу ду до ступ ни ши ро кој пу бли ци 
у зе мљи и ино стран ству.52 Кри стин сон за кљу чу је да се Ин сти тут ба ви пла-
ни ра њем кор пу са, ис пу ња ва ју ћи та ко свој део по сла у окви ру по де ле за да та ка 
са Са ве том за исланд ски је зик, над ле жним за де ло ва ње на по љу пла ни ра ња 
ста ту са. 

Дру га ау тор ка се на до ве зу је на прет ход но из ла га ње та ко што опи су је 
ка ко је за ко ном из 2006. го ди не (ко ме су прет хо ди ли пар њих из 1985, 1990) 
спро ве де на ве ли ка ре кон струк ци ја ин сти ту ци ја и те ла за ду же них за бри гу 
о исланд ском је зи ку: Ин сти ту та за исланд ски је зик (осно ва ног 1946, са за дат-
ком из ра де Уни вер зи тет ског реч ни ка, за пра во исто риј ског, уз оба ве зу са-
ста вља ња збир ки нео ло ги за ма) и Са ве та за исланд ски је зик (осно ва ног 1964, 
чи је чла но ве – на пред лог ра зних ин сти ту ци ја и удру же ња – име ну је Ми ни-
стар ство пр о све те) за ду же ног да ко ор ди ни ра рад ко ми те та за тер ми но ло ги-
је и њи хо вих ко ри сни ка. Са вет од 2006. пру жа Вла ди са ве то дав не услу ге из 
обла сти исланд ског је зи ка; Ми ни стар ству пр о све те и Ми ни стар ству кул ту ре 
да је пре по ру ке у ве зи је зич ке по ли ти ке; из да је го ди шње из ве шта је о ста њу 

50 Нпр. Исланд је рет ка зе мља без ин ди ге них ма њин ских је зи ка (осим зна ков ног, ко јим 
се слу жи око 300 љу ди), та ко да је исланд ски је ди ни слу жбе ни је зик; исланд ски не ма ди ја ле-
ка та не го са мо два вр ло слич на ва ри је те та, се вер ни и ју жни (али у ди ја спо ри се ва ри је те ти 
ите ка као раз ли ку ју); за са мо по след њих 20-ак го ди на, осим ен гле ског, у јав ну упо тре бу ула-
зе и пољ ски, ле тон ски, фи ли пин ски и тај ланд ски, као је зи ци нај број ни јих гру па ими гра на та 
(чи ји је удео у укуп ној по пу ла ци ји за то вре ме по рас тао са 2% на 10%); и по ред сво је вре ме ног 
сто по стот ног успе ха у „чи шће њу” је зи ка од да ни за ма (рас про стра ње них на кон пет ве ко ва 
дан ске вла да ви не Ислан дом), да нас се исланд ски те шко од у пи ре на ди ра њу ен гле ског, на ро-
чи то у обла сти туриз ма, тр го ви не и сл., као и у ви со ком обра зо ва њу.

51 Сми шља њем нео ло ги за ма ба ве се и по је ди ни ци, ма да чи та ве гру пе пре во ди ла ца и 
не ко ли ко ко ми те та за тер ми но ло ги ју си сте мат ски ра де на из град њи до ма ће тер ми но ло ги је у 
свим обла сти ма – са по себ ном бри гом за фи то ни ми ју и их ти о ни ми ју.

52 Исланд ска вла да и Пар ла мент на ме ни ли су зна чај на сред ства за уна пре ђе ње је зич ких 
тех но ло ги ја у пе ри о ду 2018–2022.
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је зи ка; из ра жа ва по хва ле по зи тив ним при ме ри ма упо тре бе је зи ка у јав но сти 
– и скре ће па жњу на слу ча је ве на ко ји ма сма тра да „још тре ба ра ди ти”; са ста-
вља пра во пи сна пра ви ла ко ја се при ме њу ју, из ме ђу оста лог, у шко ла ма – а 
што пр о пи су је Ми ни стар ство пр о све те. Оно је над ле жно за спро во ђе ње је-
зич ке по ли ти ке у са рад њи са Са ве том.53 На осно ву два оп се жна из ве шта ја 
по себ не ко ми си је Са ве та из 2010. и 2011. го ди не, Пар ла мент је до нео За кон 
о ста ту су исланд ског је зи ка и исланд ског зна ков ног је зи ка. И нај зад, као глав-
ни за да так Са ве та у бли ској бу дућ но сти ау тор ка ис ти че ак тив но сти про тив 
си ро ма ше ња реч ни ка исланд ске де це и омла ди не.54 Ово је озби љан про блем 
и у до ме ну кул ту ре, с об зи ром на по сто ја ње бо га те и још увек жи ве књи жев-
не тра ди ци је на Ислан ду. 

Ста њем у обла сти н о р  в е  ш к о г  је зи ка ба ви се Åse Wetås (Lan gu a ge 
Co un cil of Nor way) у ре фе ра ту „100 years of lan gu a ge plan ning in Nor way” 
(стр. 259–263, http://www.ef nil.or g/do cu ments/con fe ren ce-pu bli ca ti ons/man nhe im- 
2017/EF NIL-Man nhe im-30-We tas.pd f). Овај је зик ве ли ке ди ја ле кат ске раз у-
ђе но сти не ма је дан стан дард ни из раз већ две ва ри јан те пи са ног стан дар да, 
ни норск (Nynorsk, NN, ба зи ран на го вор ном нор ве шком) и бок мал (Bokmål, 
BN, тра ди ци о нал но осло њен на дан ски књи жев ни је зик). Сва ка ва ри јан та 
по на о соб пр ву зва нич ну пра во пи сну ре фор му про шла је 1901. тј. 1907. го ди не, 
да би 1917. би ла уве де на за јед нич ка ре фор ма са ду го роч ним ци љем да се два 
стан дар да вре ме ном сто пе у је дан.55 Ни чи тав век ка сни је, и на кон још две 
за јед нич ке ре фор ме, 1938. и 1959. го ди не, за ко је су ве за на и не ка дра ма тич на 
де ша ва ња56 (као и не ко ли ко екс пе ри ме на та, нпр. дво сте пе ни си стем са ис хо-
дом уве ћа ња бро ја пра во пи сних раз ли ка то ком по след њих пар де це ни ја ХХ 
ве ка), ис по ста ви ло се да циљ за цр тан 1917. го ди не ипак ни је оства рен. Сто га 
се од ње га зва нич но од у ста ло 2002. го ди не, а 2005. осно ван је но ви Са вет за 
норве шки је зик,57 при Ми ни стар ству ве ра и кул ту ре. Са вет ни је на уч на уста-
но ва већ те ло са број ним за да ци ма на по љу спро во ђе ња је зич ке по ли ти ке у 
јав ном сек то ру, шко ла ма, ви со ком обра зо ва њу, при ват ном сек то ру и тр го-
ви ни – што об у хва та лек си ко гра фи ју, тер ми но ло ги ју, јед но ста ван је зик итд. 
Са вет одо бра ва реч ни ке за школ ску упо тре бу и уно си сит не ко рек ци је у пра-
во пис оба стан дар да, бок ма ла и ни нор ска (ко ји су под врг ну ти још по јед ној 
ре фор ми, 2005. и 2012. го ди не). Гру па струч ња ка ко ји су ра ди ли на ре фор ми 

53 Са вет се у фор му ли са њу је зич ке по ли ти ке исланд ског је зи ка у ве ли кој ме ри угле дао 
на Де кла ра ци ју о је зич кој по ли ти ци нор диј ских је зи ка (до не ту 2006, об ја вље ну 2007). За тим 
је па жљи во пр о у че но ко је обла сти јав ног жи во та тре ба ис тра жи ти (до шло се до бро ја од њих 
11, и сва кој је по све ћен по се бан сим по зи јум). Пар ла мент је раз ма трао на осно ву њих под не те 
пред ло ге, и 12. мар та 2009. се са гла сио са исланд ском је зич ком по ли ти ком фор му ли са ном 
ак том „Исланд ски за све на ме не /у сва кој при ли ци”. 

54 У усме ном из ра жа ва њу ве ли ка је ин тер фе рен ци ја ен гле ског је зи ка, а у пи сме ном се 
ис по ља ва ју по сле ди це чи ње ни це да ти неј џе ри (на ро чи то де ча ци) чи та ју ја ко ма ло или ни ма ло.

55 На по ли тич ку те жи ну овог по те за ука зу је чи ње ни ца да је вла да мо ра ла да за пре ти 
остав ком у слу ча ју да не до би је ве ћи ну гла со ва у при лог ре фор ми.

56 То ком педeсетих го ди на ХХ ве ка раз ме ре пра вих де мон стра ци ја по при ми ли су про-
те сти ро ди те ља не за до вољ них што се, у скла ду са ре фор мом из 1938, њи хо вој де ци у шко ла-
ма уме сто тра ди ци о нал ног пра во пи са на ме ће но ви.

57 Прет ход ни Са вет је нор ве шки па ра ла мент још 1972. осно вао као са ве то дав но те ло 
за ду же но да ус по ста ви кон сен зус у обла сти је зич ке по ли ти ке и је зич ког пла ни ра ња, што ни је 
оства ре но. 
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2012. ис ко ри сти ли су пло до ве ди ги та ли за ци је је зич ких ре сур са ко ја се од 
по чет ка но вог ми ле ни ју ма спро во ди на Уни вер зи те ту у Ослу (кор пу си и 
гра ђа лек сич ких збир ки), чи ме је оства рен при ступ огром ном је зич ком ма-
те ри ја лу.

По што оба стан дар да и нај но ви јим пра во пи сним ре фор ма ма још увек 
са др же ва ри јан те ал тер на тив ног пи са ња, пре скрип тив ну функ ци ју са да вр-
ше ди ги тал ни реч ни ци – ка да год Са вет за нор ве шки је зик про ме ни пи са ње 
не ке ре чи, то се мо мен тал но од ра зи у ди ги тал ном реч ни ку. Ду го роч ни циљ 
ра да на стан дар ди за ци ји је сте сма ње ње бро ја пра во пи сних ва ри јан ти.

Је зич ким при ли ка ма у Ш в е д  с к о ј  ба ви се Jen nie sPetZ (Swe e dish Lan-
gu a ge Co un cil) у ре фе ра ту „Swe dish in the spo tlight” (стр. 265–269, http://www.
ef nil.or g/do cu ments/con fe ren ce-pu bli ca ti ons/man nhe im-2017/EF NIL-Man nhe im- 
31-Spetz.pdf). Ау тор ка ис ти че да је и по ред зна чај ног ин те ре со ва ња јав но сти 
за је зич ка пи та ња, окол но сти под ко ји ма су се про ме не, пр вен стве но у до ме ну 
пра во пи са, од ви ја ле то ком ХХ ве ка (од ре фор ме пра во пи са 1906. до ста би-
ли зо ва ња нор ме то ком на ред не две де це ни је) из ра зи то су мир не (на ро чи то 
у по ре ђе њу са су сед ном Нор ве шком и Фин ском). Ово је, из ме ђу оста лог, и 
по сле ди ца то га што је швед ски је зик ве ко ви ма, још од раз гра ни че ња са нор-
ве шким и дан ским у XVI ве ку, имао не при ко сно ве ни по ло жај у др жа ви и ни је 
био би тан фак тор на ци о нал ног иден ти те та. Сво је вр сну пре крет ни цу до не ло 
је тек члан ство у ЕУ (од 1995), јер се швед ски тад пр ви пут на шао у уло зи 
ма њин ског је зи ка – пре ма је зи ци ма оста лих др жа ва чла ни ца и пре ма ен гле-
ском. Про бу ђе на свест о швед ском је зи ку до ве ла је до фор му ли са ња је зич ке 
по ли ти ке (1997. фор ми ран је Од бор за швед ски је зик, ка сни је Са вет за швед-
ски је зик), де фи ни са ња ње го вог по ло жа ја као глав ног је зи ка у др жа ви – мада 
је пр во ре гу ли сан ста тус ма њин ских је зи ка (фин ски, ме ан ки е ли, ром ски, са ми 
и ји диш) за ко ном из 2000. го ди не, а тек на кон мно гих уса гла ша ва ња и За кон 
о швед ском је зи ку је пред ло жен 2005. и ко нач но усво јен 1. ју ла 2009. Раз лог 
овом окле ва њу да се швед ски про гла си глав ним је зи ком у др жа ви58 ле жи у 
чвр стом иде о ло шком опре де ље њу за очу ва ње раз ли чи то сти и мул ти кул ту-
рал но сти, пре ма ко ме би се ус по ста вља ње лин гви стич ке хи је рар хи је мо гло 
схва ти ти као ста вља ње јед не ет нич ке гру пе у при ви ле го ван по ло жај!59 Та ко 
за кон о је зи ку из 2009. го ди не – за ви сно од тач ке гле ди шта – пред ста вља ком-
про мис, су коб иде о ло шких ста во ва или злат ну сре ди ну. 

