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Рад ми ло Ма ро је вић

РЕ КОН СТРУК ЦИ ЈА ШТАМ ПАР СКИХ ГРЕ ША КА  
НА ОСНО ВУ ЗА МЈЕ НЕ ВО КАЛ СКИХ ГРА ФЕ МА 

(У ЊЕ ГО ШЕ ВОМ СПЈЕ ВУ ШЋЕ ПАН МА ЛИ)*

У ра ду се раз ма тра ју, пр во, при мје ри по гре шне иден ти фи ка ци је во ка ла /а/, /о/ и /е/ 
у пр вом из да њу Шће па на Ма лог као ре зул тат не а де кват не тран скрип ци је во кал ских 
гра фе ма пјес ни ко вог ру ко пи са, и дру го, по гре шна пер цеп ци ја гра фе ма є и е: пр вом се 
озна ча ва ла фо нем ска сек вен ца /је/, а дру гом са мо во кал /е/, па је до ла зи ло до њи хо вог 
ми је ша ња. У ра ду се при мје њу је по ред бе на ана ли за с Гор ским ви јен цем, Лу чом ми кро
ко зма те са спо ме нар ском пје смом и ме ди та ци јом у про зи из пје сни ко ве Би љеж ни це.

Кључ не ри је чи: Пе тар II Пе тро вић Ње гош, спјев Шће пан Ма ли, спјев Гор ски ви је нац, 
спјев Лу ча ми кро ко зма, фо не ма /а/, фо не ма /о/, фо не ма /е/, фо нем ска се квен ца /је/.

This pa per fo cu ses, first, on exam ples of in cor rectly iden ti fied vo wels /а/, /о/ and /е/ in 
the first edi tion of Step hen the Lit tle as a re sult of ina de qu a tely tran scri bed vo wel grap he mes 
from the po et’s ma nu script. Se cond, it de als with the in cor rect per cep tion of the grap he mes є 
и е: the first in di ca tes the pho ne me se qu en ce /je/, and the se cond just the vo wel /e/, and so 
mi xing of the two oc cur red. The pa per ap pli es a com pa ra ti ve analysis with The Mo un tain 
Wre ath, The Ray of the Mic ro cosm, and the mo nu men tal po em and pro se me di ta tion fo und in 
the po et’s No te bo ok.

Key words: Pe tar II Pe tro vić Nje goš, the epic Step hen the Lit tle, the epic The Mo un tain 
Wre ath, the epic The Ray of the Mic ro cosm, pho ne me /а/, pho ne me /о/, pho ne me /е/, pho ne mic 
se qu en ce /је/.

0. ПРИсТуП. Кри тич ко из да ње спје ва Шће пан Ма ли Пе тра II Пе тро ви ћа 
Ње го ша за сни ва се, с јед не стра не, на из во ри ма, а њих је че ти ри: ау то граф 
пр ве стра ни це ру ко пи са, дви је прет ход не пу бли ка ци је че твр те по ја ве пр вог 
чи на, у ли сту Ja dran ski Slav jan и у ли сту Срб ске но ви не, и пр во из да ње; с 
дру ге стра не – на ин тер тек сту ал ним ве за ма с дру гим из да њи ма и ру ко пи си ма; 
с тре ће стра не – на раз от кри ва њу за мје не во кал ских гра фе ма у тек сту пр вог 
из да ња у од но су на прет по ста вље ни пи шчев ру ко пис. У овом ра ду раз ма тра се 
тре ћи круг ис прав ки штам пар ских гре ша ка у пр вом из да њу Шће па на Ма лог, 
а он се за сни ва на утвр ђи ва њу за мјенс во кал ских гра фе ма у пр вом из да њу 
као на спе ци фич ном ме то ду ре кон струк ци је.

* Ра ђе но у окви ру на уч ног про јек та „Пје снич ка дје ла Пе тра II Пе тро ви ћа -Ње го ша у ори-
ги на лу и рус ким пре во ди ма” Ин сти ту та за сла ви сти ку и фи ло ло ги ју Па не вроп ског уни вер-
зи те та Апе и рон у Ба њој Лу ци.
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(1) Два ти па за мје не – за мје на гра фе ма а и о, ко ја је по свје до че на у број-
ним при мје ри ма, те е и о, ко ја има по је ди нач не по твр де – би ла су дво смјер на: 
у прав цу а → о, е → о и у прав цу о → а, о → е. Тре ћи тип за мје не јед но смје-
ран је – са мо у прав цу е → а, и има по је ди нач не по твр де.

(2) Че твр ти тип, тј. за мје на (пре вас ход но вер зал них) гра фе ма Є и Е, ни је 
се ти цао во ка ла (у оба слу ча ја то је би ло е) не го ре а ли за ци је или не ре а ли-
за ци је ини ци јал ног ј.

(3) Да ли се мо же го во ри ти о за мје ни во кал ских гра фе ма у смје ру а → и? 
Јев то М. Ми ло вић је ми слио да мо же: на осно ву ау то гра фа он је у свом изда-
њу из ми је нио 13. стих спје ва, ис по ста ви ло се: нео прав да но. Стих на во ди мо 
пре ма на шем основ ном из да њу, у кон тек сту син так сич ког пе ри о да:

отвор те се ви те шке гроб ни це,
сâмā сла во, сâмо при бје жи ште,
пo Кoсо ву, србски јех ју на кā –
ево зòре на ва ше бре го ве 
да нам оп шту обàс’јā све ти њу
и амá нет на ше на род но сти;

[ШМ 10–15].

У из да њу Јев та М. Ми ло ви ћа (и ње го вом тран скрип ту ру ко пи са) стих 
гла си: ево зо ре на ви ше бре го ве (МИлОвИћ 1965: 16, 392). У по себ ном при ло-
гу под на сло вом „Ру ко пис пр ве дви је стра ни це Ла жно ца ра Шће па на Ма лог” 
(стр. 387–398, с умет ну та два ли ста сним ка) Ми ло вић, из ме ђу оста лог, ка те-
го рич но твр ди да 13. стих спје ва, од но сно 14. стих ау то гра фа, „гла си у ори-
ги на лу: ‘Ево зо ре на ви ше бре го ве’; у из да њу из 1851. пот кра ла се у ње му 
јед на штам пар ска по гре шка: ‘Ево зо ре на ва ше бре го ве’” (стр. 394). У Об ја
ш ње њи ма Ми ло вић твр ди: „То је очи та гре шка. Овај стих мо ра гла си ти: ево 
зо ре на ви ше бре го ве. У Ње го ше вом ру ко пи су та ко он и гла си: ево зо ре на 
ви ше бре го ве. То је је ди но и пра вил но. Ми сао гор њих сти хо ва је ова: Прах, 
пе пео, Не ма њи ћа и Хре бе ља но ви ћа тре ба да се ве се ли, јер је на ста ла пре-
крет ни ца у исто ри ји срп ско га на ро да. […] За Срп ство се, да кле, зо ра ра ђа. 
Она ‘от ва ра вра та ис то ку’ и већ је оба сја ла ‘ви ше бре го ве’” (стр. 276). 

Ми ло ви ће ва ко рек ци ја (ва ше → *ви ше), ко ју ка сни ји при ре ђи ва чи 
ни су при хва та ли и по ред овак ве ви ше стру ко ис ка зи ва не ка те го рич но сти, 
мо ра се од ба ци ти и из па ле о граф ских (у ру ко пи су пи ше ипак ва ше, тј. по-
свје до че на ва ри јан та гра фе ме ула зи у ле пе зу Ње го ше вих ру ко пис нх ва ри-
јан ти во ка ла а, а ни ма ло не ли чи на ва ри је те те во ка ла и, ко ји ни је имао 
ква чи цу го ре), и из лек сич ко -се ман тич ких (име ни ца у аку за ти ву мно жи не 
бре го ве је сте се ман тич ки ру си зам у на че њу ‘оба ле’), и из кон тек сту ал них 
раз ло га: кад се отво ре ви те шке гроб ни це срп ских ју на ка ко ји су по сли је 
Ко со ва сти гли у Цр ну Го ру као но во, сла вом овјен ча но при бје жи ште да се 
опо ја ју, њи хо ви кра је ви су сво је вр сне њи хо ве оба ле (а не „ви ши бре го ви”).

(4) У ра ду се не раз ма тра ју при мје ри мо гу ће за мје не во кал ских гра фе-
ма ѣ и е јер се они друк чи је об ја шња ва ју – не а де кват ном ре дак ту ром ра ди 
оства ри ва ња прин ци па изо си ла би зма: Ње гош је по не кад и за јед но сло жни 
ре флекс ду гог ја та умје сто гра фе ме ѣ ко ри стио ди грам іе, а Стој ко вић је про сто 
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из о ста вљао де се те рич ко і. Ми смо у квад рат ној за гра ди ре кон стру и са ли 
со нант ј с пре по зи тив ним апо стро фом у че ти ри де се тер ца: нo се чудим на-
шим прв[’ј]енци ма: [ШМ 360]; ма ако смо зa гр[’ј]ех пра ђе дов ски [ШМ 531]; 
ар хи стрà тиг кад први сàгр[’ј]еши, / кâ ће сла би чо вјек да нè згр[’ј]еши? [ШМ 
3029–3030] и у јед ном ше сна е стер цу: кад сво бо ду свêту рŷжи / а ти рàн ству 
сл[’ј]êпом слу жи: [ШМ 828 (14)]. Ре флекс крат ког ја та, тј. со нант ј без апо-
стро фа, ре кон стру и са ли смо са мо у де се тер цу: Св[ј]eдоџбā су јав ни јех сто-
ти не: [ШМ 2870].

1. ГРАфЕМЕ а И о. – За мје на ових во кал ских гра фе ма усло вље на је ти ме 
што је Ње гош пи сао сло ва а и о на вр ло ка рак те ри сти чан на чин. У ње го вом 
ру ко пи су сло ва се раз ли ку ју, али они ко ји су тај ру ко пис чи та ли (и пре пи-
си ва ли а по том штам па ли) мо гли су Ње го ше во сло во a про чи та ти као [о], и 
обр ну то – сло во о као [а].

1.1. У Шће па ну Ма лом ре кон стру и ше мо че ти ри при мје ра за мје не во-
кал ских гра фе ма у смје ру а → о.

(1) Пр ви при мјер у ко јем је Ње го ше во а, по на шем ми шље њу, по гре шно 
про чи та но као [о] ре кон стру ише мо у 2172. сти ху (ов дје и да ље: по на шој ну-
ме ра ци ји сти хо ва, ко ја је спро ве де на на ни воу спје ва као цје ли не). У пр вом 
из да њу, у ко јем сти хо ви ни су ну ме ри са ни, стих гла си: Грд но ли си бра ћу 
за во ди ло, (сТОјКО вИћ 1851: 103).

На ве шће мо при мјер у кон тек сту ре че ни це пре ма на шем основ ном из-
да њу:

O прò клето кри во вје ро ва ње,
грдно ли си бра ћу за ва ди ло,
грдно ли си бра ћу по мра зи ло!

(MА РО јЕ вИћ 2018: 375 (2171–2173)).

При мјер је за ни мљив нај ви ше по то ме што и по гре шно чи та ње у на ве-
де ном кон тек сту, фор мал но гра ма тич ки узев, има сми сла. Али то кри во вје ро
ва ње ни је за во ди ло сву бра ћу не го је јед ну за ве ло, а дру гу ни је, и за ве ло ју је 
јед ном (у свр ше ном ви ду). Пјес ник, од но сно ње гов књи жев ни ју нак, ме ђу тим, 
ни је то хтио да ка же не го да ука же ка ко је кри во вје ро ва ње бра ћу те шко за ва-
ди ло (свр ше ни вид) и те ш ко по мра зи ло (опет свр ше ни вид). Овај син так сич ки 
па ра ле ли зам сти хо ва с гла гол ским об ли ци ма у свр ше ном ви ду не дво сми слено 
по твр ђу је оп рав да ност на ше ре кон струк ци је.

Ка ко су про блем рје ша ва ли на ши прет ход ни ци, до са да шњи при ре ђи ва-
чи Шће па на Ма лог? У дру гом из да њу, у ко јем ни је би ло ну ме ра ци је сти хо ва, 
об лик је ис пра вљен: Грд но ли си бра ћу за ва ди ло, (јОвАНО вИћИ 1881: 86), што 
је при хва ће но и у тре ћем из да њу, у ко јем је ну ме ра ци ја сти хо ва спро ве де на 
на ни воу дје ла (КОсТИћ 1902: 121 (2223)). Ми лан Ре ше тар, ко ји сти хо ве ну ме-
ри ше по чи но ви ма, као и ње го ви сљед бе ни ци при је Мла де но ви ћа, об лик не 
ис прав ља: грд но ли си бра ћу за во ди ло (РЕ  шЕТАР 1926: 265 (III 504)), али у 
фус но ти ука зу је на ис прав ку у из да њу бра ће Јо ва но ви ћа: 504 за ва ди ло. Ј. (РЕ-
 шЕТАР 1926: 265 (нап.)). Ре ше та ра сли је ди Да ни ло Ву шо вић, али без на по ме не 
(ву шОвИћ 1935: 219). Об лик је по но во ис пра вио Ми ха ило Сте ва но вић, ово га 
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пу та ко нач но: грд но ли си бра ћу за ва ди ло, (сТЕ вА НО  вИћ 1952: 113, исто у НЕдИћ 
1964: 94, MИ лО вИћ 1965: 138; MлАдЕНОвИћ 2007: 139 (2223)).

(2) Дру ги при мјер у ко јем је Ње го ше во a по гре шно про чи та но као [о] 
ре кон стру ише мо у 2260. сти ху: Јошт мо ји ма очи ма не ви ђох (сТОјКО вИћ 1851: 
107), тј. по ла зи мо од то га да је у тре ћем так ту по свје до чен гла гол ски об лик 
свр ше ног ви да у им пер фе кат ској фор ми с не га ци јом нè ви ђaх у зна че њу ‘ни-
сам ви дио’.

Ова ква гра фи ја ни је по бу ди ла сум њу при ре ђи ва ча дру гог из да ња, па он 
оста вља не ис пра вљен од ри ч ни об лик из 2260. сти ха: не ви ђох (јОвАНО вИћИ 
1881: 89). У тре ћем из да њу, Дра гу тин Ко стић ис прав ља об лик за мје њу ју ћи 
сло во о са е: Јошт мо ји ма очи ма не ви ђех (КОсТИћ 1902: 126 (2311)). Ис прав-
ку при хва та Ми лан Ре ше тар (РЕ  шЕТАР 1926: 269 (III 592)). Да ни ло Ву шо вић 
се вра ћа на штам пар ску гре шку пр вог из да ња: не ви ђох (ву шОвИћ 1935: 222), 
а ње га сли је де по сли је рат ни при ре ђи ва чи (сТЕ вА НО  вИћ 1952: 117; НЕдИћ 1964: 
98; MИ лО вИћ 1965: 144; MлАдЕНОвИћ 2007: 144 (2311)).

Об лик из 2260. сти ха тре ба ис пра ви ти, али не она ко ка ко су то чи ни ли 
Ко стић и Ре ше тар (за ми је нив ши сло во о са е), не го она ко ка ко смо то ми пр ви 
учи ни ли у ос нов ном из да њу (за ми је ни ли смо сло во о са а): јошт мо ји ма очи-
ма нè ви ђāх (MА РО јЕ вИћ 2018: 378 (2260).

Ис ти од рич ни об лик пр вог ли ца јед ни не им пер фе кта у ао рис ном зна-
че њу по свје до чен је у Гор ском ви јен цу у сти ху: млâдe глáве она к ве нè ви ђāх] ! 
[ГВ 1971], али ње га не тре ба ре кон стру и са ти: он је и у пр вом из да њу и од штам-
пан са а: не ви ђахъ (стр. 79). У кри тич ком из да њу Гор ског ви јен ца уз об лик 
(нè) ви ђaх до ни је ли смо сље де ћу тек сто ло шку на по ме ну: „ди јал., 1.л. јд. им-
пер фек та гл. свр.в. виђaти ‘ви  дје ти’ у зн. ао ри ста ‘(нè) ви дјех’ [за 2.л. јд. ви ди 
ст. 114] (ни је 1.л. јд. им пер фек та (нè) виђaх ни ти 1.л. јд. ао ри ста (не) виђах 
гл. не свр.в. ви ђа ти)” (MА РО јЕ вИћ 2005: 159).

Дру га по твр да гла го ла у Гор ском ви јен цу је сте у об ли ку дру гог ли ца 
јед ни не им пер фе кта у ао ри с ном зна че њу: Виђāше ли ка ко стри је ља ју, [ГВ 114]. 
Об лик је са а на пи сан у ру ко пи су и у пр вом из да њу од штам пан са а: ви ђа ше 
(л. 2), Ви ђа ше (стр. 5). У кри тич ком из да њу Гор ског ви јен ца уз об лик виђaше 
до ни је ли смо сље де ћу тек сто ло шку на по ме ну: „ди јал., 2.л. јд. им пер фек та 
гл. свр.в. виђaти ‘ви  дје ти’ у зн. ао ри ста ‘ви  дје’ [за 1.л. јд. ви ди ст. 1971] (а не 
2.л. јд. им пер фек та виђaше гл. не  свр.в. ви ђа ти)” (MА РО јЕ вИћ 2005: 43).

У ана ли зи ра ном при мје ру из Шће па на Ма лог не тре ба, да кле, по ла зи ти 
од об ли ка ао ри ста и од ефек та је кав ског јо то ва ња, тј. од гре шке за мје не е → о 
[види т. 3.3]. За ни мљи во је да у дру гом сти ху по сли је ово га ствар но на ла зи-
мо об лик ао ри ста, али он је пра вил но упо три је бљен и пра вил но од штам пан 
у пр вом из да њу: као мом че ово што сад ви ђех. [ШМ 2262, ви ђех (стр. 107)].

(3) Тре ћи при мјер у ко јем је Ње го ше во а вје ро ват но по гре шно про чи та но 
као „о” и у ко јем би смо мо гли ре кон стру и са ти штам пар ску гре шку пр вог из-
да ња ти че се проз ног тек ста ис пред 2293. сти ха: Шће пан отво ра пи смо, гле да 
га као да га чи та, и [о]д ра до сти пла че, (сТОјКО вИћ 1851: 109).

Ка ко су про блем рје ша ва ли, ако су га рје ша ва ли, на ши прет ход ни ци, 
до са да шњи при ре ђи ва чи Шће па на Ма лог? Об лик је ис пра вљен у дру гом из-
да њу: Шће пан отва ра пи смо, (јОвАНО вИћИ 1881: 91), али се у тре ћем Дра гу тин 
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Ко стић вра ћа на гра фи ју пр вог из да ња: Шће пан отво ра пи смо, (КОсТИћ 1902: 
129 (–2352)). Сли је де га ка сни ји при ре ђи ва чи: Шће пан отво ра пис мо, (РЕ  шЕ
ТАР 1926: 271 (III –633), исто у ву шОвИћ 1935: 223, сТЕ вА НО  вИћ 1952: 119, НЕдИћ 
1964: 99), уз два изу зет ка – по но во је об лик ис пра вио Јев то М. Ми ло вић: 
шћeПaНotвaРaПИс Mo, (MИ лО вИћ 1965: 44), а у то ме га је сли је дио Алек сан-
дар Мла де но вић (MлАдЕНОвИћ 2007: 52). – Лек си ко гра фи се (у дво  том ном 
Реч ни ку Ње го ше ва је  зи ка) ни су од ре ди ли: они и не на во де гла гол *от во ра ти, 
и на ве де ним при мје ром не илу стру ју по свје до че ни гла  гол „òтва ра ти” 
(сtЕвА НОвИћ и др. 1983 I: 598). То се у лек си ко гра фи ји зо ве нул то рје ше ње.

С об зи ром на број ност при мје ра с ова квим ти пом за мје не во кал ских гра-
фе ма у из да њи ма Ње го ше вих дје ла [ви ди т. 1.2], и ми смо у основ ном из да њу 
об лик ис пра ви ли: Шће пан òтва рa пис мо, гле да га кàо дa га чи тa, и [o]д ра
дости пла че. (MА РО јЕ вИћ 2018: 380 (–2293)).

(4) Че твр ти при мјер је у 2638. сти ху – умје сто жен ског ро да при дје ва 
(с флек си јом -а) тран сли те ри сан је пре ди ка тив ни при лог (с ока ме ње ном 
флек си јом -о): Из вјест но је ње ном Ве ли че ству (сТОјКО вИћ 1851: 125).

У дру гом из да њу гре шка ни је ис прав ље на, али је нео прав да но упро-
шће на су глас нич ка гру па -стн- а ру ски су фикс -ест во за ми је њен сло же ним 
су фик сом *-ан ство по срп ском обра сцу: Из вје сно је ње ном ве ли чан ству 
(јОвАНО вИћИ 1881: 104). У тре ћем из да њу вра ћен је са мо из вор ни лик име ни-
ци: Из вје сно је ње ном ве ли че ству (КОсТИћ 1902: 148 (2712)). Гре шку за мје не 
во ка ла пр ви је ис пра вио Ми лан Ре ше тар: Из вје сна је Ње ном Ве ли че ству 
(РЕ  шЕТАР 1926: 285 (IV 142)) ука  зу ју ћи у фус  но ти на гра фи ју пр вог из да ња: 
142 Из вјест но (РЕ  шЕТАР 1926: 285 (нап.)), а сли је де га, осим Не ди ћа, ка сни ји 
при ре ђи ва чи (без фу сно те) (ву шОвИћ 1935: 234, исто у сТЕ вА НО  вИћ 1952: 138, 
MИ лО вИћ 1965: 171, MлАдЕНОвИћ 2007: 166 (2712)). Вла дан Не дић вра ћа из 
пр вог из да ња (оправ да но) су гла снич ку гру пу -стн-, али (нео прав да но) и ре-
дак тор ску гре шку за мје не во ка ла: Из вје ст но је Ње ном Ве ли че ству (НЕдИћ 
1964: 115).

Ми смо у основ ном из да њу, уз се лек тив но ста вље не ак цен те, вра ти ли 
су гла снич ку гру пу -стн-, ис пра ви ли флек си ју и уки ну ли ве ли ка сло ва: Из вје-
ст на је ње ном ве личе ству / ва ша хра брост од пан ти вијéка (MА РО јЕ вИћ 2018: 
396 (2638–2639)). Ово по сљед ње чи ни мо за то што се у епи сто лар ном жан ру 
мо гу ве ли ка сло ва и упо три је би ти, али их не тре ба ко ри сти ти у ре пли ка ма 
лицâ у спје ву.

1.2. За мје ну са мо гла сни ка а → о на ла зи мо и у из да њи ма дру гих Ње го-
ше вих дје ла, а то нам слу жи као ин тер тек сту ал на по твр да за ре кон струк-
ци ју че ти ри ри је чи у Шће па ну Ма лом [види т. 1.1].

(1) Због спе ци фич не Ње го ше ве гра фи је број ни при ре ђи ва чи, а и ис тра-
жи ва чи, чи та ли су об ли ке име ни це любавь са о умје сто са а. Тај тип за мје не, 
ко ји смо озна чи ли као за мје ну во кал ских гра фе ма а → о, по свје до чен је и у 
Лу чи ми кро ко зма, али се фи ло ло шки до ка зи мо гу на ве сти срав ње њем с ру ко-
пи си ма Гор ског ви јен ца [види да ље т. (3)] и Би ље жни це. У 3. сти ху спо ме нар-
ске пје сме из Би ље жни це „Сви над ме ни ком пли мен ти…” Ње го ше во: любавь 
(л. 25 об.) пр ви из да ва чи су про чи та ли као ру си зам: Сла  вјан ска је љу бов пре-
ка / у про сто ти она бли ста (гре шку је при је нас ис пра вио Ра до ван Ла лић, без 



12 РАД МИ ЛО МА РО ЈЕ ВИЋ

ко мен та ра (ви ди MА РО јЕ вИћ 2017: 622–623, а на ве де ну пје сму на стр. 144 
(сни мак) и 145 (тран скрипт)).

(2) С во ка лом а ре кон стру и са ли смо у Лу чи ми кро ко зма име ни цу твâр, 
ко ја је два пут та ко и на пи са на: тваръ (стр. 5) [ЛМ 58], Тваръ (стр. 8) [ЛМ 134]; 
у тре ћој по твр ди (све су у Про ло гу) ре кон стру и ше мо штам пар ску гре шку 
за мје не са мо гла сни ка а → о: твар ти сла ба дје ла не по сти же, [ЛМ 149, Творь 
(стр. 8)]. У пр вом из да њу у на ве де ној ри је чи су, за пра во, дви је штам пар ске 
гре шке: по ред за мје не (а → о) то је и за мје на је ро ва (ъ → ь), али она ни је за 
са вре ме но из да ње ре ле вант на (по ред то га, она је мо гла би ти учи ње на пре ма 
ру ском је зи ку). Оправ да ност ре кон струк ци је у на ве де ном при мје ру по твр-
ђу је мо кри те ри ју мом ин тер тек сту ал но сти – у вер зи ји стро фе ко ја је на ђе на 
у Ње го ше вој за о став шти ни и об ја вље на у ли сту Цр но гор ка име ни ца та ко и 
гла си: Твар ти сла ба дје ла не по сти же, (дРaГoвИћ 1885/1981: 40). При ре ђи вач 
тек ста за штам пу, вје ро ват но Мар ко Дра го вић, пра  вил но је про чи тао стих из 
Ње го ше вог ру ко пи са, са мо што га да је но вим пра во пи сом (овај и дру ге при-
мје ре во кал ске за мје не у смје ру а → о ви ди у MА РО јЕ вИћ 2016: 654–658).

Ми смо у кри тич ком из да њу Лу че ми кро ко зма об ја ви ли фо то тип ски 
стро фу ко ја је на ђе на у Ње го ше вој за о став шти ни с увод ном би ље шком уред-
ни ка Цр но гор ке и узе ли је у об зир у тек сто ло ги ји (MА РО јЕ вИћ 2016: 630–632). 
Да ни ло Ву шо вић под бр. 66 би блио гра фи је Ње го ше ва де ла по хро но ло шком 
ре ду по стан ка ука зу је да је Ла вров на стр. 407 сво је књи ге о Ње го шу кон ста-
то вао да су из Лу че („По све та”, ст. 141–150) и сти хо ви ко је је Мар ко Дра го вић 
штам пао у Цр но гор ки за 1885. г., бр. 5, као за себ ну и не по зна ту Ње го ше ву пје-
сму (ву шОвИћ 1936: XXVI), али је ни је узео у об зир при ли ком при ре ђи ва ња 
Ње го ше вог спје ва.

(3) Ин тер тек сту ал на ве за с ру ко пи сом Гор ског ви јен ца у по ре ђе њу с пр вим 
из да њем ти че се за мје не са мо гла сни ка а → о, при је све га, у име ни ци љу бав. 
Ње гош је пи сао сло ва а и о на вр ло ка рак те ри сти чан на чин. У ње го вом ру ко-
пи су сло ва се раз ли ку ју, али они ко ји су тај ру ко пис чи та ли (и пре  пи си ва ли 
или штам па ли) мо гли су Ње го ше во а про чи та ти као „о”. По гре шно чи та ње 
Ње го ше вог а у име ни ци (ге ни тив јед ни не) любoви (1023. и 1035. стих) од ра-
же но је у пр вом из да њу Гор ског ви јен ца. Име ни цу љу бав Ње гош је упо три-
је био три пут у Гор ском ви јен цу, јед ном у но ми на ти ву: сми је шна је ова на ша 
љу бав – [ГВ 1025, любавъ (стр. 39, л. 11 об.)], и два пут у ге ни ти ву: па љу ба ви 
ви ше не тре бу је. [ГВ 1023, любо ви (стр. 39), люба ви (л. 11 об.)]; Љу ба ви ти, 
на ба ви ми та кви: [ГВ 1035, Любо ви ти (стр. 39), люба ви ти (л. 11 об.)]. Као 
што ви ди мо, у сва три при мје ра у ру ко пи су је име ни ца љу бав, а у два је у 
пр вом из да њу она про чи та на по гре шно као *љу бов.

(4) По  гре шно чи та ње Ње го ше вог a одра же но је у пр вом из да њу Гор ског 
ви јен ца и у гла го лу (пр во ли це јед ни не пре зен та) опо жамъ (1244. стих). Под-
роб ни је о овом пи та њу ви ди у кри тич ком из да њу Гор ског ви јен  ца (MА РО јЕ вИћ 
2005: 937–940).

1.3. За мје на во кал ских гра фе ма у су прот ном смје ру о → а одра же на је 
у јед ном сти ху Шће па на Ма лог и два пут у пје сни ко вом Пред го во ру – не и у 
об ли ци ма за мје ни ца што и сва што.
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(1) У 3358. сти ху Ње го ше во ру ко пи сно о пре  пи си вач је очи то про чи тао 
као [а] па је оно са а и од штам па но у пр вом из да њу: Ви ди не бо с рав ни нам’ 
спо је но, (сТОјКО вИћ 1851: 156). Стих су оста ви ли без из мје не при ре ђи ва чи 
на ред на два из да ња (са мо што га за вр ша ва ју тач ком и за пе том) (јОвАНО вИћИ 
1881: 130; КОсТИћ 1902: 181 (3432)). Ми лан Ре ше тар укла ња апо строф, а стих 
за вр ша ва за пе том и по вла ком (РЕ  шЕТАР 1926: 311 (IV 864)), док Да ни ло Ву шо-
вић оста вља за пе ту без по вла ке (ву шОвИћ 1935: 255); по сли је рат ни при ре ђи-
ва чи вра ћа ју тач ку и за пе ту, без апо стро фа на об ли ку ин стру мен та ла: ви ди 
не бо с рав ни нам спо је но; (сТЕ вА НО  вИћ 1952: 170 (IV 862)) или с апо стро фом 
на об ли ку ин стру мен та ла: ви ди не бо с рав ни нам’ спо је но; (НЕдИћ 1964: 141, 
исто у MИ лО вИћ 1965: 213; MлАдЕНОвИћ 2007: 201 (3431)). Дру гим ри је чи ма, 
раз ли ке су са свим сит не (ор то граф ске и ин тер пунк циј ске).

Ми се од свих прет ход ни ка раз ли ку је мо ти ме што ре кон стру и ше мо 
ин стру мен тал јед ни не, од но сно за мје ну во кал ских гра фе ма у смје ру о → а. 
На ве шће мо при мјер у ши рем кон тек сту пре ма основ ном из да њу:

у вāс су се рас те гле рав ни не –
кра ја им се пре гле дат не мо же,
куд год чо вјек обра ти по гле де –
ви ди не бо с равнин[о]м спо је но,

(MА РО јЕ вИћ 2018: 423 (3355–3358)).

Ми прет по ста вља мо да је у ру ко пи су об лик био на пи сан с во кал ском гра-
фе мом о у на став ку (рав ни номъ) али да је при ре ђи вач пр вог из да ња по гре шно 
гра фе му пер ци пи рао као а због спе ци фич ног Ње го ше вог пи са ња сло ва о (а 
пи сао га је сли ч но на шем да на шњем пи са њу сло ва а) до дав ши и апо строф 
као знак да је пјес ник ту из о ста вио крај њи во кал. У тач ност тран скрип ци је 
увје ри ла га је, као и ка сни је при ре ђи ва че, упо тре ба мно жи не у пр вој од дви-
је по твр де име  ни це у на ве де ном кон тек сту, у 3355. сти ху. Ова па ра ле ла је, 
ме ђу тим, при вид на: по огром ној Ру си ји рас те гле су се рав ни не, и оне су у 
мно штву, али кад чо вјек из јед ног мје ста по гле да – све му из гле да као јед на 
не пре глед на рав ни на спо је на с не бом. И кон текст, да кле, иде у при лог на ше 
ре кон струк ци је!

(2) У пје сни ко вом пред го во ру ре кон стру и са ли смо о умје сто а у дви је 
ри је чи (обје су и пре фик сал ни и су фик сал ни ру си зми) – со др жа ва (са др жа ва 
(сТОјКО вИћ 1851: I)) и со чи ни тељ (са чи ни тељ (сТОјКО вИћ 1851: III)).

(3) У Ње го ше вом иди о лек ту и пје снич ком је зи ку об лик што упит не и 
од но сне за мје ни це ври је ди као но ми на тив и као аку за тив, а об лик шта – као 
ге ни тив.

(4) То исто ва жи и за лек сич ко -гра ма тич ку ри јеч сва што, име нич ку 
за мје ни цу са зна че њем ге не ра ли за ци је.

У два сти ха Шће па на Ма лог за ре дом по свје до чен је нај при је ло ка тив 
(о) сва че му, а он да хо мо ни мич ни му да тив сва че му: о сва че му да пог òво римо, 
/ да сва че му на чин учи ни мо? [ШМ 957–958]; да тив има још дви је по твр де, 
јед ну с пред ло гом, дру гу без пред ло га, у два сти ха из ме ђу ко јих је стих с не-
сум њи вим ге ни ти вом (од) сва шта: к сва че му се уми је при ма ћи, / од сва шта 
се уми је од ма ћи, / сва че му се знáде до ми сли ти; [ШМ 1265–1267].
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Но ми на тив има об лик сва што: Про сто сва што – ево сиј áсе та! [ШМ 736]; 
не ка бу де сва што на свијéту – [ШМ 746]; пред си лом се сва што лa ко мр ви. 
[ШМ 1161]; пред ко јом се сва што сáмо тaре. [ШМ 1510]; Мо же би ти сва што 
на свијéту, [ШМ 1541]; Ал ба да ва сва што на свијéту [ШМ 3540]. Ње му је 
хо мо ни ми чан аку за тив, ко ји је по свје до чен с пред ло зи ма у: у сва што ће она 
за га зи ти, [ШМ 359] и за: јер га дè влет за сва што вје ру је, [ШМ 1231]; не го га 
је Бог за сва што дао – [ШМ 2264]; у јед ном при мје ру је аку за тив у зна че њу 
ло ка ти ва (с пред ло гом у): у сва што је зà нāс сре ћан био – [ШМ 1931]. На ве-
де ни об ли ци ни су спор ни.

Ни су спор ни ни при мје ри у ко ји ма је по свје до чен аку за тив без пред ло га 
(ди рект ни обје кат): При чај Смâјо, амà нат ти бòж’ји, / сва што прaво – јед на-
ко ти би ва: [ШМ 684–685]; Бòж’јā си ла сва што смр вит мо же [ШМ 1162]; он 
уми је сва што ра зу мје ти: [ШМ 1324]; сва што чи нит што им ср це жу ди? [ШМ 
1644]; за нов це ће сва што учи ни ти – [ШМ 2784]; Све за љу бав ве ли ке ца ри-
це / и за тво ју, ње ног по сла ни ка, / чи ни ће мо од овог чo вје ка: / стри је љат га 
ни ка ко не ће мо – / дру го сва што што је те би дрâ го. [ШМ 2935–2939]; опра шта 
се сва што као дје ци. [ШМ 3275]; Тре  ба сва што ра дит што се мо же, [ШМ 3723]. 
Ни у јед ном од ових сти хо ва ни је из ра же на пар ти тив на ни јан са у зна че њу 
да би се мо гло по ста ви ти пи та ње о ау тен тич но сти об ли ка, тј. пи та ње да 
ни је Ње го ше во сва шта по греш но про чи та но као сва што.

На пи та ње о мо гу ћој за мје ни Ње го ше вог сва што об ли ком сва шта (стр. 
36, 41, 85) у пр вом из да њу – од го вор је та ко ђе не га ти ван. Сва три при мје ра 
ге ни ти ва без пред ло га сма тра мо ау тен тич ним (у сви ма њи ма из ра же на је 
пар ти тив на ни јан са у зна че њу): па и дà је сва шта што тре бу је – [ШМ 811]; 
Код те бе је сва шта, игу ма не: [ШМ 1729]; Сва шта сам се о те би на слу ша, [ШМ 
2907].

Ге не рал ни за кљу чак: при ре ђи вач пр вог из да ња тач но транс ли те ри ше 
Ње го ше во што и сва што у зна че њу но ми на ти ва и аку за ти ва, а шта и сва шта 
у зна че њу ге ни ти ва – јер их је и сам та ко упо тре бља вао.

1.4. Ре кон струк ци ју на ве де них при мје ра [у т. 1.3], од но сно за мје ну са мо-
гла сни ка у смје ру о → а, на ла зи мо и у из да њи ма Лу че ми кро ко зма, Гор ског 
ви јен ца и ме ди та ци ја у про зи, што нам слу жи као ин тер тек сту ал на по твр  да 
оправ да но сти ре кон струк ци је три ју ријечи у Шће па ну Ма лом.

(1) По гре шно чи та ње Ње го ше вог о у при ло гу го то ва (у 1996. сти ху), 
ин фи ни ти ву вѣравaти (у 2163. сти ху) и у об ли ку жен ског ро да јед ни не рад-
ног гла гол ског при дје ва вас креснулa (у 2353. сти ху) од ра же но је у пр вом 
из да њу Гор ског ви јен ца. 

Штам пар ску гре шку за мје не са мо гла сни ка у смје ру о → а ре кон стру-
и ше мо у упит но -од но сној за мје ни ци штo, у че ти ри сти ха Лу че ми кро ко зма. 
Ко је смо ар гу мен те на ве ли за ову ре кон струк ци ју? Пр ви је ар гу мент ис то риј-
ско је зич ки: Ње го шев је зик ка рак те ри ше ону фа зу у раз во ју кад је об лик што 
имао функ ци ју но ми на ти ва или аку за ти ва, као и функ ци ју ве зни ка и вез-
нич ког ди вер ба, док је об лик шта имао ис кљу чи во ври јед ност ге ни ти ва. А 
и по ја вио се тај ге ни тив, као што је по зна то, по ана ло ги ји с име ни ца ма – што 
као се ло, шта као се ла. Дру ги је ар гу мент ин тер тек сту ал ни: ру ко пис Гор ског 
ви јен ца по ка зу је да је Ње гош ко ри стио што, а они ко ји су ње гов ру ко пис 
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чи та ли и пре пи си ва ли за штам пу че сто су га узи ма ли као шта, па смо ми о 
ре кон стру и са ли у за мје ни ци шта у 233, 1107. и 1893. сти ху спје ва.

(2) Штам пар ску гре шку за мје не са мо гла сни ка у смје ру о → а ре кон-
стру и са ли смо у Лу чи ми кро ко зма у број ним об ли ци ма – у при дје ву прéсто
ло др же ћи: Око го ре пре сто ло др же ће [ЛМ 711, престoладржеће (стр. 28)], на 
осно ву дви ју по твр да си но ни мич ног при дје ва прéсто ло држ ни, у ко ји ма је 
ри јеч пра вил но од штам па на: (ген. јд. ср.р.) пре стo  лодржнoгa [ЛМ 435, 1028]; 
у јед ној по твр ди (у пр вој пје сни) при дје ва пòгуб ни: рад по губ ног то га пре сту-
пље ња. [ЛМ 254, пагубнoгъ (стр. 13)], на осно ву шест по твр да (све су у дру гој 
пје сни) у ко ји ма је при дјев у пр вом из да њу пра вил но од штам пан; у три по-
тврде об ли ка гла го ла со чи ни ти: да пра ви ло би ћу со чи ни мо [ЛМ 1296 (сачи
ни мo, стр. 49)]; ступ ве ли ки мрач ни со чи ни ше [ЛМ 1906 (са чи ни ше, стр. 70)]; 
со чи ни ше оке ан оп шир ни [ЛМ 2123 (Са чи ни ше, стр. 78)], на ос но ву рад ног 
гла гол ског при дје ва ко ји је и од штам пан са о: со чи ни ла (сoчинилa, стр. 25) 
[ЛМ 602]; у рад ном гла гол ском при дје ву по врат ног гла го ла со чè та ти се, 
ко ји је очи глед ни ру си зам, па му вра ћа мо и ру ски пре фикс со-: [овде се је бе-
смр ти јем правда] / на вје чи то цар ство со че та ла, [ЛМ 688 (сачетaлa, стр. 27)].

(3) У 47. ме ди та ци ји у про зи Ње го шев ру си зам у из да њи ма Це ло куп них 
де ла за ми је њен је об ли ком из са вре ме ног књи жев ног је зи ка: Искра ма је до-
пу ште но у го ра ма вје ко ва ти, али ду ша ма у пра ши ни ни је, не го се у њој за мо-
та ју и из ње из ле  ћи ва ју ка ко ча сти це ва зду ха за не се не слу ча јем из пу чи не 
(лАлИћ 1967б: 233, уп. во зду ха – шОћ и др. 1956: 143) (ви ди MА РО јЕ вИћ 2017: 
344, а на ве де ну ме ди та ци ју у про зи на стр. 56 (сни мак) и 57 (тран скрипт)).

(4) Под роб ни је о овом ти пу за мје не ви ди у три на ша кри тич ка из да ња 
– Гор ског ви јен ца (MА РО јЕ вИћ 2005: 940–945), Лу че ми кро коз ма (MА РО јЕ вИћ 
2016: 658–661) и Би ље жни це (MА РО јЕ вИћ 2017: 619).

2. ГРАфЕМЕ е И а. – Ове гра фе ме су јед но смјер но за мје њи ва не: они ко ји 
су Ње го шев ру ко пис чи та ли (и пре пи си ва ли) мо гли су Ње го ше во е про чи-
та ти као [а], али не и обр ну то – да Ње го ше во a про чи та ју као [е] (Ње го ше во a 
ни ма ло не ли чи на е).

2.1. Ње гош је и сло во е пи сао на ка рак те ри сти чан на чин. У ње го вом 
ру ко пи су оно се раз ли ку је, али су га мо гли по гре шно пер ци пи ра ти при ре-
ђи ва чи ње го вих дје ла – што су и учи ни ли вје ро ват ни пре пи си вач тек ста за 
штам пу Гор ског ви јен ца Ми ло рад Ме да ко вић у Бе чу [види т. 2.2] и Ан дри ја 
Стој ко вић при пре ма ју ћи Шће па на Ма лог у Тр сту (ако то већ ни је био учи нио 
прет ход но Вук Вр че вић у оба слу ча ја): за мје на во кал ских гра фе ма у смје ру 
е → а по твр ђе на је у два сти ха по сљед њег Ње го ше вог спје ва, и за оба има мо 
фи ло ло шке до ка зе за ре кон струк ци ју.