Си ту а ци ју у Е с т о  н и  ј и  пред ста вио је Tõnu tender (In sti tu te of the Esto-
nian Lan gu a ge) у ре фе ра ту „In tro duc tion to lan gu a ge plan ning and ma in te nan ce 
in Esto nia” (стр. 271–282, http://www.ef nil.or g/do cu ments/con fe ren ce-pu bli ca ti ons/ 

58 Ни је, ме ђу тим, би ло пре пре ка да се он про гла си ве ћин ским је зи ком још пред ло гом 
из 2005. ко ји по ста вља че ти ри по ли тич ка ци ља у ве зи са је зи ком: 1) швед ски је ве ћин ски је зик 
у Швед ској; 2) швед ски тре ба да бу де ком пле тан је зик, тј. да бу де у упо тре би у свим обла сти ма 
дру штва; 3) је зик ад ми ни стра ци је тре ба да бу де пра ви лан, јед но ста ван и ра зу мљив; 4) сва ко 
има пра ва на је зик: да учи швед ски, да учи стра не је зи ке, и да ко ри сти свој ма тер њи је зик или 
ма њин ски је зик.

59 Са дру ге стра не, због ра сту ћег зна ча ја ен гле ског у швед ском дру штву, на ро чи то у обла-
сти кул ту ре и ви со ког школ ства, а има ју ћи у ви ду и ви сок ни во вла да ња тим је зи ком у ши ро ким 
сло је ви ма ста нов ни штва, не ки струч ња ци чак пред ла жу да ен гле ски у Швед ској до би је ста тус 
дру гог је зи ка, а не стра ног.
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man nhe im-2017/EF NIL-Man nhe im-32-Ten der.pdf ). Ви со ко ор га ни зо ва ном и 
син хро ни зо ва ном бри гом за естон ски је зик, као је дан од нај ва жни јих еле ме-
на та естон ског иден ти те та (што сто ји и у пре ам бу ли Уста ва), по ред Ин сти-
тут за естон ски је зик као цен трал не уста но ве за ду же не за не го ва ње, за шти ту 
и раз вој естон ског је зи ка (https://www.eki.ee/EN/), ба ве се још Ми ни стар ство 
пр о све те и на у ке, Са вет за естон ски је зик и Дру штво за ма тер њи је зик. Осим 
на уч не де лат но сти усме ре не на ду го роч ни оп ста нак естон ског је зи ка (стан-
дар ди за ци ја, лек си ко гра фи ја, оно ма сти ка, ди ја лек то ло ги ја, тер ми но ло ги ја, 
кор пу си), Ин сти тут је из ра зи то ори јен ти сан на из но ше ње ре зул та та свог ра да 
у јав ност, пре ко бес плат них елек трон ских сер ви са (https://www.eki.ee/EN/ser-
vi ces) и пре ко ди ги тал не би бли о те ке са пре ко 70 реч ни ка (https://www.eki.ee/
EN/dic ti o na ri es).

На са мом кра ју кон фе рен ци је одр жа на је па нел-ди ску си ја у ко јој су упо-
ре ђе не раз ли чи те вр сте је зич ке по ли ти ке, оли че не у опреч ним ста во ви ма: 
„Оста ви те је зик на ми ру”60 или „О је зи ку се мо ра во ди ти бри га” (http://www.
ef nil.or g/do cu ments/con fe ren ce-pu bli ca ti ons/man nhe im-2017/EF NIL-Man nhe-
im-34-Pa nel.pd f). Уз мо де ра то ра То ма ша Ва ро ди ја, уче ство ва ли су Џон Симп-
сон, Ина Дру ви е те, Га бор Про се ки и Ханс Бе нис, по ла зе ћи од ста ња у сво јим 
је зи ци ма тј. зе мља ма. На спрам фор мал но не де фи ни са не си ту а ци је са ен гле-
ским (за ко ји не ма ни ка квих ре гу ла тор них те ла ни ти за кон ских од ред би, а 
је зик се ипак хо мо ге ни зу је под ути ца јем ме ди ја и про свет них про гра ма – при 
че му „ин сти ту ци ја” у ко јој је он оли чен, Окс форд ски реч ник, у ко ме је Симп-
сон је дан од уред ни ка, за др жа ва де скрип тив ну а не пре скрип тив ну уло гу), 
сто ји ви со ки сте пен над зо ра над ле тон ским (о ко ме се, због ње го ве иден ти-
тет ске уло ге, во ди на ро чи та бри га на др жав ном ни воу). Из ме ђу ових екс тре ма 
сто ји ма ђар ски (где се ве ли ка па жња по кла ња обра зо ва њу го вор ни ка и стан-
дар ди за ци ји на по љи ма тер ми но ло ги је и пра во пи са) као и хо ланд ски (где се 
је зич ка про ме на схва та као при род на по ја ва, те се је зик не под вр га ва нор ми-
ра њу – али се за то во ди бри га о го вор ни ци ма ко ји ма се обез бе ђу ју са ве ти у 
ве зи са упо тре бом је зи ка).

Из овог пред ста вља ња 17 ре фе ра та ко ји опи су ју си ту а ци ју у 15 европ-
ских зе ма ља (од то га 2 ван ЕУ), ја сно је да сви (или бар по ло ви на европ ских 
др жа ва) има ју од ре ђе них про бле ма, да је сву где си ту а ци ја у не кој вр сти пре-
ви ра ња, и да се сви са тим ак тив но но се – би ло да су у пи та њу „ве ли ки” и/ли 
ши ро ко рас про стра ње ни је зи ци (као фран цу ски, не мач ки, хо ланд ски) би ло 
„ма ли”, као што су три бал тич ка и исланд ски; би ло да су зе мље јед но је зич не 
(и то у раз ли чи тој ме ри, од Ислан да и Ма ђар ске до Ле то ни је) или ви ше је зич-
не (од ак тив но дво је зич не Бел ги је до ни за зе ма ља чи јим број ним ма њин ским 
је зи ци ма го во ри ско ро за не мар љи ви број ста нов ни ка); би ло да им је слу жбе ни 
је зик про пи сан уста вом (Фран цу ска, Ле то ни ја, Есто ни ја) или не (Ита ли ја, 
Не мач ка, Швед ска). Осим то га, из увод них ре фе ра та о не ким све е вроп ским 
про јек ти ма, ја сно је да су мно ге зе мље већ да ле ко од ма кле у из ра ди за јед нич-

60 Le a ve your lan gu a ge alo ne! (што је од сре ди не ХХ ве ка био мо то аме рич ког струк ту ра-
ли зма, при хва ћен и у Евро пи) пре ма чу ве ном на сло ву Хо ло ве књи ге (Ro bert A. Hall Jr., It ha ca/
NY; Lin gu i sti ca, 1950), уп. и Фи шма но во са свим су прот но ста но ви ште у на сло ву: DO NOT 
le a ve your lan gu a ge alo ne! (Jos hua Fis hman, New Jer sey ‒ Lon don: Law ren ce Erl ba um, 2006).
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ких кри те ри ју ма и стан дар да за пра ће ње раз во ја је зич ке си ту а ци је у европ-
ским окви ри ма. На оста ли ма је да им се при дру же. 

Ја сна Вла јић-По по вић

Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ
Кнез Ми ха и ло ва 36/I, 11000 Бе о град, Ср би ја

ja sna.vla jic @isj.sa nu.ac .rs 

UDC 811.161.1’373(049.32) 

Лек си че ский аֳлас Рус ских на родных ֱо во ров, Том I,  
Рас ֳ и ֳ ельный мир.

Мо сква – Санкт-Пе тер бург: Рос сийска я ака де мия на ук,  
Ин сти тут лин гви сти че ских ис сле до ва ний РАН,  
Ин сти тут славяно ве де ния РАН, 2017, 731 стр.*

Дру га по ло ви на XIX ве ка мо же се сма тра ти за чет ком ди ја лек то ло ги је 
као на уч не ди сци пли не код Ру са. По зна ти ру ски лек си ко граф В. Ј. Даљ 1852. 
го ди не об ја вио је рад О на речях рус ско ֱ о языка, а 1897. по ја ви ла се и пр ва 
ди ја лек то ло ги ја ру ског је зи ка – Оֲыֳ рус ской ди а лек ֳ о ло ֱ ии Ј. Со бо љев ског. 
С пра вом мо же мо ка за ти да се о ди ја лек то ло шким атла си ма ру ских го во ра 
по чи ње ра но раз ми шља ти. На ини ци ја ти ву ака де ми ка А. А. Шах ма то ва, 1904. 
го ди не на ста ла је мо сков ска ди ја лек то ло шка ко ми си ја (МДК), чи ји је основ ни 
за да так био са ку пља ње ди ја ле кат ске гра ђе.

Проб ни том Лин гви стич ког атла са ру ских на род них го во ра (ЛАРНГ) 
иза шао је 2004. го ди не. На ово ме ме сту при ка зу је мо Пр ви том ко ји је по све-
ћен Биљ ном све ту у окви ру се ман тич ке гру пе При ро да. Као од го во р ни ре дак-
тор ово га то ма пот пи сан је је дан од нај и стак ну ти јих ди ја лек то ло га и лин гво-
ге о гра фа ру ско га је зи ка, Та тја на Ива нов на Вен ди на, ду го го ди шњи (од 2003. 
го ди не) пред сед ник Ме ђу на род не ко ми си је за Оп ште словн ски лин гви стич ки 
атлас (ОЛА) при Ме ђу на род ном ко ми те ту сла ви ста. Ва жно је по ме ну ти и 
то да је осни вач Атла са И. А. По пов, ру ко во ди о ци про јек та су А. С. Герд и 
С. А. Мызни ков, ре дак ци о ни од бор чи не Т. И. Вен ди на, В. Н. Гри ша но ва, О. И. 
Жмур ко, Л. Я. Костючук, С. А. Мызни ков, Т. К. Хо ври на и Т. В. Ша ла е ва. 
Ре дак тор овог то ма је сте Т. К. Хо ври на, а ре цен зен ти су ака де мик С. М. Тол-
стая, д. ф. н. А. Н. Со бо лев и к. ф. н. О. Г. Ров но ва. Сви они, укљу чу ју ћи и 
ау то ре ка ра та ко јих је чак 72,1 по зна та су и при зна та име на и ван гра ни ца 
ру ске лин гви сти ке и сво јим на уч ним ин те гри те том све до че о ква ли те ту 
ово га де ла. Дру ги том Атла са би ће по све ћен жи во тињ ском све ту, тре ћи пеј-
за жној лек си ци, че твр ти ме те о ро ло ги ји итд. Иа ко по сао око прикупљањa 

* При каз је на стао као ре зул тат ра да на про јек ту – Ди ја лек то ло шка ис тра жи ва ња срп-
ског је зич ког про сто ра (бр. 178020), ко ји 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 Из тех нич ких раз ло га, ов де их не ће мо на бра ја ти.
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гра ђе за Атлас, по шту ју ћи план ра да ко ји је на ве ден у проб ном то му, ни је 
у пот пу но сти за вр шен, ре дак ци ја Атла са од лу чи ла је да се штам па ју пр ви 
лек сич ки то мо ви. 

На пр вим стра на ма Атла са, пре Са др жа ја (стр. 5–6), Спи ска скра ће ни ца 
(стр. 6) и Уво да (стр. 7–11), дат је пре глед уста но ва (стр. 4) ко је су, на од ре ђен 
на чин, има ле уче шћа у на ста ја њу ово га де ла. Као са став ни део уво да, као 
што је и уо би ча је но за пу бли ка ци је ово га ти па, дат је спи сак са рад ни ка ко ји 
су уче ство ва ли у из ра ди ка ра та, што са мо стал но што у ко а у тор ству. Не ки од 
њих ау то ри су јед не, а не ки и пре ко 50 ка ра та. На кон то га, на ве ден је спи сак од 
1064 пунк та (стр. 12–16) ко ји су об у хва ће ни Атла сом. За тим сле ди кар та- 
-блан ков ка (стр. 17) са ну ме ра ци јом пунк то ва из ко јих је са ку пља на гра ђа за 
овај из у зе тан по сао. Цен трал ни, ра зу мљи во и нај ве ћи део књи ге, при па да 
погла вљу Кар те, Ма те ри ја ли и Ин дек си ма те ри ја ла (стр. 19–696). На кон 
то га до ла зи Не кар то гра фи са ни ма те ри јал (стр. 697–718) и Свод ни ин декс 
(стр. 719–727). На са мо ме кра ју Атла са, пре спи ска ци ти ра не ли те ра ту ре, 
пред ста вље не су и обла сти, ад ми ни стра тив ни ре јо ни на ко је је раз де ље на 
те ри то ри ја по ко јој се рас про сти ру ру ски на род ни го во ри са на во ђе њем спи-
ска пунк то ва у сва кој те ри то ри јал ној це ли ни. 

У пр вом то му Лин гви стич ког атла са ру ских на род них го во ра на ви ше 
од 200 лин гви стич ких ка ра та пред ста вље на је и ин тер пре ти ра на бо га та ди-
ја ле кат ска гра ђа за бе ле же на на про сто ру ко ји за хва та ју ру ски на род ни го во ри. 
Ка ко би се што ве ро до стој ни је пред ста ви ле лек сич ке раз ли ке, се ман тич ка 
струк ту ра ода бра них лек се ма, или по себ но сти ди ја ле кат ске твор бе, у Атла су 
су ра ђе не ле сич ке, се ман тич ке, лек сич ко-твор бе не и твор бе не кар те. Нај број-
ни је су, што је и оче ки ва но, лек сич ке кар те, ко је су ра ђе не по прин ци пу „од 
зна че ња ка ре чи”. Има их око 150. У том кор пу су је из ве стан број дубл-ка ра та. 
Оне, услов но ре че но, пред ста вља ју „пра те ћи ма те ри јал” основ не кар те. Дубл-
-кар те ра ђе не су у оним слу ча је ви ма ка да се кар то гра фи са ни ма те ри јал од ли-
ку је ви со ким сте пе ном лек сич ке, твор бе не, лек сич ко-твор бе не или се ман тич-
ке ва ри јант но сти, ко ја, на не ки на чин, оте жа ва чи та ње са ме кар те. Да би се то 
из бе гло, с јед не стра не, а ка ко би се, с дру ге, бо ље и ја сни је пред ста ви ла ди-
фе рен ци ра ност ру ских на род них го во ра, као до бро ре ше ње по ка за ле су се 
дубл-кар те. При мер за то је кар та № 14, на ко јој је при ка за на лек сич ка кар та 
Л13 чаща, дре му чий лес. На њој је кар то гра фи са но чак 30-ак на зи ва ко ји ма се 
име ну је ʻгу ста шу ма, ши праж је .̓ Уз ову кар ту, ура ђе не су две дубл-кар те на 
ко ји ма су ис так ну ти аре а ли три ју нај ра спро стра ње ни јих лек се ма (на пр вој, 
№ 15, је сте чаща, од но сно чаща, а на № 16 из дво је не су лек се ме дебри и ֳру-
щоба). Ме ђу кар та ма има мо и не ко ли ко мо ти ва ци о них. Циљ тих ка ра та је сте 
да по ка жу раз ли ке у мо ти ва ци о ним ка рак те ри сти ка ма ма пи ра них но ми на ци-
ја истог ре фе рен та. На при мер, на мо ти ва ци о ној кар ти ЛСЛ 145 ʻпо до ро жникʼ 
по ка за не су у мо ти ва ци о ним зна ко ви ма име на ̒ бо кви це̓  ко ја по сто је у ру ским 
на род ним го во ри ма, па су се из дво ји ли: ло ка тив но свој ство ко јим се ак ту а-
ли зу је ме сто ра ста (нпр. ра стущий вдол до ро ги), функ ци о нал но свој ство, 
ука зу ју ћи на свр ху биљ ке (нпр. ле чить), за тим ре ла ци о на свој ства ко ја ус-
по ста вља ју од но се слич но сти (нпр. ан тро по морфнный) и ква ли та тив но или 
су бјек тив но про це њи ва ње ука зи ва њем на ка рак те ри сти ке (нпр. стро е ния ли ста). 
Из ра да мо ти ва ци о них ка ра та нај пре ни је би ла пла ни ра на, али по тре ба за 
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њи ма на ста ла је то ком ра да на са мом атла су. Тре ба ис та ћи и по сто ја ње не ко-
ли ко „но ми на тив них” ка ра та (кар та № 19, № 22 и № 42) ко ји ма се ис ка зу ју 
раз ли ке у на чи ну име но ва ња по је ди них ре а ли ја – да ли се име ну је јед ном 
реч ју – из ве де ном или сло же ном, или опи сном кон струк ци јом. 

Са ку пљен и ов де пред ста вљен лек сич ки ма те ри јал мо гу ће је раз вр ста ти 
у не ко ли ко се ман тич ких ску пи на: на зи ве за шу ме, на зи ве за др ве ће, на зи ве 
за тра ве, на зи ве за пе чур ке, на зи ве за ни ско ра сти ње, од но сно жбу ње, на зи ве 
за ја го ди ча сто во ће. По да ци до би је ни на те ре ну пре то че ни су у лин гви стич ке 
кар те. Сва ка од њих про пра ће на је лин гви стич ким ко мен та ром са на ве де ним 
по себ но сти ма за да ту лек се му, од ре ђе ним оп штим на по ме на ма као и ис ти-
ца њем аре а ла кар то гра фи са не лек се ме. У ве зи са аре а ли ма, на по ме ну ли би смо 
да по је ди не „основ не” кар те, с ци љем укруп ња ва ња аре а ла, има ју и по три 
дубл-кар те (№ 171, № 172, и № 173; № 202, № 203 и № 204). Сва ки ко мен тар 
на кар ти пра те и два одељ ка: пр ви се ти че илу стра ци је по твр ђе них лек се ма 
на те ре ну, а у дру гом је спи сак пунк то ва у ко ји ма је за бе ле же на и кар то гра-
фи са на од го ва ра ју ћа лек се ма. 

При ли ком из ра де ка ра та, од но сно ле ген ди ко је су њи хов са став ни део, 
по што ван је си стем зна ков не, сим бо лич ке хи је рар хи је. Пр ви у ни зу је сте 
знак ко ји пред ста вља те му кар те, од но сно нај фре квент ни ју лек се му. 

Ма те ри јал при ка зан на кар та ма пр вог то ма Ру ског лин гви стич ког атла са 
све до чи о не рав но мер ној ди ја ле кат ској раш чла ње но сти ру ских ди ја ле ка та, 
што по твр ђу ју кар те у ко ји ма је ви дљив раз ли чит сте пен лек сич ке и твор бе не 
ди фе рен ци ја ци је. Та кав наш за кљу чак пот кре пљу је по сто ја ње дубл-ка ра та – уз 
по јед и не кар те ра ђе не су и по две-три дубл-кар те (Л 102) ко ји ма се ис ти чу 
аре а ли, на су прот „иног да да же мо но тон ная” (Л 59). 

Ако се има у ви ду да на увод ним стра ни ца ма ово га де ла сто ји да Атлас 
има за да так да пред ста ви лек сич ке и се ман тич ке раз ли ке, се ман тич ку струк-
ту ру ре чи и осо бе но сти ди ја ле кат ске твор бе, сма тра мо да је по ста вље ни циљ 
ве о ма успе шно оства рен. Па жљи во ода бран лек сич ки ма те ри јал, струч но 
пред ста вљен на кар та ма, по ка зао је тач ном про це ну ре дак ци је да се лек сич ки 
то мо ви мо гу штам па ти и пре не го што се за вр ши ком плет но са ку пља ње пла-
ни ра не ди ја ле кат ске гра ђе. На ода бра ним кар та ма сли ко ви то су пред ста вље-
не ди ја ле кат ске осо бе но сти ру ских на род них го во ра. 

Из ла ском из штам пе пр вог то ма Ру ског лин гви стич ког атла са, на уч на 
јав ност до би ла је из ван ред но де ло из до ме на лин гво ге о гра фи је и ди ја лек то-
ло ги је. Реч је о зна чај ном и ви ше стру ко ко ри сном де лу на ко је ће се по зи ва ти 
и ис тра жи ва чи дру гих на уч них ди сци пли на (ет но ло зи, кул ту ро ло зи, би о-
ло зи – бу ду ћи да је гра ђом об у хва ћен биљ ни свет – и др.) у сво јим бу ду ћим 
ис тра жи ва њи ма. Атлас по мно го че му, а пре све га по бо гат ству гра ђе, пред-
ста вља вре дан до при нос не са мо ру си сти ци већ и сла ви сти ци уоп ште. Узор на 
је у сва ком сми слу тех нич ка уре ђе ност и опре мље ност пу бли ка ци је, што 
ње ним при ре ђи ва чи ма и из да ва чи ма, мо же мо ре ћи – слу жи на част. 

Мир ја на Пе тро вић-Са вић

Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ
 Кнез Ми ха и ло ва 36/I, 11000 Бе о град, Ср би ја

Mir ja na.Pe tro vic @isj.sa nu.ac .rs 
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UDC 811.163.41’373.7(049.32) 

Гор да на Штр бац. Фра зе о ло ги ја о чо ве ку и чо век у фра зе о ло ги ји.  
Но ви Сад: Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет,  

2018, 284. стр.

Књи га Гор да не Штр бац Фра зе о ло ги ја о чо ве ку и чо век у фра зе о ло ги ји, 
са екс пре сив ним на сло вом ко јим се ис ти че дво сме ре ност при сту па – од 
кон цеп та ка озна ци и од озна ке ка кон цеп ту, и дво стру кост од но са из ме ђу 
да ва ла ца и но си ла ца фра зе о ло ги зи ра них иден ти фи ка то ра од но сно де скрип-
то ра – тре нут но је по след њи текст у сле ду ау тор ки них лек си ко ло шких ис тра-
жи ва ња. Овој књи зи не по сред но прет хо ди књи га Со ма ти зми и кон цеп туа-
ли за ци ја ствар но сти у срп ском је зи ку (гла ва и ње ни де ло ви) (2017), на пи са на 
у ко а у тор ству са Гор да ном Шта сни, те иду ћи уна зад До пу не ко му ни ка тив них 
гла го ла: син так сич ко-се ман тич ки и лек си ко граф ски опис (2011), као и чи тав 
низ ра до ва. 