(1) Пр ви је при мјер у 276. сти ху: Кад ви дје ше жби ри и уво да, (сТОјКО вИћ 
1851: 19). Гре шку за мје не во кал ских гра фе  ма у ау то гра фу при ли ком пре пи-
си ва ња и штам па ња спје ва фи ло ло шки по твр ђу ју прет ход не пу бли ка ци је 
фраг мен та Шће па на Ма лог – и она у ли сту Ja dran ski Sla vjan: uvo de, и она у 
ли сту Срб ске но ви не: уво де, на рав но: и сам кон текст. Гре шку смо ми пр ви 



16 РАД МИ ЛО МА РО ЈЕ ВИЋ

ис пра ви ли у основ ном из да њу: Кад вид’је ше жби ри и ŷво  де (MА РО јЕ вИћ 2018: 
300 (276)), с обра зло же њем у пред го во ру (MА РО јЕ вИћ 2018: 46).

(2) У Шће па ну Ма лом је име ни ца ве ли че ство по свје до че на че ти ри пу та. 
Три пу та је у пр вом из да њу пра вил но од штам пан во кал о, јед ном у но ми на-
ти ву: Ви ди дивнŏ тво је ве ли че ство [ШМ 2299, Ве ли че ство (сТОјКО вИћ 1851: 
109)], јед ном у во ка ти ву: До пу шти ми тво је ве ли че ство [ШМ 2343, Ве ли че-
ство (сТОјКО вИћ 1851: 111)] и јед ном у да ти ву: Извјест на је ње ном ве ли че ству 
[ШМ 2638, Ве ли че ству (сТОјКО вИћ 1851: 125)].

У јед ној од дви је по твр де у да ти ву, оној из 566. сти ха, умје сто во ка ла е 
од штам па но је а: Ва шем Цар ском Ве ли ча ству по клон! (сТОјКО вИћ 1851: 31). 
При ре ђи ва чи ни су ускла ђи ва ли овај при мјер са оста ли ма, па се раз ли ку ју 
по то ме што јед ни за др жа ва ју ве ли ка сло ва из по што ва ња (КОсТИћ 1902: 36 
(569); ву шОвИћ 1935: 170 (I 572)), а дру ги их за мје њу ју ма лим: Ва шем цар ском 
ве ли ча ству по клон! (РЕ  шЕТАР 1926: 206; сТЕ вА НО  вИћ 1952: 36 (I 569), исто у 
НЕдИћ 1964: 31, MИ лО вИћ 1965: 43; MлАдЕНОвИћ 2007: 50 (569)).

Из у зе так је при ре ђи вач дру гог из да ња, али је он до дао иза а јед но н па 
је до био срп ски об лик: Ва шем цар ском ве ли чан ству по клон! (јОвАНО вИћИ 
1880: 29). С ова ко „ис пра вље ним“ об ли ком из пр вог чи на ус кла ђе на је са мо 
по твр да из че твр тог чи на: Из вје сно је ње ном ве ли чан ству (јОвАНО вИћИ 1881: 
104), док су по твр де из тре ћег ус кла ђе не са Стој ко ви ће вом ре дак тор ском 
гре шком из пр вог чи на: Ви ди див но тво је ве ли ча ство (јОвАНО вИћИ 1881: 91); 
До пу шти ми, тво је ве ли ча ство (јОвАНО вИћИ 1881: 93). Та ко смо до би ли два 
не а у тен тич на ли ка име ни це – *ве ли ча ство и *ве ли чан ство, али је и ово из-
да ње од зна ча ја за ин тер тек сту ал не па ра ле ле: на исти на чин су и дру ги 
при ре ђи ва чи об лик име ни це мо гли ми је ња ти, па су ти ли ко ви до спје ли та ко, 
не ис пра вље ни, у лек си ко граф ске из во ре. Уо ста лом, и у из да њи ма Гор ског 
ви јен ца по јав љи ва ла су се оба ова не а у тен тич на об ли ка (ви ди по дроб ну 
исто ри ју пи та ња уMА РО јЕ вИћ 2005: 946–948).

Та ко је оста ло и ово га пу та на ма да ис пра ви мо не а у тен тич ни об лик, 
што смо ми и учи ни ли у основ ном из да њу: »Ва шем цар ском ве ли че ству по-
клон! […]« (MА РО јЕ вИћ 2018: 310 (566)].

При мјер у ко јем је Ње го ше во ру ко пи сно е по гре шно про чи та но (и по-
гре шно од штам па но) као „а” на ла зи мо у име ни ци ве ли че ство и у 228. сти ху 
Гор ског ви јен ца. Ми смо, на осно ву Ње го ше вог ру ко пи са, вра ти ли ау тен тич-
ни об лик у кри тич ко из да ње уз обра зло же ње да је Величaствo штам пар ска 
гре шка пр вог из да ња:

Ве ли че ство ви те шке ти ду ше
над ма шу је бе смрт не под ви ге
див не Спар те и ве ли ког Ри ма –
[ГВ 228–230, Ве ли ча ство (стр. 9), ве ли че ство (л. 3 об.)].

У Лу чи ми кро ко зма има је да на ест по твр да име ни це ве ли че ство, ко ја 
ни је ру си зам не го цр кве но сла ве ни зам ру ске ре цен зи је. Зре ло Ње го ше во пје-
снич ко ства ра ла штво не сум њи во ка рак те ри ше лик ве ли че ство, а тај лик је 
је ди ни и по свје до чен пје сни ко вом ру ком на пи сан, у ау то гра фу Гор ског ви јен ца.

У оба дје ла ау тор ске лек си ко гра фи је на ла зи мо, по ред ау тен тич ног об-
ли ка, и не ау тен тич ни об лик. У пр вом, јед но том ном Рјеч ни ку [уз пје снич ка 
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дје ла П. П. Његоша] на ве де ним сти хом из Гор ског ви јен ца илу стру је се дру-
го зна че ње име ни це ве ли чà ство (сtЕвАНОвИћ–БОш КОвИћ 1954/1957: 22), а у 
дру гом, дво том ном Реч ни ку Ње го ше ва је зи ка то је по нов ље но, али је до да то 
и тре ће зна че ње ко је се илу стру је (са мо) при мје ром из Шће па на Ма лог 
(сtЕвА НОвИћ и др. 1983 I: 67).

2.2. Да је мо гао Ме да ко вић као вје ро ват ни пре пи си вач тек ста за штам-
пу Гор ског ви јен ца (ма да има не ких ин ди ци ја да је то учи нио Вук Вр че вић 
при је Ње го ше вог до ла ска у Беч) Ње го ше во ру ко пи сно е про чи та ти као „а”, 
по ред име ни це величаствo [види т. 2.1], по твр ђу ју још два при мје ра.

(1) Је дан при мјер штам пар ске гре шке на ве де ног ти па на ла зи мо у име-
ни ци Му ха мед – у на по ме ни уз 1148. стих:

* Мухамед[а] II. и [Мухамеда] IV.
[ГВ нап. уз 1148, Mухaмaдъ II. i IV. (стр. 44),
мухамедa II. и мухамедa IV. (л. 12 об.)].

(2) Дру ги при мјер за мје не сло ва е из ру ко пи са сло вом а у пр вом из да њу 
има мо у 2088. сти ху – у аку за ти ву мно жи не име ни це по тре ба:

на па мет сам до бро утвр дио
ле тур ђи ју, кр стит и вјен ча ти,
кâ и дру ге по ма ње по тре бе,

[ГВ 2086–2088, по тре ба (стр. 85)].

2.3. Од за мје не во кал ских гра фе ма у обр ну том смје ру a → е мо гло би се 
по ла зи ти у 45. и 684. сти ху, ко ји у пр вом из да њу гла се: У раз лог се ма ло, ама-
нет ти, (сТОјКО вИћ 1851: 11); При чај, Сма јо, ама нет’ ти Бо жи! (сТОјКО вИћ 1851: 
36). Али ми ов дје и не по ла зи мо од про сте за мје не сло ва, тј. од по  гре ш ног 
чи та ња њи хо вог, не го од то га да је при ре ђи вач ре ди го вао ру ко пи сно aмa
нa ти, јед ним ди је лом оправ да но – раз дво јио је ен кли ти ку и вас по ста вио 
фи нал но т име ни це, дру гим ди је лом нео прав да но – име ни цу амà нат (ген. 
амàн та), с не по сто ја ним а, за ми је нио је па ро ни мом, име ни цом амá нет (ген. 
амá не та), са стал ним е. Ми смо, нај при је у основ ном из да њу, вра ти ли ау тен-
тич ни об лик име ни ци у за кле тви као фра зе оло шком жан ру: У раз лог се 
ма ло, амà нат ти – [ШМ 45]; При чај Смâјо, амà нат ти бò ж’ји, [ШМ 684]. Овај 
дру ги при мјер по ка зу је да је пу ни об лик за кле тве гла сио ама нат ти бо жи ји 
у зна  че њу ‘та ко ти Бо га’.

2.4. За мје на во кал ских гра фе ма у обр ну том смје ру a → е, ка ко смо кон-
ста то ва ли у кри тич ком из да њу Гор ског ви јен ца, ни је ни ма ло из вје сна ни у 
пр вом из да њу ово га дје ла. У пр вом из да њу мо гао је сам пјес ник ујед на чи ти 
пи са ње име ни це у истом зна че њу. На и ме, у 657. сти ху Гор ског ви јен ца од-
штам пан је и у пје сни ко вом ру ко пи су на пи сан об лик (фо нет ски ру си зам) че сти: 
Тре ба слу жит че сти и име ну! [ГВ 657, че сти (стр. 25), че сти (л. 7 об.)], па је 
вје ро ват но сам пје сник при ли ком штам па ња тек ста об ли ке са срп ским фо не-
тиз мом из ру ко пи са за ми је нио фо нет ским ру сиз мом чест: па ли за чест, име 
и сво бо ду, [ГВ 273, честь (стр. 10), частъ (л. 3 об.)]; не бо је се че сти ни по ште-
њу – [ГВ 1421, че сти (стр. 56), чaсти (л. 16)]. По дроб ну ана ли зу ове име ни це 
ви ди у кри тич ком из да њу Гор ског ви јен ца (MА РО јЕ вИћ 2005: 949–950).
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3. ГРАфЕМЕ о И е. – Овај тип за мје не, у оба смје ра, мо же се по твр ди ти 
са мо по је ди нач ним при мје ри ма, а усло вљен је бли ско шћу гра фиј ског оформ-
ље ња словâ.

3.1. Гре шка за мје не са мо гла сни ка у смје ру o → е по твр ђе на је у 2602. 
сти ху Шће па на Ма лог: Па оте ле згри јат’ у по сте љи; (сТОјКО вИћ 1851: 124). 
У дру гом из да њу об лик је ис прав љен, за ми је ње но је е са а, тј. ре кон стру и сан 
је при лог ота ле: Па ота ле згри јат’ у по сте љи; (јОвАНО вИћИ 1881: 103), што је 
при хва ће но и у тре  ћем из да њу, али је укло њен апо строф: Па ота ле згри јат 
у по сте љи; (КОсТИћ 1902: 146 (2676)).

Ми лан Ре ше тар је ко ри го вао сво је прет ход ни ке, сву тро ји цу што се 
ти че при ло га и ин тер пунк ци је, Ан дри ју Стој ко ви ћа и Ђор ђа По по ви ћа -Да-
ни ча ра (вје ро ват ног при ре ђи ва ча дру гог из да ња) што се ти че апо стро фа: па 
ото ле згри јат1 у по сте љи. (РЕ  шЕТАР 1926: 284 (IV 106)). У фус но ти Ре ше тар 
об ја шња ва об лик из дру гог так та и ука зу је на гра фи ју пр вог из да ња ко ју 
ис пра вља: 1згри јат’, али то не ће би ти мје сто згрија ти не го мје сто згријâт 
(згријâн). / 106 оте ле. (РЕ  шЕТАР 1926: 284 (нап.)). Ре ше та ре ве тек сто ло ги је др же 
се Да ни ло Ву шо вић (са мо што стих по чи ње ве ли ким сло вом и не ма фу сно ту) 
(ву шОвИћ 1935: 233) и по сли је рат ни при ре ђи ва чи (сТЕ вА НО  вИћ 1952: 136, исто 
у НЕ дИћ 1964: 113, MИ лО вИћ 1965: 168; MлАдЕНОвИћ 2007: 164 (2675)).

И ми смо у основ ном из да њу об лик ис пра ви ли као и Ре ше тар, за мје ном е 
са о, тј. ре кон стру и са ли смо при лог ото ле и трп ни гла гол ски при дјев згри јaт, 
али смо до да ли по вла ку на мје сту ели ди ра ног пре ди ка та за вр шив ши стих 
као пр ва два при ре ђи ва ча (тач ком и за пе том): па ото ле згри јāт – у по сте љи; 
(MА РО јЕ вИћ 2018: 394 (2602)).

Оправ да ност ис прав ке до ка зу је се ин тер тек сту ал ном па ра ле лом, гра-
фем ски [види т. 3.2], и уну тар тек сту ал ном ана ли зом, лек сич ки – у спје ву је 
два пут по твр ђе на ва ри јан та при ло га (ото лен, с фи нал ним -н): Ја ото лен 
пје шке у бес пу ће, [ШМ 297]; па ото лен с вој ском сил[н]òвитом [ШМ 707] и 
јед ном ди верб до ото ле: дото ле се ви јек про тег нуо [ШМ 442] – у свим при-
мје ри ма ме ди јал ни слог гла си -то-.

3.2. Исти тип за мје не са мо гла сни ка по твр ђен је у Лу чи ми кро ко зма у 
сти ху: Обра ти се ду шо из гу бље на, [ЛМ 1241, ду ше, стр. 47]. Ис прав ку је 
из вр шио сам пје сник у ау тор ском при мјер ку пр вог из да ња ко ји се чу вао у 
Двор ској би бли о те ци на Це ти њу, а да нас се чу ва у Би љар ди: душo. За ову 
ис прав ку Ни ко ла Ба на ше вић ка же да је она, „ма кар што се ми сли ло о по ре-
клу и при ро ди ових ис прав ки, […] са свим до бра”, па на ста вља: „Ду ше из гу
бље на је, по Ву шо ви ћу (Ју жно сло вен ски фи ло лог, IX, стр. 120), ста ри во ка-
тив ни об лик из цр кве но сло|венског; са мо, те шко је ве ро ва ти да се Ње гош по вео 
у овом јед ном слу ча ју, и то са че тво ро слож ним при де вом, за про ме ном цр кве-
но сло вен ског; ду ше би мо гао би ти во ка тив од дух, али би он да реч из гу бље на 
би ла гре шка, ме сто из гу бље ни. У це тињ ском при мер ку гре шка је про на ђе на, 
али она ни је у ре чи из губ ље на, не  го у ре чи ду ше, у ко јој је е, са стра не (стр. 47), 
ма сти лом ис прав ље но у о. Гре шка је уто ли ко ве ро ват ни ја што је Ње гош до ста 
че сто пи сао сло во е та ко да је ли чи ло на о” (БaНaшeвИћ 1950: 193–194; знак | 
ука зу је на пре ла зак на но ву стра ну у тек сту ко ји се ци ти ра). Овим ци та том 
ис то ри ја пи та ња је ис цр пље на, а и ко мен та ру се не ма шта до да ти ни од у зе ти, 
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осим што ис пра вља мо очи глед ну ома шку – тре ба обр ну то: …што је Ње гош 
до ста че сто пи сао сло во о та ко да је ли чи ло на е (ову до пу ну тре ба уни је ти 
и у на ше кри тич ко из да ње Лу че ми кро ко зма (MА РО јЕ вИћ 2016: 661)).

3.3. Обр ну ти тип за мје не (е → о) не ки при ре ђи ва чи су на ла зи ли у сти-
ху: јошт мо ји ма очи ма нè ви ђāх [ШМ 2260], тј. ис пра вља ли су гра фи ју пр вог 
из да ња: не ви ђох (стр. 107) на сво је *не ви ђех: Јошт мо ји ма очи ма не ви ђех 
(КОсТИћ 1902: 126 (2311); РЕ  шЕТАР 1926: 269 (III 592)), али то ни је оправ да но 
[види т. 1.1.(2)].

3.4. Овај тип за мје не (тј. у смје ру е → о) ин тер тек сту ал на ана ли за, тј. 
до сад при ре ђе на кри тич ка из да ња Ње го ше вих дје ла, по твр ђу је јед ним, али 
важ ним при мје ром. У 1266. сти ху Гор ског ви јен ца Ње го ше во ру ко пис но е (у 
об ли ку аку за ти ва мно жи не при дје ва пун): пу не (л. 14 об.) по гре шно је про чи-
та но (и по гре шно од штам па но) као [о]:

Љеп ша му је од ви ле бије ле,
не ма пу не осам на ест ље тā –
живо ми је ср це по ни је ла.

[ГВ 1265–1267, пу но (стр. 101), пу не (л. 14 об.)],

па је та ко об лик при дје ва у пр вом из да њу за ми је њен при ло гом пу но. Об лик 
пу не из ру ко пи са вра тио је у сво ја из да ња Ри сто Ј. Дра ги ће вић: не ма пу не 
осам на ест ље тах, (нај при је у дРaГИћЕвИћ 1959: 109).

Ми при хва та мо Дра ги ће ви ће ву тек сто ло шку ин тер пре та ци ју, уз три 
ар гу мен та: 1º Ње го шев иди о лект ка рак те ри ше кон гру ент ни об лик при дјев-
ске ри је чи уз бро је ве у аку  за ти ву; уп.: ви диш ове пет сто тин мoм чāди – [ГВ 
111], чà сне дво је по стā да по сти те – [ГВ 861]; не ма пу не осам на ест ље тā – [ГВ 
1266]; 2º у пр вом из да њу ни је за ми је њен ди ја ле кат ски при дјев ски об лик пу не 
из ру ко пи са књи жев ним при дјев ским об ли ком пу них, па да по ми сли мо да 
би то мо гла би ти ау тор ска или ау то ри зо ва на из мје на, не го при ло гом *пу но, 
ко ји се у на ве де ном зна че њу и син так сич кој функ ци ји за пра во и не упо тре-
бља ва: при лог пу но мо же има ти пре ди ка тив ну функ ци ју (не ма пу но ‘не ма 
мно го’), али не и ад вер би јал но зна че ње ко ли чи не (мо же мо ре ћи тач но осам
на ест и рав но осам на ест, али не и *пу но осам на ест). 3º Кон гру ент ни об лик 
при дјев ске ри је чи пун у аку за ти ву мно жи не му шког ро да по свје до чен је у 
Ње го ше вој при по ви је ци Жи ти је Мр ђе на Не срет њи ко ви ћа: не стaнем ни ту 
пу не двa мѣсецa (луjaНoвИћ 1837/1951: 86) – умје сто да на шњих књи жев них 
ли ко ва пу них (два мје се ца) или пу на (два мје се ца) упо три је бљен је об лик пу не 
(два мје се ца). Ви ди под роб ну ана ли зу у кри тич ком из да њу Гор ског ви јен ца 
(MА РО јЕ вИћ 2005: 945–946).

4. ГРАфЕМЕ Є И Е. – Сло во є у Ње го ше вим ру ко пи си ма (и у пр вим из да-
њи ма Лу че ми кро ко зма и Гор ског ви јен ца, али не и Шће па на Ма лог, у ко јем 
се оно ни је ко ри сти ло) има ври јед ност „је”, а сло во е и у ру ко пи си ма и у свим 
из да њи ма – ври јед ност „е”. Ма ла сло ва се гра фиј ски до вољ но раз ли ку ју. Ве-
ли ка сло ва су мно го бли жа јед но дру гом по гра фиј ском офор мље њу, па је то 
и иза зи ва ло че шће штам пар ске гре шке, ко је и раз ма тра мо у овом по гла вљу 
рас пра ве.
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4.1. Пр ви при мјер (и пр ви тип штам па р ских гре ша ка пр вог из да ња Шће
па на Ма лог) ти че се ди на стич ког име на ца ри це Ка та ри не Дру ге: До ла зи по слá
ник им пе рàт ри це [Ј]е ка те ри не Втo ре књаз и ге не рал Гèорги[ј] Дoлго руков , 
[ШМ –2497]. У пр вом из да њу у име ну не до ста је по чет но Ј: по сла ник Им пе рат-
ри це Ека те ри не вто ре (сТОјКО вИћ 1851: 119). У ру ко пи су је име би ло на пи са но, 
мо ра се прет по ста ви ти, с по чет ним ве ли ким сло  вом Є (= Је), у скла ду са сла-
ве но срп ском, а не ру ском ор то гра фи јом, да кле: Єкa те ри не. Али и да је би ло 
на пи са но и с оним дру гим вер зал ним Е, то би био са мо гра фиј ски ру си зам 
те би смо га опет транс ли те ри са ли у об ли ку (ген.) Је ка те ри не. То смо ми пр ви 
и учи  ни ли до дав ши Ј у ква драт ној за гра ди у основ ном из да њу (MА РО јЕ вИћ 
2018: 391).

4.2. Дру ги низ при мје ра (и дру ги тип штам пар ских гре ша ка пр вог из да-
ња Шће па на Ма лог) ти че се ве зни ка ер и ере, ко ји су за мје њи ва ни (ми је ша ни) 
с вез ни ци ма *јер и *је ре. За јед но има ју три на ест по твр да, а гре ша ка је ма ло 
ма ње од по ло ви не (шест).

(1) Ве зник ер у зна че њу ‘да’ има у спје ву шест по твр да. У два при мје ра 
овим вез ни ком от по чи ње дру ги по лу стих, тј. он се на ла зи по сли је це зу ре те 
је у ру ко пи су пјес ни ко вом био на пи сан ма лим сло вом. У јед ном при мје ру 
ве зник је у пр вом из да њу пра вил но иден ти фи ко ван: Да ре че те, ер ме ђу вам 
неј ма (сТОјКО вИћ 1851: 62), тј. ни је за ми је њен са уз роч ним ве зни ком *јер:

Ка да би сте ви тро ји ца шће ли 
јошт тро ји цу-че тво ри цу узет,
от пре мит се пра во пут Стáмбо ла 
ра ди гла са јед нó га прâз нога 
код дè вле та да нâс оправ да те,
да по кор ност ца ру из ру чи те,
да  ре че те eр ме ђу вāм нèј ’мā
то га вра га те се ца ром зо ве.

[ШМ 1218–1225].

(2) У дру гом слу ча ју (у 3977. сти ху) пот кра ла се гре шка – у ру ко пи су је 
вје ро ват но ста ја ло еръ, с ини ци јал ним ‘е’ (а не єръ, с ини ци јал ним ‘је’), али је 
при ре ђи вач ри јеч иден ти фи ко вао као ве зник *јер: Сре ћом њи ном, јер га са-
вла да ше. (сТОјКО вИћ 1851: 181). Ми смо ов дје ре кон стру и са ли ве зник ер по 
сми слу сти ха:

Сре ћом њи ном eр га са вла да ше –
три ста бру кā, три ста сиј áсетā,
да уље зе у Мо скву, пoрāди.

[ШМ 3977–3979].

Гре шку је омо гу ћи ла син так сич ка кон струк ци ја: у њој из гле да при род но 
и узроч ни вез ник, али са мо на пр ви по глед.

(3) У че ти ри сти ха (364, 979, 1411. и 3528) ве зник ер је на по чет ку сти ха 
па је од штам пан с ве ли ким по чет ним сло вом; вер зал но Е би ло је очи то и 
у ру ко пи су, али ни јед ном ни је ри јеч у пр вом из да њу пра вил но иден ти фи-
ко ва на.
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Пр ви при мјер:
Да л не ви диш чисто Црнò горце
eр су злијем тра гом обр ну ли –
ба да ва су сви до ка зи на ши,
јав не ла же ње го ве – ба да ва:

[ШМ 365–368].

У пр вом из да њу ве зник ер за ми је њен је ве зни ком *јер: Јер су зли јем тра-
гом обр ну ли, (сТОјКО вИћ 1851: 23).

Дру ги при мјер:
Хо ћу по ћи, а бо јим се љу то
eр се нêће нак áни ти до ћи –
ни овли ко кр ви пре га зи ти.

[ШМ 978–980].

И ов дје је у пр вом из да њу ве зник ер за ми је њен ве зни ком *јер: Јер се 
не ће на ка ни ти до ћи, (сТОјКО вИћ 1851: 51).

Тре ћи при мјер:
Де тaко ти тво је цр не вје ре,
ни шта не мој око ли шат тà ко,
не го при чај што нa ср цу имаш,
да не ре чеш, кад од ме не по ђеш,
eр ни је си смио го во ри ти.

[ШМ 1407–1411].

У пр вом из да њу ве зник ер по ми је шан је и ов дје са ве зни ком *јер: Јер 
ни је си смио го во ри ти. (сТОјКО вИћ 1851: 69).

Че твр ти при мјер је за ни мљив по то ме што се у два сти ха за ре дом по ја-
вљу ју ве зни ци ере (у сре ди ни сти ха) и ер (на по чет ку сти ха):

Бог је дао èре их је ма ло,
eр нèј ’мāју спрaве кâ тре бу је,
а да их је ви ше, мусá фа ми,
и са спра вом да су пoна рèд н’ји –
тур ске кaпе оста ви ли не би 
баш до Шâма и до пaраШâма!

[ШМ 3527–3532].

У пр вом из да њу ве зник ере, по сли је це зу ре, тач но је иден ти фи ко ван, 
док је ва ри јан та ер, на по чет ку сти ха, ко ја је у па ра лел ној син так сич кој кон-
струк ци ји и у истом зна че њу – за ми је ње на са ве зни ком *јер: Бог је дао ере их 
је ма ло, / Јер неј ма ју спра ве ка’ тре бу је, (сТОјКО вИћ 1851: 164).

(4) Ве зник ере у зна че њу ‘да’ има у спје ву се дам по твр да. Че ти ри од њих 
су у сре ди ни сти ха, и оне ни су пред ста вља ле при ре ђи ва чу пр вог из да ња тек-
сто ло шки про блем јер су и у про то гра фу вје ро ват но би ле на пи са не с ма лим 
по чет ним сло вом е ко је се јас но раз ли ко ва ло од сло ва є у ври јед но сти ‛је’. 
По ред при мје ра: Бог је дао èре их је ма ло, [ШМ 3527], чи ји смо ши ри кон текст 
на ве ли го ре у т. (3), овај ве зник је на по чет ку дру гог по лу сти ха по твр ђен и 
у сти хо ви ма 634, 2312. и 3592:
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Јâ бих рeкā èре су тaта ри
ра шта има не ка ки јех књи гā
(три  нaјви ше у њих ру ко ве ти!)
и ево их те их раз гле дај те.

[ШМ 634–637];
Бог то знáде што јошт би ти шћâше 
да им лà жа у пук не помò га 
те ре ко ше èре си умр’о:
све раз ло ге и чисте свјè доџ бе 
и зне со ше пу ку пред очи ма,
нај по сли је и гроб ти на ђо ше
у кôму си и ђе си са хра њен.

[ШМ 2310–2316];
Да има ју, и да хо ће да ти,
свак би ре ка èре си под ми ћен;
не го да те чу ју ка ко збо риш,
би ти ко лач не ка кав по сла ли –
ба рем до бра да ис пе чеш ов на.

[ШМ 3591–3595].

У три при мје ра ве зни ком ере от по чи ње стих те је у про то гра фу био 
на пи сан и у пр вом из да њу од штам пан с ве ли ким по чет ним сло вом. У пр вом 
из да њу у два сти ха (1300. и 2854) од штам пан је аде кват но (Ере, стр. 65, 133), 
тј. ни је за ми је њен са ве зни ком је ре:

Ми смо ли јек и то ме из на шли:
ка д нас поч ну ко рит Црнò горци
èре смо им на образ пљу ну ли,
ми ће мо им по са обр ну ти –

[ШМ 1298–1301];
Рат је на ма ду ша, игу ма не,
но не збо ри што ти не прист òји
èре ћеш се за је зик ује сти.

[ШМ 2852–2854],

док је са мо у јед ном при мје ру (у 383. сти ху):
Они су се ме не упла ши ли 
è ре ћу им у зет власт вр ховну,
па кад им се власт узме вр ховнā –
пред ска зу ју стра шну по ги би ју 
Го ри Цр ној и ње ној сво бо ди.

[ШМ 382–386] –

по гре шно од штам пан, тј. за ми је њен са узроч ним ве зни ком: Је ре ћу им узет’ 
власт вр хов ну, (сТОјКО вИћ 1851: 24].

Од шест штам пар ско  -ре дак тор ских гре ша ка у ко ји ма у пр вом из да њу 
ни су иден ти фи ко ва ни ве зни ци ер и ере, ни у јед ном слу ча ју гре шку ни је 
ис пра вљао ни при ре ђи вач из да ња бра ће Јо ва но ви ћа, ко ји је пр ви то мо гао 
учи ни ти, ни Алек сан дар Мла де но вић, ко ји је по сљед њи мо гао то учи ни ти 
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при је на шег основ ног из да ња. Пи та ње ау тен тич но сти ана ли зи ра них ве зни-
ка ни ко ни је ни по ста вљао!

4.3. Гра фе ма вер зал но Е (= е) два пут је про чи та на као Є (= је) у пр вом 
из да њу Лу че ми кро ко зма. – За мје на у овом смје ру усло ви ла је дви је штам-
пар ске гре шке – јед ну у уз вич ној рјеч ци е, ко ју су сви ка сни ји при ре ђи ва чи 
ис пра вља ли без ика квог про бле ма (и без ко мен та ра) [види да ље т. (1)], дру гу 
у ве зни ку ере, у зна че њу ‘да’, ко ју смо ми пр ви ис пра ви ли [ви ди да ље т. (2)].

(1) Са Є од штам па на је уз вич на рјеч ца е у фра зе о ло ги зму е куд сре ћа 
на по чет ку 1347. сти ха (што би се чи та ло *је куд сре ћа): Е куд сре ћа да је и 
он та да [ЛМ 1347: Є кудъ сре ћа! (стр. 50)].

(2) Ве зник ере, у зна че њу ‘да’, ко јим се уво ди об је кат ска ре че ни ца, на по-
чет ку 1116. сти ха Лу че ми кро ко зма, од штам пан је не а де кват но, с гра фе мом Є 
(умје сто са Е). Гре шку је омо гу ћио кон текст – сми сле ност ис ка зу да је и пер-
цеп ци ја узроч ног ве зни ка:

не сми сле ник гор ди по ми шља ва
да га ни је мо ја мoћнā ру ка
на трон гор ди из ни шта по пе ла –
èре би га мрà ке за ца ри ле,
бо же ски му пре стол уз диг ну ле

[ЛМ 1113–1117, Єрe бы гa (стр. 42)].

4.4. Обр ну та за мје на, вер зал но Є (= је) про чи та но као Е, усло ви ла је 
јед ну штам пар ску греш ку у пр вом из да њу Лу че ми кро ко зма, у ми то ло шком 
апе ла ти ву, ко ју смо ми (пр ви) ис пра в или [види да ље т. (2)]. Ве зник јер је пак 
аде кват но од штам пан [види да ље т. (1)].

(1) Ве зник јер, ко јим се уво ди адвер би јал на ре че ни ца узро ка, на по чет ку 
2044. сти ха Лу че ми кро ко зма, од штам пан је пра вил но, с гра фе мом Є. Кон-
текст ја сно ука зу је на узроч но зна че ње (а зна че ње ве зни ка ‘да’ об је кат ске 
ре че ни це – ис кљу чу је):

Са првијем Адам по ко ље њем
на Зе мљи ће љу то по стра да ти
од Са та не ду ше гу би те ља
(јер ће Адам први плот чо вјеч ку
òбла чити и по чет но си ти):

[ЛМ 2041–2045, Єръ ћe (стр. 76)].

Тре ба ис та ћи да је узроч ни ве зник јер (и ва ри јан ту је ре) у пр вом из да њу 
Гор ског ви јен ца Ње гош ис пра вљао штам па ју ћи их с гра фе мом є (у ру ко пи су 
су би ли на пи са ни са сло вом е), али ре дак ту ру ни је до вео до кра ја штам па ног 
из да ња. По дроб ни је о овом пи та њу ви ди у кри тич ком из да њу Гор ског ви јен ца 
(MА РО јЕ вИћ 2005: 932–937).

(2) С гра фе мом Е (умје сто са Є), тј. с ве ли ким по чет ним сло вом, од-
штам па на је у 1711. сти ху Лу че ми кро ко зма име ни ца је хид на (у но ми на ти ву 
мно жи не): та мо мр ске без бро ја је хид не [ЛМ 1711: Ехид не (стр. 64)].

Ри јеч је хид на Ње гош је по зај мио из ру ског је зи ка, а не из грч ког. А у ру-
ском је то цр кве но сла ве ни зам (као и дру ге ри је чи с ини ци јал ним је-). Ма да 
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у са вре ме ном ру ском име ни ца има ре ал на (ау стра лиј ска жи во ти њи ца по-
кри ве на бо дља ма, отров на ау стра лиј ска зми ја) и пре не се но на че ње („Злой, 
язви тельный, ко варный че ло век”) (ушakoв 1935 I: сту бац 839), у Ње го ше вом 
спје ву име ни ца има ми то ло шко зна че ње.

5. ИсХОдИ. – При мје ри из пр вог из да ња Шће па на Ма лог упо ре ди ви су 
с при мје ри ма из ру ко пи са Гор ског ви јен ца и ру ко пи са Би ље жни це, с јед не 
стра не, али и с при мје ри ма из пр вог из да ња Лу че ми к ро ко зма. При том се 
раз ма тра на про бле ма ти ка раз вр ста ва у два ру кав ца.

5.1. Пр ви ру ка вац пред ста вља ју гра фе ме ко ји ма се озна ча ва ју три основ-
на ин до ев роп ска во ка ла, а, о и е. Цен трал но мје сто у том спек тру, ме ђу тим, 
при па да гра фе ми а. Она је не са мо ми је ша на с дру га два при мар на во ка ла 
не го је мо гла би ти схва ће на и као во кал и [види т. 0.(3)]. Спе ци фич ност ово га 
ти па за мје не во кал ских гра фе ма, и исто ри ју пи та ња, по ка за ће мо на при мје ри ма 
име ни це љу бав, за ко ју има мо по твр де и у ау то гра фу и у из да њу – Би љеж ни
це и Гор ског ви јен ца или са мо у из да њу – Шће па на Ма лог и Лу че ми кро коз ма.

(1) У Шће па ну Ма лом име ни ца љу бав има осам по твр да: ном. (брат ска) 
љу бав [ШМ 3389], ак. (на шу) љу бав [ШМ 318, 319, 320], (за) љу бав [ШМ 2935], 
ген. љу ба ви [ШМ 3155, 3392], ин стр. љу ба вју [ШМ 2512]. Од ових по твр да 
на ро чи то је ин ди ка тив на ова по сљед ња, с на став ком -ју у ин стру мен та лу 
јед ни не, али то ни је об лич ки ру си зам (пре ма ру ском любóвью) не го фо нет-
ски ди ја лек ти зам: ре зул та ти но вог, срп ског јо то ва ња не у тра ли зо ва ни су у 
су фик су име ни ца на -*ьје – (ном. мн. и ген. јд.) трŷпја [ШМ 2037 (41); ШМ 
2044 (48)]; (ак.) рôбје [ШМ 625; ШМ 2145 (73)], (ин стр.) рôбјем [ШМ 2230], 
(ген.) рôбја [ШМ 3893]; (ак.) здрâ вје [ШМ 2549] – и у на став ку -*ьју ин стру-
мен та ла јед ни не име ни ца жен ског ро да ко је у но ми на ти ву има ју нул ти на-
ста вак: а гòји се са не ви ном крвју? [ШМ 2180]; по љу био са брат ском љýба вју. 
[ШМ 2512].

Упо тре ба срп ског не по сто ја ног во ка ла /а/ у но ми на ти ву -аку за ти ву и 
ин стру мен та лу, ко ји се, као ре зул тат ујед на ча ва ња осно ве, пре нио и на оста-
ле па де же, мо же по слу жи ти као до дат ни ар гу мент за ре кон струк ци ју об ликâ 
име ни це љу бав (ген. љу ба ви) у дру гим Ње го ше вим дје ли ма.

(2) Од де вет по твр да, име ни ца љу бав у пр вом из да њу Лу че ми кро ко зма 
пра вил но је од штам па на у шест (све су у дру гом ди је лу спје ва): (ген.) люба ви 
[ЛМ 996, 1090, 1870, 2014, 2153], (лок. у) люба ви [ЛМ 2105], а у три (све су у 
дру гој пје сни) ре кон стру и ше мо исту вр сту штам пар ске гре шке (за мје ну са-
мо гла сни ка а → о): вјеч ним ог њем све ште не љу ба ви; [ЛМ 568, любо ви (стр. 
23)]; и хим ни ма вје чи те љу ба ви, [ЛМ 645, любо ви (стр. 26)]; по ју пје сне вје-
чи те љу ба ви. [ЛМ 652, любо ви (стр. 26)]. Већ ова „па ра диг ма ти ка” би ла би 
до вољ на за ре кон струк ци ју три ју штам пар ских гре ша ка у на ве де ним сти хо-
ви ма. Та кву ре кон струк ци ју, ме ђу тим, по твр ђу ју ин тер тек сту ал не па ра ле ле 
с пр вим из да њем и ру ко и сом Гор ског ви јен ца, при је све га.

Тре ба та ко ђе ис та ћи да је об лик *љу бо ви је зич ки не а у тен ти чан – у ру ском 
је зи ку је не по сто ја ни во ка ла /о/ у но ми на ти ву -аку за ти ву и ин стру мен та лу, 
ко ји се, као ре зул тат ујед на ча ва ња осно ве, ни је у апе ла ти ву пре нио на оста ле 
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па де же: пре ма но ми на ти ву лю бовь ге ни тив гла си любви (док сaмо жен ско 
лич но име чу ва о у свим об ли ци ма: Любовь, Любо ви…). 

(3) У 3. сти ху дру ге спо ме нар ске пје сме из Би ље жни це, ко ју на во ди мо по 
пр вом ос мер цу: „Сви над ме ни ком пли мен ти…”, Ње го ше во: любaвь (л. 25 об.) 
пр ви из да ва чи су про чи та ли по гре шно, као ру си зам: Сла  вјан ска је љу бов пре-
ка, у про сто ти она бли ста, (шОћ и др. 1956: 163), а Ра до ван Ла лић, у дру гом 
из да њу Це ло куп них де ла Пе тра Пет ро ви ћа Ње го ша, тач но, као до ма ћу ри јеч: 
Сла  вјан ска је љу бав пре ка, у про сто ти она бли ста, (лАлИћ 1967а: 224). Ла ли-
ће во (и на ше) чи та ње по твр ђу је ау то граф [види т. 1.2.(1)].

Ово раз ли чи то чи та ње Ње го ше ве гра фе ме а у истом об ли ку јед на је 
вр ста не пла ни ра ног екс пе ри мен та.

(4) Мно го је за ни мљи ви је раз ли чи то чи та ње (и ту ма че ње) три ју по твр-
да име ни це љу бав у ау то гра фу и пр вом из да њу Гор ског ви јен ца [види т. 
1.2.(3)].

Ми лан Ре ше тар је ру ко пис тач но иш чи тао, па за 1025. стих са мо ка же: 
„на до дан је са стра не”, а раз ли ке у од но су на пр во из да ње на во ди у 1023: 
„люба ви” и 1035. сти ху: „люба ви ти” (РЕшЕТАР 1926: 353). Дру гим ри је чи ма, 
Ре ше тар тач но опи су је раз ли ку из ме ђу ау то гра фа и пр вог из да ња, али не 
об ја шња ва ту раз ли ку ни ти ко ри гу је пр во из да ње.

(5) Не ки ау то ри по ку ша ва ју да оправ да ју при ре ђи ва ча пр вог из да ња 
ни ма ло не сум ња ју ћи да је то сам пје сник ко ји је бо ра вио у Бе чу то ком штам-
па ња дје ла.

Раз ли ку из ме ђу пр вог из да ња и ру ко пи са тач но је уо чио и Ни ко ла Ба на-
ше вић у ко мен та ру уз стих 1035: „У ру ко пи су сто ји љу ба ви, као и ра ни је у 
ст. 1023; у штам па ном из да њу, тај об лик је у оба слу ча ја за ме њен са љу бо ви, 
док је у ст. 1025, ко ји из го ва ра кнез Јан ко, оста ло љу бав. Те шко је прет по ста-
ви ти да је об лик љу бо ви штам пар ска гре шка, два пут по но вље на; ве ро ват-
ни је је да је пе сник хтео да из дво ји го вор му сли ма на (у Ву ко ву Рјеч ни ку има 
љу бав и љу бов), а Вук Ман ду шић је за тим, ими ти ра ју ћи иро нич но Фе ра та 
За чи ра [Зачиранина – Р. М.], из го во рио ту реч као он” (БАНАшЕвИћ 1973: 266).