У тра же њу од го во ра на основ на пи та ња лек си ко ло ги је, Гор да на Штр бац 
је од пр вих сво јих ра до ва по ла зи ла и са ста но ви шта дру гих, за лек си ко ло шка 
ис тра жи ва ња ре ле вант них, лин гви стич ких ди сци пли на и при сту па.1 У овој 
мо но гра фи ји фра зе о ло шким је ди ни ци ма при сту пи ла је и са пси хо ло шког, а 
де лом и фи ло зоф ског, ста но ви шта, по шав ши од опа жа њу до ступ них и ис ку-
стве но спо зна тих свој ста ва ре а ли ја и по ја ва, те на осно ву њих фор ми ра них 
кон це па та ко ји од ра жа ва ју мен тал ну пред ста ву ко ју чо век има о се би и све ту 
(стр. 10). Та кав при ступ усме ра вао ју је да по ђе од син так сич ке и се ман тич-
ке не раш чла њи во сти фра зе о ло ги за ма као њи хо вог основ ног фор мал ног, 
струк тур ног и зна чењ ског обе леж ја, те да их као про из вод ког ни тив них ме-
ха ни за ма и део пој мов ног си сте ма са гле да и из угла ког ни тив не се ман ти ке 
и лин гви стич ке кон цеп то ло ги је, а као но си о це кул тур них са др жа ја и са 
ет но лин гви стич ког и лин гво кул то ро ло шког ста но ви шта.2

Књи га Фра зе о ло ги ја о чо ве ку и чо век у фра зе о ло ги ји са др жи де вет по-
гла вља. У пр вом по гла вљу (Увод на раз ма тра ња, стр. 9–34) обра зло же ни су 
раз ло зи за из бор при ме ње ног те о риј ско-ме то до ло шког при сту па, те од ре ђе ни 
пред мет и ци ље ви ис тра жи ва ња; у зад њем по гла вљу (Фра зе о ло шка сли ка 

1 Ма ги стар ски рад: „Афек тив ни гла го ли: син так сич ко-се ман тич ка ана ли за и реч ник 
ва лен ци је” (2005); док тор ска ди сер та ци ја „Рек циј ске до пу не ко му ни ка тив них гла го ла и гла-
гол ских име ни ца” (2010).

2 У ли те ра ту ру су, из ме ђу оста лих, укљу че на и сле де ћа де ла: Ни ко ла Рот. Пси хо ло ги ја 
лич но сти, 2017; Алек сан дар Ко стић, Ког ни тив на пси хо ло ги ја, 2006; Pol Ek man. Raz ot kri ve ne 
emo ci je, 2011; Ne nad Ha vel ka. So ci jal na per cep ci ja, 2001; Sunčicа Zdrav ko vić. Per cep ci ja, 2008; 
Ду шан Бан дић. На род на ре ли ги ја Ср ба у 100 пој мо ва, 1991; Ти хо мир Ђор ђе вић. При ро да у 
ве ро ва њу и пре да њу на шег на ро да, 1958; Ве се лин Чај ка но вић. Ста ра срп ска ре ли ги ја и ми то-
ло ги ја, 1994, а по ред њих и не ко ли ко реч ни ка и ен ци кло пе диј ских при руч ни ка, нпр. Дра ган 
Кр стић. Пси хо ло шки реч ник, 1988; Све тла на Тол стој, Љу бин ко Ра ден ко вић. Сло вен ска ми то-
ло ги ја. Ен ци кло пе диј ски реч ник, 2001; Alen Ger bran, Žan Še va li je. Reč nik sim bo la: mi to vi, sno vi, 
obi ča ji, po stup ci, ob li ci, li ko vi, bo je, bro je vi, 2013; Me di cin ska en ci klo pe di ja I–X, 1963; Op ća en ci-
klo pe di ja 2–5, 1977–1979.
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чо ве ка ‒ син те за и за вр шна раз ма тра ња, стр. 221–242) из ве де на је оце на 
екс пла на тор не мо ћи при ме ње ног при сту па, те све де ни и ко мен та ри са ни 
ре зул та ти ис тра жи ва ња. Из ме ђу пр вог и де ве тог по гла вља по истом ме то до-
ло шком обра сцу ис тра же но је шест кон цеп ту ал них и се ман тич ких до ме на, 
по ко ји ма су да та по гла вља и на сло вље на: Опа жа ње(стр.35–52),Фи зи о ло-
шка ста ња,ре ак ци је и про це си(стр.53–68),Фи зич ке рад ње: кре та ње(стр.
69–82),Ак тив но сти ума (стр. 83–102), Осе ћа ња (стр. 103–136), Го вор (стр. 
137–169), Чо век као лич ност (стр. 171–219). Са жет при каз те о риј ско-ме то до-
ло шког при сту па, ци ља и ре зул та та ис тра жи ва ња дат је на ен гле ском је зи ку 
(Phra se o logy abo ut the hu man be ing and the hu man be ing in phra se o logy ‒ sum-
mary, стр. 243–248); на кра ју књи ге дат је по пис ли те ра ту ре (стр. 249–259) 
ко ји об у хва та пре ко 150 би бли о граф ских је ди ни ца на срп ском/хр ват ском, 
ру ском и ен гле ском је зи ку, а за тим Имен ски ре ги стар (стр. 261–264) и Ре ги-
стар фра зе о ло ги за ма (стр. 265–284).

Го то во пот пу на до след ност у об ра ди иза бра них кон цеп ту ал них и се ман-
тич ких до ме на огле да се већ у са мој струк ту ри шест цен трал них по гла вља. 
Сва ко од ових по гла вља са др жи че ти ри основ на де ла: (1) увод не на по ме не; 
(2) пре до ча ва ње да тог до ме на са пси хо фи зи о ло шког, од но сно фи зич ког или 
пси хо ло шког, и ког ни тив но лин гви стич ког ста но ви шта; (3) кон цеп ту а ли за-
ци ју до ме на, ко ја об у хва та ана ли зу струк ту ре кон цеп та и ме ха ни зме ко цеп-
ту а ли за ци је, и (4) за вр шне на по ме не. Ше сто по гла вље са др жи три пот по гла вља 
об је ди ње на увод ним и за вр шним на по ме на ма, а струк ту ри ра на на исти 
на чин као и по гла вља II–V и VII (6.2, 6.3. – љУТњА; 6.4, 6.5. – ТУгА, 6.6, 6.7. – 
РАдОсТ), а осмо че ти ри (8.2, 8.3. – КАРАКТЕР;8.4, 8.5. – ТЕмПЕРАмЕНТ; 8.6, 8.7. 
– ИНТЕлЕКТУАлНЕсПОсОбНОсТИИИНТЕлИгЕНцИјА; 8.8, 8.9. – ТЕлЕсНЕКАРАКТЕРИ-
сТИКЕ,сПОсОбНОсТИИвЕшТИНЕ). 

Ис тра жи ва њем је об у хва ће но 1200 фра зе о ло ги за ма, екс цер пи ра них из 
два спе ци јал на и два де скрип тив на реч ни ка: Jo sip Ma te šić. Fra ze o loš ki rječ nik 
hr vat sko ga ili srp skog je zi ka, 1982; Ђор ђе Ота ше вић. Фра зе о ло шки реч ник срп-
ског је зи ка, 2012.3

На са мом по чет ку књи ге да то је пр во од ре ђе ње фра зе о ло ги за ма. То су 
је ди ни це „сло же не струк ту ре чи је су се са став ни це, из гу бив ши ста тус са мо-
стал них лек се ма, ује ди ни ле у но ву це ли ну раз ви ја ју ћи пот пу но нов се ман-
тич ки са др жај”, а ко је због сво јих с̒пе ци фич них гра ма тич ких и лек сич ко-
се ман тич ких обе леж јаʼ чи не под си стем у лек сич ком си сте му срп ског је зи ка 
(стр. 9), да ка ко и сва ког дру гог, што ау тор ка на овом ме сту не ка же, те же ћи 
тач ном од ре ђе њу про бле ма ис тра жи ва ња, али на што упу ћу ју ње на по зи ва ња 
на по дат ке из ли те ра ту ре о дру гим је зи ци ма и упо ре ђи ва ња с њи ма, што јој 
омо гу ћа ва да раз ли ку је кул тур но не спе ци фич не, уни вер зал не, од но сно кул-
тур но спе ци фич не кон цеп те и на чи не њи хо ве вер ба ли за ци је. У на став ку 
од ре ђе ња фра зе о ло ги за ма она ис ти че да је „њи хов на ста нак ре зул тат пој мов-
не об ра де ин фор ма ци ја из чо ве ко вог не по сред ног окру же ња и ис ку ства ко је 
из ње га цр пи, че сто у са деј ству са зна чај ним ци ви ли за циј ским те ко ви на ма” 

3 До дат ни реч нич ки из во ри: Асо ци ја тив ни реч ник срп ско га је зи ка, 2005; Се ман тич ко-
-де ри ва ци о ни реч ник. Све ска 1, Све ска 2, 2003, 2006; Eti mo lo gij ski rječ nik hr vat sko ga ili srp sko ga 
je zi ka, 1971–1974.
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(стр. 9). Ова тврд ња је ве о ма ва жна по што ука зу је на на чин на стан ка по сто-
је ћих фра зе о ло ги за ма, али и на усло ве под ко ји ма на ста ју но ви, a зна чај на је 
и сто га што у сер бо кро а ти стич кој ли те ра ту ри ни је до са да ова ко екс пли цит-
но би ла фор му ли са на. Сле де ћа, та ко ђе ва жна, тврд ња – „фра зе о ло шка гра ђа 
от кри ва ме ха ни зме функ ци о ни са ња на шег пој мов ног си сте ма”, исто вре ме но 
је и кратак од го вор за што су ис тра жи ва њем сва ког од иза бра них до ме на 
об у хва ће ни струк ту ра кон цеп та и ме ха ни зми ње го ве кон цеп ту а ли за ци је. 
Ка ко мно ги фра зе о ло ги зми од ра жа ва ју древ на ве ро ва ња и оби ча је, те скри-
ве не сим бо ле и зна че ња, ко ји су угра ђе ни у је зич ку сли ку све та, ау тор ка је, 
по ла зе ћи од при сту па Ју ри ја Апре сја на, циљ свог ис тра жи ва ња усме ри ла 
на утвр ђи ва ње тзв. на ив не сли ке чо ве ка, ко ју је на осно ву до би ве них по да-
та ка са же то пред ста ви ла у за вр шном по гла вљу. 

Ка ко су по ста вље ни те о риј ско-ме то до ло шки оквир и до след ност у струк-
ту ри ра њу по гла вља омо гу ћи ли де таљ не и си сте ма тич но во ђе не ана ли зе, а 
на осно ву њих и из во ђе ње ар гу мен то ва них за кљу ча ка, при каз ове књи ге, из 
ко је се го то во ни шта не би мо гло из о ста ви ти, а ко јој би се ма ло то га мо гло до-
да ти, мо же се усме ри ти на пре до ча ва ње у њој да тих од го во ра на не ко ли ко 
пи та ња: ка ко опа жа ње и ис ку ство ути чу на фор ми ра ње кон цеп та, а на осно-
ву ње га и на се ман тич ки са др жај лек сич ких је ди ни ца; да ли су ме ха ни зми 
кон цеп ту а ли за ци је фра зе о ло шких је ди ни ца, ко ји омо гу ћа ва ју по ве зи ва ње 
из вор ног и циљ ног до ме на, је дан од нај по у зда ни јих по ка за те ља ор га ни за ци је 
лек сич ког си сте ма, те ка ко фра зе о ло ги зми од ра жа ва ју је зич ку сли ку чо ве ка.

Гор да на Штр бац по ка зу је да је опа жа ње као ког ни тив ни про цес ко ји 
об је ди њу је при ма ње и об ра ду по да та ка из спо ља шњег све та основ ни услов 
за на ста ја ње фра зе о ло ги за ма ко ји ма се опи су ју фи зи о ло шка ста ња, ре ак ци је 
и про це си, фи зич ке ка рак те ри сти ке објек та де тер ми на ци је и рад ње ко је су-
бје кат над њи ма вр ши. Се ман тич ки тран сфор ми са ни кон цеп ти, фор ми ра ни 
на осно ву опа жа ња и ис ку ства, угра ђу ју се у кон цеп ту а ли за ци ју осе ћа ња, 
пси хо со ци јал них осо би на и ин те лек ту ал них рад њи, што по ка зу ју на ред ни 
при ме ри.

У твор би фра зе о ло ги за ма од ра жа ва ју се раз ли ке у уче шћу чу ла у при-
ку пља њу по да та ка, тач ни је ре че но у зна ча ју та ко до би ве них по да та ка за 
чо ве ка; нај број ни ји су фра зе о ло ги зми у ко је су укљу че ни по да ци до би ве ни 
ви зу ел ним опа жа њем. Они об у хва та ју при ма о ца ви зу ел них ути са ка, ор ган 
ко јим се ре ги стру ју спо ља шњи на дра жа ји, сам про цес опа жа ња, об у хва ће ни 
обје кат и свр ху спро во ђе ња пер цеп тив не рад ње (стр. 41). За лин гви стич ка 
ис тра жи ва ња нај ва жни ја је раз ли ка у бро ју лек сич ких је ди ни ца и на чи ну 
вер ба ли за ци је ство ре них кон це па та – у основ ном лек сич ком фон ду од гла-
го ла ко ји ма се име ну је пер цеп тив на ак тив но ста нај број ни ји су они ко ји ма 
се име ну је рад ња ви зу ел ног опа жа ња, а од име ни ца име ни це око/очи, али и 
де вер ба тив по глед; уз гла гол ви де ти у се ман тич ке при ми ти ве убра ја се још 
са мо гла гол чу ти. У оп штем је зи ку са мо про то ти пич ни гла го ли ви зу ел ног 
(ви де ти, гле да ти) и ау ди тив ног опа жа ња (чу ти, слу ша ти) има ју раз гра на ту 
се ман тич ку струк ту ру; за раз ли ку од њих, гла го ли ми ри са ти и смр де ти у 
ме ди јал ном ли ку са мо у жар гон ском и ко ло кви јал ном из ра зу оства ру ју зна-
че ња гла го ла ко ји ма се име ну ју емо тив на ста ња и со ци јал ни од но си, те свој-
ства по ја ва и рад њи. Нај ве ћа раз ли ка по ка зу је се у ин вен та ру лек сич ких 
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је ди ни ца ко ји ма се вер ба ли зу ју кон цеп ти ство ре ни раз ли чи тим об ли ци ма 
пер цеп ци је – са мо се кон цеп ти ство ре ни у ак ту ви зу ел не и ау ди тив не пер-
цеп ци је ре а ли зу ју свим сред стви ма: лек се ма ма, сло бод ним и ве за ним спо-
је ви ма (ко ло ка ци ја ма) и фра зе о ло ги зми ма (се дам де сет је дин ца). Ва жност 
по да та ка до би ве них ви зу ел ним опа жа њем по ка зу је се и у то ме што се фра-
зе о ло ги зми са гла го ли ма ко ји ма се име ну је са ма рад ња (ви де ти, гле да ти, 
мо три ти, опа за ти и др.) и име ни цама око/очи ја вља ју у свим до ме ни ма: у 
кон цеп ту а ли за ци ји рад ње кре та ња име ни ца очи је де скрип тор ло ка ли за то ра 
(ићи ку да га очи во де); у до ме ну ин те лек ту ал них рад њи ло ка ли за тор (пу кло 
[синуло] је ко ме пред очи ма, на вла чи ти ко ме мре ну на очи), али и сред ство 
ко је омо гу ћа ва или спре ча ва оства ре ње да те рад ња (гле да ти дру гим очи ма, 
гле да ти шта сво јим очи ма); у до ме ну осе ћа ња ин тен зи фи ка тор рад ње (мрак 
је пао [дошао] ко ме на очи); у кон цеп ту а ли за ци ји ка рак тер них осо би на де скрип-
тор су бјек та (има ти ве ли ке очи). У фре зе ми ма са име ни ца ма нос и ко жа, а због 
дво стру ке функ ци је на дру га чи ји на чин и са име ни цом је зик (ор ган чу ла 
уку са / ор ган го вор ног апа ра та) ак ту а ли зи ра на су са мо зна че ња ко ји ма се 
вер ба ли зу ју кон цеп ти из дру гих до ме на (нпр. име ни ца нос има функ ци ју ло-
ка ли за то ра у фра зе о ло ги зми ма из до ме на фи зи о ло шких ста ња (до шла ко ме 
ду ша у нос), а по том и ин те лек сту ал них спо соб но сти (не ви де ти [не гле да ти, 
знати] да ље од но са), функ ци ју де скрип то ра вр ши о ца рад ње у до ме ну осе-
ћа ња (обе си ти нос) и ка рак тер них осо би на (ди ћи нос). 

На ве де ни при ме ри, ко ји ма би се мо гао при кљу чи ти чи тав низ дру гих, 
пока зу ју да је ау тор ка с пра вом по шла од до ме на опа жа ња бу ду ћи да су та ко 
сте че ни по да ци у осно ви кон цеп ту а ли за ци је чо ве ко вог из гле да, по на ша ња, 
ин те лек ту ал них и ка рак тер них осо би на. 

Кон цеп ту а ли за ци ја за чо ве ка ве за них ен ти те та из раз ли чи тих до ме на 
ван је зич ке ствар но сти и њи хо ва вер ба ли за ци ја фра зе о ло шким је ди ни ца ма 
нај сло же ни ји су ког ни тив ни и је зич ки мо де ли, ко ји се ре ла тив но ка сно усва-
ја ју, а ре ла тив но до бро и ла ко ту ма че, под усло вом да го вор ник и са го вор ник 
у под јед на кој ме ри по се ду ју од го ва ра ју ћи број истих опа жа њем и ис ку ством 
сте че них по да та ка, те да по зна ју је зич ке, дру штве не и кул тур не ко до ве да те 
за јед ни це. И по ред то га што је фра зе о ло ги зам ком плек сна лек сич ка је ди ни-
ца, до вољ но је да је дан кон цепт име но ван про стом лек се мом сиг на ли зи ра 
пра вац кон цеп ту ал не и се ман тич ке тран сфор ма ци је; на при мер, осет при јат-
но сти сте чен до ди ри ва њем не чег ме ка ног и то плог, и су прот но то ме, не при јат-
но сти до ди ри ва њем не чег твр дог или хлад ног као из вор ни до мен ин ду ку је 
циљ ни – осо би не тем пе ра мен та, што се вер ба ли зу је фра зе о ло ги зми ма би ти 
ме ка / твр да (хлад на, ка ме на) ср ца. С ко ли ко је па жње ау тор ка ис пи ти ви ла 
фра зе о ло ги зме о чо ве ку по твр ђу ју, из ме ђу оста лих, и ови по да ци: у одељ ку 
о ме ха ни зми ма кон цеп ту а ли за ци је ви зу ел ног опа жа ња (2.3.2), на при мер, 
она из два ја сле де ће мо де ле, ко ји се од ли ку ју укљу чи ва њем јед но став ни јег 
мо де ла у сло же ни је што омо гу ћа ва по ступ но по ве ћа ње пре ци зно сти де скрип-
ци је циљ ног до ме на – сРЕдсТвОПОмОћУКОјЕгсЕПРОцЕсОсТвАРУјЕ→ПРОцЕс
(не ски да ти ока с ко га);сРЕдсТвОглЕдАњАЗАРАдњУглЕдАњАОсТвАРЕНУНА
ОдРЕђЕНИНАчИН(ви де ти го лим оком) и ПОКРЕТАњЕсРЕдсТвАглЕдАњА за РАдњУ
глЕдАњА(УфУНКцИјИдАвАњАсИгНАлА) (учи ни ти на ко га очи ма). У одељ ку 
5.3.2. о ме ха ни зми ма кон цеп ту а ли за ци је ин те лек ту ал них рад њи из два ја из ме ђу 
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оста лих и ове мо де ле за сно ва не на ме то ни ми ји: сРЕдсТвОИНТЕлЕКТУАлНЕАК-
ТИвНОсТИ→ИНТЕлЕКТУАлНААКТИвНОсТ(ми сли ти сво јом гла вом),УЗРОКИНТЕ-
лЕКТУАлНЕАКТИвНОсТИ→ИНТЕлЕКТУАлНААКТИвНОсТ(има ти мре ну на очи ма). 

Де таљ ни при ка зи и струк ту ре кон цеп та и ме ха ни за ма кон цеп ту а ли за-
ци је у свим об ра ђе ним до ме ни ма омо гу ћи ли су Гор да ни Штр бац да из ве де 
сле де ће за кључ ке: фра зе о ло ги за ци ја за сно ва на на ме то ни ми ји ус по ста вља 
се на прин ци пу пре но са свој ства и функ ци је де ла те ла или од ре ђе ног ста ња 
на фи зи о ло шка, фи зич ка, пси хо фи зи о ло шка и пси хич ка ста ња и про це се – 
дЕОТЕлА за свОјУфУНКцИјУ,ко ји де лу је са мо стал но (пре тво ри ти се у око) или 
удру жен са ме та фо ром (не ићи [не излазити] ко ме из гла ве [из памети]). У 
про це су фра зе о ло ги за ци је ме то ни миј ским обра сци ма се, ка ко ау тор ка ис ти че, 
ус по ста вља ве за из ме ђу де ла те ла и ње го ве функ ци је, док у ме та фо рич ним 
да ти део те ла има сим бо лич ну функ ци ју (има ти ве ли ко ср це). 

Хи је ра хи ја из вор них до ме на по ка зу је се у бро ју пој мов них до ме на и 
бро ју фра зе ло ги за ма. Пре ма по да ци ма Гор да не Штр бац кон цеп ту а ли за ци ја, 
а по том вер ба ли за ци ја људ ског те ла, ње го вих де ло ва и њи хо вих функ ци ја, 
као и ста ња ор га ни зма и ра зних ак тив но сти из вор ни су до ме ни за све кон-
цеп ту ал но-се ман тич ке си сте ме, а след стве но то ме и за нај ве ћи број фра зео-
ло ги за ма, из че га сле ди да је ан тро по цен три зам основ на од ли ка устрој ства 
лек сич ког си сте ма. То по твр ђу је и рас по ред дру гих из вор них до ме на, пре-
до чен од ви шег ка ни жем ме сту на ска ли уче ста ло сти: про стор и ре ла ци је 
у ње му, од ре ђе ни нај че шће пре ко чо ве ка као ло ка ли за то ра или објек та ло ка-
ли за ци је; ис ку ство сте че но у не по сред ном до ди ру са жи во ти ња ма и пред ста-
ве о њи ма; зна ње о биљ ка ма и тра ди ци о нал на ве ро ва ња у њи хо ве функ ци је; 
фе но ме ни из при ро де (ат мос фер ске по ја ве или ре а ли је нео р ган ског све та); 
пред мет ни ен ти те ти, и ре ли гиј ски са др жа ји. 

На осно ву то га што раз ли чи ти циљ ни до ме ни има ју исте из вор не ау тор-
ка за кљу чу је да је ме та фо рич но пре сли ка ва ње за сно ва но на истим, и при том 
че сто и здру же ним, сли ков ним схе ма ма: сАдРжИвАчУ (гу та ти ко га очи ма, 
ђа во је ушао ко ме у гла ву), сИлИ(из би ти ко ме шта из гла ве), ПУТАњИ (оте ти 
се ко ме из уста). Ва жну уло гу у по и ма њу го вор не ак тив но сти има схе ма 
блОКАдЕ (скра ти ти ко ме је зик).

Од го во ре на пи та ње о то ме ка ко фра зе о ло ги зми од ра жа ва ју је зич ку сли-
ку чо ве ка ау тор ка да је кроз це лу књи гу, а по себ но у одељ ку 8.3. (Кон цеп ту-
а ли за ци ја ка рак тер них осо би на осли ка на фра зе о ло ги јом). На осно ву фре квен-
циј ских по да та ка на узор ку од 1200 фра зе о ло ги за ма она по ка зу је ко је су ка-
рак тер не осо би не ва жне за го вор ни ке срп ског је зи ка: ис прав но и пра вед но 
по сту па ње пре ма дру гим љу ди ма и су прот но то ме не ис прав но и не пра вед но 
(до бро та, до бро ћуд ност, до бро ду шност, пле ме ни тост, са о се ћај ност, ве ли ко-
ду шност / по ква ре ност, не ми ло срд ност, па кост, зло ба); не/спо соб ност чо ве ка 
да ре а гу је у од ре ђе ним си ту а ци ја ма, те ка ко се у раз ли чи тим си ту а ци ја ма 
по на ша (лу ка вост, пре пре де ност, сна ла жљи вост) и од но си пре ма дру ги ма 
(охо лост, гор дост, др скост); не/до след ност у по на ша њу (по пу стљи вост, прин-
ци пи јел ност, упор ност, твр до гла вост). Пре ма пре до че ним по да ци ма за срп-
ски је зик на крај њој пе ри фе ри ји кон цеп ту а ли за ци је ка рак тер них осо би на у 
на ив ној сли ци чо ве ка су сле де ће осо би не: шкр тост, из да шност, пре твор ство, 
ли це мер је, не се бич ност, по себ ност, по хле па, грам зи вост, пре вр тљи вост, 
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скло ност ка ла га њу, а по том и мо рал на чвр сти на, не по у зда ност, сит ни ча вост, 
не у ме ре ност и хи ро ви то сти (стр. 178). Раз ви ја ње фра зе о ло шких зна че ња од-
ви ја се нај че шће по обра сцу УЗРОККАРАКТЕРНЕОсОбИНЕ→КАРАКТЕРНАОсОбИНА
(до шле, уда ри ле ко ме лут ке у гла ву – ка при ци о зност, ћу дљи вост; уда ри ла 
ко ме сла ва у гла ву – ба ха тост, охо лост, не до лич но по на ша ње),и ПОслЕдИцА/
мАНИфЕсТАцИјАКАРАКТЕРНЕОсОбИНЕ→КАРАКТЕРНАОсОбИНА(би ти го тов на го 
нож уда ри ти – хра брост, сме лост; не да ти ни цр но ис под нок та – шкр тост, 
твр дич лук) и др. Је зич ка сли ка чо ве ка у јед ној је зич кој и дру штве но-кул тур-
ној за јед ни ци је дан је од па ра ме та ра за утвр ђи ва ње ва же ћих со ци о ког ни тив них 
кон це па та у њој и је дан од по ка за те ља ње ног ет но кул тур ног иден ти те та.