Сво је ту ма че ње 1023. и 1035. сти ха Гор ског ви јен ца Ми ха и ло Сте ва но-
вић је ова ко обра зло жио: „За ни мљи во је ука за ти на Ње го ше во ме ша ње цр кве-
но сла ви зма, од но сно ру си зма љу бов с на род ним до ма ћим об ли ком ре чи – 
љу бав, и то на раз ма ку од све га не ко ли ко сти хо ва. На ре чи Фе ра та За чи ра 
[Зачиранина – Р. М.]: / Ми жи ви мо као до сад брат ски / па љу бо ви ви ше не 
тре бу је (1022–1023), / кнез Јан ко од го ва ра: / Би смо, Тур ци, али се не мо же; / 
сми је шна је ова на ша љу бав (1024–1025). / А у сти ху: / Љу бо ви ти на ба ви ми 
та кви (1035) – / Вук Ман ду шић, као и За чир [Зачиранин – Р. М.] ка ва зба ша, 
опет не узи ма на род ни об лик већ ту ђи. И тим пре не ми слим, као проф. Ба-
на ше вић, да је пе сник хтео ис та ћи раз ли ку ста вља ју ћи баш му сли ма ну – у 
уста цр кве но-сло вен ски лик те ре чи, не го ће пре би ти мо гу ће да су Ње го шу 
под јед на ко би ла обич на та два об ли ка (и на род ни и ру ско сло вен ски), па није 
сма трао да их је по треб но ујед на ча ва ти, тим пре што је и сам Вук Ка ра џић 
ту реч упо тре бља вао и унео у свој Рјеч ник у оба об ли ка, с озна ком, на рав но, 
да на род ном об ли ку да је пр вен ство” (сТЕвАНОвИћ 1976: 83).
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(6) Ми се са Сте ва но ви ћем у кри тич ком ди је лу сла же мо: ма ло је вје ро-
ват но да би Ње гош, и то тек при ли ком штам па ња дје ла, м у  с л и  м а  н у  при-
пи сао књи шки об лик да би га за тим са иро нич ним при зву ком по но вио у Ман-
ду ши ће вом ис ка зу, али се не сла же мо са ње го вим ту ма че њем: вје ро ват ни је 
је да је ли це ко је је пре пи си ва ло за штам пу Ње го шев ру ко пис про чи та ло а 
два пут по гре шно као [о] (а јед ном тач но, као а).

По ред то га, цр кве но сла вен ски об лик ге ни ти ва гла сио је l}bxve, а ру ски 
любви (је ди но жен ско лич но име Любовь за др жа ва во кал о у чи та вој па ра-
диг ми).

(7) Да је ри јеч о по гре шном чи та њу Ње го ше вог ру ко пи са ви ди се по не-
пла ни ра ном екс пе ри мен ту Јев та М. Ми ло ви ћа: и он је сло во a из пје сни ко вог 
ау то гра фа у об ли ци ма име ни це љу бав два пут по гре шно про чи тао као „о” (а 
јед ном тач но, као а). Раз ли ка је са мо у то ме што је ли це ко је је чи та ло Ње го-
шев чер но вик и ства ра ло бе ло вик (Ме да ко вић у Бе чу или Вр че вић при је Бе ча) 
по гре шно про чи та ло l}bov- у 1023. и 1035. сти ху (а тач но l}bav- у 1025. сти ху), 
док је Ми ло вић не тач но про чи тао l}bov- у 1023: „па љу бо ви ви ше не тре бу је.” 
и 1025: „сми је шна је ова на ша љу бов!”, а тач но l}bav- у 1035. сти ху: „Љу ба ви 
ти, […] на ба ви ми та кви!” (МИлОвИћ 1982: 137).

Же ле ћи да се вра ти Ње го ше вом ру ко пи су, Во ји слав П. Ник че вић се 
осло нио на Ми ло ви ће во (по гре шно) чи та ње, у пр ва два сти ха, и на (не а у тен-
тич ни) об лик из пр вог из да ња, у тре ћем сти ху, па у сва три слу ча ја на во ди 
об лик ко ји ни је Ње го шев: па љу бо ви ви ше не тре бу је. (НИКчЕвИћ 1997: 91); 
Сми је шна је ова на ша љу бов! (НИКчЕвИћ 1997: 91); Љу бо ви ти, на ба ви ми 
та кви! (НИКчЕвИћ 1997: 91).

(8) На осно ву све га на ве де ног за кљу чи ли смо да у 1025. сти ху тре ба 
оста ви ти љу бав (као што је и у ру ко пи су, и у пр вом из да њу), а у сти хо ви ма 
1023. и 1035. вра ти ти об лик љу ба ви (пре ма ру ко пи су, ко ји је у пр вом из да њу 
по гре шно про чи тан). Уо ста лом, та кво тек сто ло шко рје ше ње при ми је нио је, 
без обра зло же ња, Ри сто Ј. Дра ги ће вић у сво јим из да њи ма, по чев од пр вог 
(дРaГИћЕвИћ 1959: 42–43). Го ди ну да на при је пр вог Дра ги ће ви ће вог из да ња, 
Ми о драг С. Ла ле вић је ука зао на нео прав да ност из мје не ру ко пи сног об ли ка 
у пр вом из да њу: „рук. има љу ба ви а у I изд. љу бо ви, че му не ма оправ да ња” 
(лА лЕ вИћ 1958: 69).

5.2. Дру ги ру ка вац ти че се ви ше гра фе ма не го са мог во ка ла (во кал је 
уви јек е), и то гра фе ма ко ји ма се оби ље жа ва ју сло го ви, с ини ци јал ним ј (є) 
и без ини ци јал ног ј (е). Проб лем се уве ћа ва из нај ма ње два раз ло га. С јед не 
стра не, у ру ском је зи ку гра фе мом е оби ље жа ва се, на по чет ку ри је чи и по сли-
је во ка ла, се квен ца „је”, а за е без ини ци јал ног ј ко ри сти се дру га гра фе ма 
– э „обо рот ное”. Ти ме се мо же об ја сни ти чи ње ни ца да је Ње гош у ау то гра фу 
Гор ског ви јен ца (ру ски: чер но вик) узроч ни ве зник пи сао еръ, ере да би у 
чи сто пи су (ру ски: бе ло вик) или у ко рек ту ри он био ис пра вљен у єръ, єре. С 
дру ге стра не, се квен ца „је”, али по сли је су гла сни ка, по ја вљу је се као ије кав-
ски реф лекс крат ког ја та, па до ла зи до кон ку рен ци је дви ју гра фе ма, ѣ и є, за 
оби ље жа ва ње исте гла сов не ври јед но сти (Вук у име ни ци из на сло ва сво је 
пр ве збир ке пи ше пєсна ри ца).
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Те ма о упо тре би гра фе ма е, ѣ и є из и ску је осврт на исто ри ју пи та ња.
(1) Је дан аспект те ме раз мо три ли смо у рас пра ви о Сaви Мр ка љу као 

јед ном од уте ме љи ва ча срп ског књи жев ног је зи ка (МАРОјЕвИћ1996; цит. по 
МАРОјЕвИћ1999: 82–85). Из дво ји ће мо је дан сег мент те ана ли зе.

Ис пи ту ју ћи је дан ар ха ич ни си стем цр кве но сла вен ског ли тур гиј ског 
из го во ра у Ру си ји, Бо рис Ус пен ски је до шао до сље де ћег за кључ ка: „Раз ли-
че ние Е и Ѣ тщательно соблюда ется. При этом раз ли чие со сто ит не в ка че-
сте са мо го гла сно го, но в том, что Ѣ смягча ет предыдущий со гласный (по-
доб но со вре мен но му рус ско му е), тог да как пе ред Е смягче ния со гла сно го 
не про ис хо дит (ана ло гич но укра ин ско му е)”. Ру ски ау тор ука зу је и на слу ча-
је ве не до сљед ног чи та ња сло ва е, са прет ход ном ме ко ћом су гла сни ка, као и 
на при мје ре у ко ји ма се ис пред сло ва ѣ из го ва рао тврд су гла сник (усПЕНсКИй 
1968: 29, 35, 88). При ка зу ју ћи књи гу Ус пен ског Па вле Ивић на ве де ну ди стинк-
ци ју не што по јед но ста вље но, али не и не тач но ин тер пре ти ра, ука зу ју ћи да 
је утвр ђи ва ње те ру ске тра ди ци је ко ри сно „и за раз у ме ва ње из ве сних је зич-
ких и пра во пи сних по ја ва у срп ском ам би јен ту” (ИвИћ 1970: 285–286). За кло-
нив ши Иви ће вим ау то ри те том из вор ни текст Ус пен ског, овај при каз је по стао 
из во ри ште јед не круп не по гре шке у до ма ћој ис то ри ји књи жев ног је зи ка. 
По зи ва ју ћи се и на Ус пен ског и на Иви ћа (а ни код јед ног то не пи ше), Алек-
сан дар Мла де но вић твр ди да сло во ѣ „у по ме ну том ру ском цр кве ном је зи ку” 
(ру ско сло вен ски, сла вен ски) има гла сов ну „вред ност се квен це је”, од но сно 
„оз на ча ва је не са мо у ру ској цр кве ној већ и у ру ској гра ђан ској ћи ри ли ци” 
(МлАдЕНОвИћ 1989: 23). Већ из тре ће ру ке и је дан ру си ста, Све то зар Сти јо вић, 
за сје њен овог пу та Мла де но ви ће вим ау то ри те том, по твр ђу је да се ру ско сло-
вен ски је зик „од ли ко вао је ка виз мом”, „а то зна чи да је гра фи ја ѣ има ла 
вред ност се квен це је”, про ши ру ју ћи Мла де но ви ће во „от кри ће” и на жи ви 
ру ски је зик: „Тај ру ско сло вен ски (а и ру ски) је ка ви зам фо нет ски се углав ном 
по ду да рао […] с до ма ћим, ау тох то ним је ка ви змом на ста лим од не ка даш њег 
крат ког ја та” (сТИјОвИћ 1992: 82–83).

(2) Исто ри ју пи та ња ка ко ју је Ус пен ски из ло жио тре ба пре ци зи ра ти, 
од но сно вре мен ски ло ци ра ти. Ту ма че ње по ко ме се раз ли ка из ме ђу е и ѣ не 
огле да у ква ли те ту са мог во ка ла не го у то ме што се ис пред ѣ из го ва ра мек 
су гла сник (као ис пред са вре ме ног ру с ког е), док се ис пред е су гла сник не 
умек ша ва (ана лог но са вре ме ном укра јин ском е) не мо же би ти тач но за пр ви 
ви јек по сто ја ња но вог цр кве но сла вен ског је зи ка, тј. од ре фор ме ца ра Алек-
се ја Ми хај ло ви ча сре ди ном XVII ви је ка (1653–1654), кад је оза ко ње на за пад-
но ру ска вер зи ја црк ве нос ла вен ске гра фи је и ор то гра фи је, па до по ја ве Ло мо-
но сов ље вог дје ла „Рос сій ская грам ма ти ка”: Ло мо но сов раз ли ку је „тан ко” и 
„де бе ло” е и у го во ру обра зо ва них Ру са, а не са мо Ма ло ру са, тј. Укра ји на ца, 
а то се узи ма као пе ри од до кад су се фо не ме /е/ и /ě/ у ве ли ко ру ском је зи ку 
(„соб ствен но рус ский язык”) још ди фе рен ци ра ле.

(3) Да ли су Ср би пре по зна ли је -ре флекс ја та са мо на осно ву аку стич ког 
ути ска пер ци пи ра ју ћи прет ход ни ме ки су гла сник као се квен цу са ста вље ну од 
тог су гла сни ка и со нан та ј по обра сцу мѣсто [м’есто] → мје сто? Не са мо на 
осно ву аку стич ког ути ска, и не са мо за то што су Ру си, а по го то ву Укра јин ци, 
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још чу ва ли фо не му /ě/ као по се бан во кал пред њег ре да, не го и за то што се 
фо не ма /ě/ (ѣ) још чу ва ла у сре ди шњим срп ским го во ри ма, бу ду ћој (и)је кав-
ској зо ни, о че му свје до чи Фор ти сов за пис ба ла де о пле ме ни тој (= плем ки њи) 
Асан -аги ни ци и пје сме из Ер лан ген ског ру ко пи са (ви ди по дроб ни је у МА РО
јЕвИћ2006).

(4) На осно ву јед ног ар ха ич ног ти па (за пад но ру ске) цр кве но ла вен ске 
гра фи је и ор то гра фи је, оза ко ње не ре фор мом ца ра Алек се ја Ми хај ло ви ча сре-
ди ном XVII ви је ка, Ср би су при ми ли дви је вер зи је сло ва јест: ши ро ко j оста-
ло је у ври јед но сти се квен це „је”, уско e за ми је ње но је гра фе мом е из ру ске 
гра ђан ске ћи ри ли це. Ре фор мом Пе тра Ве ли ког, на и ме, гра фе ма е има ла је 
дво ја ку ври јед ност: на по чет ку ри је чи или сло га „је”, по сли је пар ног ме ког 
су гла сни ка „’е”, тј. е с ме ко ћом прет ход ног су гла сни ка, док је но во у ве де но 
сло во э би ло све де но на дви је ри је чи (этот, поэто му) у ври јед но сти „е”, па га 
је Ло мо но сов сма трао су ви шним.

6. ЗАКључАК. – Са бра ће мо ре зул та те при мје не ме то да за мје не во кал ских 
гра фе ма огра ни чив ши се са мо на спјев Шће пан Ма ли (и пје сни ков Пред го-
вор). Де сет ис прав ки учи ни ли смо на пла ну за мје не во кал ских фо не ма (се дам 
у сти хо ви ма, три у про зи), у јед ном ан тро по ни му (у про зној ди да ска ли ји) 
вас по ста ви ли смо /ј/ ис пред /е/, а у шест сти хо ва – укло ни ли ини ци јал но 
па ра зит ско [ј] у ве зни ци ма ер (х 5) и ере (1).

(1) На осно ву при ми је ње ног ме то да за мје не во кал ских гра фе ма у смје-
ру а → о ис пра ви ли смо рад ни гла гол ски при дјев у 2172. сти ху: грдно ли си 
бра ћу за ва ди ло (а не „за во ди ло”), ди ја ле кат ски им пер фе кат у зна че њу ао ри-
ста у 2260. сти ху: јошт мо ји ма очи ма нè ви ђāх (а не „не ви ђох”), пре зент у 
проз ном тек сту ис пред 2293. сти ха: Шће пан òт ва рa пис мо (а не „отво ра”), 
об лик жен ског ро да при дје ва у 2638. сти ху: Из вјест на је ње ном ве ли че ству 
(а не пре ди ка тив ни при лог „Из вјест но је”).

За мје на во кал ских гра фе ма у су прот ном смје ру о → а одра же на је у 3358. 
сти ху, у ко ме је по свје до чен ин стру мен тал јед ни не: ви ди не бо с равни н[о]м 
спо је но (а не окрњ ени ин стру мен тал мно жи не „с рав ни нам”), и два пут у пје-
сни ко вом Пред го во ру: со др жа ва (а не „са др жа ва”) и со чи ни тељ (а не „са чи-
ни тељ”). Тре ба ис та ћи да име ни це ти па рав ни на, као и за мје ни це ми, ви, мо гу 
има ти ар ха ич ни да тив мно жи не са за вр шет ком -ам, али не и ин стру мен тал 
(у ње му је за вр ше так -ами), што је до дат ни ар гу мент за оправ да ност ко рек-
ци је пр вог из да ња у на ве де ном сти ху.

(2) На осно ву при ми је ње ног ме то да за мје не во кал ских гра фе ма у смје-
ру е → а ис пра ви ли смо 276. стих, у ко ме је и дру га име ни ца у мно жи ни: 
Кад вид’је ше жби ри и ŷво  де (а не у јед ни ни „уво да”), и 566. стих, у ко јем пр ва 
име ни ца са др жи ру ско сла вен ски су фикс -еств-: Ва шем цар ском ве ли че ству 
по клон! (а не срп ско сла вен ски -аств-: „Ве ли ча ству”).

(3) На осно ву при ми је ње ног ме то да за мје не во кал ских гра фе ма у смје ру 
o → е ис пра ви ли смо при лог у 2602. сти ху: па ото ле згри јāт – у по сте љи (није 
„оте ле”).
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(4) На осно ву при ми је ње ног ме то да за мје не во кал ских гра фе ма у смје ру 
Є → Е ис пра ви ли смо ан тро по ним у про зи ис пред 2497. сти ха: (ген.) [Ј]е ка
те ри не Втo ре (ни је „Ека те ри не”).

За мје ну у су прот ном смје ру е → є ко ри го ва ли смо у ве зни ку ер у зна-
че њу ‘да’ јед ном уну тар 3977. сти ха (по сли је це зу ре пи са ло се ма ло сло во): 
Сре ћом њи ном eр га са вла да ше (а не: „јер га са вла да ше ”), а че ти ри пу та 
за мје ну Е → Є (на по чет ку сти ха пи са ло се ве ли ко сло во) – у сти хо ви ма 364: 
eр су злијем тра гом обр ну ли (а не: „Јер су зли јем”), 979: eр се нêће нак áни ти 
до ћи (а не: „Јер се не ће”), 1411: eр ни је си смио го во ри ти (а не: „Јер ни је си”) 
и 3528: eр нèј ’мāју спрaве кâ тре бу је (а не: „Јер неј ма ју”). Јед ном је ова ква за-
мје на и у ве зни ку ере у истом зна че њу ‘да’, у 383. сти ху: èре ћу им у зет власт 
вр ховну (а не: „Је ре ћу им узет’ власт вр хов ну”).

Ис прав ке у тек сту спје ва зна че и од го ва ра ју ћу ко рек ци ју у ау тор ској 
лек си ко гра фи ји, као при лог за из ра ду но вог Рјеч ни ка Ње го ше ва је зи ка.
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Rad mi lo Маrоjеvić

THE RE CON STRUC TION OF MI SPRINTS
CA U SED BY THE MI XING OF VO WEL GRAP HE MES 

(ON THE MA TE RIAL OF NJE GOŠ’S EPIC STEP HEN THE LIT TLE)

S u m  m a r y

The cri ti cal edi tion of the epic Step hen the Lit tle by Ser bian po et Pe tar II Pe tro vić Nje goš from 
the era of ro man ti cism is ba sed, in the first pla ce, on the ori gi nal so ur ces, which are fo ur fold: an 
au to graph on the ti tle pa ge of the ma nu script, two pre ce ding pu bli ca ti ons of the fo urth sce ne of the 
first act (in the pe ri o di cals Ja dran ski Sla vjan and Srb ske no vi ne), and the first edi tion. In the se cond 
pla ce, it is ba sed on the in ter tex tu al con nec ti ons with ot her edi ti ons and ma nu scripts, and fi nally on 
the di sco very of the ex chan ge of vo cal grap he mes in the first edi tion when com pa red to the aut hor’s 
pre e xi sting ma nu script.

This pa per fo cu ses on the third ro und of mi sprint cor rec ti ons in the first edi tion of the epic 
Step hen the Lit tle and it is ba sed on the esta blis hment of the re pla ce ment of vo cal grap he mes in the 
first edi tion as a spe ci fic met hod of re con struc tion. 

In the first three sec ti ons of the pa per, analysis is ma de of exam ples of the in cor rect iden ti fi-
ca tion of the vo wels /a/, /o/ and /e/ in the first edi tion of the epic Step hen the Lit tle, which ca me abo ut 
as a re sult of the ina de qu a te tran scrip tion of vo wel grap he mes in the po et’s ma nu script. The fo urth 
sec tion de als with the in cor rect per cep tion of the grap he mes є и е: the first sig ni fied the pho ne mic 
se qu en ce /je/, and the se cond just the vo wel /e/, and so a mi xing of the two oc cur red. The analysis al so 
en com pas ses ma te ri als from the epics The Mo un tain Wre ath and The Ray of the Mic ro cosm, along 
with cer tain ot her po ems by Nje goš. 
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QU A LI TA TI VE AND QU AN TI TA TI VE DIS TIN CTI ONS  
BET WE EN LE XI CAL AC CENTS OF STAN DARD SER BIAN  
IN THE SPE ECH OF NO VI SAD (MI NI MAL PA IR COR PUS)*

The pa per re ports the re sults of the study of qu a li ta ti ve and qu an ti ta ti ve dis tin cti ons 
bet we en le xi cal ac cents in Stan dard Ser bian. The study is ba sed on the analysis of the lar gest 
cor pus of mi ni mal pa irs in ve sti ga ted so far, pro du ced by 14 spe a kers from No vi Sad. The pa-
per gi ves the de scrip tion of the re a li za ti ons of ac cents, as well as the sta ti sti cal analysis of the 
aco u stic me a su re ments con duc ted. The qu a li ta ti ve dis tin cti ons are most re li ably mar ked by 
F0 ran ge bet we en the en ding of the stres sed vo wel and the on set of the next one, which is re-
a li zed as a dow nward shift in fal ling ac cents, and as an up ward shift in ri sing ac cents. The 
ot her pa ra me ters ob ser ved, con cer ning the to nal and in ten sity re la ti ons bet we en the stres sed 
and the fol lo wing vo wel, can be vi e wed as sub si di ary phe no me na of the ac cent qu a lity. The 
qu an tity dis tin cti ons bet we en short and long fal ling and ri sing ac cents are ba sed on the du ra-
ti o nal dif fe ren ces of the stres sed vo wels, and partly on the re la ti on ship bet we en the du ra tion 
of the stres sed and the fol lo wing vo wel.

Key words: le xi cal ac cent, qu a lity, qu an tity, fun da men tal fre qu ency, du ra tion.

У ра ду су пред ста вље ни ре зул та ти ис тра жи ва ња ква ли те т ских и кван ти тет ских 
ди стинк ци ја из ме ђу ак це на та стан дард ног срп ског је зи ка. На осно ву ана ли зе до сад нај-
ве ћег кор пу са ми ни мал них па ро ва, ко ји је ре а ли зо ва ло 14 го вор ни ка но во сад ског по ре кла, 
опи са не су ре а ли за ци је ак це на та, а ре зул та ти аку стич ких ме ре ња под врг ну ти су ста ти-
стич кој ана ли зи. Ква ли тет ске ди стинк ци је нај вер ни је од ра жа ва ра спон f0 из ме ђу кра ја 
на гла ше ног и по чет ка на ред ног во ка ла, ко ји је код си ла з них ак це на та си ла зан, а код 
уз ла зних – уз ла зан. Оста ли по сма тра ни па ра ме три тон ског и ин тен зи тет ског од но са 
из ме ђу на гла ше но г и на ред ног во ка ла мо гу би ти пра ти лач ки фе но мен ак це нат ског ква-
ли те та. Кван ти тет ске ди стинк ци је из ме ђу си ла зних, као и из ме ђу уз ла зних ак це на та, 
по чи ва ју на раз ли ка ма у тра ја њу на гла ше них во ка ла, а де лом и на раз ли ка ма у од но су 
тра ја ња на гла ше ног и на ред ног во ка ла.

Кључ не ре чи: ак це нат, ква ли тет, кван ти тет, фре квен ци ја основ ног то на, тра ја ње.

1.IntroductIon. Con tem po rary pho no lo gi cal de scrip tion of le xi cal (word) 
ac cent in Stan dard Ser bian sho uld be ba sed on the pre sent-day, ela bo ra te de scrip-
ti ons of its pho ne tic re a li za ti ons in dif fe rent Što ka vian spo ken di a lects (tho se with 
six pro so de mes, but al so in tho se with a les ser num ber of pro so de mes), as well as 
on de ta i led stu di es of word stress per cep tion. Pho ne tic stu di es in to word ac cent, 
con duc ted by re se ar chers who se na ti ve lan gu a ge is Ser bian1, are abun dant in the 
li te ra tu re: star ting from the gro und-bre a king study by Pa vle Ivić and Il se Le hi ste 

* The study was fi nan ced by the Mi ni stry of Edu ca tion, Sci en ce and Tec hno lo gi cal De ve lop-
ment of the Re pu blic of Ser bia un der the Re se arch grants III 47040, TR32035 and OI178002.

1 In the pa pers of so me re se ar chers the draw backs we re in the se lec tion of cor po ra and the 
in ter pre ta tion of da ta, ca u sed by the fact that the aut hors them sel ves we re not na ti ve spe a kers of 
Ser bian (ИвИћ–лЕХИсТЕ 1996: 165–169; SredojevIć 2017c: 202–204).
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(ИвИћ–лЕХИсТЕ 2002)2, thro ugh the stu di es con duc ted by Je li ca Jo ka no vić-Mi-
haj lov (јОКАНОвИћМИХАјлОв 1983; 2007), se ve ral PhD dis ser ta ti ons writ ten in 
the past ten years (сРЕдОјЕвИћ 2011; БАТАс 2016; лОНчАРРАИчЕвИћ 2016б) and 
a num ber of stu di es lo o king in to the pho ne tic cha rac te ri stics of ac cents in dif fe rent 
Što ka vian di a lects (сРЕдОјЕвИћ2009а; SredojevIć–SubotIć 2011; сРЕдОјЕвИћ
–суБОТИћ 2011; сРЕдОјЕвИћ–сПАсИћ2016;SredojevIć 2015; 2016a; 2016b; 
2017a; 2017b; 2017c; 2020; лОНчАРРАИчЕвИћ 2016а; лОНчАРРАИчЕвИћ–судИ
МАц 2017; 2018). 

Alt ho ugh the cor pus of re se arch stu di es is con si de ra ble, un for tu na tely, it may 
not be re li a ble for the con tem po rary pho no lo gi cal de scrip tion of ac cents in Ser bian 
for se ve ral re a sons. Firstly, the cor pus is not fully re pre sen ta ti ve of the con tem-
po rary lan gu a ge. Due to the wars, the con se qu ent eco no mic cri ses and mi gra ti ons 
over the past three de ca des in the re gion, the di a lec tal struc tu re of po pu la tion has 
chan ged con si de rably. In ad di tion, the sa me pe riod has been mar ked by a ge ne ral 
de te ri o ra tion of ge ne ral lin gu i stic and ver bal cul tu re (at scho ols and elec tro nic 
me dia, espe ci ally te le vi sion), so that the re a li za tion of ac cents in the spo ken lan-
gu a ge of edu ca ted pe o ple in cul tu ral and eco no mic cen ters has al so chan ged and 
is the re fo re highly un li kely to be com pa ra ble to Ivić and Le hi ste’s fin dings from 
60 years ago. 

Se condly, the cor pus in ve sti ga ted thus far is not di ver se eno ugh. In ot her words, 
in the bulk of re se arch stu di es re por ted so far, the typi cal re a li za ti ons of so me well-
known and wi dely re cog ni za ble di a lects, such as tho se of Srem ska Mi tro vi ca, 
Ša bac, Va lje vo, Ki kin da or Su bo ti ca, as well as tho se of towns in Ser bia out si de the 
ter ri tory of Neo Što ka vian di a lects or Ser bian di a lects in the ne ig hbo ring co un-
tri es, ha ve not been stu died at all. 

Thirdly, the re sults of the stu di es are wi dely va ri a ble. This is due to the methodo-
lo gi cal dif fe ren ces bet we en the se stu di es, such as the pro ce du res, the amo unt and 
con tent of spo ken ma te ri als analyzed, as well as the in ter pre ta tion of the re sults, which 
ma kes it rat her dif fi cult to com pa re the re sults. As a re sult, it is not easy to co me up 
with a re li a ble de scrip tion of ac cents in Ser bian, and con cer ning the exi sting ones, 
the re is no cle ar con sen sus on them among re se ar chers. 

This in con si stency among the aut hors is the most con spi cu o us in dif fe rent 
pho no lo gi cal in ter pre ta ti ons of Neo Što ka vian ac cents3, whe re so me aut hors de fi ne 
ri sing ac cents as tho se con ta i ning a high to ne in the fol lo wing mo ra, di vi ded by 
sylla bic bo un da ri es, whe re fo re they re gard them as disylla bic (Ivić,4 In ke las and Zec,5 

2 The re sults of the re se arch we re pu blis hed in Ser bian and fo re ign sci en ti fic jo ur nals from 1963 
to 1984, and the in te gral ver sion was pu blis hed in ИвИћ–лЕХИсТЕ 2002.

3 This term is used sin ce the pro so dic norms of the pre set-day stan dard Ser bian and Cro a tian are 
ba sed on the Neo Što ka vian system, con ta i ning six pro so de mes (fo ur stres sed and two un stres sed). 
The re se ar chers we re fer to in the pa per de scri bed this system, alt ho ugh many of them for hysto ric or 
so ci o lin gu i stic re a sons cal led the lan gu a ge Ser bo-Cro a tian (Ivić and Le hi ste (2002), Sha ron In ke las 
and Dra ga Zec (InkelaS–Zec 1998), Sve tla na Go đe vac (Godjevac 2000; 2005)), Cro a tian (jelaSka 
2004; PletIkoS 2008) or Ser bian (SredojevIć 2017).

4 The re le vant pa ra me ters are qu an tity and stress pla ce ment. Ac cent can be pla ced at sylla bic 
bo un dary at the sylla ble on set, and re a li zed as hig her pitch in the fol lo wing mo rae. Fal ling ac cents 
are mo nosylla bic, whi le ri sing ac cents are dysylla bic. (ИвИћ 1998: 480–481).

5 Pho no lo gi cally re le vant fe a tu res are the to ne and stress, which is pho ne ti cally ma ni fe sted as 
lon ger du ra tion. To nes are as sig ned to mo rae, and not to sylla bles. Ac cents con sist of high and low 
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Ple ti kos6),7 whi le ot hers be li e ve that ri sing ac cents are re a li zed as the se qu en ce 
of a low to ne in the stres sed and a high to ne in the fol lo wing sylla ble (Go dje vac,8 
Je la ska,9 Sre do je vić10). Our mo ti va tion to un der ta ke this re se arch was to co me up 
with re li a ble da ta that may be used as the ba sis for a con tem po rary de scrip tion of 
ac cents in Stan dard Ser bian. In or der to esta blish the fun da men tal dis tin cti ons 
bet we en the qu a li ta ti ve and qu an ti ta ti ve cha rac te ri stics of dif fe rent ac cents, we 
analyzed and de scri bed the lar gest cor pus of mi ni mal pa irs so far, and con duc ted 
a tho ro ugh sta ti sti cal analysis of the aco u stic me a su re ments in or der to esta blish 
pre ci se dif fe ren ces bet we en them. The cor pus com pri ses ma te ri als read by edu ca ted 
spe a kers from No vi Sad, the se cond lar gest city in the Re pu blic of Ser bia11. On ce 
si mi lar stu di es are con duc ted among ot her re pre sen ta ti ve are as of the Ser bian 
lan gu a ge com mu nity, and on ce they are com ple men ted by tho ro ugh re se arch in to 
the per cep tion of con tem po rary ac cents, it will be pos si ble to co me up with a re li a ble 
and con tem po rary pho no lo gi cal de scrip tion of word ac cent in the Ser bian lan gu a ge.

The re sults of the re se arch are to be pre sen ted in the fol lo wing way. Fol lo wing 
the In tro duc tion, we pro ceed by the over vi ew of the re sults of pre vi o us re se arch, 
which we shall sub se qu ently com pa re to our re sults. The third chap ter de als with the 
re se arch met ho do logy ap plied, pre sen ting the par ti ci pants, cor pus and de scrip tion 
of the aco u stic va ri a bles analyzed. It is fol lo wed by the re sults ob ta i ned in this 
re se arch and com pa ri son with tho se of pre vi o us re se ar chers. In the fi nal chap ter 
we sum up the main con clu si ons we ha ve re ac hed.

to nes, and the in for ma tion on stress is pre dic ta ble from the in for ma tion on to ne. Fal ling ac cents re-
si de wit hin a sin gle sylla ble, whi le ri sing ac cents “stretch” over two sylla bles, the first of which is 
per ce i ved as stres sed. (InkelaS–Zec 1988: 228).

6 The aut hor finds that the “ini tial pitch le vel of the poststres sed sylla ble in re la tion to the to-
tal pitch le vel of the stres sed sylla ble the most re le vant fe a tu re for di stin gu is hing bet we en fal ling 
and ri sing ac cents” (PletIkoS 2008: 215). Long ri sing ac cent is es sen ti ally the se qu en ce of high to nal 
le vels ex ten ding over the who le stres sed sylla ble, en com pas sing the fol lo wing sylla ble, whi le short 
ri sing ac cent is a se qu en ce of two high to nal le vels.

7 This sta te ment was ma de for the first ti me in 1876, ba sed on au di tory analysis by the Sla vist 
of Esto nian ori gin, Le on hard Ma sing (MaSInG 1876).

8 Ac cent is a se qu en ce of two to nes gro u ped aro und the stres sed sylla ble. Two fal ling ac cents 
are ac hi e ved as fal ling me lody, com po sed of a high to ne and a low to ne fol lo wing it, the high one 
be ing tied to the unit which car ri es the to ne and the stres sed sylla ble. The two ri sing ac cents ac hi e ve 
ri sing me lody, and they are re pre sen ted by the se qu en ce of a low to ne in the stres sed unit, and a high 
to ne fol lo wing it (Godjevac 2005: 148–149).

9 Pho no lo gi cally re le vant are stress, length and to ne. The car ri er of stress is a sylla ble, and the 
car ri er of to ne is a mo ra (jelaSka 2004: 210–211). Mer ged fal ling to nes are a se qu en ce of a high tone 
in the stres sed sylla ble (stress can only be as sig ned to the first mo ra if the sylla ble is long) and a low 
to ne (two com po nents of pro mi nen ce, stress and high to ne, are mer ged in the sa me sylla ble). Words 
with mer ged ri sing to ne ha ve two pro mi nent fe a tu res di vi ded in two sub se qu ent sylla bles, stress be ing 
on the first, high to ne on the se cond.

10 Sylla ble is the car ri er of stress, mar ked by re la ti vely lon ger du ra tion of its vo ca lic nuc le us. 
Fal ling to nes are ac hi e ved as a se qu en ce of high and low to ne, and ri sing ones as a se qu en ce of low 
and high to ne. To nes are re la ted to mo rae, they are di vi ded by sylla bic bo un da ri es, and the first of 
the two to nes be longs to the stres sed sylla ble (SredojevIć 2017: 223).

11 No vi Sad is the ca pi tal of the Au to no mo us Pro vin ce of Voj vo di na and the se cond lar gest city 
in the Re pu blic of Ser bia. It is lo ca ted at 45˚ to 46˚ north la ti tu de and 19˚ to 20˚ east lon gi tu de. Ac-
cor ding to the cen sus from 2011, No vi Sad had 341 625 in ha bi tants, 307 760 of whom in ha bit the 
in ner city area (лАКчЕвИћ и др. 2014: 23). The city of No vi Sad has 20.16% uni ver sity edu ca ted in-
ha bi tants, 23.26% of whom are in the in ner city (лАКчЕвИћ и др. 2013: 46–47).
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2. PrevIouSreSearch
2.1. Pa vle Ivić and Il se Le hi ste in ve sti ga ted the re a li za tion and per cep tion of 

ac cents in Ser bo-Cro a tian for over twenty years, as well as sen ten ce in to na tion 
and its im pact on the re a li za tion of le xi cal ac cent. For the length of the ir re se arch, 
the sco pe of the phe no me na the aut hors stri ved to de scri be, the si ze of cor po ra 
in ve sti ga ted and the num ber of as so ci a tes en ga ged, Ivić and Le hi ste’s stu di es were 
the most tho ro ugh in ve sti ga tion in to the pro so dic cha rac te ri stics of word and sen-
ten ce pro sody in Ser bo-Cro a tian. The bulk of the spo ken ma te ri als analyzed was 
re cor ded by Ivić him self, who was born in Voj vo di na and spent most of his li fe 
in that re gion pri or to the re se arch. Ad di ti o nal and les ser amo unt of the cor pus 
was pro du ced by 12 ad di ti o nal su bjects, ma inly ra dio news re a ders, most of whom 
we re al so of Voj vo di na ori gin (ИвИћ–лЕХИсТЕ 2002: 11, 83–84).12

2.1.1. In Ivić’s exam ples of words with long fal ling ac cents in the me dial 
sen ten ce po si tion,13 stres sed vo wel has a fal ling or ri sing-fal ling to nal slo pe (with 
the to ne pe ak aro und the first qu ar ter of the du ra tion of vo wel), and is fol lo wed 
by a vo wel with a lo wer to nal pe ak and a fal ling to nal slo pe. In the gro up of the 
12 ad di ti o nal su bjects, one su bject ma inly ex hi bi ted ri sing to ne on the stres sed 
vo wel, one fe ma le su bject had mildly fal ling mo ve ment and the ot hers had mar-
kedly fal ling to nal slo pes, with the pe ak clo se to the on set of the vo wel in most 
su bjects’ pro duc tion (ИвИћ–лЕХИсТЕ 2002: 109–113).14 In Ivić’s pro nun ci a tion 
of words with long ri sing ac cents, the stres sed vo wel has a ri sing ten dency (with 
the to nal pe ak to wards the vo wel en ding), and it is fol lo wed by a vo wel that may 
ha ve a so mew hat hig her to nal pe ak. The fol lo wing vo wel ge ne rally has a fal ling 
ten dency (ИвИћ–лЕХИсТЕ 2002: 32–33, 38–39). Alt ho ugh the aut hors find that 
the to nal mo ve ment fo und in Ivić’s pro duc tion is pre sent among the ad di ti o nal 12 
su bjects, a mo re de ta i led analysis of the ir exam ples re ve als that the ir re a li za ti ons 
are highly va ri a ble (ИвИћ–лЕХИсТЕ 2002: 89). Two of the su bjects had a fal ling 
slo pe in the stres sed vo wel, six had a mildly ri sing slo pe, and only fo ur pro no un-
ced it as mar kedly ri sing. The re la tion bet we en the pe ak of the stres sed and the 
fol lo wing vo wel in ni ne spe a kers’ pro nun ci a tion is re a li zed as an up ward shift 
(ИвИћ–лЕХИсТЕ 2002: 110–112).

Ivić’s pro duc tion of short fal ling ac cents is ma inly cha rac te ri zed by a fal ling 
to nal slo pe on the stres sed vo wel (with the pe ak aro und the mid por tion of the 
vo wel), fal ling slo pe on the fol lo wing vo wel and a dow nward shift bet we en the 
two vo wels. On the ot her hand, so me of the short fal ling ac cents pro du ced by the 

12 In the stu di es by Ivić and Le hi ste the da ta on F0 ob ta i ned from ma te ri als read by Ivić are 
re pre sen ted as mean va lu es, whi le the va lu es of F0 ob ra i ned from the twel ve ad di ti o nal su bjects are 
di vi ded in to three gro ups ac cor ding to the pitch of the ir vo i ce, and the da ta of each of the gro ups is 
re pre sen ted in mean va lu es. The aut hors did not test the sta ti sti cal sig ni fi can ce of dif fe ren ces in the 
pa ra me ters ob ser ved for fal ling and ri sing, short or long ac cents, and the con clu si ons we re re ac hed 
ba sed on the analysis of all words and not only mi ni mal pa irs.

13 In this pa per we shall re fer only to tho se Ivić and Le hi ste’s da ta re la ted to the me dial po si tion 
in dec la ra ti ve sen ten ces, sin ce this po si tion is equ i va lent to that used in our exam ples from the cor pus 
of mi ni mal pa irs. 

14 Yet, upon a clo ser in spec tion of the ta bles in the Ap pen dix, one can no ti ce that in words with 
long fal ling ac cents se ven spe a kers had hig her pitch at the on set of the un stres sed vo wel than at the 
en ding of the stres sed vo wel (ИвИћ–лЕХИсТЕ 2002: 90–104).
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ad di ti o nal su bjects are re a li zed with a ri sing to nal slo pe, whi le the ot her fe a tu res 
are the sa me as tho se de scri bed in Ivić’s pro nun ci a tion (ИвИћ–лЕХИсТЕ 2002: 
18–21, 90–104). The aut hor’s short ri sing ac cents are ma inly re a li zed with a ri sing 
to nal slo pe on the stres sed vo wel, a fal ling slo pe on the sub se qu ent vo wel and an 
up ward to nal shift bet we en the two. The re a li za tion of the sa me ac cent in the ad-
di ti o nal gro up dif fe red in terms of the to nal mo ve ment on the stres sed vo wel. In 
this gro up, most words are cha rac te ri zed by a fal ling slo pe on the stres sed vo wel. 
Sin ce 75% of words with short fal ling ac cents are cha rac te ri zed by the sa me to nal 
mo ve ment, the aut hors con clu de that the to nal mo ve ment on short stres sed vo wels 
is pho no lo gi cally ir re le vant (ИвИћ–лЕХИсТЕ 2002: 25–29, 109–113).

With re fe ren ce to the pho no lo gi cal im pli ca ti ons of the pho ne tic de scrip tion 
of ac cents, Ivić and Le hi ste po int out that the dis tin cti ve fe a tu res of ac cents can-
not be de ter mi ned in si de the stres sed sylla ble. Yet, alt ho ugh the F0 shift wit hin 
the short stres sed vo wels is re dun dant, that is not the ca se with long vo wels, sin ce 
words with a long fal ling ac cent do ex hi bit fal ling pitch tendency, whi le the stres sed 
long ri sing ac cents ex hi bit mildly ri sing or le vel pitch. The aut hors con clu de that 
the main qu a li ta ti ve dis tin ction is ac hi e ved by “the re la tion bet we en the stres sed 
and the fol lo wing sylla ble” (ИвИћ–лЕХИсТЕ 2002: 153–156),15 and that the dis-
tin ction among long ac cents is ad di ti o nally ac hi e ved by the to nal mo ve ment in si de 
the stres sed vo wel (ИвИћ–лЕХИсТЕ 1996: 58; 2002: 155).

2.1.2. As Ivić and Le hi ste sta te, in the exam ples pro du ced by Ivić, the in ten-
sity re la ti ons bet we en the stres sed and the fol lo wing sylla ble tend to be de scen ding 
with fal ling ac cents, whi le ri sing ac cents may be fol lo wed by ascen ding in ten sity 
va lu es (ИвИћ–лЕХИсТЕ 2002: 41–45). In the exam ples of words pro no un ced by 
the twel ve su bjects, the dif fe ren ces in the in ten sity of the stres sed and the fol lo wing 
vo wel we re re la ted to the chan ges in F0 in so me spe a kers’ pro duc tion, but in ot hers’ 
this re la ti on ship was not ob ser ved (ИвИћ–лЕХИсТЕ 2002: 115). The aut hors con clude 
that in ten sity is not a re le vant pa ra me ter of qu a lity dis tin cti ons (ИвИћ–лЕХИсТЕ 
2002: 46).