На кра ју овог, по бро ју по да та ка ну жно огра ни че ног, при ка за мо же се 
ипак из ве сти не ко ли ко оп штих на по ме на: књи гу Гор да не Штр бац Фра зе о ло-
ги ја о чо ве ку и чо век у фра зе о ло ги ји тре ба па жљи во про чи та ти у пр вом ре ду 
сто га што при ме ње ни те о риј ски оквир у ко ји су ин те гри са ни ког ни ти ви стич-
ки и се ман тич ки при сту пи, ме то до ло шка до след ност у ана ли зи и из во ђе њу 
за кљу ча ка и де таљ но спро ве де не ана ли зе ре ла тив но ве ли ког кор пу са фра зео-
ло шких је ди ни ца упу ћу ју чи та о це ка ко тре ба при сту пи ти ис пи ти ва њу је зи ка, 
а уже лек сич ких је ди ни ца. Чи та о ци ове књи ге не ће сте ћи са мо ве ћи или ма њи 
број по да та ка о фра зе о ло ги зми ма, не го и зна ње и уме ње ка ко спо зна ва њу и 
ту ма че њу устрој ства лек сич ког си сте ма тре ба при ћи.

Већ ду го се, ви ше или ма ње че сто, го во ри о но во сад ској лин гви стич кој 
шко ли у ср би сти ци, ко ја се од по чет ка од ли ко ва ла раз ли чи том пред мет ном 
од но сно ди сци пли нар ном усме ре но шћу, с јед не стра не, а усме ре но шћу на 
но ви је при сту пе, си сте ма тич но шћу и ра ду на кор пу су, с дру ге. При ка за на 
књи га Гор да не Штр бац још јед на је у ни зу мо но гра фи ја и сту ди ја да нас ак-
тив них са рад ни ка Од се ка за срп ски је зик и лин гви сти ку Фи ло зоф ског фа-
кул те та у Но вом Са ду ко ја ту шко лу на нај бо љи на чин афир ми ше у до ме ну 
лек си ко ло шких ис тра жи ва ња.

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
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UDC 811.163.41’373(049.32) 

Дра га на Д. Вељ ко вић Стан ко вић. Ка ко ми сли мо ре чи. 
При ло зи про у ча ва њу ког ни тив них аспе ка та срп ске лек си ке.  

Бе о град: Ја сен, Фи ло ло шки фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду,  
2018, 274 стр.

Ког ни ти ви стич ка ис тра жи ва ња Дра га не Вељ ко вић Стан ко вић, про фе-
со ра на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, оба вље на то ком по след њих 
шест го ди на, до би ла су фор му за о кру же не це ли не у ви ду мо но гра фи је под 
на зи вом Ка ко ми сли мо ре чи. При ло зи про у ча ва њу ког ни тив них аспе ка та 
срп ске лек си ке. Монографију чини де сет ра до ва, од ко јих је осам већ об ја вље-
но, а за ову при ли ку уре ђе но и ме то до ло шки и те р ми но ло шки уса гла ше но, док 
се два ра да пр ви пут об ја вљу ју. Ра до ви су гру пи са ни у три по гла вља: Не ки 
аспек ти ин тен зи фи ка ци је у срп ском је зи ку (стр. 11–76), Де ми ну ци ја и ин тен-
зи фи ка ци ја (стр. 77–136) и Aнтропоцентрично усме ре на се ман тич ка де ри-
ва ци ја (стр. 137–258). Књи га је про пра ће на уво дом О књи зи Ка ко ми сли мо 
ре чи (стр. 7–9), а за вр ша ва се спи ском ли те ра ту ре (стр. 259–269) и ин дек сом 
ци ти ра них ау то ра (стр. 270–272).

По ла зе ћи од то га да сва ки је зик по се ду је спе ци фич не ма три це на осно ву 
ко јих „про из во диˮ зна че ња, ау тор кин циљ је био да пред ста вља њем јед ног 
бро ја ових ма три ца до при не се раз у ме ва њу кон цеп ту ал ног мо за и ка из вор них 
го вор ни ка срп ског је зи ка. Ис тра жи ва ње је за сно ва но на обим ној и стил ски 
ра зно вр сној, ре пре зен та тив ној гра ђи, чвр стом и пре ци зном те о риј ско-ме то-
до ло шком апа ра ту и ре ле вант ној ли те ра ту ри. Гра ђу чи не: Кор пус са вре ме ног 
срп ског је зи ка Ма те ма тич ког фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду, из ко јег 
је екс цер пи ран нај ве ћи део при ме ра, реч ни ци са вре ме ног срп ског је зи ка, у 
ко је, по ред опи сних, спа да ју и реч ни ци жар го на (Дво сме р ни реч ник срп ског 
жар го на и жар го ну срод них ре чи и из ра за Д. Ан дри ћа, Бе о град ски фра јер ски 
реч ник П. Има ми ја, Реч ник са вре ме ног бе о град ског жар го на Б. и Н. Гер зић) 
и Ве ли ки реч ник стра них ре чи и из ра за И. Клај на и М. Шип ке, као и Асо ци-
ја тив ни реч ник срп ског је зи ка П. Пи пе ра, Р. Дра ги ће вић и М. Сте фа но вић, 
Обрат ни реч ник срп ско га је зи ка М. Ни ко ли ћа и реч ни ци си но ни ма (Си но-
ни ми и срод не ре чи срп ско хват ског је зи ка М. Ла ле ви ћа и Реч ник си но ни ма 
П. Ћо си ћа и са рад ни ка), за тим, у ма њем оби му, књи жев на де ла, днев не и пе  ри-
о дич не но вин ске пу бли ка ци је и дру ги из во ри до ступ ни на ин тер не ту, као и 
при ме ри из раз го вор ног је зи ка. По свом основ ном ка рак те ру ког ни ти ван, 
при ступ укљу чу је и ме то до ло шки ре кви зи та ри јум мно гих лин гви стич ких 
ди сци пли на: сти ли сти ке, праг ма ти ке, но р ма ти ви сти ке, лек си ко ло ги је, се-
ман ти ке, де ри ва то ло ги је, ме то ди ке на ста ве је зи ка, лин гво кул ту ро ло ги је и 
ет но лин гви сти ке, што ис тра жи ва ње чи ни мул ти ди сци пли нар ним. Ау тор ка 
се осла ња ма ње на сла ви стич ку, а ви ше на ан гло сак сон ску лин гви стич ку ли-
те ра ту ру, ко ри сте ћи се и ре зул та ти ма дру гих ху ма ни стич ких ди сци пли на 
(пси хо ло ги је, фи ло со фи је, со ци о ло ги је, ми то ло ги је, ет но ло ги је и ан тро по-
ло ги је). Озбиљ ност и ис тра жи вач ка акри бич ност огле да ју се и у пре ци зним 
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ста ти стич ким ана ли за ма. Ре зул та ти про у ча ва ња не рет ко су пред ста вље ни 
схе мат ски и та бе ла р но, што до при но си пре глед но сти за кљу ча ка и ра до ва у 
це ли ни.

Пр во по гла вље чи не ра до ви: О ши ре њу кру га адјек тив них и адвер би-
јал них ин тен зи фи ка то ра у срп ском је зи ку (под ути ца јем про це са гло ба ли-
за ци је) (стр. 11–25), О зна че њу и упо тре би ин тен зи фи ка то ра ул ти ма ти ван 
(стр. 26–40) и Ин тен зи фи ка ци ја и афир ма тив на ква ли фи ка ци ја лек се ма са 
зна че њем не га тив не екс пре си је (стр. 41–76).

У пр вом ра ду се раз ма тра фе но мен је зич ке ин тен зи фи ка ци је у кон тек-
сту гло ба ли за ци је, чи ја је осо бе ност, из ме ђу оста лог, ши ре ње ин тер на ци о-
на ли за ма. Ау тор ка уо ча ва да су се ин тен зи фи ка то ри ап со лут но, то тал но, 
ком плет но и сл. по че ли осе ћа ти сна жни јим, па оту да и по жељ ни јим лек си-
чким аген си ма од до ма ћих, што се пре по зна је по све из ра же ни јем про це су 
(ре)ди стри бу ци је, у ко ме при ло зи ве о ма, вр ло, из у зет но, по себ но, пот пу но, 
са свим и др. уз ми чу пред стра ним лек сич ким мак си ми за то ри ма и екс трем-
ним мо ди фи ка то ри ма. За то по ста вља за циљ да обра зло жи оправ да ност, 
од но сно нео прав да ност упо тре бе ових је ди ни ца, да ука же на не ке зна чењ ске 
и ко ло ка циј ске спе ци фич но сти стра них ин тен зи фи ка то ра, а та ко ђе и да от кри-
је ког ни тив ну уте ме ље ност ин тен зи фи ка ци је адјек тив ним и адвер би јал ним 
лек сич ким по ја чи ва чи ма ап со лу тан / ап со лут но, то та лан / то тал но и ком-
пле тан / ком плет но. Суп тил на ана ли за по ка зу је да го вор ни ци срп ског је зи ка 
ола ко по се жу за да тим лек сич ким по ја чи ва чи ма иа ко би би ло аде кват ни је 
упо тре би ти не ки од број них рас по ло жи вих адвер ба и адвер би јал них из ра за 
до ма ћег по ре кла (пот пу но, са свим; без у слов но, не сум њи во, без сум ње и сл.), 
као и то да је ин тен зи фи ка ци ја да тим адвер би ма кат кад су ви шна или са свим 
не при клад на (нпр. *жи ве ти то тал но). По ред то га што је зна ча јан за област 
нор ма ти ви сти ке и је зич ке кул ту ре, овај рад пред ста вља до при нос и у обла сти 
пре во ђе ња јер уз при ме ре са да тим ин тер на ци о на ли змом из па ле те стил ских 
ре ги ста ра (књи жев ног, пу бли ци стич ког, раз го вор ног укљу чу ју ћи и жар гон) 
ау тор ка ну ди кон крет но, од го ва ра ју ће ре ше ње. Оту да на ла зи мо да би нпр. 
у ре че ни ци „У сва ком слу ча ју, осе ћао сам се са свим друк чи је не го обич но, 
то тал но чуд но ва то, као ни кад до тле у жи во туˮ (Т. Ман, Ча роб ни брег) уме-
сто да тог при ло га, ко ји се не кри тич ки пре у зи ма из ори ги на ла, уме сни ја 
би ла упо тре ба при ло га пот пу но / по све. У за кључ ку се ис ти че да је не у ме сна 
упо тре ба да тих ин тен зи фи ка то ра за пра во од раз не га тив ног ути ца ја гло ба ли-
за ци је и њо ме под стак ну те уни фи ка ци је, тј. те жње пре ма уни форм но сти је-
зич ког из ра за ко ја се ис по ља ва кроз нео д го ва ра ју ћу упо тре бу по зајм ље ни ца.

Не а де кват но по се за ње за стра ним ин тен зи фи ка то ри ма, ка ко у ко ло кви-
ја ном је зи ку та ко и у књи жев ном пре во ду, илу стру је и упо тре ба при де ва 
ул ти ма ти ван и при ло га ул ти ма тив но, о че му го во ри и дру ги рад, ко ји се 
ов де пр ви пут об ја вљу је. Да то ис тра жи ва ње је на ро чи то за ни мљи во са ста-
но ви шта праг ма ти ке јер по ка зу је ка ко се не кри тич ка упо тре ба ин тен зи фи-
ка ци је огле да у пре ва зи праг ма тич ке стра не ис ка за („екс клу зив но / не над-
ма шно / без прем ца Xˮ) над ње го вом ја сно ћом.

У тре ћем ра ду раз ма тра се ин тен зи фи ка циј ски по тен ци јал лек се ма са 
(при мар ним) зна че њем не га тив не ква ли фи ка ци је, и то та ко што се из ког ни-
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тив не пер спек ти ве ис пи ту ју се ман ти ка и упо тре ба не га тив них ин тен зи фи ка-
то ра и афир ма тив них ква ли фи ка то ра ко ји се че сто упо тре бља ва ју у ко ло кви-
јал ном, али и књи жев ном је зи ку, при че му су нај фре квент ни ји у омла дин ском 
жар го ну (нпр. стра шан / луд про вод, стра ва ау то, стра шно до бра утак ми ца 
и сл.). Ана ли за осло ње на углав ном на ра до ве З. Ке ве че ша и Л. Тал ми ја по-
ка зу је, из ме ђу оста лог, сле де ће: кон цепт не га тив ног под ра зу ме ва сло же ни је 
ког ни тив не про це се јер је са др жај но бо га ти ји; се ман тич ка и праг ма тич ка 
вред ност ин тен зи фи ка то ра по чи ва ју на два ослон ца: кон цеп ту ја ких емо ци ја 
као сна жних по кре та ча пси хич ких (и фи зич ких) ре ак ци ја и на ре ин тер пре та-
ци ји кон цеп та ло шег, агре сив ног, де ви јант ног; у осно ви ин тен зи фи ка ци је је 
сна га стра шног, сто га пре те ћег и ло шег, ко ја фи гу ри ра као ди на мич ка под-
ло га де ла ња; не га тив ни ин тен зи фи ка то ри има ју сле де ће функ ци је: (а) по ве-
ћа ва ју ило ку тив ну сна гу ис ка за, (б) до при но се ефи ка сни јем и бр жем при до-
би ја њу са го вор ни ко ве па жње, (в) под сти чу ја че емо тив но уче шће слу ша о ца 
/са го вор ни ка, због че га су њи хо ва основ на праг ма тич ка обе леж ја ем фа тич-
ност и афек тив ност – „ка жем Х јер (а) део ис ка за и/или чи тав ис каз же лим да 
ис так нем, (б) хо ћу да по бу дим са го вор ни ко ву па жњу и (в) да, по ред основ ног 
са др жа ја по ру ке, са оп штим сво ју емо ци ју .ˮ

Дру го по гла вље, по све ће но гла гол ској де ми ну ци ји, чи не два ра да: Ког ни-
тив ни аспек ти де ми ну ци је гла го ла у срп ском је зи ку (стр. 77–102) и Де ми ну-
тив но-пе јо ра тив ни гла го ли из ве де ни су фик си ма -ака, -ара и -ата (стр. 103–135).

У пр вом пот по гла вљу фе но мен гла гол ске де ми ну ци је по сма тра се из 
два угла. Је зич ко осе ћа ње но си ла ца срп ског је зи ка као ма тер њег, те упо треб-
на вред ност и се ман тич ки оп сег гла гол ских ума ње ни ца ис пи ту ју се ан ке том, 
чи ји је циљ да утвр ди сле де ће: ко ји су фик си до ми ни ра ју у твор би де вер ба тив-
них де ми ну ти ва; ко ји се су фик си по и ма ју као ин дук то ри нај ве ћег сте пе на 
ума ње но сти; ка кви су обим и са др жај адвер би јал ног спек тра ин хе рент ног 
гла гол ским ума ње ни ца ма и ка ко из вор ни го вор ни ци срп ског је зи ка раз у ме-
ју гла гол ску де ми ну ци ју. Ре зул та ти ана ли зе по ка зу ју из ра зи ту до ми на ци ју 
су фик са -уц ка (62,97%), ко ји, пре ма ми шље њу из вор них го вор ни ка срп ског 
је зи ка, има и нај ве ћи по тен ци јал ума њи ва ња (спа вуц ка ти, ле туц ка ти, сви-
руц ка ти, ре зуц ка ти). У уло зи до ми нант них адвер би јал них де скрип то ра 
рад њи ис ка за них де ми ну тив ним гла го ли ма ја вља ју се при ло зи ма ло и по ма-
ло, док се као нај зна чај ни ја обе леж ја гла гол ске де ми ну ци је из два ја ју сни же на 
ди на ми ка, чи ја је по сле ди ца сма њен ин тен зи тет, и тем по рал на сег мен та ци ја, 
ко ја се до во ди у не по сред ну ве зу са ите ра тив но шћу. У дру гом де лу овог пот-
по гла вља гла гол ској де ми ну ци ји при сту па се с аспек та кон цеп ту а ли за ци је 
рад ње исказанe гла гол ским ева лу ти ви ма, а та кон цеп ту а ли за ци ја се осла ња 
на уоп ште но по и ма ње де ла ња, ак тив но сти и вре ме на. Ана ли за по ка зу је не-
ко ре спон дент ност се ме ма ло са ева лу а ци јом и от кри ва узро ке мар ги на ли-
за ци је афек тив них зна че ња де ми ну тив них гла го ла.

У дру гом пот по гла вљу де таљ но се ис пи ту је се ман ти ка де ми ну тив но- пе-
јо ра тив них гла го ла из ве де них су фик си ма -ака, -ара и -ата, ме ђу ко ји ма зна-
чај ну уло гу има ју гла го ли кре та ња и про из вод ње зву ка, чи ја се фи гу ра тив на 
зна че ња ве зу ју за не при ме ре не об ли ке по на ша ња (вр да ра ти, ву ца ра ти /се/, 
кла та ри ти /се/) и не по жељ не на чи не го во ре ња (мла та ра ти /је зи ком/, лу-
па та ти, лу пе та ти, ло ма та ти и др.). У скла ду с по ла зи шти ма ког ни тив не 
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се ман ти ке, ови гла го ли се по сма тра ју на осно ву кон цеп ту а ли за ци ја рад њи 
ко је су њи ма име но ва не, чи ме се до би ја сли ка ван лин гви стич ке ствар но сти, 
при род но и ну жно утка на у је зик. По ред то га, ау тор ка уо ча ва да се гла го ли 
из ве де ни (од раз ли чи тих осно ва) по ме ну тим су фик си ма у на шим ве ли ким 
опи са ним реч ни ци ма не пред ста вља ју на исти на чин. Сто га се на ме ће још 
је дан за да так: ка ко – по ла зе ћи од раз у ме ва ња рад ње као мо ди фи ка ци ји под-
ло жног ен ти те та – ис пи та ти мо гућ ност њи хо вог увр шћи ва ња у гла го ле су-
бјек тив не оце не и на те ме љу до ми нант них се ман ти за ци ја нај фре квент ни јих 
де ри ва та по сма тра ти прет по ста вље ну уре ђе ност овог ску па гла гол ских тво ре-
ни ца. Од го во ри да ти на ово сло же но пи та ње пред ста вља ју ко ри стан при лог 
лин гво кул ту ро ло ги ји и лек си ко гра фи ји. Ана ли за, из ме ђу оста лог, по ка зу је 
да не га ти ван ак си о ло шки став, па и пе јо ра ци ја, по ти чу од не по вољ не оце не 
ко ја до ла зи из ван лин гви стич ке сфе ре, што узро ку је пре зрив од нос пре ма 
рад ња ма ко је је по жељ но не чи ни ти уоп ште (нпр. ту жа ка ти) или их чи ни-
ти што ре ђе (нпр. се ља ка ти /се/), а да би, ра ди ујед на ча ва ња лек си ко граф ског 
пред ста вља ња се ман ти ке ових гла го ла и пре ци зно сти, би ло до бро – по ред 
на во ђе ња ква ли фи ка то ра дем. – на зна чи ти до мен упо тре бе „у екс пре сив ном 
го во ру ,ˮ али уз екс пли цит ни је озна ча ва ње пе јо ра тив но сти или пе јо ра тив ног 
по тен ци ја ла, нпр.: „дем. (обич но у екс пре сив ном го во ру нај че шће са пе јо-
ра тив ним зна че њем)ˮ или „дем. че сто са пеј. зна че њем .ˮ

Тре ће по гла вље је нај о бим ни је и нај о бу хват ни је – ка ко са ста но ви шта 
пред ме та про у ча ва ња та ко и с аспек та при сту па гра ђи. Фи гу ра тив на зна че-
ња ко ја от кри ва ју ка рак те ри за ци ју чо ве ка у је зич кој сли ци све та срп ског 
го вор ни ка по сма тра ју се на лек си ци ко ја озна ча ва жи ве и не жи ве по ја ве 
(зо о лек се ма ма, фи то лек се ма ма и ре и лек се ма ма). При том, ау тор ка се по себ но 
за др жа ва на жар го ни зми ма, што рад чи ни ко ри сним за сти ли стич ка про у ча-
ва ња срп ског је зи ка, а ме то до ло шки при ла го ђен при ступ овој те ми при ме-
њу је у на ста ви срп ског као ма тер њег је зи ка, што је дра го це но за ау тор кин 
ма тич ни пред мет на фа кул те ту.

Ан тро по цен трич но усме ре на се ман тич ка де ри ва ци ја по сма тра се у 
окви ру оп ште ме та фо ре ве ли ког лан ца по сто ја ња, ко ји под ра зу ме ва ау тен-
ти чан сплет и укр штај ве за из ме ђу из вор них и циљ них до ме на (по став ке Џ. 
Леј ко фа и М. Џон со на), при че му ау тор ка ну ди сво је ви ђе ње ког ни тив не по тке 
се ман тич ке де ри ва ци је. Овој про бле ма ти ци по све ће на су сле де ћа пот по гла-
вља књи ге: О раз во ју фи гу ра тив них зна че ња зо о лек се ма у срп ском је зи ку 
(стр. 137–180), О фи гу ра тив ним зна че њи ма фи то лек се ма у срп ском је зи ку 
(стр. 181–203), О (са мо)по и ма њу и име но ва њу чо ве ка као не жи вог ен ти те та 
у срп ском књи жев ном је зи ку – на при ме ри ма адјек тив не ре и фи ка ци је (стр. 
204–224) и Ре и фи ка ци ја чо ве ка у срп ском жар го ну (стр. 225–241), Чо век у 
ве ли ком кру гу по сто ја ња – ког ни тив ни при ступ у ра ду лин гви стич ке сек ци је 
(стр. 242–258).

Фи гу ра тив ним зна че њи ма лек се ма ко је де но ти ра ју жи во ти ње, а та ко ђе 
и пе јо ра тив но сти, ко ја им је чест пра ти лац, при сту па се с аспек та те о ри је 
пој мов не ин те гра ци је уз осла ња ње на ког ни тив ну се ман ти ку. Раз вој фи гу ра-
тив них зна че ња зо о лек се ма по сма тра се као ре зул тат су сре та два ју под до ме на 
об у хва ће них ве ли ким лан цем, тј. ве ли ким кру гом по сто је ћег, те је при ка зан и 
схе мат ски. По се бан део пред ста вља ана ли за зо о лек се ма у опи сним реч ни ци ма 
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са лек си ко ло шког и лин гво кул ту ро ло шког аспек та, као и с аспек та њи хо ве 
лек си ко граф ске об ра де.