2.1.3. Con cer ning qu an ti ta ti ve dis tin cti ons, Ivić and Le hi ste ob ser ve that in 
Ivić’s pro duc tion the ra tio bet we en the du ra tion of vo wels with long and short 
fal ling ac cents is so mew hat over 3 : 2, whi le the sa me ra tio with long and short 
ri sing ac cents is a lit tle be low 3 : 2 (ИвИћ–лЕХИсТЕ 2002: 31, 36). In the spe ech 
of the twel ve su bjects the aut hors find con fir ma tion of the sa me re la ti ons as in 
Ivić’s pro duc tion, with the ra tio of long to short vo wels 1.6 : 1 (ИвИћ–лЕХИсТЕ 
2002: 119).

2.2. In her re se arch, Je li ca Jo ka no vić-Mi haj lov in ve sti ga ted ac cent and in to-
na tion in the spo ken lan gu a ge of ra dio and te le vi sion news re a ders from Bel gra de 
area and re por ted her re sults in her se mi nal study (2007). Her main cor pus, re-
pre sen ted by po li ti cal news pro grams, re cor ded in the pe riod from 1984 to 1985, 
was analyzed in her PhD the sis, and was la ter com ple men ted by news pro grams 
re cor ded in the pe ri ods 1994–1996 and 2004–2006. Among the re sults re por ted, 
we shall ma inly lo ok in to tho se con cer ning spe a kers of Voj vo di na ori gin, alt ho ugh 

15 It sho uld be no ted that the aut hors do not pre ci sely sta te whet her they re fer to the to nal pe aks 
or the re la tion bet we en F0 of the stres sed vo wel en ding and the on set of the fol lo wing vo wel.
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the com pa ri son with our re sults is not al ways pos si ble due to dif fe rent re se arch 
met ho do lo gi es ap plied. This is due to the fact that Jo ka no vić-Mi haj lov pro vi des 
the va lu es of F0 or du ra ti o nal va lu es (ra rely both) only se lec ti vely for so me exam-
ples, whi le the in ten sity va lu es are not re por ted.

2.2.1. In the de scrip tion of fal ling ac cents pro du ced by spe a kers of Voj vo di na 
ori gin, Jo ka no vić-Mi haj lov bri efly sta tes that the ir re a li za tion of ac cents is com-
pa ra ble to tho se of Bel gra de ori gin – stres sed vo wels are ma inly cha rac te ri zed by a 
le vel to ne, whi le the next sylla ble has a lo wer pitch than the stres sed sylla ble, which 
is a pho no lo gi cally re le vant fe a tu re of fal ling ac cents (јОКАНОвИћМИХАјлОв 2007: 
70–91). In words with a short fal ling ac cent the spe a kers of Voj vo di na ori gin tend 
to ha ve a fal ling to ne, con ti nued on the fol lo wing vo wel, whi le the stres sed vo wel 
of the sylla ble with a short ri sing to ne may ha ve a ri sing to ne, which con ti nu es 
on to the fol lo wing vo wel (јОКАНОвИћМИХАјлОв 2007: 94). The aut hor con clu des 
that in short ac cents the main re a li za tion is a le vel to ne on the stres sed vo wel and 
the pho no lo gi cally re le vant pitch le vel of the sub se qu ent sylla ble, which is hig her in 
words with ri sing ac cents, and lo wer in tho se with fal ling ac cents (јОКАНОвИћМИ
ХАјлОв 2007: 78). 

 2.2.2. In re la tion to in ten sity, the aut hor bri efly sta tes that both fal ling and 
ri sing ac cents in vol ve an even di stri bu tion bet we en the stres sed and the fol lo wing 
vo wel, or that the vo wel fol lo wing the stres sed one may be mo re do mi nant in in ten-
sity (јОКАНОвИћМИХАјлОв 2007: 71–96).

2.3. The re sults of our study will al so be com pa red to the re sults re ac hed by 
De jan Sre do je vić in his re se arch in to the pho ne tic cha rac te ri stics of word ac cents 
of Stan dard Ser bian in the pe riod from 2007 to 2017, ba sed on the cor pus in ve sti-
ga ted for his doc to ral dis ser ta tion and in his sub se qu ent stu di es. In the study Sre
dojevIć2015a, ba sed on the cor pus of sen ten ces, the aut hor analyses the re a li za tion 
of long ac cents by 8 spe a kers from No vi Sad, whi le in SredojevIć2016, the cor pus 
in vol ved lon ger read texts, and the fo cus of this re se arch is the re a li za tion of short 
ac cents in six spe a kers from Srem, six from Bač ka and six from Ba nat. In Sre
dojevIć 2017c, the aut hor re ports the re sults of a most com pre hen si ve re se arch of 
ac cents in Stan dard Ser bian. In this study, vo wels of 4500 re cor ded words we re 
ma nu ally seg men ted and a se lec tion of aco u stic va ri a bles we re con si stently ana-
lyzed. The ma te ri als we re pro du ced by 45 edu ca ted spe a kers of No vi Sad ori gin, 
aged 19 to 45. The cor pus in clu ded sen ten ces, read texts and mi ni mal pa irs. The 
va lu es me a su red we re sta ti sti cally analyzed in or der to esta blish whet her the pa-
ra me ters dif fe red sig ni fi cantly among the gro ups of words analyzed – de pen ding 
on the length, qu an tity or qu a lity of the stres sed vo wel, the qu an tity and qu a lity 
of the un stres sed vo wel or the po si tion of the word in the in to na tion phra se.

2.3.1. Sre do je vić’s fin dings re la ted to long ac cents in the spe ech of No vi Sad 
in di ca te that words with an equ al num ber of sylla bles ex hi bit sta ti sti cally sig ni fi-
cant dif fe ren ces bet we en the two ac cent types. The sig ni fi cant pa ra me ters are the 
ran ge of F0 bet we en the on set and en ding of the stres sed vo wel, alt ho ugh both 
ac cent types most fre qu ently in vol ve a fal ling to nal slo pe on the stres sed vo wel. 
Long fal ling ac cents are cha rac te ri zed by a dow nward to nal shift bet we en the 
stres sed and the fol lo wing vo wel, whi le ri sing ac cents in vol ve an up ward shift. 
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The dif fe ren ces in the pa ra me ter de scri bing the ran ge of F0 bet we en the en ding of 
the stres sed and the on set of the fol lo wing vo wel are sta ti sti cally sig ni fi cant, and so 
is the ran ge bet we en the to nal pe aks of the two vo wels (SredojevIć 2015a: 339–341).

In the spe ech of Srem, Ba nat and Bač ka, Sre do je vić finds that vo wels with 
a short fal ling ac cent tend to ha ve a ri sing to nal slo pe, whi le a fal ling to nal slo pe 
most fre qu ently ac com pa ni es vo wels with short ri sing ac cents. Yet, the se ten den-
ci es are not con si stently fo und in eit her one of the short ac cents, which le ads to 
the con clu sion that this can not be re le vant for esta blis hing pho no lo gi cal dis tin c-
ti ons of ac cent qu a lity. On the ot her hand, short fal ling ac cent re gu larly en ta ils a 
dow nwards shift bet we en the stres sed and the fol lo wing vo wel, whi le short ri sing 
ac cent in vol ves an up ward shift. The mean va lu es of F0 ran ge bet we en the on set 
and en ding of the stres sed vo wel, bet we en the en ding of the stres sed and the on set 
of the fol lo wing vo wel and bet we en the F0 pe aks of the two are sig ni fi cantly dif-
fe rent in words with short ac cents in all three spe ec hes analyzed.

In SredojevIć 2017c the aut hor finds that mi ni mal pa irs of words with long 
ac cents are re gu larly cha rac te ri zed by a fal ling to nal slo pe on the stres sed vo wel. 
In both long ac cent types the F0 va lue in the ini tial por ti ons of the vo wel is hig her 
than to wards its en ding, alt ho ugh the fall is mo re pro mi nent in fal ling ac cents. In 
words with long fal ling ac cent, the stres sed and the fol lo wing vo wel are di vi ded 
by a dow nward to nal shift, whi le tho se with long ri sing ac cents are fol lo wed by 
an up ward shift. The to nal pe aks of the stres sed and the fol lo wing vo wel are in 
the de scen ding or der in words with long fal ling ac cent, and in the ascen ding or der 
in words with long ri sing ac cent.

The analysis of the mi ni mal pa ir cor pus with short ac cents re ve als that the 
to nal slo pe on the stres sed vo wel is ma inly fal ling in all the words with short ri sing 
ac cent analyzed, in trisylla bic words with short fal ling ac cent it is ma inly ri sing, 
whi le in disylla bic words with fal ling ac cent both fal ling and ri sing slo pes are 
fo und. In mi ni mal pa irs of words with short ac cents the re is a de scen ding to nal 
in ter val in words with fal ling ac cent, and an ascen ding one in ri sing ac cents. In 
terms of the mean va lu es of F0 ran ge from the on set to the en ding of the stres sed 
vo wel, the ran ge from the en ding of the stres sed and the on set of the fol lo wing 
vo wel and the F0 pe aks of the se con se cu ti ve vo wels are all sig ni fi cantly dif fe rent 
bet we en the mi ni mal pa irs with long ac cents, as well as bet we en the short ones 
(SredojevIć 2017c: 126–130).

In the me dial in to na tion phra se po si tion, the stres sed vo wels with fal ling 
ac cents may ha ve a fal ling, ri sing or ri sing-fal ling to nal slo pe, whi le the sub se qu ent 
un stres sed vo wels ha ve a fal ling slo pe. The stres sed vo wel en ding is fol lo wed by 
a de scen ding to nal in ter val to the on set of the fol lo wing vo wel, and the to nal pe aks 
of the stres sed and un stres sed vo wels are in the sa me re la tion. The most pro mi nent 
to nal pe ak is fo und in the stres sed vo wel. In con trast, the stres sed vo wels in words 
with ri sing ac cents are most fre qu ently cha rac te ri zed by a de scen ding to nal slo pe. 
The en ding of the stres sed vo wel and the on set of the fol lo wing vo wel, as well as 
the ir re spec ti ve pe aks, are di vi ded by an ascen ding to nal in ter val. The vo wel fol-
lo wing the stres sed one may ha ve a ri sing or a fal ling to nal slo pe, and its pe ak is, 
in most ca ses, the most pro mi nent one in the word (SredojevIć 2017c: 219–220).

Ba sed on the analysis of the who le cor pus in SredojevIć 2017c, the aut hor 
con clu des that the to nal re la tion bet we en the en ding of the stres sed vo wel and the 
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on set of the fol lo wing one is the most con si stent mar ker of ac cent qu a lity. The 
dis tin cti ve fe a tu re of fal ling ac cents is a de scen ding in ter val bet we en the en ding 
of the stres sed and the on set of the fol lo wing vo wel, and it is fo und in all the words 
in all po si ti ons in all the cor po ra analyzed, whi le an ascen ding in ter val bet we en 
the two vo wels is the dis tin cti ve fe a tu re of ri sing ac cents, al so fo und in all po si-
ti ons of words in the cor po ra. The va lu es of F0 ran ge bet we en the en ding of the 
stres sed and the on set of the fol lo wing vo wel in words with equ al num bers of 
sylla bles, equ al qu an tity of the stres sed vo wel and the sa me po si tion in the in to-
na tion phra se are sig ni fi cantly dif fe rent in words with fal ling and ri sing ac cents 
in all the cor po ra analyzed (SredojevIć 2017c: 221–222). Sre do je vić sta tes that the 
re a li za ti ons of ac cent de scri bed by Ma sing and la ter re por ted in the stu di es by Ivić 
and Le hi ste are typi cal of the Ser bian lan gu a ge, and are still com mon in cer tain 
spe ec hes of Neo Što ka vian di a lects, but the “pho no lo gi cal de scrip tion of fal ling 
ac cents as mo nosylla bic and ri sing as disylla bic (implying a high to ne on the sub-
se qu ent mo rae se pa ra ted by sylla bic bo un da ri es) – is not cor rect”, and the aut hor 
ar gu es that the pho ne tic re a li za ti ons which might sup port Ivić and Le hi ste’s cla im are 
not com mon in all spe ec hes of Neo Što ka vian di a lect ter ri tory (SredojevIć 2017c: 198).

2.3.2. Analyzing long ac cents in the spe ech of No vi Sad, Sre do je vić fo und 
that in words with long fal ling ac cent the re is ge ne rally a dow nward shift in in-
ten sity bet we en the stres sed and the fol lo wing vo wel, whi le in long ri sing ac cents, 
in ten sity mo re fre qu ently ex hi bits a ri sing trend, whi le the mean va lue of in ten sity 
dif fe ren ce is lo wer than 1 dB16. The mean in ten sity va lu es of the two vo wels are 
sig ni fi cantly dif fe rent among disylla bic and trisylla bic words with long ac cents 
for both ac cent types (SredojevIć 2015a).

Sre do je vić’s analysis of sho rt ac cents in the pro duc tion of spe a kers of Srem, 
Ba nat and Bač ka ori gin re ve als that words with short fal ling ac cent are cha rac te-
ri zed by a gre a ter de scen ding in ten sity re la tion bet we en the stres sed and the fol-
lo wing vo wel com pa red to words with short ri sing ac cents. The stres sed vo wel is 
al ways mo re do mi nant in terms of in ten sity in words with short fal ling ac cent, 
whi le the un stres sed vo wel is most fre qu ently do mi nant in words with sho rt ri sing 
ac cent, but in so me of the exam ples, the dif fe ren ces in in ten sity of the two vo wels 
(in both ac cent types) are be low per cep tion thres hold (SredojevIć 2016: 287).

In SredojevIć 2017c, the aut hor analyses se ve ral dif fe rent cor po ra, and the 
fin dings in di ca te that the in ten sity pa ra me ters (I1 – I2) are sig ni fi cantly dif fe rent 
bet we en words with fal ling and ri sing ac cent in sen ten ces, mi ni mal pa i rs and in 
read texts (SredojevIć 2017c: 172–174).17 The re la tion bet we en the in ten sity of the 
stres sed and the fol lo wing vo wel is mo re com monly de scen ding in words with 
fal ling than with ri sing ac cents, and it is al so mo re mar ked in fal ling ac cents. 
Con si de ring that „the re is no spe ci fic in ten sity re la tion bet we en the stres sed and 
the fol lo wing vo wel that wo uld typi cally cha rac te ri ze so lely fal ling or so lely ri sing 
ac cents“, the aut hor con clu des that in ten sity is only a sub si di ary fe a tu re of ac cent 
(SredojevIć 2017c: 223).

16 Chan ge of in ten sity of 1 dB is the lo west per cep ti ble in ten sity chan ge that we per ce i ve as 
chan ge in lo ud ness (FlanaGan 1957, qu o ted in lehISte 1977: 116).

17 Dif fe ren ces in in ten sity le vels are not sta ti sti cally sig ni fi cant in so me gro ups of words with 
sho rt ac cents: trisylla bic in the cor pus of test-sen ten ces and dysylla bic in the cor pus of mi ni mal pa i rs. 
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2.3.3. In terms of du ra tion, Sre do je vić finds that in the cor pus of mi ni mal pa irs, 
the pho no lo gi cally long vo wels in sylla bles with fal ling ac cent is on ave ra ge 1.5 
ti mes lon ger than the pho no lo gi cally sho rt vo wels analyzed, whi le in words with 
ri sing ac cents, the long vo wel is 1.34 lon ger than the short one in disylla bles, 1.48 
ti mes in trisylla bles and 1.3 ti mes in fo ur sylla ble words, all of the se dif fe ren ces 
be ing sta ti sti cally sig ni fi cant (SredojevIć 2017c: 139). The aut hor con clu des that 
“qu a lity dis tin cti ons bet we en fal ling and ri sing ac cents are cha rac te ri zed by dif-
fe ren ces in the du ra tion of the stres sed vo wel, as well as the dif fe ren ces in the 
du ra tion of the stres sed and the fol lo wing vo wel” (SredojevIć 2017c: 216).

2.4. In her doc to ral dis ser ta tion, Ana Ba tas re se ar ched the pho ne tic and ac-
cen tual chan ges of words in con ti nu o us spe ech, ba sed on the analysis of read texts 
(word lists, fra me sen ten ces and con ti nu o us read texts) (БАТАс 2014). The cha rac-
te ri stics of ac cents are de scri bed ba sed on the re cor dings of se ven fe ma le and 
fi ve ma le spe a kers, ori gi na ting from va ri o us Neo Što ka vian re gi ons (in clu ding 
eka vian and ije ka vian va ri e ti es), and had li ved in Bel gra de for at le ast one year 
and at most ten years pri or to the study. The re sults of our re se arch will be com-
pa red to tho se of Ba tas in re la tion to the ge ne ral cha rac te ri stics of ac cent, re gard-
less of the spe a ker ori gin, and with the re sults of the analysis of her spe a kers 
ori gi na ting from Voj vo di na.18

2.4.1. Ba tas’s fin dings re veal that the most fre qu ent re a li za tion of words with 
long fal ling ac cent is that with a fal ling to nal ten dency both on the stres sed and 
the fol lo wing vo wel19, with a dow nward ten dency bet we en the two vo wels (БАТАс 
2014: 257). Ho we ver, ba sed on the nu me ri cal da ta pro vi ded in the ta bles, it can be 
seen that in a num ber of exam ples the post-stres sed vo wel be gins at the sa me pitch 
whe re the pre vi o us one en ded, and that in a con si de ra ble num ber of exam ples the 
en ding of the stres sed vo wel is fol lo wed by an ascen ding to nal in ter val (БАТАс 2014: 
264–265). In words with short fal ling ac cent, the most com mon re a li za tion is that 
with a ri sing-fal ling to nal slo pe on the stres sed vo wel, whi le the next vo wel is al ways 
con si de rably lo wer-pitched (БАТАс 2014: 266). In the pro nun ci a tion of spe a kers of 
Voj vo di na ori gin, in words with long ri sing ac cents the pitch on the stres sed sylla-
ble at first falls, to be fol lo wed by an up ward shift on the vo wel in the fol lo wing 
sylla ble (БАТАс 2014: 283). The da ta re por ted in the dis ser ta tion re veal that the re 
is an ap pro xi ma tely equ al num ber of exam ples whe re F0 at the end of the stres sed 
sylla ble is lo wer than F0 at its be gin ning and tho se whe re this is not the ca se. The 
aut hor finds the sa me to nal di rec tion in words with short ri sing ac cents.

3. Re se arch met hods and tec hni qu es
3.1.SPeakerS.The to tal num ber of par ti ci pants re cor ded for this re se arch is 

22, but for the pur po se of this study we se lec ted 14 spe a kers, 7 ma le and 7 fe male 

18 The aut hor pro vi des the da ta of F0 at the on set, pe ak and en ding of the tar get vo wels, but 
not the da ta on in ten sity or du ra tion.

19 When the stres sed vo wel is pre ce ded by a so no rant, the vo wel has a ri sing-fal ling to nal mo-
ve ment, with the slightly do mi nant ri sing part (БАТАс 2014: 264). Upon a clo ser in spec tion of the 
da ta pro vi ded in the ta ble, it is no ti ce a ble that one third of the exam ples ha ve hig her F0 va lu es at the 
en ding of the stres sed vo wel than at its on set (БАТАс 2014: 276–278).
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(furt her mar ked as S1, S2.... S14), aged from 19 to 53 (mean age 37, stdev 11 years). 
All the spe a kers we re born and li ved in No vi Sad. Ten of the spe a kers are te ac hers 
at the Fa culty of Phi lo sophy in No vi Sad, se ven of tho se be ing Ser bian lin gu ists, 
and fo ur of the spe a kers we re stu dents20. All of them spe ak the eka vian va ri ant of 
Stan dard Ser bian. The typi cal pro nun ci a tion tra its of so me of them, in va ri a ble 
de gre es, in clu de the fol lo wing: a) al lop ho nic va ri a ti ons of vo wels /e/ and /o/ are mo re 
mar kedly dif fe rent de pen ding on the de gree of stress and qu an tity (cf. МАРКОвИћ
–БјЕлАКОвИћ 2009б;MarkovIć2012) ; b) they may lack cer tain ac cen tual al ter-
na ti ons in no mi nal or adjec ti val dec len sion and in ver bal co nju ga tion, with the 
li mi ted di stri bu tion of long po stac cen tual pro so de me; c) the pho ne tic re a li za ti ons 
of so me ac cents are to a cer tain ex tent dif fe rent from tho se re cor ded in ot her Neo 
Što ka vian spe ec hes. Alt ho ugh no ne of the tra its li sted are ex clu si vely re la ted to 
the spe a kers of No vi Sad ori gin, we be li e ve that the ir jo int usa ge and the de gree 
in which they are ex hi bi ted ma ke the spe a kers in ve sti ga ted, at le ast to so me ex tent, 
re cog ni za ble among ot her spe a kers using the Stan dard Ser bian norm.

The su bjects we re re cor ded in Ju ne and July 2019 in the stu dio at the Fa culty 
of Phi lo sophy in No vi Sad, with the ex pert help from the pro fes si o nal tec hni cian. 
The re ver be ra tion ti me in the stu dio is 0.3 s, which gu a ran ti es the na tu ral ness of 
re cor ded spe ech. The ma te rial was re cor ded di gi tally (sam pling fre qu ency: 44.1 
kHz, re so lu tion: 16 bit, soft wa re: So und For ge 8.0, mic rop ho ne: Ne u mann U-67). 
For the au di o grams, we used the Au di o pen guin soft wa re, and the aco u stic analysis 
was per for med using Pra at (ver sion 4.6.06, boerSMa–WeenInk 2007).

Sta ti sti cal analysis was per for med by the Sta ti sti cal Pac ka ge for So cial Sci-
en ces – SPSS 21. Nu me ri cal da ta we re re pre sen ted as mean va lu es and va ri a bi lity 
me a su re ments (ran ge, stan dard de vi a tion). The com pa ri son of nu me ri cal va lu es 
bet we en two gro ups was per for med by the non-pa ra me tric Mann-Whit ney test, 
whe re the sta ti sti cal sig ni fi can ce was ta ken to be at p < 0.05.

3.2. corPuS. The cor pus analyzed for the pur po se of this study in clu ded 832 
re a li za ti ons of 65 words, 45 of which we re disylla bic, 18 trisylla bic and 4 qu a-
drisylla bic. The words se lec ted we re mi ni mal pa irs with the sa me seg men tal 
con tent, dif fe ring only in the qu a lity or qu an tity of the stres sed tar get vo wel. All 
the words we re ex cerp ted from the Dic ti o nary of Stan dard SerbоCro a tian (Реч
ник срп ско хр ват скогa књи жев ног је зи ка – РМС). The words we re pla ced in si de 
short dec la ra ti ve or im pe ra ti ve sen ten ces. In the strict sen se, so me of the words 
analyzed are not true mi ni mal pa irs from the stand po int of the pro so dic norm. 
The ma jo rity of the spe a kers pro no un ced long un stres sed (post to nic) vo wels con-
si stently only af ter short ri sing ac cents, most fre qu ently in me dial sylla bles, so-
mew hat less fre qu ently in the fi nal clo sed sylla bles and most ra rely in the fi nal 
open sylla bles. In the spe ech of our su bjects long po stac cen tual vo wels do not 
oc cur fol lo wing fal ling or long ri sing ac cents21, af ter long post to nic vo wels or af ter 

20 Among the 14 su bjects the re we re 5 of tho se who to ok part in the re cor ding used in the re-
se arch SredojevIć 2017c, whe re so me of tar get words we re al so used for mi ni mal pa ir analysis. 
Ho we ver, the two stu di es used two dif fe rent cor po ra, one of which was re cor ded in 2016, and the 
ot her in 2019.

21 An ex cep ti on to this are exam ples of se ve ral spe a kers of our study.
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short un stres sed vo wels.22 Ta king this in con si de ra tion, we se lec ted exam ples such 
as the pre sent ten se of the verb ra di ti (work) radi (3rd p. sg.) and the im pe ra ti ve 
form rádi (2nd p. sg.), which act as mi ni mal pa irs in the spe ech of our su bjects, 
alt ho ugh the pre scri bed norm di stin gu is hes bet we en the qu an tity of the un stres sed 
vo wels. The fol lo wing words we re analyzed: 

cigarèta (ci ga ret te, Nsg. f.), cigarétaci ga ret te, Gpl. f.), dȅla (act, Gsg. n.), 
dȇla (part, Gsg m. (deo)), gòra (wo od, Nsg f.), góra(wo od, Gpl. f.), grȃdu (city, 
Dsg. m.), [u] grádu ([in] city, Lsg. m.), hvȃlite (pra i se, pres. 2nd p. pl.), hválite 
(pra i se, im per. 2nd p. pl.), kȁpa (hat, Nsg f.), kȃpa(hat, Gpl. f.), knjȉga (bo ok, Nsg. f.), 
knjȋga(bo ok, Gpl. f.), kȏsa (blac kbird, Gsg. m.), Kósa (prop. n., Nsg. f.), kòsa (ha ir, 
Nsg. f.), kȍsa (ob li que, adj. in def. Nsg. f.), kȍsi (ob li que, adj. in def. Npl. m.), kòsi (ha ir, 
Dsg. f.), kòza (go at, Nsg. f.), kóza(go at, Gpl. f.), krȁva (cow, Nsg. f.), krȃva(cow, 
Gpl. f.),kȗpīte (buy, pres. 2nd p. pl.), kúpite (buy, im per. 2nd p. pl.), mlȃda (bri de, 
Nsg. f.), mláda (young, adj. in def. Nsg. f.), nȍsite (ca rry, pres. 2nd p. pl.), nòsite 
(ca rry, im per. 2nd p. pl.), rȃda (work, Gsg. m.), Ráda (prop. n. Nsg. f.), rȃdī(work, 
pres. 3rd p. sg.), rádi (work, im per. 2nd p. sg.), rȃdīte (work, pres. 2nd p. pl.), rádite 
(work, im per. 2nd p. pl.), rȁna (wo und, Nsg. f.), rȃna(wo und, Gpl. f.), sȃdī(plant, 
pres. 3rd p. sg.), sádi (plant, im per. 2nd p. sg.), šȃrate (draw, pres. 2nd p. pl.), šárati 
(draw, inf.), sȇna (hey, Gsg. n.), Séna (prop. n. Nsg. f.), sȅna (sha dow, Nsg. f.), 
slòmiti (bre ak, inf.), slȍmīte (bre ak, pres. 2nd pl.), slȍžīte (ar ran ge, pres. 2nd p. pl.), 
slòžite (ar ran ge, im per. 2nd p. pl.), sredìna (en vi ron ment, Nsg. f.), sredína(en vi ron
ment, Gpl. f.), vòda (wa ter, Nsg. f.), vóda (wa ter, Gpl. f.), vȍdī(lead, pres. 3rd p. sg.), 
vòdi (lead, im per. 2nd p. sg.), vrȃta (neck, Gsg. m.), vráta (do or, Npl. t. n.), vrȃtīte 
(re turn, pres. 2nd p. pl.), vrátite (re turn, im per. 2. p. pl.), žȁba ( frog, Nsg. f.), žȃba
( frog, Gpl. f.), žèna (wo man, Nsg. f.), žéna(wo man, Gpl. f.), žȉca (wi re, Nsg. f.), 
žȋca(wi re, Gpl. f.).

The spe a kers read sen ten ces from the screen, which was pla ced at the ir op-
ti mal dis tan ce. Each sen ten ce was pre sen ted as a se pa ra te sli de in Po wer Po int, in 
or der to avoid ri sing in to na tion typi cal when re a ding lists of sen ten ces.

3.3. acouStIcvarIableS. The re cor ded ma te rial was analyzed for the fol low-
ing va lu es of F0: at the on set and en ding of the stres sed sylla ble ( f01o, f01e) and at 
the on set and en ding of the fol lo wing sylla ble ( f02o, f02e), ma xi mal F0 va lu es of 
both vo wels ( f01max, f02max), and the va lu es we re ex pres sed in Hertz [Hz]. In or der 
to ena ble re li a ble com pa ri son of re sults ob ta i ned from dif fe rent spe a kers (’thart 
et al. 2006: 24), on the ba sis of the abo ve men ti o ned pa ra me ters and the for mu la – 
R = (12log10(f0max/f0min))/log102 (baken–orlIkoFF 2000: 148), we cal cu la ted the 
ran ge bet we en the ini tial and fi nal va lu es of f0 of the stres sed vo wel – R (f01o – f01e), 
the ran ge bet we en the to nal pe aks of the stres sed and the fol lo wing vo wel – 
R (f01max – f02max), and the ran ge bet we en the en ding of the stres sed and the on set 
of the fol lo wing vo wel – R (f01e – f02o). Tho se va lu es we re ex pres sed in se mi to nes 
[ST]. Me a su re ments of in ten sity in vol ved the va lu es of the stres sed and the fol low-
ing vo wel (I1, I2), and the dif fe ren ce bet we en the two (I1 – I2). The se va lu es are 
ex pres sed in de ci bels [dB]. Qu an ti ta ti ve me a su re ments in vol ved the du ra tion of 

22 The se fin dings are in li ne with pre vi o us stu di es of No vi Sad spe ech, whe re the su bjects we re 
al so edu ca ted spe a kers of No vi Sad bac kgro und (МАРКОвИћ–БјЕлАКОвИћ 2009а: 142; сРЕдОјЕвИћ
2009б: 230–231; сРЕдОјЕвИћ–суБОТИћ 2011: 122; SredojevIć 2013: 221–223; 2017c: 147–148).
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the stres sed and the fol lo wing vo wel (t1, t2), ex pres sed in mil li se conds [ms]. Sin ce 
spe ech tem po was va ri a ble, we nor ma li zed the me a su re ments of du ra tion in or der 
to be able to com pa re vo wel du ra ti ons in dif fe rent phra ses ob jec ti vely. We did this 
by co un ting spe ech tem po for every spe a ker (T), i.e. the speed of de li very, as the 
ra tio bet we en the num ber of sylla bles [syl] in the phra se and the du ra tion of the 
phra se, ex pres sed in se conds [s]. Ba sed on the va lu es of tem po of each phra se, we 
cal cu la ted the mean tem po of each spe a ker (Tm). Vo wel du ra tion was nor ma li zed 
as x (txnorm) by using the for mu la: txnorm = (Tm/Tx) * tx. We al so cal cu la ted the 
du ra tion from the on set of the stres sed vo wel up to its to nal pe ak (t1max), which was 
sub se qu ently re pre sen ted in re la tion to the to tal du ra tion of the stres sed sylla ble 
(t1max%) and ex pres sed as per cen ta ges. The du ra tion of the vo wel fol lo wing the 
stres sed one is ex pres sed in re la tion to the to tal du ra tion of the stres sed vo wel (t2 
(%t1)) and is al so ex pres sed as per cen ta ges.

4.reSultSanddIScuSSIon
4.1. Mi ni mal pa irs of words with long ac cents in most ca ses ha ve a fal ling 

to nal slo pe on the stres sed vo wel. In words with long fal ling ac cent the fal ling 
slo pe is con si stently fo und in 69% of disylla bic and 53% of trisylla bic words, whi le 
in the ot her ca ses it is ri sing-fal ling, mo re fre qu ently with the do mi nant fal ling 
in ter val (the to nal pe ak be ing on the first half of the vo wel). In words with long 
ri sing ac cent, pu re fal ling slo pe was fo und on 80% of disylla bic and trisylla bic 
words, whi le pu re ri se was pre sent in 12% of disylla bic and 5% of trisylla bic words 
(pro du ced only by two of the su bjects). In long fal ling ac cents mo re than 90% of 
words ha ve hig her F0 on the stres sed vo wel en ding than at the on set of the fol-
low ing vo wel,23 whi le all the words with long ri sing ac cents ex hi bit the op po si te 
ten dency. To nal re la tion bet we en the stres sed and the fol lo wing vo wel is fal ling 
in words with long fal ling ac cents, and ri sing in tho se with long ri sing ac cents (cf. 
Fi gu res 1 and 2) 24. This is ma ni fe sted in the F0 ran ge bet we en the F0 pe aks of the 
stres sed and the fol lo wing vo wel,25 and even mo re mar kedly in the F0 ran ge bet we en 
the en ding of the stres sed and the on set of the fol lo wing vo wel. The vo wel fol lo wing 
the stres sed one has con si stently fal ling or ri sing-fal ling to nal slo pe, but the fal ling 
in ter val is mo re do mi nant in most words with long fal ling ac cents, whi le with 
ri sing ac cents, the ri sing part is mo re do mi nant. In words with long fal ling ac cents 
the dif fe ren ce in in ten sity bet we en the stres sed and the fol lo wing vo wel is gre a ter 
than 1 dB, which me ans that the stres sed vo wel is per cep ti vely lo u der. In words with 
long ri sing ac cent, the stres sed sylla ble is lo u der in 62% of disylla bic and 59% of 
trisylla bic words, whi le in 28% of disylla bic and trisylla bic words the stres sed and 

23 In the rest of the ca ses, F0 at the on set of the un stres sed vo wel may be slightly hig her than 
at the en ding of the stres sed vo wel, but in tho se ca ses the stres sed vo wels ha ve mar kedly fal ling to nal 
slo pes, and the ascen ding to nal in ter val bet we en the two is small.

24 The fi gu res re pre sent the wa ve form (in the up per part) and F0 li nes (in the bot tom part). The 
symbols used in tran scrip ti ons are the symbols of the In ter na ti o nal Pho ne tic Alp ha bet (HI PA 2007).

25 Yet, it sho uld be no ted that in 18% of words with long ri sing ac cent the F0 pe ak of the stres sed 
vo wel is mo re do mi nant than the F0 pe ak of the vo wel in the fol lo wing sylla ble. Alt ho ugh in the se 
exam ples the stres sed vo wel has a con spi cu os fal ling slo pe, with a gre at ascen ding in ter val bet we en 
the stres sed and the fol lo wing vo wel, the F0 pe ak of the un stres sed vo wel still do es not re ach the 
va lu es of F0 re ac hed in the stres sed vo wel.
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the fol lo wing vo wel are of per ce i ved as equ ally loud. In terms of qu an tity, long 
stres sed vo wels with fal ling and ri sing ac cents tend to be, on ave ra ge, of the sa me 
du ra tion.

4.2. Mi ni mal pa irs of words with short ac cents al so tend to ha ve a fal ling F0 
slo pe on the stres sed vo wel. In words with short fal ling ac cent pu re fal ling slo pe 
is fo und in 50% of disylla bic and 41% of trisylla bic words, whi le in 16% of disylla-
bles and 21% of trisylla bles the to nal slo pe is con si stently ri sing. The rest of the 
words we re pro du ced with a ri sing-fal ling slo pe, with an ap pro xi ma tely even 
num ber of ca ses with the do mi nant fal ling or ri sing in ter val (in the lat ter ca se, the 
F0 pe ak is on the se cond half of the vo wel). Words with short ri sing ac cent most 
com monly ha ve a fal ling to nal slo pe on the stres sed sylla ble. Among the mi ni mal 
pa irs of words with short ac cents the dis tin ction bet we en ac cent types is cle arly ma de 
by the to nal re la tion bet we en the stres sed and the fol lo wing vo wel, whe re it is 
de scen ding in words with short fal ling ac cent, and ascen ding in words with short 
ri sing ac cent. This is con si stently shown by the ran ge of F0 bet we en the pe aks of 
F0 of the stres sed and the fol lo wing vo wel,26 as well as the F0 ran ge bet we en the 
en ding of the stres sed and the on set of the fol lo wing vo wel (cf. Fi gu res 3 and 4). 
The vo wel fol lo wing the stres sed one has a pu re fal ling or ri sing-fal ling to nal slo pe, 
with the do mi nant fal ling in ter val in all the words with short fal ling ac cent ana-
lyzed. In words with short ri sing ac cent, 30% of all exam ples ha ve a ri sing-fal ling 
to nal slo pe with the mo re do mi nant ri sing part. In all the words with short fal ling 
ac cent, the dif fe ren ce in in ten sity of the stres sed and the fol lo wing vo wel is over 
1 dB. In words with short ri sing ac cent, the stres sed vo wel is lo u der in 60% of 
disylla bles and 78% of trisylla bles, whi le the per cep tual lo ud ness of the two vo wels 
is equ al in 31% of disylla bles and 11% trisylla bles. The du ra tion of the short stres sed 
vo wels is approximately the same with both accent types.

4.3. The de scrip tion of the me a su re ments of to ne, in ten sity and du ra tion 
was used as the ba sis of ge ne ral cha rac te ri stics of the fo ur ac cents in Ser bian. In 
or der to esta blish whet her the ob ser ved pa ra me ters are pho no lo gi cally re le vant 
for esta blis hing qu a li ta ti ve dis tin ction, we te sted whet her the se va lu es dif fe red 
sig ni fi cantly bet we en the mem bers of mi ni mal pa irs of words. The re sults re veal 
that in terms of f01o (pitch he ight at the on set of the stres sed vo wel) the re are sta-
ti sti cally sig ni fi cant dif fe ren ces among the words with long ac cents, but not among 
tho se with short ac cents (Ta bles 1 and 2, pa ra me ter f01o). This cle arly in di ca tes 
that this pa ra me ter can not be pho no lo gi cally re le vant for esta blis hing qu a li ta ti ve 
dis tin cti ons. The mean va lu es of F0 ran ge bet we en the on set and en ding of the 
stres sed vo wel are sig ni fi cantly dif fe rent among the words with long and short 
ac cents (Ta bles 1 and 2, pa ra me ter R (f01o – f01e)). The mean va lu es of this pa ra-
me ter in di ca te that both long and short ac cents most fre qu ently ha ve the sa me 
di rec tion of to nal tra jec tory (fal ling slo pe), and the mi ni mal pa irs of long and short 
ac cents dif fer in terms of the si ze of this fal ling in ter val. Ho we ver, sin ce pu re 

26 In 7% of words with short ri sing ac cent the stres sed vo wel has a hig her F0 pe ak than the vo wel 
in the fol lo wing sylla ble. As was the ca se with so me words with long ri sing ac cent, the stres sed vo wel 
in the se exam ples has mar kedly fal ling to nal slo pe with con si de ra ble de scen ding in ter val, with a gre at 
ascen ding in ter val to the un stres sed vo wel. Still, the to nal pe ak of the un stres sed vo wel do es not re ach 
the F0 va lu es of the stres sed sylla ble.
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fal ling or ri sing fal ling slo pes with the mo re do mi nant fal ling in ter vals are fo und 
in both ac cent types, this pa ra me ter cle arly can not be used as the ba sis of qu a lity 
dis tin ction eit her in long or short ac cents. For the sa me re a son, the po si tion of the 
to nal pe ak, which al so dif fers sta ti sti cally among long and short ac cents (Ta bles 1 
and 2, pa ra me ter t1max%), can not be ta ken as a sig ni fi cant in di ca tor of ac cent qu a lity. 

The mean va lu es of the pa ra me ters con cer ning the to nal re la tion bet we en the 
stres sed and the fol lo wing vo wel are sig ni fi cantly dif fe rent among words with long 
and short ac cents (Ta bles 1 and 2, pa ra me tres R (f01e – f02o) and R (f01max – f02max)). 
Out of the two pa ra me ters, the ran ge of F0 among the en ding of the stres sed and 
the on set of the fol lo wing vo wel mo re con si stently di stin gu is hes bet we en fal ling 
and ri sing ac cent both with long and short ac cents, and is the re fo re re le vant for 
esta blis hing the pho no lo gi cal dis tin ction. We sho uld no te he re that the dow nward 
shift is fo und bet we en the en ding of the stres sed and the fol lo wing vo wel only in 
words with fal ling ac cents. An up ward shift is fo und in all words with ri sing ac-
cents. Only in few exam ples of words with fal ling ac cents a small de gree of up ward 
shift was fo und bet we en the stres sed and the fol lo wing vo wel, but the stres sed 
vo wel of the se words is cha rac te ri zed by a ste e per fal ling slo pe. 27 

The mean dif fe ren ces in in ten sity of the stres sed and the fol lo wing vo wel are 
sig ni fi cantly dif fe rent in mi ni mal pa irs both in long and short ac cents (Ta bles 1 
and 2, pa ra me ter I1 – I2), but since the de scen ding in ten sity re la tion bet we en the 
stres sed and the fol lo wing sylla ble is not so lely fo und in words with fal ling ac cent, 
it is cle arly only a sub si di ary fe a tu re of ac cent qu a lity. The dif fe ren ces in the mean 
du ra tion va lu es bet we en fal ling and ri sing ac cents, both long and short, are not 
sig ni fi cantly dif fe rent (Ta bles 1 and 2, pa ra me ters t1norm).

Ta ble 1: Com pa ri son of pa ra me ters F0, in ten sity and du ra tion bet we en mi ni mal pa irs with long 
ac cents 28

Pa ra me te r Ac cent N X̅ SD Mann-Whit ney test 
U p

f01o
LF 168 177 48,29 10935,500 0,000
LR 167 160 46,47

R (f01o – f01e)
LF 168 -2,89 2,08 9140,000 0,000
LR 167 -1,68 1,58

R (f01max – f02max)
LF 168 -4,17 2,50 382,000 0,000
LR 167 1,29 1,63

R (f01e – f02o)
LF 168 -1,24 1,74 337,000 0,000
LR 167 2,54 1,51

t1max%
LF 168 16 26,19 12047,000 0,005
LR 167 13 31,88

27 It is our opi nion that mar kedly ri sing or fal ling to nal slo pe on the stres sed sylla ble might be 
a suf fi ci ent pho ne tic sig nal for the per cep tion of ac cent qu a lity, whi le in all ot her ca ses, the pri mary 
sig nal is the to nal re la tion bet we en the en ding of the stres sed and the on set of the fol lo wing vo wel. 
Ho we ver, this can only be pro ved af ter de ta i led re se arch in to per cep tion of ac cents.

28 The da ta gi ven in Ta bles 1, 2, 3 and 4 re pre sent – (N) num ber of ca ses, mean va lue (X̅), 
stan dard de vi a tion (SD), Mann-Whit ney test re sults (U), and p le vel of sig ni fi can ce. The va lu es which 
are sta ti sti cally sig ni fi cant (p < 0,05) are mar ked in bold script.
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I1 – I2
LF 168 7,21 3,37 3302,000 0,000
LR 167 2,08 2,92

t1norm
LF 168 160 37,77

13954,000 0,933
LR 167 159 42,30

Ta ble 2: Com pa ri son of pa ra me ters F0, in ten sity and du ra tion bet we en mi ni mal pa irs with short 
ac cents 

Pa ra me te r Ac cent N X̅ SD Mann-Whit ney test 
U p

f01o
SF 72 168 41,09

2228,000 0,233
SR 70 162 40,78

R (f01o – f01e)
SF 72 -0,20 1,33 1269,000 0,000
SR 70 -1,41 1,24

R (f01max – f02max)
SF 72 -2,63 1,85 37,00 0,000
SR 70 2,13 1,58

R (f01e – f02o)
SF 72 -1,84 1,73 4,000 0,000
SR 70 3,22 1,55

t1max%
SF 72 46 43,51 1548,500 0,000
SR 70 12 31,11

I1 – I2
SF 72 6,98 2,73 447,500 0,000
SR 70 2,14 2,48

t1norm
SF 72 119 23,60

2145,000 0,126
SR 70 112 24,10

Ta ble 3: Com pa ri son of du ra tion of the stres sed and the fol lo wing vo wel in mi ni mal pa irs with 
fal ling ac cents 

Pa ra me te r Ac cent N X̅ SD Mann-Whit ney test 
U p

t1norm
LF 120 157 37,69 3328,000 0,000
SF 118 122 32,03

t2norm
LF 120 60 18,74

6191,000 0,094
SF 118 56 15,49

t2(%t1)
LF 120 39 9,21 4097,500 0,000
SF 118 47 12,81

Ta ble 4: Com pa ri son of du ra tion of the stres sed and the fol lo wing vo wel in mi ni mal pa irs with 
ri sing ac cents 

Pa ra me te r Ac cent N X̅ SD Mann-Whit ney test 
U p

t1norm 
LR 79 155 31,15 1014,000 0,000
SR 80 115 29,52

t2norm 
LR 79 72 22,28 2121,000 0,000
SR 80 61 17,02

t2(%t1)
LR 79 47 12,15 2321,000 0,004
SR 80 54 17,12
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4.4. Among the mi ni mal pa irs of words with fal ling ac cents, pho no lo gi cally 
long and short vo wels dif fer in du ra tion, the long one be ing 1.28 ti mes lon ger than 
the short vo wel, and this dif fe ren ce is sta ti sti cally sig ni fi cant (Ta ble 3, pa ra me ter 
t1norm).29 In mi ni mal pa irs with ri sing ac cents, pho no lo gi cally long vo wels are al so 
lon ger in du ra tion than the pho no lo gi cally short ones, 1.38 ti mes on ave ra ge, the 
dif fe ren ce be ing sta ti sti cally sig ni fi cant (Ta ble 4, pa ra me ter t1norm).30

Mi ni mal pa irs of words with fal ling and ri sing ac cents dif fer in terms of the 
du ra tion of the first post to nic un stres sed vo wel, but the se da ta are not con si stent. 
In ab so lu te va lu es, un stres sed vo wels in words with long ac cents ha ve lon ger 
du ra tion than tho se with short ac cents of the sa me qu a lity. Ho we ver, with fal ling 
ac cents this dif fe ren ce is not sta ti sti cally sig ni fi cant, whi le with ri sing ones it is 
(Ta bles 3 and 4, pa ra me ter t2norm). If we ex press the du ra tion of the un stres sed 
vo wel as the per cen ta ge of the pre ce ding stres sed one, the re sults show that it ta kes 
up 39% of the du ra tion in words with long fal ling ac cent, and 47% in words with 
short fal ling ac cent. On the ot her hand, with long ri sing ac cent the un stres sed 
vo wel ta kes up 47% of the stres sed one, and 54% in words with short ri sing ac cent. 
From this po int of vi ew, the mean du ra tion of un stres sed vo wels is sig ni fi cantly 
dif fe rent in pa irs of words with ac cents of the sa me qu a lity (Ta bles 3 and 4, pa ra-
me ter t2(%t1)). This me ans that among the words with fal ling and ri sing ac cents the 
con trast bet we en the stres sed and the fol lo wing vo wel is mo re mar ked in words with 
long than with short ac cents. A lar ger dif fe ren ce in du ra tion bet we en the stres sed 
and the fol lo wing vo wel is an ad di ti o nal per cep tual mar ker of long ac cents.

4.5. As can be seen from our re sults, the typi cal re a li za ti ons of long and short 
fal ling ac cents in our cor pus are si mi lar to tho se de scri bed by Ivić and Le hi ste 
ba sed on the spe ech of Pa vle Ivić and 12 ad di ti o nal spe a kers. Ho we ver, the most 
fre qu ent re a li za ti ons of long ri sing ac cent in our cor pus of mi ni mal pa irs are dif-
fe rent from tho se re cor ded by Pa vle Ivić and so me of the spe a kers from his ad di-
ti o nal test gro up. The main dif fe ren ce is in the to nal mo ve ment on the stres sed 
vo wel, which was cha rac te ri zed by a fal ling to nal slo pe in 12 of our par ti ci pants 
(ri sing slo pe be ing pro du ced only by two of the par ti ci pants), whi le in Ivić and 
Le hi ste’s cor pus it shows ri sing to nal slo pes in this con text. Our fin dings po int to 
ot her dif fe ren ces as well. The to nal in ter val bet we en the stres sed and the fol lo wing 
vo wel in our cor pus is rat her pro mi nent and al ways re a li zed as an up ward shift in 
long ri sing ac cents. On the ot her hand, in Ivić and Le hi ste’s cor pus it is not al ways 
ascen ding, and when it is, the ran ge of the shift is less mar ked than in our spe a kers’ 
spe ech. The re a li za tions of short ri sing ac cents in our cor pus of mi ni mal pa irs are 
dif fe rent from tho se typi cal of Ivić’s spe ech, but not from the spe ech of his ad di-
ti o nal gro up of spe a kers. 

The de scrip tion of the re a li za ti ons of ac cents in our cor pus of mi ni mal pa irs 
is partly com pa ra ble to the de scrip ti ons by Jo ka no vić-Mi haj lov. The to nal mo ve-
ment in words with fal ling ac cents de scri bed in our cor pus was al so re por ted in 
the fin dings of Jo ka no vić-Mi haj lov for spe a kers of Voj vo di na bac kgro und. Ho-
we ver, fal ling to nal slo pe on the stres sed vo wel, which was the do mi nant to nal 

29 Com pa re the du ra tion of vo wels and si mi la rity of to nal slo pes in Fi gu res 5 and 6. 
30 Com pa re the du ra tion of vo wels and si mi la rity of to nal slo pes in Fi gu res 7 and 8.
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di rec tion of ri sing ac cents in our re cor ded cor pus, was only re por ted in words 
with short ri sing ac cents by Jo ka no vić-Mi haj lov for spe a kers from Voj vo di na, and 
not in long ri sing ac cents.

The de scrip tion of ac cents in our cor pus of mi ni mal pa irs is in ac cor dan ce 
with the de scrip ti ons in the stu di es SredojevIć 2015a; 2016; 2017c.

The re a li za ti ons of fal ling ac cents in our cor pus of mi ni mal pa irs are si mi lar 
to the re a li za ti ons de scri bed by Ba tas, but the re sults re gar ding ri sing ac cents are 
dif fe rent.

4.6. The de scrip tion of in ten sity re la ti ons bet we en the stres sed and the fol-
lo wing vo wel in our mi ni mal pa ir cor pus is ge ne rally in li ne with the de scrip ti ons 
pro vi ded by Ivić and Le hi ste,31 and is com ple tely in ac cor dan ce with the stu di es 
SredojevIć 2015a; 2016; 2017c.

4.7. In our re se arch of mi ni mal pa ir cor pus the differences in the du ra tion of 
vo wels with fal ling ac cents and with ri sing ac cents are less mar ked than in the 
typi cal exam ples re por ted inИвИћ–лЕХИсТЕ 2002 and SredojevIć 2017c.

Fi gu re 1: mlada (The bri de is sin ging to  
the wed ding pro ces sion) (G1)31

Fi gu re 2: mláda (Ta nja is a young wo man)  
(G1)32

Fi gu re 3: vodĭ (He’s ta king the chil dren out) 
(G6)33

Fi gu re 4: vodi (Ta ke the chil dren out si de!)  
(G6)34

31 The com pa ri son of our re sults is not pos si ble due to dif fe ren ces in re se arch met ho do lo gi es 
ap plied.

32 [a]: f0o = 129 Hz; f0max = 130 Hz; f0e = 99 Hz; I = 76.01 dB; t = 186 ms.
[a]: f0o = 95 Hz; f0max = 95 Hz; f0e = 86 Hz; I = 66.36 dB; t = 53 ms.
33 [a]: f0o = 108 Hz; f0max = 108 Hz; f0e = 100 Hz; I = 74.71 dB; t = 162 ms.
[a]: f0o = 109 Hz; f0max = 109 Hz; f0e = 103 Hz; I = 72.26 dB; t = 55 ms.
34 [o]: f0o = 113 Hz; f0max = 132 Hz; f0e = 129 Hz; I = 77.94 dB; t = 119 ms.
[i]: f0o = 119 Hz; f0max = 119 Hz; f0e = 112 Hz; I = 75.39 dB; t = 61 ms.
35 [o]: f0o = 105 Hz; f0max = 117 Hz; f0e = 114 Hz; I = 78.28 dB; t = 115 ms.
[i]: f0o = 134 Hz; f0max = 140 Hz; f0e = 136 Hz; I = 77.01 dB; t = 58 ms.
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Fi gu re 5: žaba (The green frog is cro a king.) 
(G12)35

Fi gu re 6: žabă (Many frogs are cro a king) 
(G12)36

Fi gu re 7: žena (His wife is coming)  
(G5)37

Fi gu re 8: žénă (We benefit from such women) 
(G5)38

5. concluSIon. Our analysis of the lar gest cor pus of mi ni mal pa irs in Stan-
dard Ser bian so far, re cor ded by edu ca ted spe a kers of No vi Sad bac kgro und, re-
ve als that qu a lity dis tin cti ons bet we en ac cents are fo un ded on the to nal re la tion 
bet we en the stres sed and the fol lo wing vo wel. In fal ling ac cents this re la tion is 
de scen ding, and in ri sing ac cents it is ascen ding. This con clu sion was re ac hed in 
the re se arch by Pa vle Ivić and Il se Le hi ste, as well as Je li ca Jo ka no vić-Mi haj lov, 
alt ho ugh the se aut hors did not pre ci sely sta te on the ba sis of which pa ra me ters 
they de fi ned the re la tion as fal ling or ri sing. On the ot her hand, the re sults of our 
re se arch cle arly po int that the qu a lity dis tin cti ons are most re li ably re flec ted by 
F0 ran ge bet we en the en ding of the stres sed and the be gin ning of the next vo wel, 
com pa ra ble to the re sults re por ted in SredojevIć 2015a; 2016; 2017c. Our re sults 
do not sup port Ivić and Le hi ste’s cla im that to nal shift on the stres sed vo wel may 
be dis tin cti ve in words with long ac cents, nor the pho no lo gi cal vi ew of ri sing ac cents 
as disylla bic in the sen se implied by Ivić and Le hi ste, as well as ot her re se ar chers, 
fol lo wing Ma sing’s ide as. In terms of the mean va lu es of the pa ra me ters such as 
the F0 ran ge bet we en the on set and en ding of the stres sed vo wel, bet we en to nal 
pe aks of the stres sed and the fol lo wing vo wel, as well as the dif fe ren ce in in ten sity 
of the two sub se qu ent vo wels, our re se arch shows that the re are sta ti sti cally sig-
ni fi cant di stin gu is hers among the pa irs of fal ling and ri sing ac cents, alt ho ugh 

36 [a]: f0o = 199 Hz; f0max = 224 Hz; f0e = 224 Hz; I = 72.66 dB; t = 131 ms.
[a]: f0o = 210 Hz; f0max = 210 Hz; f0e = 177 Hz; I = 71.96 dB; t = 56 ms.
37 [a]: f0o = 196 Hz; f0max = 216 Hz; f0e = 208 Hz; I = 71.26 dB; t = 159 ms.
[a]: f0o = 191 Hz; f0max = 191 Hz; f0e = 163 Hz; I = 69.03 dB; t = 62 ms.
38 [e]: f0o = 188 Hz; f0max = 193 Hz; f0e = 165 Hz; I = 75.19 dB; t = 126 ms.
[a]: f0o = 186 Hz; f0max = 210 Hz; f0e = 210 Hz; I = 75.09 dB; t = 86 ms.
39 [e]: f0o = 174 Hz; f0max = 174 Hz; f0e = 159 Hz; I = 74.42 dB; t = 153 ms.
[a]: f0o = 180 Hz; f0max = 195 Hz; f0e = 192 Hz; I = 72.31 dB; t = 84 ms.
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so me of the dif fe ren ces are sub si di ary rat her than dis tin cti ve fe a tu res. Qu an tity 
dis tin cti ons bet we en pa irs of fal ling and ri sing ac cents are ba sed on the dif fe ren ce 
of stres sed vo wels, sin ce the long stres sed vo wel with a fal ling ac cent is on ave ra ge 
1.28 ti mes lon ger than the short one, and in words with ri sing ac cents the long 
stres sed vo wel is on ave ra ge 1.38 ti mes lon ger than the short one. Qu an tity dis-
tin cti ons are partly ba sed on the dif fe ren ces in du ra tion of the stres sed and the 
fol lo wing vo wel.

Sin ce the goal of this study was to gi ve a de ta i led pho ne tic analysis of word 
ac cents in one di a lect of Ser bian, that spo ken in the city of No vi Sad, we be li e ve 
that it ra i ses new and in tri gu i ging qu e sti ons abo ut the pho ne tic na tu re of word 
ac cents in ot her di a lects of Ser bian as well, which se ems li ke a wor thwi le su bject 
of fu tu re in ve sti ga tion.
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Де јан Сре до је вић
Ма ја Мар ко вић

КВА ЛИ ТЕТ СКЕ И КВАН ТИ ТЕТ СКЕ ДИ СТИНК ЦИ ЈЕ 
ИЗ МЕ ЂУ АК ЦЕ НА ТА СТАН ДАРД НОГ СРП СКОГ ЈЕ ЗИ КА У ГО ВО РУ НО ВОГ СА ДА 

(КОР ПУС МИ НИ МАЛ НИХ ПА РО ВА)

Р е з и м е

У ра ду су пред ста вље ни ре зул та ти ис тра жи ва ња ква ли тет ских и кван ти тет ских ди стинк-
ци ја из ме ђу акце на та стан дард ног срп ског је зи ка. На осно ву ана ли зе до сад нај ве ћег кор пу са 
ми ни мал них па ро ва, ко ји се са сто јао од 832 при ме ра 65 ре чи, ко је је ре а ли зо ва ло 14 обра зо ва них 
го вор ни ка (7 му шког и 7 жен ског по ла), по ре клом из Но вог Са да, опи са не су ре а ли за ци је акце-
на та, а да би се утвр ди ло ко ли ко се оне ме ђу соб но раз ли ку ју – ре зул та ти аку стич ких ме ре ња 
(па ра ме та ра то на, ин тен зи те та и тра ја ња) под врг ну ти су ста ти стич кој ана ли зи. Ква ли тет ске 
ди стинк ци је нај вер ни је од ра жа ва ра спон f0 из ме ђу кра ја на гла ше ног и по чет ка на ред ног во ка-
ла, ко ји је код си ла зних ак це на та си ла зан, а код уз ла зних – уз ла зан. Иа ко се сред ње вред но сти 
и оста лих по сма тра них па ра ме та ра тон ског и ин тен зи тет ског од но са из ме ђу на гла ше ног и 
на ред ног во ка ла ста ти стич ки зна чај но раз ли ку ју из ме ђу па ро ва ре чи са си ла зним, од но сно, 
уз ла зним ак цен ти ма, ра ди се о пра ти лач ким фе но ме ни ма ак це нат ског ква ли те та. На ши по да ци 
не под у пи ру Иви ће ву и Ле хи сти ну те зу о то ме да тон ско кре та ње на на гла ше ном во ка лу може 
би ти ди стинк тив но у ре чи ма с ду гим ак цен ти ма, ни фо но ло шко ви ђе ње уз ла зних ак це на та 
као дво сло жних, у зна че њу ко је овом тер ми ну, сле де ћи Ма зин го ве иде је, да ју Ивић и Ле хи сте. 
Кван ти тет ске ди стинк ци је из ме ђу си ла зних, као и из ме ђу уз ла зних ак це на та, по чи ва ју на раз-
ли ка ма у тра ја њу на гла ше них во ка ла, а де лом и на раз ли ка ма у од но су тра ја ња на гла ше ног и 
на ред ног во ка ла. 
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Ми ле на Ја кић Шим шић
Ти ја на Ве сић Па вло вић

ЗНА ЧЕЊ СКА СУ ПРОТ НОСТ ПРИ ДЕ ВА СРП СКОГ ЈЕ ЗИ КА  
У РЕ ЧЕ НИЧ НОМ КОН ТЕК СТУ*

Циљ ис тра жи ва ња је да ем пи риј ски ис пи та мо ста тус ан то ни ми је јед ног ску па 
по ли се мич них при де ва срп ског је зи ка, при ка за них у ре че нич ном кон тек сту ко ји ак ти-
ви ра одређенa зна че ња (при мар но и два се кун дар на). По ка зу је се да се ис пи та ни ци око 
из бо ра ан то ни ма нај ви ше сла жу у слу ча ју ак ти ви ра ња при мар ног зна че ња, док нај сла-
би је сла га ње по сто ји за се кун дар но ап стракт но зна че ње. Лек сич ки ан то ним по кла па се 
са пра вим, у нај ве ћем бро ју слу ча је ва и са ан то ни мом за се кун дар но кон крет но зна че ње, 
а у јед ном бро ју слу ча је ва раз ли ку је се од до ми нант ног ан то ни ма за се кун дар но ап-
стракт но зна че ње. Про се чан број раз ли чи тих на ве де них ан то ни ма ва ри ра у за ви сно сти 
од ак ти ви ра ног зна че ња. До би је ни ре зул та ти ин тер пре ти ра ју се у скла ду са те о риј ским 
при сту пи ма ан то ни ми ји.

Кључ не ре чи: при дев ска ан то ни ми ја, при мар но и се кун дар но зна че ње, кон крет-
ност/ап стракт ност, по ли се ми ја.

This re se arch is ai med at em pi ri cally ex plo ring the sta tus of an tonymy of one set of 
polyse mo us adjec ti ves of the Ser bian lan gu a ge, shown in the con text of a sen ten ce that ac ti-
va tes cer tain adjec ti ve me a nings (the pri mary and two se con dary me a nings). The agre e ment 
in re spon dents’ cho i ce of an tonyms  is the hig hest when it co mes to pri mary me a ning, and the 
lo west in the ca se of se con dary ab stract me a ning. The le xi cal an tonym is the sa me as the an tonym 
gi ven for the pri mary me a ning and, in the ma jo rity of ca ses, the an tonym for the se con dary 
con cre te me a ning. Ho we ver, it is fre qu ently dif fe rent from the do mi nant an tonym for the se-
con dary ab stract me a ning. The ave ra ge num ber of dif fe rent an tonyms  va ri es, de pen ding on 
the ac ti va ted me a ning. The fin dings ob ta i ned are di scus sed in the light of the the o re ti cal ap pro-
ac hes to an tonymy.

Key words: adjec ti val an tonymy, pri mary and se con dary me a ning, con cre te/ab stract, 
polysemy

1. увОд. У на у ци о је зи ку о на из глед јед но став ном пој му су прот но сти 
не по сто ји пот пу но сла га ње ау то ра по број ним пи та њи ма. То ни не чу ди, 
уко ли ко се има у ви ду да на од нос ан то ни ми је ути чу мно ги фак то ри, ко ји би 
се мо гли гру пи са ти као се ман тич ки (нпр. по ли се ми ја), мор фо ло шки (де ри-
ва ци о на по ве за ност чла но ва ан то ним ског па ра), кон тек сту ал ни (нео п ход-
ност се ман тич ке по зи ци је или кон тек ста за ре а ли за ци ју ан то ни ми је), пси
хо лин гви стич ки (нпр. уни вер зал ност пер цеп ци је ус по ста вље ног од но са у 
окви ру јед не го вор не за јед ни це) и дру ги. Ка ко би се скре ну ла па жња на 
раз ли чи те ти по ве су прот но сти, че сто се ис пред тер ми на ан то ним до да ју 
атри бу ти ко ји пра ве раз ли ку ме ђу ти по ви ма су прот но сти (лек сич ки, пра ви, 
пу ни, пот пу ни, кон тек сту ал ни, ква зи-, си но-, праг ма тич ки, град(у)абил ни, 

* Овај рад фи нан си ра ло је 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 пре ма Уго во ру број 451-03-68/2020-14/200174 ко ји је скло пљен са Ин сти ту том 
за срп ски је зик СА НУ.
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сте пе но ва ни, јед но ко рен ски, раз но ко рен ски, гра ма тич ки, афик сал ни, ска лар-
ни, уну тра шњи, ка но нич ки, кон верз ни, ди рект ни итд.), а по вре ме но се чи ни 
да се из ме ђу ре до ва мо же за кљу чи ти да не ки ау то ри сма тра ју да све што 
из ла зи из до ме на пра ве ан то ни ми је, за пра во ни је ан то ни ми ја.

Ако би смо ана ли зи ра ли зна че ње раз ли чи тих тер ми на, уо чи ли би смо 
да се они по не кад ко ри сте да озна че ве о ма слич не, па чак и исте ти по ве су прот-
но сти, a не ка да је те шко схва ти ти да ли је од ре ђе ни тер мин оп шти ји по јам 
ко ји би об у хва тио оста ле, или се тер ми ни на по ре до ко ри сте као си но ни ми. 
Да кле, ка да се го во ри о пој му су прот но сти, ве о ма је ва жно уна пред на гла-
си ти ко јим сег мен том овог пој ма се да ти рад ба ви. 

Пред мет овог ра да је сте при дев ска су прот ност (за ко ју ће мо ов де ко ри-
сти ти тер мин ан то ни ми ја1) ве за на за раз ли чи та зна че ња при де ва. Основ но 
пи та ње ко је по ста вља мо је сте ко је лек се ме из вор ни го вор ни ци срп ског је-
зи ка ви де као ан то ни ме ода бра них при де ва у раз ли чи тим ре че нич ним кон-
тек сти ма. До дат но нас ин те ре су је да ли ће се од го во ри из вор них го вор ни ка 
раз ли ко ва ти у си ту а ци ји ка да се при дев при ка же без ика квог кон тек ста 
(лек сич ки ан то ним) у од но су на при ка зи ва ње у кон тек сту ко ји ак ти ви ра 
при мар но зна че ње (пра ви ан то ним) или не ко од се кун дар них зна че ња. Има-
ју ћи у ви ду прет ход но по ме ну те фак то ре ко ји ути чу на ан то ни ми ју, ов де 
ће мо се освр ну ти на се ман тич ке, кон тек сту ал не и пси хо лин гви стич ке, док 
ће мо из о ста ви ти мор фо ло шке.

2. ТЕОРИјсКИОКвИРИПОсМАТРАњААНТОНИМИјЕ. У ли те ра ту ри ко ја се ба ви 
ан то ни ми јом из два ја ју се два при сту па: 1) лек сич ко-ка те го рич ки при ступ и 
2) при ступ ког ни тив ног про то ти па (ParadIS et al. 2009). Глав на раз ли ка ме ђу 
њи ма од но си се на то да ли је ан то ни ми ја од нос ко ји се ус по ста вља из ме ђу 
кон це па та, или је то фе но мен ко ји на ста је асо ци ра њем по је ди них лек се ма.

1) У лек сич ко-ка те го рич ком при сту пу ан то ни ми ја се ви ди као ста тич-
на по ја ва, ко ја не за ви си од кон тек ста (пре ма ParadIS et al. 2009: 418), а чак и 
лек се ме ко је има ју слич на зна че ња, и ме ђу соб но су за мен љи ве у раз ли чи тим 
кон тек сти ма, не ма ју исте ан то ни ме (GroSS–MIller1990; MIller– FellbauM 
1991: 210). Пре ма ја чој хи по те зи овог схва та ња, јед на лек се ма мо же има ти 
са мо је дан ан то ним или га уоп ште не ма (пре ма ParadISet al. 2009: 418). У 
сла би јој вер зи ји овог при сту па слу чај ка да по сто ји је дан ан то ним на зи ва се 
пра вом ан то ни ми јом, а су прот ста вља ње ви ше лек се ма јед ној на зи ва се не-
пра ва ан то ни ми ја (дРАГИћЕвИћ 2007: 266). 

2) У при сту пу ког ни тив ног про то ти па од нос ан то ни ми је ус по ста вља 
се ме ђу кон цеп ти ма и кон тек сту ал но је усло вљен. Јед на реч, при ка за на у 
кон тек сту, мо же има ти ви ше од јед ног ан то ни ма, услед то га што раз ли чи ти 
кон тек сти ак ти ви ра ју раз ли чи та зна че ња јед не ре чи, тј. кон текст мо же да 

1 Тер ми но ло шко је пи та ње да ли ће се све вр сте су прот но сти на зи ва ти ан то ни ми ма, или 
ће тер мин ан то ним оста ти ре зер ви сан са мо за нај бо ље пред став ни ке, а оста ли пред став ни ци 
до би ти но во име, или ка кво атри бут ско од ре ђе ње ис пред тер ми на ан то ним. У овом ра ду чи-
тав кон ти ну ум зо ве мо ан то ни ми ма, али оста је мо отво ре ни и за дру га чи ја тер ми но ло шка 
ре ше ња, у бу дућ но сти.
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ути че на ан то ним услед по ли се ми је лек се ма (koStIćn. 2016; raSulIć 2016: 178). 
Да ље, сма тра се да по сто ји кон ти ну ум ва ља но сти ан то ни ма, за ви сно од ка рак-
те ри сти ка ди мен зи је по ко јој се ан то ни ми су прот ста вља ју (herMannet al. 
1979: 587), као и од си ме трич но сти зна че ња чла но ва па ра у од но су на сре-
ди шњу тач ку да те ди мен зи је (MordkoFF 1963), од ди ја ме трал но сти опо зи ци-
је, би нар но сти, ис црп но сти по кри ва ња до ме на над ре ђе ног пој ма, си ме три је, 
као и од при пад но сти стил ском ре ги стру (MurPhy 2003: 127).2

3.РАНИјАЕМПИРИјсКАИсТРАЖИвАњААНТОНИМИјЕ. Још ше зде се тих го ди на 
два де се тог ве ка Џ. Диз је при ме тио да уко ли ко се два при де ва на те сту сло-
бод них асо ци ја ци ја уна кр сно до би ју као нај фре квент ни ји од го во ри, реч је 
о кон траст ним па ро ви ма, од но сно ан то ни ми ма (deeSe 1964: 347, 349), те је 
кри те ри јум ре ци проч ног асо ци ра ња пред ло жен као објек ти ван кри те ри јум 
при утвр ђи ва њу ан то ни ми је (charleS – MIller 1989: 358). Р. Дра ги ће вић је 
ову тврд њу до пу ни ла ре кав ши да уко ли ко при де ви има ју пра ви ан то ним, 
пред ност нај фре квент ни је на ве де ног ан то ни ма је убе дљи ва, док су код ре чи 
ко је не ма ју пра ви ан то ним, од го во ри ра зно вр сни ји (2007: 115). Ве ћи на ем-
пи риј ских ис тра жи ва ња ан то ни ми је ра ђе на је на изо ло ва но при ка за ним 
ре чи ма и то нај че шће у за да ци ма сло бод них (deeSe 1964: 347, 349; charleS 
– MIller 1989: 358; дРАГИћЕвИћ 2007: 115; МАРКОвИћ 1993: 5–6) и кон тро ли-
са них асо ци ја ци ја (vaSIć 1976; ParadISet al. 2009; WIllnerS–ParadIS2010; 
дРАГИћЕвИћ 2007: 116; јАКИћ 2016), по мо ћу ска ла про це не (ParadISet al. 2009; 
јАКИћ 2016), или на осно ву не ких ре ђе ко ри шће них за да та ка, ко ји ма су ис-
пи ти ва на спе ци фич на ис тра жи вач ка пи та ња (нпр. charleS – MIller 1989). 
Ка да је у пи та њу ис пи ти ва ње ан то ни ми је у кон тек сту, ис тра жи ва ња су нај-
че шће вр ше на на кор пу си ма (charleS–MIller 1989; juSteSon–katZ 1991; 
juSteSon–katZ 1992; holtSberG–WIllnerS2001; joneSet al. 2007; koStIć N. 
2008; koStIć N. 2010; WIllnerS 2001).

Је дан део ис тра жи ва ња пак ис пи ту је зна чај по ли се ми је и кон тек ста за 
фе но мен ан то ни ми је, што би би ло на ли ни ји ис тра жи ва ња у при сту пу ког-
ни тив ног про то ти па. Кроз два екс пе ри мен та у ко ји ма су од ис пи та ни ка 
тра жи ли да на ве ду ан то ни ме ен гле ских при де ва при ка за них изо ло ва но, или 
у кон тек сту раз ли чи тих име ни ца, Г. Мар фи и Џ. Ен дру по ка за ли су да су 
ан то ни ми при де ва ве о ма осе тљи ви на кон текст у ко јем се при дев ја вља 
(MurPhy – andreW 1993), што је на лаз ко ји је у скла ду са те о ри јом про то ти-
па. На при мер, ка да се од ис пи та ни ка тра жи да да ју ан то ним за при дев fresh 
изо ло ва но или са не ком од име ни ца (нпр. fresh shirt, fresh idea, fresh fish), 
ан то ним ко ји ис пи та ни ци да ју ка да је при дев упа рен са име ни цом у ве ли ком 
бро ју слу ча је ва раз ли ко вао се од ан то ни ма на ве де ног ка да је при дев дат 
изо ло ва но. Као раз ло ге за ова кву по ја ву, ау то ри на во де ути цај кон тек ста, 
по ли се ми ју да тих при де ва, али и мо гућ ност да ва ња од го ва ра ју ћег ан то ни ма, 

2 За пи та ње ко јим се у ра ду ба ви мо, те о риј ски при ступ ан то ни ми ји од зна ча ја мо же бити 
уко ли ко на сто ји мо да од ре ђе ну по ја ву свр ста мо у до мен ан то ни ми је или не. Ме ђу тим, то није 
пре вас ход ни циљ овог ра да, бу ду ћи да на сто ји мо да при ка же мо ко је су слич но сти или раз ли-
ке ме ђу ви ше или ма ње ти пич ним пред став ни ци ма овог фе но ме на, при че му све на зи ва мо 
ан то ни ми јом.
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тј. „рас по ло жи вост ре чи са од го ва ра ју ћим су прот ним или слич ним зна че њем” 
(MurPhy – andreW 1993: 316). Дру гим ре чи ма, ве о ма је ва жно да ли у лек сич-
ком си сте му по сто ји реч ко ја би као ан то ним упу ћи ва ла на да то зна че ње.

Пи та њем за мен љи во сти при де ва ње го вим ан то ни мом у раз ли чи тим 
кон тек сти ма ба ви ла се и А. Деј нан, на ма те ри ја лу кон кор дан ци ја из је зич ког 
кор пу са (deIGnan 1999). Она је ис пи ти ва ла да ли се од нос ан то ни ми је ко ји 
по сто ји из ме ђу лек се ма у њи хо вом до слов ном зна че њу на не ки на чин чу ва у 
ме та фо рич ки мо ти ви са ним зна че њи ма. Ре зул та ти ана ли зе на три па ра при-
де ва по ка за ли су да је че сто мо гу ће на ћи по твр ду да се и у ме та фо рич ки мо-
ти ви са ним зна че њи ма од нос ан то ни ми је из до слов них зна че ња чу ва (de ep 
qu e sti ons – shal low qu e sti ons), али по сто је и при ме ри у ко ји ма ан то ни мич ност 
тих при де ва ви ше не по сто ји (нпр. пре ма de ep pre ju di ce – не ка же се *shal low 
pre ju di ce, већ slight/mild pre ju di ce) (deIGnan 1999: 323). Та ко ђе, А. Деј нан утвр-
ди ла је да по сто је од ре ђе не лек сич ко-се ман тич ке гру пе при де ва код ко јих 
се од нос ан то ни ми је ре ла тив но рет ко за др жа ва у ме та фо рич ки мо ти ви са ним 
зна че њи ма (нпр. код при де ва hot – cold и warm – cool, ко ји озна ча ва ју тем пе-
ра ту ру) (deIGnan 1999: 332). 

К. Ра су лић је у ен гле ском и срп ском је зи ку ис пи ти ва ла па ро ве лек се ма 
ко је озна ча ва ју вер ти кал ност и сту па ју у од нос ан то ни ми је (нпр. high – low, 
top – bot tom, ви сок – ни зак, врх – дно) (raSulIć 2004: 332). Она на во ди да се 
ан то ним ски од нос не чу ва до след но ни у свим кон крет ним зна че њи ма (нпр. 
зна че њи ма ве за ним за до мен про сто ра), као ни у ап стракт ним зна че њи ма. 
Нај до след ни је се чу ва ка да се ра ди о кон крет ним зна че њи ма ве за ним за вер-
ти кал но про сти ра ње или по ло жај, док се у ап стракт ним зна че њи ма оно што 
се ме та фо рич ки про фи ли ше јед ним при де вом не мо ра ну жно про фи ли са ти 
и ње го вим ан то ни мом (raSulIć 2004: 332).

4.цИљЕвИИсТРАЖИвАњА.Као што смо ра ни је већ ре кли, у прет ход ним 
ис тра жи ва њи ма екс пе ри мен тал но ис пи ти ва ње ан то ни ми је углав ном је ве за-
но за изо ло ва но при ка зи ва не ре чи, а ан то ни ми ја у кон тек сту ис пи ти ва на је 
нај че шће на осно ву ана ли зе кор пу са. У рет ким ис тра жи ва њи ма екс пе ри мен-
тал но је ис пи ти ва на ан то ни ми ја у кон тек сту јед не ре чи, али, ко ли ко нам је 
по зна то, до са да не по сто је екс пе ри мен тал на ис тра жи ва ња ан то ни ма у ре-
че нич ном кон тек сту на ма те ри ја лу срп ског је зи ка.

Има ју ћи у ви ду да по ли се ми ја ути че на ан то ни ми ју, као и да се од ре-
ђе но зна че ње ре чи мо же ак ти ви ра ти тек у кон тек сту, у овом ис тра жи ва њу 
при де ве ис пи ту је мо у ре че нич ном кон тек сту ко ји би тре ба ло да ак ти ви ра 
јед но од три ода бра на зна че ња: при мар но и два се кун дар на (де та љан опис 
ме то до ло ги је и из бо ра сти му лу са в. у одељ ку 5). 

У ис тра жи ва њу смо по ста ви ли три основ на пи та ња, од ко јих смо не ка 
и раз ло жи ли:

I. Пр во пи та ње од но си се на кван ти та тив ну ана ли зу струк ту ре асо ци-
ја тив них по ља ан то ни ма у сва ком од ис пи ти ва них зна че ња.

I.а. Ко ли ко ан то ни ма су ис пи та ни ци на ве ли за сва ки од при де ва у раз ли-
чи тим ре че нич ним кон тек сти ма, од но сно за сва ко од ис пи ти ва них зна че ња?

I.б. Да ли се број раз ли чи тих ан то ни ма раз ли ку је за сва ку од ка те го ри ја 
зна че ња?
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II. Дру го пи та ње ти че се за др жа ва ња лек сич ког и пра вог ан то ни ма у 
ис пи ти ва ним ка те го ри ја ма зна че ња (о де фи ни са њу ових пој мо ва в. оде љак 1, 
а пре ци зни је у одељ ку 6.2).3 Сто га нас за пра во ин те ре су је сле де ће:

II.а. Да ли се нај че шће на во ђе ни ан то ним за сва ко од зна че ња из овог 
ис тра жи ва ња раз ли ку је од нај че шће на ве де ног ан то ни ма у си ту а ци ји изо-
ло ва ног при ка зи ва ња при де ва?

II.б. Да ли ће се кун дар на зна че ња очу ва ти исти нај че шће на во ђе ни ан-
то ним из при мар ног зна че ња?

III. Тре ће пи та ње ве за но је за се ман тич ку ана ли зу до би је них од го во ра 
у асо ци ја тив ном по љу.

III.а. Да ли је на ве де ни ан то ним у свим слу ча је ви ма од го ва ра ју ћи?
III.б. Ка кав је ме ђу соб ни се ман тич ки од нос ан то ни ма уну тар асо ци ја-

тив ног по ља?

5.МЕТОдОлОГИјАИсТРАЖИвАњА

5.1. ПРИдЕвИ. Ис тра жи ва ње је из вр ше но на два де сет два при де ва оп штег 
лек сич ког фон да срп ског је зи ка, сред ње до ви со ке фре квен ци је упо тре бе (33 
до 4008 по ја вљи ва ња на два ми ли о на ре чи),4 ко ји су ода бра ни та ко да бу ду 
ан то ним ски па ро ви: пун – пра зан, ши рок – узак, ду бок – пли так, чист – пр љав, 
лак – те жак, ве ли ки – ма ли, густ – ре дак, то пао – хла дан, ви сок – ни зак, кра
так – дуг и брз – спор. У свом при мар ном зна че њу ода бра ни при де ви од но се 
се на кон крет не аспек те сва ко днев ног ис ку ства. Нај број ни ји су они ко ји се 
од но се на ди мен зи је (нпр. ве ли ки – ма ли), али по сто је и при де ви ко ји озна-
ча ва ју те жи ну, тем пе ра ту ру, гу сти ну, са др жа ва ње, бр зи ну и чи сто ћу.

5.2. ОдАБИРЗНАчЕњА. Као ре фе рент ни реч ник ко ри шћен је Реч ник срп
ско га је зи ка (РСЈ), бу ду ћи да су нас ин те ре со ва ла зна че ња ко ја су по зна та 
нај ве ћем бро ју го вор ни ка у са вре ме ном син хро ном пре се ку. Нај пре су за сва-
ки ода бра ни при дев пре у зе та сва зна че ња на ве де на у РСЈ. Бу ду ћи да ода бра ни 
при де ви при па да ју оп штем лек сич ком фон ду, они се од ли ку ју раз гра на том 
по ли се ми јом, те укуп ни број зна че ња за 22 ис пи ти ва на при де ва из но си 227 
зна че ња. Ин тер су бјек тив ном са гла сно шћу два је зич ка струч ња ка (лек си ко-
граф и лек си ко лог) на пра вље на је се лек ци ја зна че ња ко ја су оп ште по зна та 
за го вор ни ке са вре ме ног је зи ка. Они су на ска ли од 1 (са свим не у о би ча је но) 
до 5 (са свим уо би ча је но) про це њи ва ли уо би ча је ност да те де фи ни ци је зна че ња 
има ју ћи у ви ду и ко ло ка ци је на ве де не као илу стра ци је зна че ња. Та ко су, на 
при мер, из раз ма тра ња из ба че на зна че ња при де ва те жак 5б. ко ји ода је си ли
ну не че га; 8.а. у дру гом ста њу, бре ме ни та, труд на (о же ни); при де ва кра так 
4.а. не зна тан, слаб; 4.б. фиг. не спо со бан, не мо ћан (за не што) итд. Ни су 
раз ма тра на ни она зна че ња ко ја се не мо гу ре а ли зо ва ти у об ли ку по зи ти ва 

3 За по тре бе овог ра да до дат но смо пре ци зи ра ли тер ми не ко је ко ри сти Р. Дра ги ће вић 
(2008: 266). Њи хо во пре ци зни је од ре ђе ње опе ра ци о на ли зо ва но је кроз пси хо лин ги ви стич ку 
па ра диг му са ис пи та ни ци ма, па је нео п ход но пр во об ја сни ти о ка квом се за дат ку ра ди, те ће мо 
их де таљ ни је по ја сни ти у одељ ку 6.2.

4 Фре квен ци ја при де ва до би је на је на осно ву КОсТИћ Ђ. 1999; 2001.
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(нпр. при дев ши рок у зна че њу 4.а. (са мо у комп. и суп.) [...]), зна че ња ко ја су 
укљу чи ва ла спе ци фич ну син так сич ку по зи ци ју (нпр. Др во пу но пло да), тер-
ми но ло шка зна че ња (нпр. кра так у зна че њу 1.ђ. лингв. [...]) и она озна че на са 
„у име нич кој слу жби” (нпр. при дев ма ли у зна че њу 8. (у име нич кој слу жби) 
[...]). Та ко ђе, ни смо у об зир узе ли ни зна че ња где је при дев ко ји је не мар ки-
ра ни члан ан то ним ског па ра упо тре бљен у зна че њу име но ва ња ди мен зи је 
(нпр. ду бок у зна че њу 1.б. ко ји има од ре ђе ну ду би ну (из ра же ну је ди ни ца ма 
ме ре)).