Ана ли за фи гу ра тив них зна че ња фи то лек се ма (име ни ца, укљу чу ју ћи и 
они ме, и гла го ла), ко ја се на овом ме сту пр ви пут об ја вљу је, по ка зу је да су 
фло рал но опојм ље ни ап стракт ни кон цеп ти ду бо ко уко ре ње ни и у све сти 
чо ве ка и у је зи ку. Од број них за кљу ча ка из дво ји ће мо сле де ће. За раз ли ку од 
зо лек се ма, ко је сво ју фи гу ра тив ност до брим де лом ду гу ју на чи ну „по на ша-
њаˮ жи во ти ње, тач ни је на чи ну на ко је се то „по на ша њеˮ по и ма из чо ве ко вог 
угла, оно по че му се биљ ке бит но раз ли ку ју је сте не до ста так (уоч љи ве) ди-
на ми ке, па смо скло ни да их са гле да ва мо као жи ва би ћа ко ја су при мар но 
ре ак тив на (а тек се кун дар но ак тив на). То по ка зу је но ми на ци ја би ља ка на 
осно ву: бо је (бе ла ра да), гра ђе (са са ве ли ка), вре ме на цве та ња или до зре ва ња 
пло до ва (мра зњак), де ло ва ња ко је има на чо ве ка (нпр. ле ко ви то сти или ток-
сич но сти: плућ њак, жа бљак отров ни) и др. Ви тал ност и бла го род ност су нај-
ва жни ји еле мен ти кон цеп та биљ ке, што по ка зу је и ис тра жи ва ње ан тро по ни-
ма и гла го ла ко ји се од но се на се тву. Ан тро по ни ми мо ти ви са ни фло рал ном, 
ден дро ним ском или уоп ште биљ ном осно вом (уп. Ру жа, Цве тан/а/, Би ља на 
и сл.) има ју осло нац у здру же ним кон цеп ти ма ле по те, здра вља и сна ге. Ви-
тал ност биљ ке по нај пре се пре по зна је у ње ној спо соб но сти ра ста и раз во ја, 
па се за то и не га тив не по ја ве, по себ но оне ко је на ста ју на те шко об ја шњив 
на чин или се не мо гу спре чи ти, раз у ме ва ју као сти хиј ско ши ре ње ко ро ва, 
се ја ње „злог се ме на ,ˮ или обр ну то – као екс пан зи ја до бра. То на во ди на за-
кљу чак да је код по је ди них гла го ла смер ко ло ка ци је оче ки ван, и то за хва љу-
ју ћи пе три фи ко ва ним ме та фо рич ним пред ста ва ма до брог и ло шег у биљ ном 
и људ ском све ту: ути ре се, чу па и ис ко ре њу је оно што је не га тив но, а уби ре 
се и жа ње нај већ ма оно што је ва ља но и по зи тив но.

По след ња два ра да по све ће на су ре и фи ка ци ји, од но сно зна че њи ма ре чи 
ко је де но ти ра ју ина ни мант не ен ти те те, рад ње усме ре не на њих и свој ства 
ко ја им се при пи су ју, а чи ја се фи гу ра тив на зна че ња од но се на чо ве ка и људ-
ске осо би не. Ре и фи ка ци ја би се ме та фо рич ки мо гла пред ста ви ти као ау то-
ре флек сив на ма ке та про то ти па људ ског, јер ње на уло га је сте да чо ве ко ве 
(ап стракт не) осо би не – по зајм љу ју ћи пој мо ве из све та пред мет но сти – пред-
ста ви као чул но до ступ не (нпр. бур ги ја „бе сми сли ца, бу да ла шти на ;ˮ ја рам 
„роп ство, угње та ва њеˮ). Ког ни ти ван при ступ гра ђи омо гу ћа ва да се ис тра жи 
на чин струк ту ри са ња пред ста ва о чо ве ку, ко ји се пре по зна је у ме та фо рич ним 
сце на ри ји ма се ман тич ке де ри ва ци је ре чи усме ре них на име но ва ње људ ског 
а са при мар ним зна че њем ина ни мант ног. Та ква ви зу ра је за ни мљи ва јер, за 
раз ли ку од из бо ра жи во тињ ског или биљ ног све та као из вор ног до ме на, у 
кон цеп ту а ли за ци ју не укљу чу је мо дел ау то ном них би ћа и об ли ка њи хо вог 
бив ство ва ња, већ је окре ну та чо ве ко вом огле да њу у го ле мом ре кви зи та ри-
ју му ко ји је сам ство рио, име но вао и њим оп скр био свој жи вот ни про стор 
(за рад вла сти тих по тре ба).

У ис тра жи ва њу (са мо)по и ма ња и име но ва ња чо ве ка као не жи вог ен ти-
тета у срп ском књи жев ном је зи ку на при ме ри ма адјек тив не ре и фи ка ци је опет 
се при бе га ва ан ке ти. Она омо гу ћа ва увид у ор га ни за ци ју по је ди них кон це-
па та у це ли ни, као и у по и ма ње не ких људ ских осо би на ко је из тих кон це па та 
про из и ла зе, те на ве де ни од го во ри отва ра ју по глед на са чи ње ност и нај ва жни је 
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еле мен те сце на ри ја. Ана ли за фи гу ра тив них зна че ња де сет при де ва (мек, 
тврд, чврст, крут, оштар, туп, ши рок, те сан, ду бок, пли так) упо тре бље-
них уз име ни цу чо век по ка зу је да се у ре и фи ка ци ји огле да зна ча јан фраг мент 
чо ве ко вог пер цеп тив но усло вље ног са мо по и ма ња и раз у ме ва ња ко лек тив ног 
би ћа. Струк ту ри са ност са др жа те ља, фор ма (објек та) и по тен ци јал на (не)функ-
ци о нал ност за сту па ју кон цеп те људ ских осо би на и по на ша ња, што се ја сно 
пре по зна је у фи гу ра тив ним зна че њи ма раз ма тра них при дев ских ре и лек се ма 
(уп. би ти мек, оштар и сл.), али и у они ма ко је при па да ју дру гим вр ста ма 
ре чи (смо та ти се, од мек ну ти; смо тан ко, ме ку шац и сл.). На ве де не осо би не 
зна чај не су у сфе ри ка рак те ри за ци је, а ис по ља ва ју се, са гле да ва ју и про це њу-
ју у осо бе ним сце на ри ји ма (де ло ва ња) чи ја је згра по ка зу ју смер ак ту е ли за ци је 
фи гу ра тив ног зна че ња (уко ли ко их не ка лек се ма има ви ше) – нпр. зна че ња 
при де ва мек ука зу ју на то да се по пу стљи вост, ла ка про ме на ми шље ња и 
ста ва по и ма ју као ре зул тат емо тив но сти и сла бо сти (пре ма дру ги ма), због 
че га ме ко ћа, осим по зи тив не стра не (до бар, до бро ду шан, ду ша и сл.), има и 
не га тив ну стра ну, ко ја се ту ма чи као пре ве ли ка и не по жељ на под ло жност 
ту ђем ути ца ју (уп. ме ку шац, мла ко ња, са ви тљив, љи гав и сл.).

Ана ли за ре и фи ка ци је чо ве ка на ма те ри ја лу срп ског жар го на до но си 
низ за ним љи вих за кљу ча ка, од ко јих из два ја мо не ка. Од су ство осе тљи во сти, 
ин те ли ген ци је и кул ти ви са но сти опа жа се као од су ство фи не „об ра деˮ и 
суп тил не, склад не струк ту ре (др во = нео се тљи ва осо ба, це па ни ца = глу пак, 
бу здо ван = бу да ла, глу пак, нео те сан чо век); ка рак те ри за ци ја чо ве ка жар го-
ни зми ма ко ји у књи жев ном је зи ку де но ти ра ју ина ни мант не ен ти те те та ко ђе 
је по ве за на са по и ма њем по жељ не струк ту ре лич но сти као чвр сте, ком плек-
сне, ко хе рент не и ста бил не (кр па = осо ба без ка рак те ра); фа во ри за ци ја ур ба ног 
на чи на жи во та очи ту је се у пре зри вом ста ву пре ма фи зич ком ра ду, по себ но 
пре ма бав ље њу зе мљо рад њом (ру жна же на, де вој ка = ашов, ло па та, крамп, 
мо ти ка); у по и ма њу чо ве ка као пред ме та кључ ну уло гу има ју де а ни ма ци ја 
људ ског и ани ма ци ја пред мет ног све та; па ра док сал но, уда ље ност и кон траст 
из ме ђу из вор ног и циљ ног до ме на, ко ји се нај бо ље огле да ју у опо зи ци ја ма 
жи во – не жи во, ди на мич но – ста тич но, пред ста вља ју глав ну по кре тач ку 
сна гу ме таф то ни ми је јер су, због сво је раз ли чи то сти и при вид не не спо ји во-
сти, ин те лек ту ал но про во ка тив ни, па је и ког ни тив ни про цес ко јим се до во де 
у ве зу из ра зи то кре а ти ван.

Ис тра жи ва ња фи гу ра тив них зна че ња зо о лек се ма, фи то лек се ма и ре и-
лек се ма усме ре них на ка рак те ри за ци ју чо ве ка на шла су при ме ну у ра ду 
сред њо школ ске лин гви стич ке сек ци је Фар ма це ут ско-фи зи о те ра пе ут ске 
шко ле у Бе о гра ду. По сту пак је сле де ћи. По ла зи се од при ме ра из раз го вор ног 
и књи жев ног је зи ка, па се за па жа ју на чи ни са гле да ва ња и име но ва ња чо ве ка 
као жи во ти ње, биљ ке, ма те ри је, пред ме та или ап стракт ног пој ма. У осно ви 
овог ра да је иде ја Д. Вељ ко вић Стан ко вић да ме то ди ка на ста ве је зи ка тре ба 
да по слу жи не са мо уна пре ђи ва њу зна ња из је зи ка не го и обо га ћи ва њу је зич-
ког фон да и сти ца њу бо љег уви да у уза јам но про жи ма ње је зи ка, ми сли и 
кул ту ре.

Књи га Дра га не Вељ ко вић Стан ко вић Ка ко ми сли мо ре чи. При ло зи 
про уча ва њу ког ни тив них аспе ка та срп ске лек си ке пред ста вља озбиљ но и 
те ме љи то истра жи ва ње се  ман ти ке срп ског је зи ка, ко ри сно за број не ка ко 
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лин гви стич ке ди сци пли не (де ри ва то ло ги ју, лек си ко ло ги ју, се ман ти ку, сти ли-
сти ку, праг ма ти ку, нор ма ти ви сти ку, ме то ди ку на ста ве је зи ка) та ко и ин тер-
ди сци пли нар на ис тра жи ва ња (лин гво кул ту ро ло ги ју и ет но лин гви сти ку), а 
на ро чи то за ме то до ло ги ју се ман тич ких ис тра жи ва ња срп ског је зи ка.

Дра га на Рат ко вић

Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ
Кнез Ми ха и ло ва 36/I, 11000 Бе о град, Ср би ја

Dra ga na.Rat ko vic @isj.sa nu.ac .rs 
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УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ

Ча со пис Збор ник Ма ти це срп ске за фи ло ло ги ју и лин гви сти ку об ја вљу-
је из вор не на уч не ра до ве, на уч ну кри ти ку и при ка зе, хро ни ку и би бли о гра-
фи ју из обла сти фи ло ло шких и лин гви стич ких про у ча ва ња. Ра до ви ко ји су 
већ об ја вље ни или по ну ђе ни за об ја вљи ва ње у не кој дру гој пу бли ка ци ји не 
мо гу би ти при хва ће ни за об ја вљи ва ње у Збор ни ку Ма ти це срп ске за фи ло-
ло ги ју и лин гви сти ку. Ако је рад био из ло жен на на уч ном ску пу у ви ду усме-
ног са оп ште ња, по да так о то ме тре ба да бу де на ве ден у по себ ној на по ме ни 
при дну пр ве стра ни це члан ка. Рад који је настао делимично на основу 
одбрањене докторске дисертације може обухватати до 30% њеног садржаја 
(не verbatim), уз упућивање на докторску дисертацију.

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-



220

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 
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 
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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, 
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);
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в) упу ћи ва ње на од ре ђе но из да ње исте сту ди је: (РАдОвАНОвИћ 19862: 66);
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.
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ђ) фо то тип ско из да ње:
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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