С об зи ром на то да се по ка за ло да су ода бра ни при де ви нај че шће из ра-
зи то по ли се мич ни, за ис тра жи ва ње смо ода бра ли три зна че ња: при мар но 
(пр во ко је је да то у РСЈ), се кун дар но кон крет но зна че ње и се кун дар но ап стракт-
но зна че ње (кон крет ност и ап стракт ност зна че ња утвр ђе не су ин те р су бјек-
тив ном са гла сно шћу два је зич ка струч ња ка). Ве ћи на ода бра них се кун дар них 
зна че ња ко ја су кон крет на има ју ред ни број 1, а ве ћи на ап стракт них се кун-
дар них зна че ња има ју ред ни број зна че ња ве ћи од 1. Три при де ва ни су има ла 
се кун дар но кон крет но зна че ње (узак, хла дан, пр љав) Код јед ног при де ва ни је 
по сто ја ло се кун дар но ап стракт но зна че ње (спор). Сто га је у ис тра жи ва њу 
ана ли зи ра но укуп но 62 зна че ња.

5.3. КОНсТРуИсАњЕРЕчЕНИцАсТИМулусА. С об зи ром на то да се у РСЈ у 
нај ве ћем бро ју слу ча је ва као по твр да зна че ња на во де ко ло ка ци је, у сле де ћем 
ко ра ку кон сул то ва ни су реч ни ци РМС и РСА НУ, тј. ре че нич не илу стра ци је 
од го ва ра ју ћих зна че ња. За слу ча је ве у ко ји ма ни у РМС ни у РСА НУ ни је 
посто јао при мер за од ре ђе но зна че ње, пре ма ко ло ка ци ја ма да тим у РСЈ узе-
ти су при ме ри из Кор пу са са вре ме ног срп ског је зи ка 2013 Ма те ма тич ког фа
кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Ипак, бу ду ћи да су до би је ни при ме ри 
че сто би ли ме ђу соб но ве о ма не у јед на че ни пре ма бро ју ре чи у ре че ни ци, 
ја сно ћи упо тре бље не лек си ке, као и пре ма не ким дру гим кри те ри ју ми ма, 
ре че ни це смо у не ким слу ча је ви ма кон стру и са ли са ми, има ју ћи у ви ду ко ло-
ка ци је и ре че ни це ко је су по твр де ода бра них зна че ња. Во ди ли смо ра чу на и 
о то ме да ре че ни ца ну ди не у тра лан кон текст у по гле ду за ме не при де ва ње-
го вим ан то ни мом (нпр. у ре че ни ци „Брз је Ша рац, уте ћи му шћа ше.” ја сно 
је да не мо же уте ћи спор већ са мо брз ша рац, те је ре че ни ца у ис тра жи ва њу 
гла си ла: „Сте ла је брз коњ.”), а сви при де ви у ре че ни ца ма да ти су у по зи ти-
ву и уо би ча је ним при дев ским по зи ци ја ма (атри бут, имен ски део пре ди ка та). 
Та ко ђе, во ди ло се ра чу на о то ме да при мер не са др жи два пу та при дев од 
ин те ре са, као и да не са др жи при дев и ње гов ан то ним, ни ти не ја сне или 
стил ски обе ле же не ре чи. Спи сак 62 ре че нич на сти му лу са на ла зи се у При-
ло гу 1.

5.4. АНКЕТА. Ис пи та ни ци су за да так ра ди ли у об ли ку елек трон ске анке те. 
У пи са ном упут ству од ис пи та ни ка се тра жи ло да па жљи во про чи та ју да те 
ре че ни це, а по том да обра те па жњу на гра фич ки ис так ну ту реч, као у при-
ме ру: „До шла је у ве о ма ле пој сук њи.” Об ја шње но им је да тре ба да на пи шу 
ан то ним, од но сно, реч су прот ног зна че ња, у од но су на реч ко ја је под ву че на, 
а у кон тек сту при ка за не ре че ни це. 
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При ку пље ни су основ ни де мо граф ски по да ци (пол, уз раст, ма тер њи је зик, 
ме сто ро ђе ња), а за тим су на екра ну при ка за не ре че ни це ис под ко јих су испи-
та ни ци упи си ва ли ан то ним при де ва у да том кон тек сту.

5.5. ИсПИТАНИцИ. У ис тра жи ва њу је уче ство вао 81 ис пи та ник, сту дент 
пр ве го ди не сту диј ског про гра ма пси хо ло ги је Фи ло зоф ског фа кул те та, Уни-
вер зи те та у Бе о гра ду, у ма ју 2020. го ди не. Свим ис пи та ни ци ма ма тер њи 
је зик је срп ски. Ис пи та ни ци су до бро вољ но по пу ни ли упит ник уз ин фор-
ми са ну са гла сност,5 у скло пу школ ских оба ве за. У узор ку је би ло 82,7% 
ис пи та ни ка жен ског и 17,3% ис пи та ни ка му шког по ла. Про сеч на ста рост 
ис пи та ни ка је 20 го ди на (М=20,43, SD=4,94). У про се ку, сту ден ти ма је би ло 
по треб но око 9 ми ну та да ура де за да так.

5.6. фОРМИРАњЕАсОцИјАТИвНОГАНТОНИМсКОГРЕчНИКА.6 Про цес при пре ме 
по да та ка за ана ли зу те као је у не ко ли ко фа за. Нај пре је фор ми ран асо ци ја-
тив ни ан то ним ски реч ник на осно ву од го во ра ис пи та ни ка. Од го во ри ис пи-
та ни ка су нај пре ле ма ти зо ва ни, бу ду ћи да су их ис пи та ни ци на во ди ли у 
раз ли чи тим па де жи ма, сте пе ни ма по ре ђе ња и ро до ви ма. На при мер, за ре-
че ни цу-сти му лус: „Из ход ни ка се ула зи у ши ро ку про сто ри ју.”, ис пи та ни ци 
су из ме ђу оста лог на ве ли ан то ни ме: уска, уско, уску, Уску, узак, ужу. За тим 
је, на осно ву при ку пље них по да та ка, за сва ки од ре че нич них сти му лу са 
на пра вље но по јед но асо ци ја тив но по ље, ко је се са сто ји од свих (ле ма ти зо-
ва них) од го во ра ко је су ис пи та ни ци на во ди ли, по ре ђа них по опа да ју ћој 
асо ци ја тив ној фре квен ци ји.

Као илу стра ци ју из гле да до би је них асо ци ја тив них по ља при ка за ће мо 
два при де ва (дуг и ши рок) са по три сво ја зна че ња, а ко ја се при лич но раз ликују 
по бро ју раз ли чи тих ан то ни ма ко је су ис пи та ни ци наве ли (в. Та бе лу 1).

Та бе ла 1. Из глед асо ци ја тив них по ља при де ва дуг и ши рок за по три зна че ња, ак ти ви ра на 
по мо ћу ре че ни ца-сти му лу са

Тип зна че ња При де в Ре че ни ца-сти му лу с А со ци јат-ан то ни м А со ци ја тив на 
фре квен ци ја 

при мар но 

ду г

Ви ше во лим ду гу ко су. кра так 81
се кун дар но 
кон крет но 

Ха љи на ми је ду га. кра так 81

се кун дар но 
ап стракт но 

И змо ри ла га је ду га бо лест. кра так 74
крат ко тра јан 5

брз 1
слаб 1

5 Ин фор ми са на са гла сност под ра зу ме ва кра так опис са др жа ја ис тра жи ва ња, ко ји по-
тен ци јал ни ис пи та ни ци тре ба да про чи та ју пре не го што при ста ну да уче ству ју у ис тра жи-
ва њу.

6 На зи ва мо га асо ци ја тив ним ан то ним ских реч ни ком јер по сто ји раз ли ка у од но су на 
асо ци ја тив не реч ни ке, ко ји су до би је ни при ку пља њем сло бод них асо ци ја ци ја ис пи та ни ка на 
за да те сти му лу се, као и у од но су на ан то ним ски реч ник ко ји би зах те вао лек си ко граф ску 
екс пер ти зу. У за ви сно сти од те о риј ског окви ра из ра де ан то ним ског реч ни ка, ау то ри би мо гли 
ода бра ти је дан или ви ше ан то ни ма ко је би тре ба ло на ве сти у реч ни ку ан то ни ма.
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Тип зна че ња При дев Ре че ни ца-сти му лу с А со ци јат-ан то ни м А со ци ја тив на 
фре квен ци ја 

при мар но 

ши ро к

И мао је ши ро ка ра ме на. узак 76
узан 3
ма ли 1
си тан 1

се кун дар но 
кон крет но 

Из ход ни ка се ула зи у  
ши ро ку про сто ри ју.

узак 66
ма ли 6
узан 6

ску чен 3
се кун дар но 
ап стракт но 

У сле ди ла је ши ро ка де ба та. кра так 35
узак 26
ма ли 7

по вр шан 2
спе ци фи чан 2
екс клу зи ван 1
кон кре тан 1
ни шта ван 1
огра ни чен 1
си ро ма шан 1

ску чен 1
та нак 1

те мат ски 1
фо ку си ран 1

Уо ча ва мо да су ис пи та ни ци на ве ли ве ћи број раз ли чи тих ан то ни ма за 
при дев ши рок не го за при дев дуг, а број раз ли чи тих ан то ни ма ве ћи је за се-
кун дар на ап стракт на зна че ња не го за при мар на и се кун дар на кон крет на 
зна че ња. У да љем тек сту, си ту а ци ју у ко јој је на ве ден ве ћи број ан то ни ма 
за при дев у јед ном од зна че ња на зи ва ће мо дис пер зи ја асо ци ја тив ног ан то-
ним ског по ља.7

За по тре бе по ре ђе ња до би је них на ла за са ан то ни ми ма на во ђе ним за 
при де ве при ка за не изо ло ва но, ко ри сти ли смо по дат ке из Асо ци ја тив ног реч
ни ка при дев ских ан то ни ма срп ског је зи ка (AРПАСЈ) до би је ног на осно ву 
од го во ра 158 ис пи та ни ка за изо ло ва но при ка за не при де ве (јАКИћшИМшИћ
–шЕвА, у при пре ми). Асо ци ја тив на по ља од го ва ра ју ћих при де ва при ка за них 
изо ло ва но да та су у Та бе ли 2.

7 Има ју ћи у ви ду да је ан то ни ми ја би нар ни од нос, ве ћи број ан то ни ма у асо ци ја тив ном 
ан то ним ском по љу ука зу је за пра во на то да јед на реч мо же сту пи ти у ви ше од јед ног би нар ног 
од но са. 

МИ ЛЕ НА ЈА КИЋ ШИМ ШИЋ, ТИ ЈА НА ВЕ СИЋ ПА ВЛО ВИЋ



Та бе ла 2. Из глед асо ци ја тив них по ља изо ло ва но при ка за них при де ва дуг и ши рок

При де в А со ци јат-ан то ни м А со ци ја тив на фре квен ци ја 
дуг(ачак) кра так 157

та нак 1
ши ро к у зан 133

узак 25

6.РЕЗулТАТИИсТРАЖИвАњА. Има ју ћи у ви ду ци ље ве ис тра жи ва ња, де фи-
ни са не у одељ ку 4, нај пре ће мо при ка за ти кван ти та тив ну ана ли зу од го во ра.

6. 1. Пр во пи та ње ко је смо по ста ви ли (I.а.) од но си се на број раз ли чи тих 
ан то ни ма на ве ден за сва ко од зна че ња ис пи ти ва них при де ва, ак ти ви ра них 
у ре че ни ца ма-сти му лу си ма (в. Та бе лу 3).

Та бе ла 3. Број раз ли чи тих ан то ни ма по при де ву у раз ли чи тим зна че њи ма 

При дев 

Број раз ли-
чи тих  

ан то ни ма: 
прим.  

зна че ње 

Број раз ли-
чи тих  

ан то ни ма: 
сек. кон кр. 

зна че ње 

Бр ој раз ли-
чи тих  

ан то ни ма: 
сек. апс. 
зна че ње

При дев 

Број раз ли-
чи тих  

ан то ни ма: 
прим.  

зна че ње 

Број раз ли-
чи тих  

ан то ни ма: 
сек. кон кр. 

зна че ње 

Бр ој раз ли-
чи тих  

ан то ни ма: 
сек. апс. 
зна че ње 

дуг 1 1 4 ве ли ки 2 2 9
ни зак 1 2 7 кра так 2 4 5
пли так 1 2 7 то пао 2 12 7
пу н 1 3 19 бр з 3 2 4
пра зан 1 3 22 узак 3 / 3
ду бок 1 6 8 спор 4 1 /
пр љав 1 / 9 те жак 4 4 4
ла к 1 8 10 ши рок 4 4 14
чист 1 9 12 ви сок 4 5 4
ма ли 2 1 6 хла дан 4 / 17
ре дак 2 1 11 густ 10 8 22

При ме ћу је мо да број раз ли чи тих на ве де них ан то ни ма по при де ву у 
нај ве ћем бро ју слу ча је ва ра сте од пр ве до тре ће си ту а ци је. Про се чан број 
ан то ни ма ко је су ис пи та ни ци на ве ли ка да је ак ти ви ра но при мар но зна че ње 
из но си 2,5, ка да је ак ти ви ра но се кун дар но кон крет но зна че ње, про сек је 4,1, 
док, ка да је ак ти ви ра но се кун дар но ап стракт но зна че ње, број раз ли чи тих 
ан то ни ма дат по при де ву у про се ку из но си 9,7.

Ипак, по ста вља се пи та ње да ли би се ова кав тренд по ве ћа ња бро ја ан-
то ни ма са про ме ном ка те го ри је зна че ња за др жао и у ис тра жи ва њу ко је би 
укљу чи ло не ке дру ге ис пи та ни ке или дру ге сти му лу се. На то пи та ње од го-
вор нам да је ста ти стич ка зна чај ност ана ли зе ва ри јан се, а ујед но ова тех ни ка 
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од го ва ра и на пи та ње I. б.: Да ли се број раз ли чи тих ан то ни ма раз ли ку је за 
сва ку од ка те го ри ја зна че ња. Ана ли за ва ри јан се ко ја узи ма у об зир раз ли ке 
у бро ју ре ги стро ва них ан то ни ма за три ка те го ри је зна че ња, ста ти стич ки је 
зна чај на (F (1,20) = 69,45, p < 0,001, η² =0,78). По је ди нач на по ре ђе ња три си-
ту а ци је по ка зу ју да је про се чан број на ве де них ан то ни ма у пр вој си ту а ци ји 
ни жи од про сеч ног бро ја ан то ни ма да тих у дру гој (на ни воу 0,05)8 и тре ћој 
си ту а ци ји (p < 0,01), а та ко ђе се раз ли ку је број раз ли чи тих ан то ни ма у дру-
гој си ту а ци ји у од но су на тре ћу (p < 0,01).

6.2. Дру го пи та ње ти ца ло се упо ре ђи ва ња нај фре квент ни јих од го во ра 
за три ка те го ри је зна че ња ме ђу соб но, као и у од но су на си ту а ци ју изо ло ва но 
при ка за ног при де ва (по да ци за ову си ту а ци ју пре у зе ти су из прет ход ног 
ис тра жи ва ња (јАКИћшИМшИћ– шЕвА, у при пре ми) (в. Та бе лу 4).

Нај пре нас ин те ре су је (II.а) да ли се нај че шће на ве ден ан то ним за сва ко 
од зна че ња из овог ис тра жи ва ња раз ли ку је од нај че шће на ве де ног ан то ни ма 
у си ту а ци ји изо ло ва ног при ка зи ва ња при де ва. У ин тер пре та ци ји ко ри сти мо 
тер ми не лек сич ки и пра ви ан то ним. Под лек сич ким ан то ни мом под ра зу ме-
ва мо онај ан то ним ко ји је нај ве ћи број ис пи та ни ка на вео за да ти, изо ло ва но 
при ка за ни при дев, под усло вом да он за хва та нај ма ње 70% укуп ног асо ци-
ја тив ног ан то ним ског по ља у већ по ме ну том ис тра жи ва њу М. Ја кић Шим шић 
и Н. Ше ве (у при пре ми). Ка да су у пи та њу при де ви из овог ис тра жи ва ња, 
сви при де ви осим ре дак и кра так9 има ју лек сич ки ан то ним де фи ни сан на 
овај на чин (в. Та бе лу 4, ко ло на НА из АР ПАСЈ). Под пра вим ан то ни мом под-
ра зу ме ва мо нај че шће на ве ден ан то ним за сти му лус ко ји је ак ти ви рао при-
мар но зна че ње.

Ана ли за по да та ка по ка за ла је да се лек сич ки ан то ним по кла па са пра-
вим, што зна чи да се ис тра жи вач ко пи та ње II.а. по кла па са пи та њем II.б. (в. 
Та бе лу 4, ко ло не НА из АР ПАСЈ и НА прим. зна че ње). За све при де ве ко ји 
има ју лек сич ки ан то ним, исти ан то ним на ве ден је и у си ту а ци ји ка да је при-
дев при ка зан изо ло ва но и ка да је ак ти ви ран у ре че ни ци у при мар ном зна-
че њу. У слу ча ју при де ва ре дак, за ко ји смо пре ма усво је ном ем пи риј ском 
кри те ри ју му утвр ди ли да не по сто ји лек сич ки ан то ним (јер је ан то ним чест 
на ве ло 62,7% ис пи та ни ка), до шло је до про ме не нај че шће на ве де ног ан то-
ни ма у кон тек сту ко ји ак ти ви ра при мар но зна че ње: ан то ним густ на ве ло је 
98,8% ис пи та ни ка. При дев кра так, за ко ји та ко ђе пре ма утвр ђе ном кри те-
ри ју му не по сто ји лек сич ки ан то ним, про ко мен та ри сан је у одељ ку 6.3.

Што се ти че про цен та за сту пље но сти пра вог ан то ни ма, у 19 асо ци ја-
тив них по ља он за хва та од 90 до 100% слу ча је ва, док је код при де ва хла дан, 
кра так и густ, тај про це нат не што ни жи.

Ка да је у пи та њу се кун дар но кон крет но зна че ње, код нај ве ћег бро ја при-
де ва до ми нант ни на ве де ни ан то ним је та ко ђе лек сич ки ан то ним, с тим што 
про це нат до ми нант но сти знатно ви ше ва ри ра не го у слу ча ју пра вог ан то ни ма 
(од 46,9% до 100%).

8 Ова ана ли за ука зу је на то да по сто ји ма ње од 5% шан си да су до би је не раз ли ке по сле-
ди ца слу ча ја. 

9 Си ту а ци ја са при де вом кра так и ње го вим ан то ни мом (дуг/ду га чак) до дат но је обра-
зло же на у окви ру одељ ка 6.3, у де лу ко ји се ба ви ва ри јан та ма при де ва. 

МИ ЛЕ НА ЈА КИЋ ШИМ ШИЋ, ТИ ЈА НА ВЕ СИЋ ПА ВЛО ВИЋ



Та бе ла 4. По ре ђе ње од го во ра ис пи та ни ка за изо ло ва но при ка за ни при дев и три ка те го ри је 
зна че ња

При дев НА из  
АР ПАСЈ

Асоција-
тивна  

фреквен-
ција (%)

НА   
прим. 

зна че ње

Асоција-
тивна  

фреквен-
ција (%)

НА  
сек. кон -
крет но

Асоција-
тивна  

фреквен-
ција (%)

НА  
сек. ап-

страктно

Асоција-
тивна  

фреквен-
ција (%)

брз спор 99,37 спор 96,3 спор 98,8 спор 95
велики мали 97,47 мали 98,8 мали 96,3 мали 82,7
висок низак 100 низак 96,3 низак 91,3 дубок 59,2
густ редак 96,20 редак 83,9 редак 83,9 опуштен 21
дубок плитак 99,37 плитак 100 плитак 82,7 близак 38,3
дуг кратак 99,37 кратак 100 кратак 100 кратак 91,3
кратак дугачак 58,86 дугачак 71,6 дуг 55,5 дуг 77,8
лак тежак 99,37 тежак 100 тежак 81,5 тежак 76,5
мали велики 100 велики 93,8 велики 100 велики 90,1
низак висок 99,37 висок 100 висок 98,8 висок 87,6
плитак дубок 100 дубок 100 дубок 98,8 дубок 49,4
празан пун 96,84 пун 100 пун 97,5 значајан 33,3
прљав чист 100 чист 98,8 / чист 53
пун празан 99,37 празан 100 празан 95 тих 18,5
редак чест 62,66 густ 98,8 густ 100 чест 70,4
спор брз 98,73 брз 93,8 брз 100 /  
те жа к лак 87,97 ла к 91,3 ла к 79 ла к 88,9
то па о хла дан 96,84 хла дан 98,8 хла дан 50,6 хла дан 88,9
узак ши рок 96,20 ши рок 96,3 /  ши рок 95 
хла дан то пао 82,28 то пао 88,9 /  то пао 46,9 
чист пр љав 99,37 пр љав 100 обла чан 48,1 пр љав 64,2
ши ро к у зак 84,18 узак 93,8 узак 81,5 кра так 43,2
Ле ген да. НА = нај фре квент ни ји ан то ним, АР ПАСЈ = Асо ци ја тив ни реч ник при дев ских анто-
ни ма срп ског је зи ка (Јакић Шимшић и Шева, у припреми), прим. = при мар но, сек. = се кун-
дар но; % = про це нат ис пи та ни ка ко ји је навео на зна че ни ан то ним као од го вор.

Је ди ни при дев код ко јег као доминантни антоним у секундарном конкрет-
ном значењу није наведен лек сич ки ан то ним је сте при дев чист, за ко ји је 
на ве ден ан то ним обла чан.

У слу ча ју ка да је у ре че ни ци ак ти ви ра но се кун дар но ап стракт но зна-
че ње, за 7 при де ва ис пи та ни ци ни су на ве ли лек сич ки ан то ним као нај че шћи, 
и то код при де ва ви сок (ан то ним: ду бок), ши рок (ан то ним: кра так), ду бок 
(ан то ним: бли зак), пра зан (ан то ним: зна ча јан), хла дан (ан то ним: врућ), густ 
(ан то ним: опу штен) и пун (ан то ним: тих). Код при де ва ре дак, ан то ним се по-
кло пио са нај че шће на ве де ним ан то ни мом до би је ним у си ту а ци ји изо ло ва ног 
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при ка зи ва ња (чест). У овој гру пи, ис пи та ни ци су ан то ни ме на во ди ли и у 
об ли ку ком па ра ти ва (нпр. код при де ва ду бок, ни зак, ши рок и узак и то укуп но 
15 пу та). Чи ње ни ца да је код при де ва пли так, ши рок, ду бок, пра зан, хла дан, 
густ и пун про це нат до ми нант но сти нај че шће на во ђе ног ан то ни ма ни жи од 
50%, ука зу је на то да су у об зир мо гли да до ђу и дру ги при де ви као мо гу ћи 
ан то ни ми за да ти кон текст, што ће мо про ко мен та ри са ти у окви ру тре ћег 
по ста вље ног пи та ња.

6.3. Тре ће по ста вље но пи та ње ти ца ло се се ман тич ке струк ту ре до би-
је них асо ци ја тив них ан то ним ских по ља. Нај пре нас је ин те ре со ва ло (III.а.) 
да ли су на ве де ни од го во ри у свим си ту а ци ја ма би ли од го ва ра ју ћи за да та 
зна че ња, а на кон то га, ин те ре со ва ло нас је (III.б.) ка кав је ме ђу соб ни од нос 
ан то ни ма уну тар асо ци ја тив ног по ља. Освр ну ће мо се на не ко ли ко асо ци ја-
тив них по ља од ин те ре са, а нај ви ше па жње по све ти ће мо они ма у ко ји ма је 
нај фре квент ни ји ан то ним за хва тио ма ње од 50% по ља, узи ма ју ћи у об зир 
од го во ре ко је је на ве ло ви ше од три ис пи та ни ка.

1) Нај пре, де ша ва се да чак и у слу ча је ви ма ка да лек сич ки, од но сно 
пра ви ан то ним ни је од го ва ра ју ћи ан то ним при де ва у да том зна че њу, ис пи-
та ни ци на во де баш тај ан то ним (в. Та бе лу 5) (раз ми шља ње на ову те му в. у 
одељ ку 7).

Та бе ла 5. При ме ри на во ђе ња лек сич ког или пра вог ан то ни ма у зна че њу у ко ме то ни је нај-
бо љи/од го ва ра ју ћи ан то ним

При де в Ре че ни ца-сти му лу с Ан то ним Асоцијативна  
фреквенција (%)

густ Си ту а ци ја је би ла при лич но гу ста. ре дак 18,52
ду бок Зна ли су ма ло о ду бо кој про шло сти. пли так 20,99
пра зан То су пра зне ре чи. пу н 14,81
пу н От пе ва ла је то пу ним гла сом. пра зан 12,35

Та ко ђе, за сти му лус „Узми ову то плу ха љи ну.“, ко ји ак ти ви ра се кун дар но 
кон крет но зна че ње при де ва то пао, у зна че њу: „1.б. ко ји до бро шти ти од хлад
но ће: ~ обу ћа“ (РСЈ), нај ве ћи број ис пи та ни ка (50,62%) као ан то ним је на вео 
при дев хла дан, иа ко РСЈ не бе ле жи зна че ње при де ва хла дан ко је би се мо гло 
су прот ста ви ти при де ву то пао у зна че њу 1.б. Слич но је и са сти му лу сом „Ње гов 
де да био је ре дак ју нак у ра ту.“ ко ји ак ти ви ра се кун дар но ап стракт но зна че ње 
„2. из у зе тан, нео би чан, осо бит: рет ке па ме ти, ~ струч њак.“ при де ва ре дак 
(РСЈ). Нај ве ћи број ис пи та ни ка (70,37%) као ан то ним на вео је при дев чест, 
ко ји у РСЈ бе ле жи зна че ње „2.б. оби чан, уо би ча јен: ~ по ја ва, ~ осо би на.“, али 
сма тра мо да ко ло ка ци ја *чест ју нак ни је уо би ча је на за срп ски је зик.

2) У не ким слу ча је ви ма, ис пи та ни ци су на ве ли ве ћи број раз ли чи тих 
при де ва ко ји мо гу функ ци о ни са ти као ан то ни ми да тог при де ва у да том зна-
че њу, а ме ђу соб но су у од но су си но ни ми је или бли ско знач но сти (ба рем за 
кон крет ну ко ло ка ци ју или ре че ни цу). Иа ко је од го во ре ис пи та ни ка мо гу ће 
раз у ме ти као ис прав не, не ки од ан то ни ма бо ље од го ва ра ју да том зна че њу 
од дру гих (в. Та бе лу 6).
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Та бе ла 6. При ме ри на во ђе ња ве ћег бро ја си но ним них ан то ни ма

При де в Ре че ни ца-сти му лу с Ранг ан то ни ма Ан то ним Асоцијативна 
фреквенција (%)

густ Си ту а ци ја је би ла при лич но  
гу ста.

Нај фре квент ни ји 
ан то ни м о пу штен 20,99

сми рен 4,94
ду бок Зна ли су ма ло о ду бо кој  

про шло сти.
Нај фре квент ни ји 
ан то ним бли зак 38,27

 ско ри 25,93
 ско ра шњи 7,41

пли так То је због ње го ве плит ке  
па ме ти.

Нај фре квент ни ји 
ан то ним ду бок 49,38

 ве ли ки 40,74
 ши рок 4,94

хла дан Та ко је хла дан пре ма ме ни. Нај фре квент ни ји 
ан то ним то пао 46,91

 не жан 11,11
 осе ћа јан 4,94
 при ја тан 4,94
 ср да чан 4,94

Та ко ђе, у не ким слу ча је ви ма на ве де не су ва ри јан те ан то ни ма ко је, у 
за ви сно сти од на чи на об ра де по да та ка, мо же мо сма тра ти раз ли чи тим при-
де ви ма или их спо ји ти у је дан од го вор (нпр. дуг и ду га чак, па у не ким зна че-
њи ма и ду го тра јан; лак и ла ган; спор и успо рен; кра так и крат ко тра јан; 
пре дуг и пре ду га чак; пун, ис пу њен и на пу њен; узак и узан). Та ко, на при мер, 
ако би смо у све че ти ри си ту а ци је (изо ло ва но при ка зан при дев и при дев у 
ре че нич ним кон тек сти ма за три ка те го ри је зна че ња) са бра ли од го во ре дуг и 
ду га чак за при дев кра так, про цен ти би би ли да ле ко ви ши. У си ту а ци ји изо-
ло ва ног при ка зи ва ња, нај фре квент ни ји ан то ним је ду га чак (58,86%), а дру ги 
пре ма фре квент но сти је дуг (41,14%: укуп но 100%), а слич но је и за пре о ста ле 
три си ту а ци је (при мар но зна че ње: ду га чак + дуг укуп но 100%; се кун дар но кон-
крет но зна че ње дуг + ду га чак укуп но 97,5%; се кун дар но ап стракт но зна че ње 
дуг + ду га чак укуп но 93,8%). Да кле, ва жно је на ко ји на чин ће се об ра ди ти 
од го во ри, по го то во у си ту а ци ја ма где по сто је ва ри јан те истог при де ва.

3) Тре ћи слу чај ко ји се из два ја у до би је ним по да ци ма је сте ка да се на 
исто зна че ње мо же гле да ти на не ко ли ко на чи на. На при мер, ка да се тра жи да 
ис пи та ник на ве де при дев су про тног значења у ре че ни ци „Усле ди ла је ши ро ка 
де ба та.“, при дев ши рок се мо же схва ти ти на раз ли чи те на чи не: да озна ча ва 
де ба ту ко ја ду го тра је, или де ба ту ко ја има ве ли ки број те ма. Сход но то ме, 
ис пи та ни ци су као нај фре квент ни ји ан то ним на ве ли при дев кра так (43,21%), 
али и при де ве узак (32,1%) и ма ли (8,64%). Слич но то ме, за ре че ни цу-сти му лус 
„Си ту а ци ја је би ла при лич но гу ста.” на осно ву од го во ра ис пи та ни ка за кљу чу-
је мо да су не ки од њих при дев густ (у зна че њу из РСЈ: 5. опа сан, те жак, сло
жен) про ту ма чи ли као озна ча ва ње на пе то сти (ан то ни ми: опу штен (20,99%), 
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сми рен (4,94%)), а дру ги као озна ча ва ње по те шко ће у ре ша ва њу да те си туа-
ци је (ан то ни ми: лак (16,05%), јед но ста ван (9,88%), ла ган (6,17%)).

У за вр шном одељ ку на ве шће мо да ља раз ми шља ња ве за на за до би је не 
ре зул та те.

7. дИсКусИјАИЗАКључНАРАЗМАТРАњА. Циљ спро ве де ног ис тра жи ва ња 
био је да ис пи та мо ста тус ан то ни ми је јед ног ску па по ли се мич них при де ва 
срп ског је зи ка при ка за них у ре че нич ном кон тек сту ко ји ак ти ви ра од ре ђе но 
зна че ње. Ин те ре со ва ло нас је не ко ли ко ства ри: да ли ће број раз ли чи тих 
на во ђе них ан то ни ма по зна че њу ва ри ра ти, да ли ће се од го во ри ис пи та ни ка 
раз ли ко ва ти у за ви сно сти од ак ти ви ра ног зна че ња, да ли ис пи та ни ци увек 
на во де од го ва ра ју ће ан то ни ме, као и ка кав је ме ђу соб ни зна чењ ски од нос ан-
то ни ма уну тар асо ци ја тив ног по ља. Има ју ћи у ви ду сва огра ни че ња спро ве-
де ног ис тра жи ва ња (огра ни чен број при де ва и зна че ња на ко ји ма је ис тра жи-
ва ње спро ве де но, по те шко ће у кон тро ли са њу сти му лу са10 и др.), ре зул та ти 
ука зу ју на сле де ће за кључ ке. Ис пи та ни ци се око из бо ра ан то ни ма нај ви ше 
сла жу у слу ча ју ак ти ви ра ња при мар ног зна че ња, док нај сла би је сла га ње 
по сто ји за се кун дар но ап стракт но зна че ње. Да ље, пра ви ан то ним се по пра-
ви лу по кла па са лек сич ким (о де фи ни са њу ових пој мо ва в. у одељ ку 6.2.), а 
нај че шће се ан то ним за се кун дар но кон крет но зна че ње та ко ђе по кла па са 
њи ма, иа ко је сте пен сла га ња ис пи та ни ка ни жи. Са дру ге стра не, око до ми-
нант ног ан то ни ма за се кун дар но ап стракт но зна че ње не са мо да по сто ји 
нај сла би је сла га ње, већ се у не ким слу ча је ви ма нај фре квент ни ји ан то ним и 
раз ли ку је од лек сич ког/пра вог. Дру гим ре чи ма, лек сич ки ан то ним ни је нај-
бо љи ан то ним за сва ко од зна че ња при де ва, а уз то, у не ким си та ци ја ма 
по сто ји и ве ли ки број мо гу ћих ан то ни ма.

Ови на ла зи у скла ду су са прет ход ним ис тра жи ва њи ма ко ја твр де да 
су ан то ни ми при де ва ве о ма осе тљи ви на кон текст (MurPhy – andreW 1993), 
те да се ан то ни ми из до слов ног (у на шој тер ми но ло ги ји: при мар ног) зна че-
ња не мо ра ју чу ва ти у ме та фо рич ки мо ти ви са ним (у на шој тер ми но ло ги ји: 
се кун дар ним) зна че њи ма (deIGnan 1999: 323). Ипак, за са да не мо же мо од-
го во ри ти по сто ји ли не ка за ко ни тост у по гле ду лек сич ко-се ман тич ке гру пе 
при де ва код ко јих до ла зи до чу ва ња пра вог ан то ни ма (бу ду ћи да овај фак тор 
у ис тра жи ва њу ни смо кон тро ли са ли). Са дру ге стра не, су прот но су ге сти ји 
А. Деј нан, за ен гле ски је зик, да се од нос ан то ни ми је ре ла тив но рет ко за др-
жа ва у ме та фо рич ки мо ти ви са ним зна че њи ма код при де ва ко ји озна ча ва ју 
тем пе ра ту ру (deIGnan 1999: 332), у срп ском та кав на лаз ни је по твр ђен (и за 
зна че ње то пло мле ко и за зна че ње то пао по глед, нај че шће на ве ден ан то ним 
је хла дан; такође и за зна че ње хлад на ли му на да и хла дан пре ма не ко ме, нај-
че шће на ве де ни ан то ним је то пао).

По ста вља се пи та ње шта би мо гло ути ца ти на не сла га ње из вор них го-
вор ни ка, тј. на дис пер зи ју асо ци ја тив ног ан то ним ског по ља у си ту а ци ји где 

10 На при мер, би ло би до бро ка да би у сва кој ре че ни ци мо гао да се кон тро ли ше број 
ре чи, син так сич ка и ре че нич на по зи ци ја при де ва-сти му лу са, ја сно ћа ре чи, по зна тост зна че ња 
и сл. Ипак, овај за да так из и ски вао би се ри ју ис тра жи ва ња ко ја би са мо де ли мич но омо гу ћи ла 
кон тро ли са ње свих ре че нич них сти му лу са.
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се ак ти ви ра од ре ђе но зна че ње. Ана ли за де ли мич но од го ва ра на ово пи та ње: 
по ка за ло се да је у не ким слу ча је ви ма дис пер зи ја са мо при вид на, јер у лек-
сич ком си сте му по сто ји ви ше при де ва ко ји мо гу озна чи ти да то ан то ним но 
зна че ње, би ло да су у пи та њу ва ри јан те (нпр. дуг – ду га чак) или си но ни ми 
(опу штен – сми рен). На до ве зу ју ћи се на тврд њу Г. Мар фи ја и Џ. Ен дру да 
рас по ло жи вост ре чи са од го ва ра ју ћим зна че њем у лек сич ком фон ду је сте 
би тан фак тор (MurPhy – andreW 1993: 316), мо гли би смо до да ти да ово ва жи 
би ло да се ра ди о то ме да ли та ква реч уоп ште по сто ји или о то ме да их по-
сто ји не ко ли ко. Ме ђу тим, ин ди ка ти ван је на лаз да до дис пер зи је по ља нај-
че шће до ла зи у се кун дар ном ап стракт ном зна че њу. Сва ка ко, по треб на су 
да ља ис тра жи ва ња ка ко би се по у зда но од го во ри ло на ово пи та ње, али чини 
се да би уче ста лост по ја вљи ва ња, од но сно по зна тост да тог зна че ња мо гла 
игра ти зна чај ну уло гу. Дру гим ре чи ма, уче ста ла из ло же ност не ком зна че њу, 
као и кон тек сти ма у ко ји ма се оно ак ти ви ра, па и ре чи ма са ко ји ма се ја вља, 
те та ко и ан то ни ми ма, ути че на бо ље асо ци ра ње ан то ним ских па ро ва. Исто 
та ко, што је не ко зна че ње ре ђе, не са мо да је ма ње при ли ка да се го вор ник 
су срет не са њим (кроз пи са ни или из го во ре ни кон текст), већ је ма ње при-
ли ке и да се су срет не са екс пли цит ним по ја вљи ва њем ње го вог ан то ни ма. 
Са мим тим, го вор ник рет ко има при ли ку да уоп ште раз ми сли шта би би ла 
су прот ност у да том кон тек сту.

Из пер спек ти ве те о риј ских окви ра по сма тра ња ан то ни ми је, од го во ри 
ис пи та ни ка до би је ни у овом ис тра жи ва њу иду у при лог при сту пу ког ни тив-
ног про то ти па. Чи ни се као нај при клад ни је го во ри ти о ан то ни му ко ји најбо-
ље од го ва ра од ре ђе ном кон тек сту, тј. од ре ђе ном зна че њу при де ва. Са дру ге 
стра не, ни је за не мар љив ни по да так на ко ји се ан то ним нај пре по ми сли 
ка да је при дев при ка зан изо ло ва но. Сва ка ко се нај бо љим пред став ни ци ма 
ан то ни ми је мо гу сма тра ти лек сич ки и пра ви ан то ни ми (што по твр ђу је и 
сте пен сла га ња ис пи та ни ка), али сма тра мо да ни ан то ни ме се кун дар них 
зна че ња не тре ба ис кљу чи ти из до ме на ис тра жи ва ња. Они би, из ме ђу оста-
лог, мо гли ука за ти на то код ко јих при де ва у по ли се ман тич кој струк ту ри 
до ла зи до ве ћег уда ља ва ња зна че ња од при мар ног, али та ко ђе и по мо гли би 
да се иден ти фи ку ју па ро ви ан то ни ма код ко јих се не са мо ме та фо рич ка (као 
што на во ди raSulIć 2004: 332), већ и дру га се кун дар на зна че ња у по ли се-
ман тич кој струк ту ри не раз ви ја ју на исти на чин.

Има ју ћи у ви ду до би је не на ла зе, по сто је број ни мо гу ћи прав ци за бу ду-
ћа ис тра жи ва ња. Нај пре, укљу чи ва ње ве ћег бро ја сти му лу са, из раз ли чи тих 
лек сич ко-се ман тич ких гру па, омо гу ћи ло би да се про ве ри да ли по сто је 
не ке за ко ни то сти ко је би ва жи ле за са мо не ке од њих (нпр. чу ва ње ан то ни-
ма из при мар ног у се кун дар ним зна че њи ма). Мо гао би се ода бра ти и ве ћи 
број зна че ња ко ја би би ла ак ти ви ра на, а мо гло би се ис пи та ти и да ли ће се 
исти на ла зи до би ти ка да се зна че ња овог истог ску па при де ва ак ти ви ра ју 
са мо у кон тек сту јед не ре чи. Нај зад, ис пи ти ва ње фа ми ли јар но сти/по зна ва-
ња зна че ња код ис пи та ни ка у мно го ме би од го во ри ло на пи та ње због че га 
до ла зи до дис пер зи је на ве де них ан то ни ма у се кун дар ним ап стракт ним зна-
че њи ма.



70 МИ ЛЕ НА ЈА КИЋ ШИМ ШИЋ, ТИ ЈА НА ВЕ СИЋ ПА ВЛО ВИЋ

ИЗ ВО РИ

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 2013. 
До сту пан на: http://kor pus.matf.bg.ac.rs. 

КОсТИћ, Ђор ђе. Фре квен циј ски реч ник са вре ме ног срп ског је зи ка. Бе о град: Ин сти тут за екс пе-
ри мен тал ну фо не ти ку и па то ло ги ју го во ра и Ла бо ра то ри ја за екс пе ри мен тал ну пси хо-
ло ги ју, 1999.

КОсТИћ, Ђор ђе. Кор пус срп ског је зи ка. Бе о град: Ин сти тут за екс пе ри мен тал ну фо не ти ку и 
па то ло ги ју го во ра и Ла бо ра то ри ја за екс пе ри мен тал ну пси хо ло ги ју, 2001.

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

РСА НУ: Реч ник срп ско хр ват ског књи жев ног и на род ног је зи ка СА НУ, I–XX, Бе о град: СА НУ, 
1959–2018.

РСЈ: Реч ник срп ско га је зи ка. Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, 2007.

ЦИ ТИ РА НА ЛИ ТЕ РА ТУ РА

дРАГИћЕвИћ,Рај на. Лек си ко ло ги ја срп ског је зи ка. Бе о град: За вод за уџ бе ни ке, 2007.
јАКИћ,Ми ле на. При дев ска ан то ни ми ја у реч ни ку, кон тек сту и ког ни тив ном си сте му. Нео бја-

вље на док тор ска ди сер та ци ја. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки фа кул тет, 2016.
јАКИћшИМшИћ,Ми ле на,На дашЕвА.Асо ци ја тив ни реч ник при дев ских ан то ни ма срп ског 

је зи ка, у при пре ми.
МАРКОвИћ, Рај на. Лек сич ка ан то ни ми ја у „Срп ским на род ним по сло ви ца ма“ Ву ка Сте фа но

ви ћа Ка ра џи ћа. Нео бја вље ни ма ги стар ски рад. Уни вер зи тет у Бе о гра ду, Фи ло ло шки 
фа кул тет, 1993.

*
charleS,Wal ter, Ge or ge MIller. Con text of An tonymo us Adjec ti ves. Ap plied Psycho lin gu i stics 10 

(1989): 357–375.
deeSe,Ja mes. The As so ci a ti ve Struc tu re of So me Com mon En glish Adjec ti ves. Jo ur nal of Ver bal 

Le ar ning and Ver bal Be ha vi or 3/5 (1964): 347–357.
deIGnan, Ali ce. Me tap ho ri cal Polysemy and Pa ra dig ma tic Re la ti ons: A Cor pus Study. Word 50/3 

(1999): 319–338.
GroSS, De rek, Kat he ri ne J. MIller. Adjec ti ves in Word Net. In ter na ti o nal Jo ur nal of Le xi co graphy 

3/1 (1990): 265–277. 
herMann,Do u glas, Ro ger J. S. chaFFIn, Gi na contI. Com pre hen sion of An tonymy and the Ge ne-

ra lity of Ca te go ri za tion Mo dels. Jo ur nal of Ex pe ri men tal Psycho logy 5/6 (1979): 585–597.
holtSberG,An ders, Ca ro li ne WIllnerS. Sta ti stics for Sen ten tial Co oc cur ren ce. Wor king Pa pers 48 

(2001): 135–147.
joneS, Ste ven, Ca ri ta ParadIS, M. Lynne MurPhy, Ca ro li ne WIllnerS. Go o gling for ‘Op po si tes’: A 

Web-ba sed Study of An tonym Ca no ni city. Cor po ra 2/2 (2007): 129–154.
juSteSon, John S., Sla va M. katZ. Co-oc cu ren ces of An tonymo us Adjec ti ves and The ir Con texts, 

Com pu ta ti o nal Lin gu i stics 17/1 (1991): 1–19.
juSteSon, John S., Sla va M. katZ. Re de fi ning An tonymy: The Tex tu al Struc tu re of a Se man tic Re-

la tion. Li te rary and Lin gu i stic Com pu ting 7/3 (1992): 176–184.
koStIć, Na ta ša. An to ni mi ja kao sin tag mat ska re la ci ja: is tra ži va nje na kor pu su sa vre me nog srp skog 

je zi ka. Збор ник Ма ти це срп ске за фи ло ло ги ју и лин гви сти ку LI/1‒2 (2008): 99–117.
koStIć, Na ta ša. Ne ke pra vil no sti u upo tre bi an to ni ma u elek tron skom kor pu su en gle skog je zi ka. 

Ri ječ, no va se ri ja 3 (2010): 47–60.
koStIć, Na ta ša. On Con cep tual Na tu re of An tonymy: Evi den ce from Cor pus-ba sed In ve sti ga ti ons. 

Jo ur nal of Fo re ign Lan gu a ge Te ac hing and Ap plied Lin gu i stics 3/1 (2016): 175–188.
MIller,Ge or ge, Chri sti a ne FellbauM. Se man tic Net works of En glish. Cog ni tion 41 (1991): 197–229.
MordkoFF,Ar nold. An Em pi ri cal Test of the Fun cti o nal An tonymy of Se man tic Dif fe ren tial Sca les. 

Jo ur nal of Ver bal Le ar ning and Ver bal Be ha vi or 2 (1963): 504–508.
MurPhy, Gre gory, Ja ne andreW. The Con cep tual Ba sis of An tonymy and Synonymy in Adjec ti ves. 

Jo ur nal of Me mory and Lan gu a ge 32/3 (1993): 301–319.



71ЗНА ЧЕЊ СКА СУ ПРОТ НОСТ ПРИ ДЕ ВА СРП СКОГ ЈЕ ЗИ КА У РЕ ЧЕ НИЧ НОМ КОН ТЕК СТУ

MurPhy,M. Lynn. Se man tic Re la tion and the Le xi con. An tonymy, Synonymy, and Ot her Pa ra digms. 
Cam brid ge: Cam brid ge Uni ver sity Press, 2003.

ParadIS, Ca ri ta, Ca ro li ne WIllnerS, Ste ven joneS. Good and Bad Op po si tes. Using Tex tu al and Ex pe-
ri men tal Tec hni qu es to Me a su re An tonym Ca no ni city. The Men tal Le xi con 4/3 (2009): 380–429.

raSulIć, Ka ta ri na. Je zik i pro stor no is ku stvo: Kon cep tu a li za ci ja ver ti kal ne di men zi je u en gle skom 
i srp sko hr vat skom je zi ku. Be o grad: Fi lo loš ki fa kul tet, 2004.

raSulIć, Ka ta ri na. Ex plo ring Se man tic Re la ti ons. Bel gra de: Fa culty of Phi lo logy, 2016.
vaSIć, Smilj ka. Raz voj ne go vor ne nor me u na še de ce. Be o grad: In sti tut za pe da goš ka is tra ži va nja, 

1976.
WIllnerS, Ca ro li ne, Ca ri ta ParadIS. Swe dish Op po si tes: a Mul ti-met hod Ap pr o ach to An tonym Ca-

no ni city. Pe tra Stor jo hann (ed.). Le xi calse man tic Re la ti ons: The o re ti cal and Prac ti cal Per
spec ti ves. Am ster dam: Be nja mins, 2010, 15–47.

WIllnerS,Ca ro li ne. An tonyms  in Con text. A Cor pusba sed Se man tic Analysis of Swe dish De scrip ti ve 
Adjec ti ve. Wor king Pa pers, De part ment of Lin gu i stics, Lund Uni ver sity, 2001.

Mi le na Ja kić Šim šić
Ti ja na Ve sić Pa vlo vić

OP PO SI TE NESS OF ME A NING OF SER BIAN ADJEC TI VES  
IN THE CON TEXT OF A SEN TEN CE 

S u m  m a r y

Alt ho ugh the con cept of an tonymy is well-ela bo ra ted in the li te ra tu re, the re are still nu me ro-
us di scus si ons when it co mes to the ca te go ri sa tion of an tonyms , the fac tors that af fect this phe no-
me non, and even the ter mi no logy used in dif fe rent ca ses of an tonymy. The re are two do mi nant ap-
pro ac hes to an tonymy ou tli ned in the per ti nent li te ra tu re. The le xi cal ca te go ri cal mo del po sits that 
an tonyms  are con text in sen si ti ve and that it is pos si ble for a word to ha ve one an tonym only. On the 
ot her hand, the cog ni ti ve pro totype mo del ar gu es that an tonyms  are highly con text sen si ti ve and that 
the re is a con ti nu um of op po si tes, from good to less good re pre sen ta ti ves.

This pa per de als with the op po si te ness of adjec ti ves in the con text of a sen ten ce. Mo re pre ci-
sely, we ex plo re the sta tus of an tonymy of one set of polyse mo us adjec ti ves of the Ser bian lan gu a ge, 
shown in the con text of a sen ten ce that ac ti va tes cer tain adjec ti ve me a nings (the pri mary and two 
se con dary me a nings). The re spon dents we re na ti ve spe a kers of Ser bian, stu dents of the Fa culty of 
Phi lo sophy, Uni ver sity of Bel gra de (N=81), who com ple ted the task of re pla cing the un der li ned adjec ti ve 
in a sen ten ce with its an tonym (62 sen ten ces in to tal). We so ught to an swer the fol lo wing re se arch 
qu e sti ons: whet her the num ber of dif fe rent an tonyms  will vary de pen ding on the ac ti va ted me a ning, 
whet her the re will be dif fe ren ces among re spon dents’ an swers de pen ding on the ac ti va ted me a ning, 
whet her the re spon dents al ways sta te the ap pro pri a te an tonyms  and, fi nally, what the mu tual re la ti on-
ship among dif fe rent an tonyms  pro vi ded wit hin one as so ci a ti ve fi eld is.

The re sults in di ca te that the ave ra ge num ber of gi ven an tonyms  va ri es de pen ding on the ac ti-
va ted me a ning. The lo west num ber of dif fe rent an tonyms  is gi ven when the adjec ti ve is ac ti va ted in 
its pri mary me a ning, and the hig hest num ber is pro vi ded when the sen ten ce con ta ins the adjec ti ve 
used in its se con dary ab stract me a ning. The agre e ment in the re spon dents’ cho i ce of an tonyms  is 
the hig hest when it co mes to the pri mary me a ning, and the lo west in the ca se of the se con dary ab-
stract me a ning. The an tonym gi ven when the pri mary me a ning of the adjec ti ve is ac ti va ted is the 
sa me as the an tonym pro vi ded in a pre vi o us study when the sa me adjec ti ve was shown wit ho ut any 
con text. When the adjec ti ve is ac ti va ted in its se con dary ab stract me a ning, the re are se ve ral ca ses 
in which the most fre qu ently sta ted an tonym is not the sa me as the one pro vi ded when the adjec ti ve 
is ac ti va ted in its pri mary me a ning or shown wit ho ut con text. Upon a clo ser in spec tion of the ob ta-
i ned as so ci a ti ve fi elds of an tonyms , it can be seen that re spon dents so me ti mes pro vi ded the le xi cal 
an tonym which is not the ap pro pri a te an tonym of an adjec ti ve in a gi ven me a ning, pos sibly due to 
the ir lack of fa mi li a rity with the spe ci fic adjec ti ve me a ning. Furt her, in cer tain ca ses, they al so sta ted 
a num ber of dif fe rent mu tu ally synonymo us or non-synonymous adjec ti ves that can all fun ction as 
an tonyms  in a gi ven me a ning, de pen ding on the way the spe ci fic me a ning is un der stood. 
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The re sults po int to the im por tan ce of con text when se lec ting the best pos si ble an tonym for 
the gi ven adjec ti ve. Hen ce, the fin dings ob ta i ned are in li ne with pre vi o us stu di es ar gu ing that adjec-
ti ve an tonyms  are very con text sen si ti ve and with the cog ni ti ve pro totype ap pro ach to an tonymy. 
Fu tu re stu di es co uld fo cus on ex pan ding the set of sti mu li, ac ti va ting the me a nings of this sa me set 
of adjec ti ves in the con text of col lo ca ti ons only, and, fi nally, exa mi ning re spon dents’ fa mi li a rity 
with the gi ven me a nings which co uld shed so me light on the re a sons why the re is a dis per sion of 
an tonyms  in se con dary ab stract me a nings.
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ПРИ ЛОГ

РЕ ЧЕ НИ ЦЕ-СТИ МУ ЛУ СИ:
1. Сте ла је брз коњ.
2. На по слу су би ли баш бр зи.
3. По моћ да вље ни ци ма би ла је ве о ма бр за.
4. До шао је у ве ли ку шу му.
5. Ове ци пе ле су ми ве ли ке.
6. Ње го во зна ње је ве ли ко.
7. Ено га онај ви со ки мо мак.
8. Кроз обла ке се ви де ло ви со ко сун це.
9. Чуо је њен ви со ки глас.

10. Пи ли су гу сто ју жно ви но. 
11. На хо ри зон ту се по ја вио густ дим.
12. Си ту а ци ја је би ла при лич но гу ста. 
13. Ка мен је упао у ду бок бу нар.
14. Тр ча ли су по ду бо ком сне гу.
15. Зна ли су ма ло о ду бо кој про шло сти.
16. Ви ше во лим ду гу ко су.
17. Ха љи на ми је ду га. 
18. Из мо ри ла га је ду га бо лест.
19. Имао је кра так реп.
20. Ови ру ка ви су ми крат ки.
21. На ста де крат ка ти ши на.
22. По ди гла је свој ла ки ко фер.
23. Хо дао је у ка пу ту од ла ког што фа.
24. Ишао је ла ким ко ра ком. 
25. Се део је у сво јој ма лој со би. 
26. Све ре чи пи сао је ма лим сло ви ма. 
27. То је чо век ма ле па ме ти.
28. Не во ли ни ске де вој ке.
29. У со би је био ве о ма ни зак пла фон.
30. До вео ми је сна ју ни ског ро да.
31. Обуо је плит ке ци пе ле.
32. Ов де је ре ка при лич но плит ка.
33. То је због ње го ве плит ке па ме ти.
34. На сто лу је би ла пра зна ке са.
35. По сла ли су пра зан ка ми он.
36. То су пра зне ре чи.
37. У ке си су пр ља ве ко шу ље.
38. Ба вио се са мо пр ља вим по сло ви ма.
39. Узео је пу ну ча шу. 
40. Све со бе су пу не.
41. От пе ва ла је то пу ним гла сом. 
42. Про шао је пр сти ма кроз сво ју рет ку бра ду.
43. Кроз рет ку ма глу на зи ра ле су се ку ће.
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44. Ње гов де да био је ре дак ју нак у ра ту. 
45. Та ко је спор у по кре ти ма.
46. У гра ду је че сто спо ра во жња.
47. Угле дао је те шко ка ме ње.
48. Би ла је у ха љи ни од те шке сви ле.
49. Играо је увек те шке уло ге.
50. По пи ла је то пло мле ко.
51. Узми ову то плу ха љи ну.
52. По сма трао ју је то плим по гле дом.
53. Про ве ла нас је кроз узак ход ник.
54. Ве ли ка књи жев ност ни је за узак круг чи та ла ца.
55. Пи ла је хлад ну ли му на ду.
56. Та ко је хла дан пре ма ме ни.
57. По ред сто ла су чи сте ча ра пе.
58. По гле да ла је у чи сто не бо. 
59. Има ли су чист образ.
60. Имао је ши ро ка ра ме на.
61. Из ход ни ка се ула зи у ши ро ку про сто ри ју.
62. Усле ди ла је ши ро ка де ба та.

МИ ЛЕ НА ЈА КИЋ ШИМ ШИЋ, ТИ ЈА НА ВЕ СИЋ ПА ВЛО ВИЋ
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На та ша Киш

СИН ТАК СИЧ КО-СЕ МАН ТИЧ КЕ КА РАК ТЕ РИ СТИ КЕ  
ДО ПУ НА ПРИ ДЕ ВА

Пред мет ана ли зе овог ра да је су се ман тич ке и син так сич ке ка рак те ри сти ке до пу-
на при де ва у са вре ме ном срп ском је зи ку. Циљ ра да је сте утвр ђи ва ње се ман тич ких 
функ ци ја до пу на, од но сно се ман тич ких, син так сич ких и праг ма тич ких па ра ме та ра 
ко ји усло вља ва ју екс пли ка ци ју до пу на од ре ђе ног се ман тич ког ти па и па де жне фор ме. 
Ана ли за по ка зу је да је мо гу ће из дво ји ти пет основ них се ман тич ких функ ци ја до пу на 
при де ва, у окви ру ко јих се раз ли ку је ве ћи број се ман тич ких под ти по ва до пу на.

Кључ не ре чи: при де ви, комплемeнтација, до пу не, се ман тич ке функ ци је, син так са, 
се ман ти ка, праг ма ти ка, срп ски је зик.

In this pa per we analyze the syntac tic and se man tic cha rac te ri stics of adjec ti ve com ple-
ments in con tem po rary Ser bian. Our aim is to de ter mi ne the se man tic fun cti ons of the se 
com ple ments, i.e. to po int to se man tic, syntac tic and prag ma tic pa ra me ters that af fect the cho i ce 
of com ple ments of a cer tain se man tic type and form. The analysis shows that it is pos si ble to sin gle 
out six ba sic se man tic fun cti ons of adjec ti ve com ple ments with a lar ge num ber of se man tic 
subtypes.

Key words: adjec ti ves, com ple men ta tion, com ple ments, se man tic fun cti ons, syntax, 
se man tics, prag ma tics, Ser bian lan gu a ge.

0. Од нос ком пле мен та ци је, од но сно до пу ња ва ња ко ји се ус по ста вља у 
гла гол ским, име нич ким и при дев ским син таг ма ма1 од ре ђен је пр вен стве но 
рек циј ским по тен ци ја лом ре чи. Иа ко је гла гол ска рек ци ја, као и рек ци ја 
по је ди нач них се ман тич ких кла са гла го ла би ла пред мет мно гих ис тра жи ва-
ња и сту ди ја, то ни је слу чај ка да је у пи та њу рек циј ски по тен ци јал име ни ца, 
а за не мар љив је и број сту ди ја ко је се ба ве рек ци јом при де ва и пи та њи ма њи-
хо вог до пу ња ва ња у ср би стич кој и ши рој сло вен ској ли те ра ту ри (РуЖИћ 2006: 
232). Кра ћи пре глед рек ци је и зна чењ ских ти по ва при де ва пред ста ви ла је 
Вла ди сла ва Ру жић го во ре ћи о до пун ским ре че ни ца ма у са вре ме ном срп ском 
је зи ку (2006: 234–243). Оп се жно ис тра жи ва ње се ман тич ких и мор фо син так-
сич ких осо бе но сти при де ва ко ји зах те ва ју екс пли ка ци ју, кон кре ти за ци ју 
или упот пу ња ва ње свог зна че ња пред ста вље но је у сту ди ји До пу не при де ва 
у са вре ме ном срп ском је зи ку (КИш 2016). Из дво је не су че ти ри се ман тич ке 
кла се при де ва овог ти па: при де ви са зна че њем осо би не, при де ви са зна че њем 
од но са из ме ђу два или ви ше уче сни ка у ре ла ци ји, при де ви ко ји ма се озна-
ча ва пси хо фи зи о ло шки про цес и при де ви са зна че њем пар ти тив но сти и 
кван ти фи ка ци је. Од но се уну тар при дев ске син таг ме ка рак те ри ше ска ли ра-
ност и од су ство чвр стих гра ни ца при од ре ђи ва њу при ро де и вр сте од но са 
ко ји се ус по ста вља ју из ме ђу управ ног и за ви сног чла на. Бла ги пре ла зи од 

1 Од ре ђе ње син таг ме као син так сич ке је ди ни це као и од но са ко ји се уну тар ње ус по ста-
вља ју у на шој на у ци о је зи ку по ста вио је Алек сан дар Бе лић, а по себ но је ва жно ис та ћи ње го во 
ту ма че ње уло ге син таг ме у слу жби по стан ка па де жа. Ви де ти де таљ ни је о то ме у: БЕлИћ 1998.
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од ред бе или до дат ка до до пу не, од оно га што се сма тра нео ба ве зним до оно га 
што се сма тра оба ве зним чла ном син таг ме ука зу ју на нео п ход ност ус по ста-
вља ња од го ва ра ју ћих кри те ри ју ма за ка те го ри за ци ју до пу на и из два ја ње 
основ них ка рак те ри сти ка про це са ком пле мен та ци је при де ва у са вре ме ном 
срп ском је зи ку. „Ка ко су при де ви не са мо стал не ре чи, по ка за ло се да се у од-
но су до пу ња ва ња њи хо вог се ман тич ког са др жа ја као ре ле вант ни па ра ме три 
мо ра ју укљу чи ти ка ко њи хо во лек сич ко зна че ње и зна че ње за ви сног чла на, 
од но сно до пу не, та ко и укуп ни син так сич ко-се ман тич ки кон текст у ко јем 
се овај од нос ана ли зи ра, као и раз ли чи ти не је зич ки, од но сно праг ма тич ки 
пaраметри” (КИш 2016: 187). Сто га су као ре ле вант ни кри те ри ју ми за од ре-
ђи ва ње вр ста до пу на при де ва узе ти у об зир: а) (не)пред ви ди вост об ли ка 
до пу не усло вље на се ман тич ким са др жа јем и син так сич ко-се ман тич ким 
ка рак те ри сти ка ма при де ва; б) (не)оба ве зност по ја вљи ва ња до пу не, од но сно 
мо гућ ност упо тре бе при де ва са до пу ном или без ње; в) про ме на ин фор ма
тив но сти ис ка за усло вље на ре фе рен ци јал ном или не ре фе рен ци јал ном упо-
тре бом при де ва у си ту а ци ји ка да по ја ва до пу не усло вља ва про ме ну се ман-
тич ке кла се ко јој при дев при па да као и зна че ња чи та вог ис ка за у са ста ву 
чи јег пре ди ка та је при дев. Пре ма овим па ра ме три ма мо гу се раз ли ко ва ти 
две вр сте до пу на при де ва: оба ве зне до пу не и фа кул та тив не до пу не. 

Овом при ли ком па жњу усме ра ва мо на са ме до пу не, на њи хо ве се ман-
тич ке и син так сич ке ка рак те ри сти ке. Циљ ове ана ли зе је сте да се из дво је 
остваренe се ман тич ке функ ци је до пу на,2 те да се по ка жу ре ле вант не се ман-
тич ке ком по нен те при сут не у са мој при дев ској син таг ми, и нај по сле да се 
ви де про то ти пич не и ма ње фре квент не па де жне фор ме у ко ји ма се ре а ли зу ју 
до пу не при де ва.3 Сен тен ци јал не фор ме до пу на, тач ни је до пун ске кла у зе, 
при том не ће би ти по себ но из два ја не бу ду ћи да је њи хо ва по ја ва оче ки ва на 
ка да се до пу ном упу ћу је на од ре ђе ни ре че нич ни са др жај, а се ман тич ке ка-
рак те ри сти ке до пун ских кла у за јед на ке су ка рак те ри сти ка ма но ми нал них 
об ли ка до пу на.4 

2 У овом ра ду не ће би ти по сма тран тип до пу не пре ма сте пе ну оба ве зно сти екс пли ка ци је 
бу ду ћи да то ни је ре ле вант но за се ман тич ке функ ци је до пу на. Та ко се у окви ру јед ног истог 
се ман тич ког ти па мо гу раз ли ко ва ти до пу не пре ма сте пе ну оба ве зно сти. 

3 Те о риј ски и ме то до ло шки окви ри овог ра да ни су за сно ва ни на те о ри ји ва лент но сти 
иа ко се син так сич ко-се ман тич ке ка рак те ри сти ке до пу на при де ва до во де у ве зу са се ман тич ким 
уло га ма у ко ји ма се пој мо ви у по зи ци ји до пу на ре а ли зу ју. О се ман тич ким уло га ма ви де ти у: 
всЕлОвОдОвА 2000.

4 Ис тра жи ва ње ко је прет хо ди овом по ка за ло је да иа ко се до пу на ма ве о ма че сто екс пли-
ци ра од ре ђе на рад ња или ак ци ја, са мо ма ли број при де ва до би ја ис кљу чи во сен тен ци јал ну 
до пу ну (то су при де ви ти па: сум њи чав, не до ста тан, пре ду бе ђен, до бро до шао, љу ба зан, на ме
ран, не стр пљив). По је ди не се ман тич ке пот кла се при де ва пре фе ри ра ју до пу не у ви ду пред ло-
шко-па де жних кон струк ци ја са де вер ба тив ним или де а дјек тив ним име ни ца ма, где се са мо 
по из у зет ку по ја вљу је до пу на у ви ду кла у зе (то се од но си на при де ве са зна че њем осо би не 
ис по ље не у од ре ђе ној си ту а ци ји или при вр ше њу ка кве рад ње, осо би не ти па спо соб но сти, 
осо би не ти па зна ча ја или ва жно сти, осо би не ко ја не ког чи ни по год ним или не по год ним за 
оства ри ва ње од ре ђе ног ци ља, осо би не при пи са не не жи вом пој му ко ја га чи ни по год ним или 
не по год ним за од ре ђе ну на ме ну). У не ко ли ко се ман тич ких пот кла са уо че но је да су ове две 
син так сич ке је ди ни це у функ ци ји до пу не рав но прав но за сту пље не (у слу ча ју при де ва са зна-
че њем осе ћа ња или рас по ло же ња усме ре ног ка не ком ре фе рен ту, а иза зва ног ка квом рад њом 
објек та и са зна че њем ста ва или ми шље ња). При де ви са мо дал ним зна че њем пак при мар но 
ве зу ју уз се бе сен тен ци јал ну до пу ну или ин фи ни тив (КИш 2016: 196).
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Ис тра жи ва ње је спро ве де но на кор пу су ко ји са чи ња ва 358 при де ва упо-
тре бље них у пре ко 9000 при ме ра пре у зе тих из елек трон ског Кор пу са са вре
ме ног срп ског је зи ка (SrpKor2013), а део при ме ра екс цер пи ран је из дру гих 
елек трон ских из во ра, по да так о њи ма на во ди се уз сва ки при мер. 

1. дОПуНЕсАЗНАчЕњЕМОБјЕКТА.Тер ми но ло шко ре ше ње за ко је смо се 
опре де ли ли, од ре див ши ову гру пу до пу на као до пу не са зна че њем објек та, 
тре ба схва ти ти услов но бу ду ћи да смо као ре ле вант не кри те ри ју ме исто вре-
ме но узи ма ли у об зир и њи хо ве син так сич ке и се ман тич ке ка рак те ри сти ке. 
Иа ко се лек сич ко-се ман тич ко обе леж је тран зи тив но сти у тра ди ци о нал ним 
гра ма ти ка ма при пи су је пр вен стве но гла го ли ма,5 а њи хо ве се до пу не пре ма 
син так сич кој функ ци ји у ре че ни ци од ре ђу ју као об је кат ске, она се мо же 
до ве сти у ве зу и са дру гим вр ста ма ре чи, пре све га са име ни ца ма и при де ви-
ма ко ји се на ла зе у де ри ва ци о ној и се ман тич кој ве зи са гла го ли ма. Ове име-
ни це и при де ви пре у зи ма ју рек циј ски по тен ци јал гла го ла,6 те и оне уз се бе 
ве зу ју до пу не. С дру ге стра не, обе леж је тран зи тив но сти мо же би ти са др жа но 
у ин хе рент ној лек сич кој се ман ти ци од ре ђе них име ни ца и при де ва ти па брат, 
отац, ау тор,7 одан, ве ран, и сл. ко ји ни су ни у де ри ва ци о ној ни у се ман тич кој 
ве зи са гла го ли ма. У при лог то ме упра во го во ри и ис тра жи ва ње пред ста вље-
но у мо но гра фи ји До пу не при де ва у са вре ме ном срп ском је зи ку (КИш 2016). 

По ла зе ћи од син так сич ких и се ман тич ких од но са ус по ста вље них у 
ре че ни ци, узи ма ју ћи у об зир лек сич ку се ман ти ку при де ва, из дво ји ли смо 
не ко ли ко се ман тич ких ти по ва до пу на ко је се у ши рем сми слу од ре ђу ју као 
до пу не са зна че њем објект a.

1.1.ОБјЕКАТуПућИвАњА.При де ви ко ји ма се у кон крет ном кон тек сту 
озна ча ва ју раз ли чи ти пси хо фи зи о ло шки про це си, осе ћа ња и рас по ло же ња, 
или пак осо би не, мо гу до би ти до пу ну ко јом је екс пли ци ран по јам ка ко јем 
се они усме ра ва ју. На се ман тич ком пла ну тај по јам пред ста вља обје кат упу
ћива ња, од но сно, пре ма од ре ђе њу Ива не Ан то нић, обје кат-ци ља ста тич ке 
или ди на мич ке усме ре но сти (ПИПЕР и др. 2005: 185). На осно ву мор фо син так-
сич ких обе леж ја и се ман тич ких од но са ус по ста вље них у про це су ком пле-
мен та ци је при де ва,8 из дво ји ли смо не ко ли ко под ти по ва ове вр сте до пу на. 

1.1.1. До пу не ти па обје кат упу ћи ва ња осе ћа ња или рас по ло же ња са 
обе леж јем жи во(+/-) до би ја ју при де ви ко ји де но ти ра ју си ту а ци ју у ко јој но-
си лац пси хо фи зи о ло шког про це са у по зи ци ји гра ма тич ког су бјек та има 
озна ку жи во(+). У про це су ком пле мен та ци је овог ти па при де ва оба ве зно је 
при су ство се ман тич ког обе леж ја усме ре но сти или ди рек тив но сти.

5 O тран зи тив но сти, од но сно о гла гол ском ро ду као јед ном од ка те го ри јал них свој ста ва 
гла го ла ви де ти у: сТЕвАНОвИћ 1989; сТАНОјчИћ и др. 1989; ПИПЕР и др. 2005; ПИПЕР– КлАјН 2013.

6 Вла ди сла ва Ру жић на во ди да се рек ци ја име ни ца и при де ва ко ји су у де ри ва ци о ној 
или се ман тич кој ве зи са гла го ли ма мо же сма тра ти из ве де ном у од но су на при мар ну гла гол ску 
(ПИПЕР и др. 2005: 547).

7 Од се дам де се тих го ди на два де се тог ве ка пре ла зност, од но сно тран зи тив ност по чи ње 
да се по сма тра као осо би на од ре ђе них се ман тич ких гру па име ни ца. Де таљ ни је о то ме ви де ти 
у ра ду О тзв. ‘тран зи тив ним име ни ца ма’ ко је озна ча ва ју људ ска би ћа (ИвИћ 2005). 

8 Ком пле мен та ци ја при де ва мо гу ћа је са мо ка да се при де ви на ла зе у по зи ци ји лек сич ког 
је згра пре ди ка та.
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• Као про то пи пич на фор ма до пу не по ја вљу је се сло бод ни да тив9 или 
да тив са пред ло гом ПРЕМА10 (уз при де ве ти па бо ле ћив, ми ло ср дан, нео се
тљив, ве ран, ло ја лан, пре дан и сл.).
Од у век сам био бо ле ћив пре ма све му што је ста ро.
Та кав је за и ста био и че сти ти са вет ник де Ла Жа ки јер: ми ло ср дан пре ма си
ро ма шни ма...
 ... та је же на ... увек па и са да сва пот пу но пре да на са да шњем тре нут ку и 
по слу ко ји је пред њом...
А опет, осе ћа ла сам да бих мо ра ла да бу дем ло јал на свом оцу...
Обје кат упу ћи ва ња екс пли ци ра се и уз при де ве са зна че њем осо би не 

(при де ви ти па без об зи ран, ве ли ко ду шан, да ре жљив, не ис крен, не у ви ђа ван, 
об зи ран). При де ви ове се ман тич ке пот кла се тек упо тре бље ни са об је кат ском 
до пу ном им пли ци ра ју да се но си лац осо би не „по на ша на од ре ђе ни на чин” 
пре ма не ко ме. До пу ном у об ли ку да ти ва са пред ло гом ПРЕМА11 ис ка зу је се по-
јам, по пра ви лу са се ман тич ким обе леж јем жи во(+), пре ма ко јем се усме ра ва 
од ре ђе ни вид по на ша ња.12

Оштар је и без об зи ран пре ма гре шни ци ма. [→ по на ша се без об зир но пре ма 
грешницима]

• До пу на у фор ми ге ни ти ва са пред ло гом сПРАМ (уз при дев на стро јен13) 
и пред ло шким из ра зом уПОГлЕду (уз при дев рас по ло жен).14 
Јер, ње го ви су фил мо ви че сто ису ви ше лич ни, бур леск ни и кри тич ки на стро-
је ни спрам че сто успа ва ног швед ског дру штва...

9 Од ре ђу ју ћи син так сич ко-се ман тич ке ка рак те ри сти ке об је кат ског да ти ва Ива на Ан-
то нић ис ти че да се ра ди о до пу на ма гла го ла раз ли чи тих се ман тич ких кла са, име ни ца и при-
де ва ко ји у ин хе рент ној лек сич кој се ман ти ци има ју се ман тич ко обе леж је ди рек тив но сти. 
Уко ли ко се ра ди о тран зи тив ним гла го ли ма, он да да тив има функ ци ју ин ди рект ног објек та, 
док је у оста лим си ту а ци ја ма у пи та њу екс пли ка тив на се ман тич ка до пу на „у свој ству, у нај-
ши рем сми слу схва ће ног, објек та-ци ља ста тич ке или ди на мич ке усме ре но сти” (2004: 77).

10 О кон струк ци ја ма са пред ло гом ПРЕМА у са вре ме ном срп ском је зи ку ви де ти у: АНТО
НИћ 2011.

11 Овај да тив Ива на Ан то нић од ре ђу је пре ма се ман тич ко-син так сич ким ка рак те ри сти-
ка ма као екс пли ка тив ни. Он се по ја вљу је уз од ре ђе не при де ве (благ, до бар, да ре жљив, љу ба зан, 
па жљив, прав дан и сл.) и де а дјек тив не име ни це (да ре жљи вост, гнев, ми ло ср ђе, пре зир, за вист 
и сл.) ко ји ма се ис ка зу је по јам пре ма ко јем су усме ре на осе ћа ња, осо би не или рас по ло же ња: 
до бар је пре ма ме ни, пра ве дан је пре ма ђа ци ма, строг је пре ма де ци (2004: 84; 2005: 187). 
Исто вре ме но, и да тив уз гла го ле ти па од но си ти се, по на ша ти се и од го ва ра ју ће де вер ба тив-
не име ни це, уз оба ве зно при су ство ква ли фи ка тив ног де тер ми на то ра, ау тор ка од ре ђу је на исти 
на чин: по на ша се према ро ди те љи ма с љу ба вљу и по што ва њем (2004: 38).

12 При де ви са зна че њем осе ћа ња или рас по ло же ња као до пу ну ве зу ју уз се бе по јам са 
озна ком жи во(+/-) пре ма ко јем се да то осе ћа ње или рас по ло же ње упу ћу је. Они су не мар ки ра-
ни у по гле ду на чи на њи хо вог ис по ља ва ња. С дру ге стра не, при де ви ма са зна че њем осо би не 
пој ма са обе леж јем жи во(+) ис ка зу је се осо би на ис по ље на у од но су на не ку осо бу или осо бе. 
Ови при де ви мар ки ра ни су у по гле ду на чи на ис по ља ва ња осо би не, од но сно им пли ци ра ју 
од ре ђе ни на чин по на ша ња ко ји се усме ра ва пре ма не кој осо би. 

13 При де ви на стро јен и рас по ло жен зах те ва ју при су ство де тер ми на то ра ква ли фи ка тив-
ног ти па.

14 Иа ко ге ни тив ка рак те ри ше обе леж је об у хват но сти, ви ди мо да су у овом кон тек сту 
по сма тра не ге ни тив не кон струк ци је си но ним не пред ло шком да ти ву: фил мо ви су кри тич ки 
на стро је ни пре ма че сто успа ва ном швед ском дру штву; оп ти ми стич ки је на стро јен пре ма 
из бор ним ре зул та ти ма.
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... из ја вио је ју че, ... , да је „оп ти ми стич ки рас по ло жен у по гле ду из бор них ре
зул та та”... 

• До пу на у фор ми аку за ти ва са пред ло шким из ра зом уОдНОсуНА(уз при-
де ве ти па ко рек тан, не за ви сан, не ми ло ср дан). 
Ар би тар мо ра би ти не при стра сан и не за ви сан у од но су на стран ке и пред мет 
спо ра.
... вр хун ски су про фе си о нал ци, увек су би ли ко рект ни у од но су на Ср бе...

• До пу на у фор ми ин стру мен та ла са пред ло гом сА15 уз при де ве са зна че њем 
осо би не ти па груб, до бар, искрен, љу ба зан, не љу ба зан, уч тив, уз др жан, 
фа ми ли ја ран. Иа ко ова кон струк ци ја у по вр шин ској струк ту ри не са др жи 
обе леж је усме ре но сти (ди рек тив но сти), због мо гућ но сти ре кон струи-
са ња гла го ла „по на ша ти се на од ре ђе ни на чин“ у се ман тич кој ба зи при-
де ва упо тре бље них у овом син так сич ко-се ман тич ком кон тек сту, до пу не 
овог ти па мо гу се од ре ди ти као обје кат упу ћи ва ња.
Зна те да ја ни кад ни сам су ви ше уч ти ва са та квим љу ди ма. [→ је се ни ка да не 
по на шам су ви ше уч ти во са та квим људима]

1.1.2. Као за се бан под тип из два ја ју се до пу не гру пе при де ва са зна че њем 
осе ћа ња или рас по ло же ња ко је исто вре ме но пред ста вља ју и обје кат упу ћи
ва ња и ка у за тор, иза зи вач да тог осе ћа ња или пси хо фи зи о ло шког про це са.16 
У овом слу ча ју оства ру је се дво смер ни од нос из ме ђу но си о ца осе ћа ња или 
рас по ло же ња са обе леж јем жи во(+) и пој ма у функ ци ји до пу не ко ји мо же 
има ти обе леж је жи во(+/-).

• До пу на се по пра ви лу ре а ли зу је у об ли ку аку за ти ва са пред ло гом НА 
(уз при де ве ти па га дљив, љу бо мо ран, љут, са жа љив, слаб, гне ван, за ви
дан, нео се тљив, от по ран, то ле ран тан, имун). 
Ни сам га дљив на ве ли ке ти ра же и по пу ли зам. 
Ми слим да би ве ћи на би ла љу та на сни ма те ља ка да би зна ли да је баш њих 
ухва тио у објек тив.
Го спо ђи Ан ђи Пре дић ша ље пи смо у Ита ли ју „за ви дан на бо га тим га ле ри ја ма, 
му зе ји ма, цр ква ма”.
Де ца не то ле рант на на хра ну че сто су не мир на.
... да ва ће вам зна ке ру ка ма и но га ма, јер Жил је осе тљив на Ен гле зе, за бо га, па 
то сви зна ју, Жил мр зи Ен гле зе.
Чак ни нај е лит ни ја слу жба без бед но сти на све ту ни је иму на на са жа ље ње 
пре ма бо га љи ма. 

Огра ни че ни број при де ва ти па за си ћен, нео т по ран, осе тљив, от по ран, 
ре зи стен тан, то ле ран тан, мо же озна чи ти осо би ну пред мет ног пој ма ко ја се 
упу ћу је пре ма ре фе рен ту у функ ци ји об је кат ске до пу не.

15 Ин стру мен тал са пред ло гом сА појављује се као до пу на при де ви ма ко ји ма се озна ча ва 
праг ма тич ка си ту а ци ја у ко јој агенс ис по ља ва по зи тив но или не га тив но вред но ва но по на ша ње 
пре ма па сив ном уче сни ку ис ка за ном у ин стру мен та лу, а ова кон струк ци ја мо же се за ме ни ти 
да ти вом бло ки ра ним пред ло гом ПРЕМА (ПИПЕР и др. 2005: 246–247).

16 Ми ха и ло Сте ва но вић на во ди да је ве ћи на ме ди јал них по врат них гла го ла ко ји озна ча ва ју 
уну тра шња ста ња или рас по ло же ња не пре ла зна, али да има и не пра вих пре ла зних. Ови гла го-
ли до би ја ју као до пу ну не пра ви обје кат ко ји је за пра во иза зи вач да тог ста ња (1961–1962: 34–37). 
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На ам ба ла жи мо ра би ти на ве де но да је за штит ни про из вод фо то ста би лан и 
от по ран на во ду.

• При де ви ти па не ха јан и па си о ни ран до би ја ју до пу ну у аку за ти ву са 
пред ло гом ЗА, док при де ви луд и по хле пан мо гу има ти до пу ну у ин стру-
мен та лу са истим пред ло гом. 
Они ко ји о ово ме уоп ште не раз ми шља ју, то су они хлад ни, не за ин те ре со ва ни, 
не хај ни за ду хов не исти не...
Не ма дру ге та ко бр зе и та ко сна жне про ме не – рече он – ко ја би ча сто љу би ва 
мла ди ћа на чи ни ла по хлеп ним за нов цем.
1.2. ОБјЕКАТПРИХвАТАњА,уТИцАјАИНАПАдА.Гру па при де ва ти па на ср

тљив, де ло тво ран, не при ла го дљив, сти му ла ти ван, са зна че њем осо би не 
не ког пој ма мо же се сма тра ти екви ва лент ним тран зи тив ним и ин тран зи тив-
ним рек циј ским гла го ли ма (сТАНОјчИћ и др. 1989: 218) упо тре бље ним у ква-
ли фи ка тив ном зна че њу.17 Ве за при дев ских и гла гол ских лек се ма огле да се 
у лек сич кој се ман ти ци, али и у рек циј ском по тен ци ја лу ко ји ови при де ви 
пре у зи ма ју од мо тив них гла го ла.

При де ви овог ти па има ју об лик трп ног гла гол ског при де ва или су од 
гла го ла из ве де ни су фик сом -ив/-љив, ко јим се из во де при де ви „ак тив ног” и 
„па сив ног ” зна че ња (КлАјН 2003: 281–288). Њи ма је озна че на осо би на не ког 
пој ма18 пре ко им пли ци ра не гла гол ске рад ње ко ја је усме ре на на не ки обје кат, 
од но сно ко ја се вр ши над не ким објек том са обе леж јем жи во(+/-). Уо че на су 
три се ман тич ка под ти па ове вр сте до пу на.19

1.2.1. Обје кат ути ца ја ис ка зан кон струк ци ја ма аку за ти ва са пред ло зи-
ма НА уз при дев де ло тво ран и ЗА уз при дев сти му ла ти ван као и ге ни тив ном 
кон струк ци јом са пред ло гом ПРОТИв уз при дев де ло тво ран.

У овој књи зи са зна ће те на ко ји на чин и ка ко при пре мљен сок од це ле ра мо же 
би ти де ло тво ран на вас. https://bgon li ne.rs/
Са да шња ни ска це на пше ни це, ко јом ра та ри је два да по кри ва ју не ке тро шко-
ве, ни је сти му ла тив на за из воз, твр ди Де бе љач ки.
Че сто се ко ри сте и ан ти би о ти ци ши ро ког спек тра ко ји су де ло твор ни про тив 
мно гих ти по ва бак те ри ја.
1.2.2. Обје кат при хва та ња ис ка зан у об ли ку сло бод ног да ти ва или 

аку за ти ва са пред ло гом НАуз при де ве при ла го дљив, не при ла го дљив.20

По ње ним ре чи ма, тр гов ци људ ским би ћи ма су вр ло при ла го дљи ви но вим усло
ви ма...
Он је био са свим без на де жан лик, до бро ћу дан, али то ли ко не при ла го дљив на 
са вре ме не усло ве жи во та да је уби јао вре ме углав ном у оча ја њу. 

17 Ова ква мо гућ ност по сто ји ка да је рад ња (про шла, бу ду ћа или са да шња) не ре фе рен ци-
јал на (ПИПЕР и др. 2005: 348–349), од но сно ка да се по на вља, вр ши у ни зу вре мен ских ин тер ва ла, 
те се мо же схва ти ти као осо би на не ког пој ма.

18 По јам но си лац осо би не мо же има ти озна ку жи во(-) ако сто ји у ме то ни миј ској ве зи са 
не ком осо бом или гру пом осо ба, од но сно ако има обе леж је са мо ак тив ност(+).

19 Де таљ ни је о син так сич ким и се ман тич ким ка рак те ри сти ка ма аку за ти ва пред ло шког 
(не ти пич ног) објек та ви де ти у: ПИПЕР и др. 2005: 202–205.

20 Ако но си лац осо би не има обе леж је жи во(-), при дев мо же има ти ви ше из ра же но „па сив-
но” зна че ње, а до пу на та да има зна че ње на ме не: На ме штај при ла го дљив сва кој про сто ри ји; 
Те ле фон при ла го дљив по тре ба ма ко ри сни ка. 
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1.2.3. Обје кат на па да уз при дев на ср тљив у фор ми аку за ти ва са пред-
ло гом НА.

Не ке ра се су ро ђе не да бу ду на ср тљи ви је од оста лих (нпр. до бер ман), не ки пси 
су об у че ни да бу ду на ро чи то на ср тљи ви на стран це али не и на сво је вла сни ке.

1.3.ОБјЕКАТКОГНИТИвНОГПРОцЕсА.При де ви ко ји ма се не кој осо би или 
осо ба ма при пи су је по зи ти ван или не га ти ван став од но сно ми шље ње до би-
ја ју до пу ну са зна че њем објек та ког ни тив ног про це са.21 У за ви сно сти од лек-
сич ке се ман ти ке при де ва и син так сич ко-се ман тич ког од но са ко ји се ус по ста-
вља у при дев ској син таг ми, до пу не, ко је мо гу би ти жи ва би ћа, пред мет ни 
и ап стракт ни пој мо ви или пак ак ци је, од но сно ре че нич ни са др жа ји, ре а ли-
зу ју се у раз ли чи тим па де жним фор ма ма и са раз ли чи тим се ман тич ким 
обе леж ји ма.

При су ство или од су ство обе леж ја ди рек тив но сти, усме ре но сти од ре-
ђу је основ ну раз ли ку ме ђу до пу на ма овог ти па. Та ко јед ну гру пу чи не оне 
ко ји ма се ис ка зу је по зна ва ње или раз у ме ва ње не ког са др жа ја, при че му је тај 
са др жај об у хва ћен ког ни тив ним про це сом. Ове до пу не као ре ле вант но обе-
леж је има ће об у хват ност, док обе леж је усме ре но сти ни је при сут но. У дру гој 
су гру пи до пу не ко ји ма се став или ми шље ње упу ћу ју пре ма не ком објек ту, 
а ре ле вант но је обе леж је усме ре но сти / ди рек тив но сти. 

1.3.1. Из дво ји ће мо нај пре об ли ке до пу на са обе леж јем об у хват но сти. 
• До пу на у об ли ку сло бод ног ге ни ти ва уз при де ве ти па све стан, не све

стан, ко јом је екс пли ци ран обје кат у це ло сти об у хва ћен ког ни тив ним 
про це сом.
Ни сам зна ла тач но за што то чи ним, а исто вре ме но би ла сам све сна сва ког 
де та ља. 

• До пу на у аку за ти ву са пред ло гом ЗА(уз при де ве ти па опре де љен, за ин
те ре со ван, при јем чив) са озна ком жи во(+/-).
Био ми је драг, али не то ли ко да бих остао за ин те ре со ван за ње га...

• Кон струк ци ја ин стру мен та ла са пред ло гом сА22 (уз при де ве ти па по мир
љив, са гла сан, спо ра зу ман) и пред ло шким из ра зом увЕЗИсА(уз при де ве 
ти па сум њи чав, су здр жан) са озна ком жи во(-).
У пот пу но сти сам са гла сан са сло бод ним из бо ром ко ји пред ла жу ак ти вист ки ње 
по кре та.
Ди рек тор про да је БМW-а сум њи чав у ве зи са Те сли ним Мо де лом 3 (https://
na slo vi.ne t)

• Ка да је до пу на у ло ка ти ву са пред ло гом О уз при де ве ти па уз др жан, 
оба ве штен, нео ба ве штен, спо ра зу ман, са гла сан, де но ти ра на си ту а ци ја 

21 Мо же се уо чи ти ана ло ги ја из ме ђу гла го ла ин те лек ту ал них и емо ци о нал них про це са 
и ста ња и њи хо вих об је кат ских до пу на, с јед не стра не, и при де ва истог зна че ња и њи хо вих 
до пу на, с дру ге стра не. О ти по ви ма објек та ви де ти и: АРсЕНИјЕвИћ 2012.

22 Кон струк ци ја ин стру мен та ла са пред ло гом сА у ова квом кон тек сту ре а ли зу је се у 
зна че њу објек та као јед ном од псе у до со ци ја тив них ти по ва зна че ња. О ка те го ри ји со ци ја тив-
но сти ви де ти у: ИвИћ 1954; ПИПЕР и др. 2005: 701–710. 
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под ра зу ме ва да но си лац ког ни тив ног про це са има по зи ти ван или не-
га ти ван став о са др жа ју пој ма, нај че шће ап стракт ног, или пак о рад њи 
ис ка за ној до пу ном.23 Исте се ман тич ко-син так сич ке осо би не има ју и 
до пу не у ло ка ти ву са пред ло гом у уз при дев са гла сан и у ге ни ти ву са 
пред ло шким из ра зом уПОГлЕдууз при де ве ти па уз др жан, скеп ти чан 
и сл.
... јер је је ди но ова зе мља до са да би ла уз др жа на о пи та њу про сле ђи ва ња кан-
ди да ту ре Ср би је за члан ство у Европ ској уни ји...
Иа ко су ана ли ти ча ри са гла сни у оце ни да је тр ка из ме ђу Бу ша и Го ра за са да 
„те сна”...
Ана ли ти ча ри су, ме ђу тим, скеп тич ни у по гле ду ско рог ко нач ног до го во ра са 
Па ри ским клу бом. 

1.3.2. Обје кат ког ни тив ног про це са са обе леж јем усме ре но сти или ди
рек тив но сти:

• До пу на у да ти ву, сло бод ном или бло ки ра ном пред ло гом ПРЕМА уз при-
де ве ти па кри ти чан, не по пу стљив, до сле дан, на кло њен, ко јом се упу ћу је 
по зи ти ван или не га ти ван став пре ма објек ту са обе леж јем жи во(+/-).
Би ла је бес по штед но кри тич на пре ма са мој се би.
Сло ве ни ја оста је до след на ста ву да ће Хр ват ска мо ра ти да по пу сти пред сло-
ве нач ким те ри то ри јал ним зах те ви ма... 

• До пу на у фор ми аку за ти ва са пред ло гом у24 уз при де ве ко ји ма је означено 
по зна ва ње или раз у ме ва ње не ког са др жа ја (на при мер: упу ћен, не у пу ћен, 
убе ђен, уве рен, си гу ран и сл.)
Иа ко, да кле, ни сам ни нај ма ње убе ђен у оправ да ност та квих од ли ко ва ња,...

• До пу на у аку за ти ву са пред ло гом НА (уз при де ве ти па кон цен три сан, 
усред сре ђен, при јем чив) са озна ком жи во(+/-).
Чак и док је во зи ла, ми сли су јој и да ље би ле усред сре ђе не на кључ ко ји се 
са да на ла зио у џе пу.

1.4.ОБјЕКАТсАЗНАчЕњЕМПАРТИТИвНОсТИ.Спе ци фич но об је кат ско зна че-
ње има ју до пу не ко ји ма се екс пли ци ра са др жај при де ва ко ји у ин хе рент ној 
лек сич кој се ман ти ци има ју се ман тич ку ком по нен ту пар ти тив но сти и кван ти-
фи ка ци је. Из ме ђу пој ма у су бје кат ској функ ци ји и пој ма у по зи ци ји до пу не 
пре ко пре ди ка ци је се ус по ста вља од нос део-це ли на. У се ман тич кој ба зи ових 
ре че нич них струк ту ра мо же се ре кон стру и са ти гла гол ски пре ди кат ко ји је 
мо ди фи ко ван с об зи ром на мо ме нат ко ли чи не: пла ни на је бо га та во дом → 
пла ни на има мно го во де, или је ком по нен та кван ти фи ка ци је већ са др жа на 
у гла гол ској лек се ми: руд ник је си ро ма шан угљем / у угљу → руд ник не оби
лу је угљем / у угљу. Об је кат ске до пу не овог ти па мо гу се у за ви сно сти од 

23 Та тја на Ба ти стић је упо тре бу ове ло ка тив не кон струк ци је уз гла го ле по де ли ла у две 
гру пе, пр ву ко ју чи не кон струк ци је ре пре зен ти ре че ни ца, и дру гу ко ју чи не ло ка тив не кон струк-
ци је у функ ци ји пред ло шког објек та на ко ме је ло ци ра на гла гол ска рад ња (batIStIć 1972: 36).

24 О ра зли ци из ме ђу објек та ис ка за ног аку за тив ним кон струк ци ја ма са пред ло зи ма у и 
НА пи са ла је Вла ди сла ва Ру жић (2006: 236).
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рек циј ског по тен ци ја ла са мих при де ва екс пли ци ра ти у раз ли чи тим об ли-
ци ма, а при том и су бје кат ски ре фе рент и ре фе рент у по зи ци ји до пу не мо гу 
има ти озна ку жи во(+) и жи во(-).

• До пу на у об ли ку сло бод ног ге ни ти ва из при дев пун.
Тај млад чо век је пун ре флек си ја, и ка квих, за ње го ве го ди не! 
То је био не ки туђ град пун све та.
То је да нас је дан ис про ва љи ван по друм пун ко ро ва и кр ша од ци гли... 

• До пу на у об ли ку сло бод ног ин стру мен та ла уз при де ве ти па бо гат, си
ро ма шан, за си ћен, из о би лан, кр цат.
… по сле свих ових ре чи још хо ће да це ни пра вич ност кад сва ко ко је бо гат 
би ло ду хом или имет ком… 
Пу те ви ко ји су ишли од тр га би ли су кр ца ти љу ди ма.
Мо де ран на чин ис хра не је си ро ма шан маг не зи ју мом. 

• До пу на у об ли ку ло ка ти ва са пред ло гом у уз при де ве си ро ма шан, оску
дан.
Њен ни ски глас био је по тмуо и си ро ма шан у пре ли ви ма.

2. дОПуНЕсАЗНАчЕњЕМдРуГОГучЕсНИКАуРЕлАцИјИ.При ро да од но са уну-
тар при дев ске син таг ме усло ви ла је из два ја ње овог се ман тич ког ти па до пу-
не иа ко се као са мо стал но, за себ но зна че ње не по ја вљу је у на шим ре цент ним 
гра ма ти ка ма и сту ди ја ма ве за ним за син так су и се ман ти ку па де жа. Дру ги 
уче сник у ре ла ци ји или дру ги пар ти ци пант мо же има ти раз ли чи те се ман-
тич ке уло ге у за ви сно сти од се ман ти ке и ва лент но сти при де ва. Ре ле вант но 
обе леж је у том сми слу је сте ре ци проч ност бу ду ћи да ње го во при су ство у 
ус по ста вље ној ре ла ци ји им пли ци ра јед на ке се ман тич ке уло ге пр вог уче сни-
ка у ре ла ци ји у по зи ци ји су бјек та ре че ни це и дру гог уче сни ка у по зи ци ји 
до пу не при де ва. 

2.1. НОсИлАцјЕдНАКОсТИ. Пр ви но си лац јед на ко сти на ла зи се у по зи ци ји 
гра ма тич ког су бјек та у но ми на ти ву, док је по јам са ко јим се ус по ста вља јед-
на кост у функ ци ји до пу не. Оба пој ма има ју исто псе у до а ген тив но зна че ње: 
но си лац јед на ко сти, и при том мо ра ју има ти или озна ку жи во(+) или оба 
пој ма има ју обе леж је жи во(-). 

До пу не са овим зна че њем по пра ви лу су у об ли ку сло бод ног да ти ва 
или у ин стру мен та лу са пред ло гом сА. Ва жно је на по ме ну ти да го то во сви 
при де ви из ове се ман тич ке кла се (при де ви ти па екви ва лен тан, иден ти чан, 
јед нак, ко ре спо ден тан, ра ван и сл.) до би ја ју до пу не у обе па де жне фор ме 
иа ко се да тив и ин стру мен тал пре ма се ман тич ким обе леж ји ма и по ло жа јем 
у па де жном си сте му срп ског је зи ка бит но раз ли ку ју. У слу ча ју ком пле мен та-
ци је при де ва са зна че њем јед на ко сти у том по гле ду ре ле вант но је обе леж је 
ди рек тив но сти / усме ре но сти ко је по се ду је са мо да тив. Мо гу ће је пак да 
праг ма тич ки па ра ме три ути чу на по ја ву јед не или дру ге фор ме. Ако се при-
ли ком ус по ста вља ња јед на ко сти по јам у по зи ци ји су бјек та схва та у хи је рар-
хиј ском сми слу „ни жим”, при ус по ста вља њу јед на ко сти као ре ле вант на 
праг ма тич ка ком по нен та ис по ља ва се „же ља за рав но прав но шћу” у не ком 
сми слу ко ја се усме ра ва пре ма дру гом уче сни ку у ре ла ци ји у об ли ку да ти ва, 
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док, с дру ге стра не, ин стру мен тал са пред ло гом сА у овом кон тек сту им пли-
ци ра рав но пра ван „парт нер ски” од нос уче сни ка у ре ла ци ји.25 

Не ма ме ста сум њи да би био по што ва ња до стој на лич ност, су де ћи по буј но сти 
ма ште, ра ван Ан ге лу Си ле зи ју.
Сма трао сам да је ка пи тен ра ван са оста ли ма и да на те ре ну не тре ба да де-
лу је на ред бо дав но… 

При дев кон ку рен тан упо тре бљен као при дев ко јим се ис ка зу је јед на-
кост мо же би ти до пу њен и кон струк ци јом у аку за ти ву са пред ло шким изра-
зом уОдНОсуНА.

… сма тра да су, пре све га, ов да шње ка мат не сто пе кон ку рент не у од но су на 
зе мље из окру же ња.

Као по се бан тип јед на ко сти из два ја се од нос слич но сти бу ду ћи да не 
под ра зу ме ва ус по ста вља ње ре ци проч но сти из ме ђу два уче сни ка у ре ла ци ји. 
Из ме ђу пој ма у по зи ци ји до пу не и пој ма у по зи ци ји су бјек та ре ла ци ја се успо-
ста вља са мо на осно ву не ких осо би на ко је су ка рак те ри стич не за по јам у по-
зи ци ји до пу не и тај се по јам до жи вља ва као „ви ши“, сво је вр стан мо дел ко јем 
се те жи. Због при су ства обе леж ја усме ре но сти уз при де ве са зна че њем слич-
но сти ве зу је се пр вен стве но до пу на у да ти ву (при де ви ти па бли зак, на ли чан, 
по до бан, сли чан, сро дан). При де ви сли чан и сро дан мо гу би ти до пу ње ни 
кон струк ци јом у ин стру мен та лу са пред ло гом сА, али знат но ре ђе и то у 
истом праг ма тич ком кон тек сту као што је био слу чај код при де ва са зна че-
њем јед на ко сти. 

Са др ве та ко је је из над мо је гла ве ши ри ло кро шњу убрах је дан кру пан плод 
сли чан ја бу ци...
За то Акре ди та ци о на ко ми си ја и зах те ва да сва ки наш сту диј ски про грам буде 
сли чан са нај ма ње три сту диј ска про гра ма у све ту... 

2.2. НОсИлАцНЕјЕдНАКОсТИИлИсуПРОТНОсТИ.Ре ци проч ни од нос не јед-
на ко сти или су прот но сти ус по ста вља се из ме ђу пој мо ва ко ји мо ра ју има ти 
исту озна ку жи во(+) или жи во(-), при че му се по јам у по зи ци ји до пу не уз при-
де ве ти па про ти ван, обр нут, су про тан, опре чан, од ре ђу је као дру ги но си лац 
не јед на ко сти или су прот но сти. До пу не има ју исте син так сич ко-се ман тич-
ке ка рак те ри сти ке као оне ко је се ве зу ју уз при де ве са зна че њем јед на ко сти. 
Ра ди се, да кле, о до пу на ма у об ли ку сло бод ног да ти ва или ин стру мен та ла 
са пред ло гом сА. 

…сва ка др жа ва чла ни ца чи је је на ци о нал но за ко но дав ство не по ду дар но са пред
ло же ном из ме ном мо же, у ро ку од де ве де сет да на од да на ка да то са оп шти, …
Ток те књи жев не фан та зи је пот пу но је су про тан бор хе сов ском фан та стич ном 
све ту. 

Ипак, спе ци фич ност са ме ре ла ци је ко ја им пли ци ра не ку вр сту уда ља ва-
ња би ва мар ки ра на до пу ном у об ли ку ге ни ти ва са пред ло гом Од(уз при де ве 

25 У Син так си са вре ме но га срп ског је зи ка до пу на овог ти па у да ти ву по сма тра се у окви ру 
су бје кат ског зна че ња (ПИПЕР и др. 2005: 181), а до пу на у ин стру мен та лу бло ки ра на пред ло гом 
сА има ста тус до пу не као со ци ја тив ни ин стру мен тал не по сред ног ти па, тзв. „ин стру мен тал 
парт нер ства” (ПИПЕР и др. 2005: 267).
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ти па раз ли чит, дру га чи ји) ко ја има обе леж је абла тив но сти. Мо гу ће је, при 
том, да до пу на бу де у фор ми аку за ти ва са пред ло шким из ра зом уОдНОсуНА 
уко ли ко је се ман тич ка ком по нен та абла тив но сти део лек сич ке се ман ти ке 
са мог при де ва, као што је то слу чај код при де ва ти па кон тра ран, раз ли чит. 

Али ре зул тат ко ји се по сти же са свим је су про тан од оног код Аме ри ка на ца 
Али, ако се из у зму ове слич но сти, но ви филм је пот пу но раз ли чит у од но су 
на ори ги нал.

2.3. лОКАлИЗАТОР.Од ре ђе ним при дев ским лек се ма ма мо же се из ме ђу 
објек та ло ка ли за ци је и ло ка ли за то ра ус по ста ви ти ре ла ци ја са обе леж јем 
ста тич ке ре ци проч но сти, ко ја им пли ци ра да оба пар ти ци пан та на исти 
на чин уче ству ју у кон сти ту и са њу да тог од но са (ПИПЕР 1986: 11). Обје кат 
ло ка ли за ци је при том за у зи ма по зи ци ју су бјек та ре че ни це, а ло ка ли за тор је 
у функ ци ји до пу не при де ва. 

• Основ ни об лик до пу не је сте сло бод ни да тив са обе леж јем ста тич ке 
усме ре но сти, ди рек тив но сти. Лек сич ка се ман ти ка при де ва ти па на
поре дан, па ра ле лан, си ме три чан, укљу чу је при су ство до дат ног се ман-
тич ког обе леж ја ста тич ке ре ци проч но сти и исто вре ме но мар ки ра оба 
уче сни ка у ре ла ци ји као пој мо ве са обе леж јем жи во(-). 
... тре ба ло је да по сту пак бу де обр ну то си ме три чан оно ме ко јим би се по слу-
жи ла на у ка...

• Сло бод ни да тив уз при де ве овог ти па мо гу ће је за ме ни ти аку за ти вом 
са пред ло шком кон струк ци јом уОдНОсуНАбу ду ћи да и она као ре ле вант-
но обе леж је има усме ре ност, ди рек тив ност. 
Ипак се у на шим раз го во ри ма по не кад ја вља ла ми сао да свет у це ли ни, да кле, 
ко смос, не мо ра би ти си ме три чан у од но су на опе ра ци је под ко ји ма при род ни 
за ко ни оста ју не про ме ње ни.

• Ако је до пу на кон струк ци ја ин стру мен та ла са пред ло гом сА, обе леж је 
усме ре но сти из о ста је, чи ме се у пр ви план ста вља рав но пра ван од нос 
уче сни ка у ре ла ци ји.
Осно ва па ла те је си ме трич на са сре ди шњим кор пу сом и два боч на кри ла.

• Ка да уче сни ци у овој вр сти про стор ног од но са, озна че ној при де ви ма 
ти па при пи јен и при љу бљен, има ју обе леж је жи во(+), ло ка ли за тор је 
ис ка зан до пу ном у об ли ку аку за ти ва са пред ло гом уЗ.
То је ово исто осе ћа ње што је са да про жи ма до ср жи док де те си са на ње ним 
гру ди ма при пи је но уз њу...

2.3.1. Про стор ни од нос без обе леж ја ре ци проч но сти под ра зу ме ва сме-
шта ње у про стор објек та ло ка ли за ци је са обе леж јем жи во(+/-), ко ји у ре че-
ни ци има су бје кат ску функ ци ју, док је по да так о ло ка ли за то ру са озна ком 
жи во(-), од но сно о ори јен ти ру у од но су на ко ји се од ре ђу је по ло жај објек та 
ло ка ли за ци је, екс пли ци ран као до пу на при де ву. Вр ста про стор ног од но са и 
екс пли ка ци ја раз ли чи тих син так сич ких об ли ка и се ман тич ких ка рак те ри-
сти ка до пу на усло вље на је лек сич ком се ман ти ком при де ва. 



86 НА ТА ША КИШ

• При де ви ти па вер ти ка лан, хо ри зон та лан, до би ја ју до пу ну у аку за ти ву 
са пред ло шким из ра зом уОдНОсуНАса зна че њем по сред не про стор не 
ло ка ли за ци је.
Гор ња да ска се пра ви од смр че ко ја има ми ли ме тар ске го до ве и они стро го 
мо ра ју да бу ду вер ти кал ни у од но су на до њу да ску.

• Кон струк ци јом аку за ти ва са пред ло гом уЗекс пли ци ра се ло ка ли за тор 
ус по ста вље ног про стор ног од но са ис ка за ног при де ви ма при пи јен и 
при љу бљен.26Ло ка ли за тор та да има зна че ње по сред не про стор не ло ка-
ли за ци је са обе леж јем по сред не про стор не уда ље но сти ти па прок си-
мал ност (не по сред на бли зи на) (ПИПЕР и др. 2005: 216).
Фа брис оста не по ми чан и не ди шу ћи; ста јао је при пи јен уз огром не ре шет ке 
сво га про зо ра.

• При де ви ти па фун ди ран, за сно ван27 до би ја ју до пу ну у ло ка ти ву са пред-
ло зи ма НАи у са зна че њем не по сред не про стор не ло ка ли за ци је. 
Ко нач но ми шље ње ис тра жне ко ми си је ће би ти за сно ва но на при хва ће ним 
на уч ним прин ци пи ма.
… са ста вље на је од три бло ка чи ји су те ме љи са мо стал ни, али спо је ни гре да-
ма, и, ка ко се то ка же, фун ди ра ни у сло ју ле са …

• До пу на у об ли ку ге ни ти ва са пред ло гом Од и при мар ним обе леж јем 
абла тив но сти уз при де ве ти па да лек, не раз дво јан, не рас ки див, уда љен 
и сл. има зна че ње уда ља ва ња, одва ја ња или из два ја ња у фи зич ком или 
у пси хич ком, емо тив ном сми слу. По пра ви лу оба уче сни ка у ре ла ци ји 
има ју обе леж је жи во(-), ме ђу тим, ако се не ка осо ба при де ви ма оту ђен 
и сло бо дан до во ди у ову вр сту од но са са дру гим пој мом, он да он мо же 
има ти и обе леж је жи во(+) и обе леж је жи во(-). 
Уко ли ко је бул бус 2 цм уда љен од ру ба по ља до би је 10-20 Р. (https://bo oks.
go o gle.rs /)
… под вла чи ра за ра ју ће ефек те осман ске оку па ци је Угар ске, сма тра ју ћи их 
не раз дво ји вим од тур ског осва ја ња уоп ште.
… мо дер ни чо век оту ђен од дру штва и сво је пра ве при ро де… (https://bo oks.
go o gle.rs /)
Ра ни је је он био оту ђен од Бо га,… (https://bo oks.go o gle.rs /)

2.4. НОсИлАцдРушТвЕНОГИлИНЕКОГдРуГОГТИПАОдНОсА.При дев ским лек-
се ма ма ти па бли зак, ин ти ман, ком пле мен та ран, не раз дво јан, не спо јив, мо же 
би ти ис ка зан не по сред ни со ци ја тив ни од нос28 ти па парт нер ства ко ји је у 
за ви сно сти од лек сич ке се ман ти ке при де ва од ре ђен пре ма ква ли те ту или пак 
ин тен зи те ту. 

26 Овај од нос ус по ста вља се из ме ђу пој мо ва са обе леж јем жи во(-). Уко ли ко уче сни ци у 
ре ла ци ји има ју озна ку жи во(+), оства ру је се уза јам ни, ре ци проч ни од нос, те до пу на при па да 
ло ка ли за то ру су бје кат ског ти па.

27 Ови при де ви за јед но са сво јим до пу на ма мо гу обра зо ва ти про стор не ме та фо ре са 
зна че њем „на ла зи ти се на до бро по ста вље ном те ме љу или осно ви”.

28 О зна че њу со ци ја тив но сти ви де ти у: ИвИћ 1954: 164–194; ПИПЕР и др. 2005: 264–271; ПИПЕР 
и др. 2005: 701–706.
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•	Ка ко де но ти ра на си ту а ци ја под ра зу ме ва рав но пра ван од нос пар ти ци па-
на та са обе леж јем жи во(+/-) и при су ство обе леж ја ре ци проч но сти, као 
про то пи пич ни об лик до пу не по ја вљу је се ин стру мен тал са пред ло гом сА. 
Је дан све док, ко ји је не ка да био бли зак са осу ђе ни ма, из ја вио је то ком су ђе ња...
И док је рас пра ва о то ме да ли су ове пре вен тив не ме ре ин ком па ти бил не са 
ме ђу на род ним ди пло мат ским пра вом још увек у то ку,...

•	До пу на мо же би ти и у об ли ку сло бод ног да ти ва (уз при де ве ти па бли зак, 
ком па ти би лан, ко ре ла ти ван, са од но сан), али у том слу ча ју при мар но 
по ста је обе леж је ста тич ке ди рек тив но сти ко је не укљу чу је обе леж је 
ре ци проч но сти. Овај об лик до пу не под ра зу ме ва да се дру ги уче сник у 
ре ла ци ји вред ну је као „хи је рар хиј ски ви ши“, над ре ђен у не ком сми слу. 
Ипак, ре ци проч ност мо же би ти при сут на, али то за ви си пр вен стве но од 
праг ма тич ког кон тек ста,29 док је код при де ва ти па са од но сан то усло вље-
но лек сич ком се ман ти ком при де ва. 
... у то вре ме још био бли зак са ге не ра лом Џун ков ским, ко ји је пак био још увек 
бли зак тај ној по ли ци ји...
… под усло вом да се из гра ди са вре ме на ин фра струк ту ра и по слов ни ам би јент 
ком па ти би лан европ ским стан дар ди ма…
Лик, као та кав, са од но сан је пр во ли ку и њи ме се све ти. (https://po sla ni ca.we ebly.
co m/iko ne.html)

•	Аку за тив са пред ло шким из ра зом уОдНОсуНАмо же се по ја ви ти као 
ал тер на тив на фор ма да ти ву бу ду ћи да обе струк ту ре има ју обе леж је 
ди рек тив но сти. 
Што се ти че при зна ња ко је је и сам по нео, ка же да је то не што ве ли ко и не у по-
ре ди во у од но су на сва до са да шња по је ди нач на и клуп ска при зна ња, по себ но 
за не ко га ко ме спорт зна чи жи вот.

2.4.1. При де ви ма ис ка зан дру штве ни по ло жај или не ки со ци јал но-пси-
хо ло шки од нос ко ји под ра зу ме ва по сто ја ње хи је рар хи за ци је уче сни ка ти па 
над ре ђе ност/под ре ђе ност, од ре ђу је пер спек ти ви за ци ју ре че ни це у ко јој пар-
ти ци пан ти за у зи ма ју по зи ци ју су бјек та и до пу не пре ди ка ту. До пу на има 
при мар но зна че ње ло ка ли за то ра, од но сно у овом кон тек сту, зна че ње дру гог 
но си о ца со ци јал ног од но са, али сâм ме ђу соб ни од нос уче сни ка (над ре ђе ни/
под ре ђе ни) за ви си пр вен стве но од лек сич ке се ман ти ке при де ва. При мар но 
се ман тич ко обе леж је је сте усме ре ност/ди рек тив ност, те је оту да дру ги 
пар ти ци пант ис ка зан па де жним фор ма ма ко је то обе леж је има ју, при че му 
оба уче сни ка мо ра ју има ти или обе леж је жи во(+) или жи во(-). 

• До пу на у об ли ку сло бод ног да ти ва уз при де ве ти па над ре ђен, под ло жан, 
под ре ђен.
Два чи нов ни ка ну жно ис хо де из тре ћег ко ји им је над ре ђен, и сто је с ње го ве 
ле ве и де сне стра не. 

29 У при ме ри ма ко ји сле де праг ма тич ки кон текст ука зу је на уза јам ност од но са бли ско сти: 
Док те гле да осе тиш да ти је бли ска а и да си ти њој бли зак; Био сам у Бу хен вал ду, и слу шао 
Че хе ко је сам упо знао у иле гал ној ор га ни за ци ји по кре та от по ра. Је дан од њих, Јир жи Зак, био ми 
је ве о ма бли зак. 
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… пло ве ће ди за ли це и оста ла пло ви ла код ко јих је пло вид ба под ре ђе на њи хо вој 
глав ној функ ци ји…

• До пу на у об ли ку аку за ти ва са пред ло шким из ра зом уОдНОсуНАуз при-
де ве ти па над мо ћан, су пер и о ран, ин фе ри о ран.
Ерић је са мо у по чет ном се ту би ла ин фе ри ор на у од но су на аме рич ку вр шња
ки њу, да би у на став ку ме ча пре о кре ну ла ре зул тат.

• До пу на у ин стру мен та лу са пред ло гом НАд уз при де ве ти па над мо ћан, 
су пер и о ран.
Ње го ва вој нич ка ге ни јал ност за сни ва ла се и на ши ро кој кул ту ри по че му је 
био су пер и о ран над дру гим вла да ри ма тог вре ме на.

2.5. НОсИлАцОсОБИНЕ. Пар ти ци пан ти ко ји се до во де у ре ла ци ју по мо ћу 
при де ва ти па ка рак те ри сти чан, спе ци фи чан, осо бен, свој ствен, не свој ствен, 
пред ста вља ју но си о ца осо би не, ко ји мо же би ти жи во би ће, кон крет ни пред-
мет, про цес или рад ња, и осо би ну схва ће ну као ка рак те ри стич ну по је ди ност 
чи јим се из два ја њем ка рак те ри ше но си лац осо би не. Рас по ред пар ти ци па на-
та, од но сно пер спек ти ви за ци ја ре че ни це мар ки ра на је лек сич ком се ман ти ком 
при де ва, та ко да се у по зи ци ји су бјек та на ла зи по да так о ка рак те ри стич ној 
по је ди но сти, док се до пу ном при де ва са обе леж јем об у хват но сти екс пли-
ци ра по да так о но си о цу осо би не. 

• Про то ти пич ни об лик до пу не са зна че њем но си о ца осо би не је сте аку за тив 
са пред ло гом ЗА. Ме ђу тим, при де ви ти па свој ствен, осо бен, не свој ствен, 
као ал тер на тив ни об лик до пу не мо гу до би ти и сло бод ни да тив уко ли ко 
је при мар но обе леж је усме ре ност, од но сно ди рек тив ност.
У је зи ку је оте ло тво ре на пред ста ва све та спе ци фич на за на род ко ји се слу жи 
од ре ђе ним је зи ком. 
… лич но сма трам да по чет ке ен гле ске ин ду стриј ске ре во лу ци је по др жа ва раст 
осо бен за Ста ри по ре дак.
… ге га ју ћи се и љу ља ју ћи се, из во дио је оне на ро чи те по кре те ко ји су свој стве-
ни ње го вом ро ду. 

3. До пу не екс пли ка тив ног ти па
3.1. РАдњАМОдИфИКОвАНАуПРАвНИМПРИдЕвОМ.У ве ли ком бро ју слу ча је ва 

при дев ске лек се ме има ју функ ци ју ква ли фи ка то ра ре че нич ног са др жа ја иска-
за ног до пу ном у ви ду кла у зе или пак но ми на ли зо ва не струк ту ре. Иа ко је на ша 
па жња усме ре на пр вен стве но ка син так сич ким и се ман тич ким ка рак те ри стика-
ма до пу на, кла си фи ка ци ју до пу на из вр ши ће мо пре ма се ман тич ким ка рак те-
ри сти ка ма при де ва, од но сно пре ма на чи ну на ко ји ква ли фи ку ју да ти са др жај. 

3.1.1. дОПуНЕПРИдЕвИМАсАЗНАчЕњЕМдЕОНТИчКЕМОдАлНОсТИ.30 До пу ном 
се екс пли ци ра рад ња ко ју је не ка осо ба или не ке осо бе оба ве зна да из вр ши. 
Са ма рад ња је схва ће на као ма ње или ви ше оба ве зу ју ћа, што је усло вље но 
сте пе ном спо ља шње при ну де. 

30 О ка те го ри ји мо дал но сти ви де ти у: ПИПЕР и др. 2005: 637–649; ZvekIćdušanovIć 2011; 
2019; КИш 2017; 2018; 2019. 
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У са вре ме ном срп ском је зи ку не ко ли ко је при де ва ко ји ма се на овај на чин 
ква ли фи ку је си ту а ци ја, од но сно рад ња, ис ка за на до пун ском кла у зом, инфи-
ни ти вом (ду жан,31 оба ве зан, по зван, упу ћен) или пак де вер ба тив ном имени-
цом у аку за ти ву са пред ло зи ма НА (уз при де ве оба ве зан и упу ћен). 

По при је му пред ло га за из вр ше ње од лу ке ко јом је из вр шни ду жник оба ве зан 
на ис пу ње ње не нов ча не оба ве зе.

3.1.2. дОПуНЕПРИдЕвИМАсАЗНАчЕњЕМОПТАТИвНЕМОдАлНОсТИ.Овај тип 
мо дал не ква ли фи ка ци је упу ћу је на по сто ја ње или не по сто ја ње же ље, во ље 
да се из вр ши не ка рад ња. 

• Нај че шћи об лик до пу не је сте кон струк ци ја аку за ти ва са пред ло гом ЗА 
уз при де ве ти па оран, за ин те ре со ван, не во љан, опре де љен, од но сно са 
пред ло гом НА уз при де ве ти па не спре ман, при пра ван, го тов, спре ман.32

Де нис Ше фик та ко ђе ни је био оран за при чу.
Пе тар је знао да је то по у здан знак да се у Гри го ри ју ку ва и да је го тов на сва ку 
лу дост.

• Гру па при де ва са зна че њем оп та тив не мо дал но сти (же љан, жу дан, гла
дан, же дан, не за сит, сит) би ва до пу ње на де вер ба тив ном име ни цом у 
ге ни ти ву или пак пра вом име ни цом у ге ни ти ву у зна че њу објек та жеље 
са обе леж јем пар ти тив но сти.
Увек су жељ ни раз го во ра о тој те ми.
А та кви ће љу ди – на ста вих ја – као и они у оли гар хи ји би ти жељ ни нов ца. 
Ђа ци су би ли жељ ни сво га учи те ља сва ко га да на.

• Ка да је у од но су при де ва и ком пле мен та при сут но обе леж је абла тив но
сти, до пу на је ре а ли зу је у об ли ку ге ни ти ва са пред ло гом Од.
Мој тим и ја смо уз др жа ни од би ло ка квих из ја ва ова кве вр сте.

• На су прот то ме, при де ви склон и не склон у свом се ман тич ком са др жа ју 
има ју обе леж је ди рек тив но сти, те сто га ве зу ју до пу не у фор ми сло бод-
ног да ти ва.33 

31 При дев ду жан пре ма основ ном зна че њу при па да кла си при де ва са зна че њем де он тич ке 
мо дал но сти (1. а. ко ји има ду жност, оба ве зу, б. ко ји је при мо ран, при ну ђен, оба ве зан [наведе-
но пре ма Реч ни ку срп ско хр ват ско га књи жев ног је зи ка (1967–1976)]) и та да ре ги ра до пун ску 
кла у зу или ин фи ни тив. У свом дру гом зна че њу (2. ко ји има ду га, ко ји је оба ве зан пла ти ти, 
вра ти ти дуг) овај при дев је у се ман тич кој и де ри ва ци о ној ве зи са гла го лом ду го ва ти, при том 
и гла гол и при дев има ју исти рек циј ски по тен ци јал – уз се бе ве зу ју две об је кат ске до пу не, 
ин ди рект ни обје кат у да ти ву и ди рект ни обје кат у аку за ти ву (б и о  с а м  д у  ж а н  / д у  г у  ј е м 
не ко ме не што). До пу на у аку за ти ву са мо је им пли ци ра на ако се ра ди о нов цу, или се, уко ли ко 
је у пи та њу не ка вр ста оба ве зе, екс пли ци ра сен тен ци јал ном фор мом, од но сно но ми на ли зо ва-
ном струк ту ром: Остао сам му ду жан за не ка га ле бо ва ја ја; Ко је ко ме ду жан из ви ње ње / да се 
из ви ни? (https://www.ne delj nik.rs ).

32 Уз при де ве не спре ман, при пра ван, спре ман ве зу ју се обе пред ло шке кон струк ци је. 
33 У кор пу су су уо че ни при ме ри до пу не у фор ми да ти ва са пред ло гом КА ко је се мо гу 

од ре ди ти као суп стан дард не: ... у Ср би ји до са да ни је ра ђе но ис тра жи ва ње о то ме ко ли ко су 
љу ди ко ји зло ста вља ју жи во ти ње скло ни ка зло ста вља њу љу ди. Мо гу ће је да се пред лог по-
ја вљу је по ана ло ги ји са фор мом до пу не де а дјек тив них име ни ца скло ност и не скло ност: 
Пи тао се да ли је Ти бин га ње го ва скло ност ка ра си па њу бо гат ства не ка ко ува ли ла у не во љу. 
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На дру гој стра ни, не склон во ђе њу по ли ти ке он ни је мо гао по ли тич ки осми сли-
ти про грам свог по кре та.
... у Ср би ји до са да ни је ра ђе но ис тра жи ва ње о то ме ко ли ко су љу ди ко ји зло-
ста вља ју жи во ти ње скло ни ка зло ста вља њу љу ди.

3.2. дОПуНЕсАЗНАчЕњЕМНОсИОцАКОРИсТИИшТЕТЕ.При де ви ти па ко ри
стан, до бар, здрав, ко бан, лош, по гу бан, ште тан, не у го дан, ко ји ма се не ком 
пред мет ном или ап стракт ном са др жа ју при пи су је осо би на ти па „ути ца ти 
(не)по вољ но на не ко га или не што” као до пу ну мо гу до би ти кон струк ци је 
аку за ти ва са пред ло зи ма ЗА и ПО ко ји ма се ис ка зу је но си лац ко ри сти, бе не фи-
ци јент, и но си лац ште те, ин ко мо дент, ко ји мо гу има ти обе леж је жи во(+/-). 
Иа ко су ове кон струк ци је си но ним не, пред лог ЗА че шће се сре ће ако се ра ди 
о бе не фи ци јент ној си ту а ци ји, пред лог ПО је, с дру ге стра не, фре квент ни ји у 
ин ко мо дент ној си ту а ци ји (ПИПЕР и др. 2005: 211). 

Бо ра вак на овој пла ни ни је за то ви ше стру ко ко ри стан за све бо ле сни ке, чак и 
за оне ко ји се при пре ма ју за опе ра ци ју.34 
… гло ба ли за ци ја не у ми тан свет ски про цес ко ји је сто га не са мо не за у ста вљив 
не го у крај њем ис хо ди шту и ко ри стан по жи те ље ове је ди не пла не те ко ја нам 
сто ји на рас по ла га њу. 
По зна то је да су га зи ра на пи ћа штет на по здра вље.

• Са мо по из у зет ку, као до пу на при де ву ко ри стан, по јам са зна че њем 
но си о ца ко ри сти ис ка зан је сло бод ним да ти вом.
Од у стао је од свог ро ма неск ног пр вен ца и ре шио да јед ном у жи во ту бу де 
прак ти чан, од но сно ко ри стан се би и сво јој по ро ди ци. 

3.3.дОПуНЕсАЗНАчЕњЕМНАМЕНЕ.Као по се бан се ман тич ки под тип из два-
ја мо до пу не са зна че њем на ме не.35 Но си лац осо би не ис ка за не при де вом је сте 
не ки пред мет ни или ап стракт ни по јам36 чи је се осо би не вред ну ју по зи тив но 
или не га тив но што га чи ни по дог ним за од ре ђе ну на ме ну, од но сно упо тре бу 
у не кој си ту а ци ји, до ме ну жи во та, ак ци ји екс пли ци ра ној до пу ном при де ва. 
До пун ска кон струк ци ја им пли ци ра ре че нич ни са др жај, те се по пра ви лу 
гра ди од но ми на ли зо ва них струк ту ра или пра вих име ни ца са обе леж јем 
жи во(+/-) упо тре бље них као кон ден за то ри ре че нич ног са др жа ја. 

• Про то ти пич на фор ма до пу не овог ти па је сте кон струк ци ја аку за ти ва 
са пред ло гом ЗА ко ја се ве зу је уз при де ве као што су: аде ква тан, зго дан, 
по го дан, по тре бан, при кла дан, за хва лан, лош, не зго дан и сл.
Књи га се за вр ша ва још јед ним кли ше ом згод ним за под смех. 

34 Уко ли ко до пу на при де ви ма ти па до бар, ко ри стан и сл. им пли ци ра ре че нич ни са др жај, 
он да је до пу ном ис ка за на на ме на пој ма но си о ца осо би не са озна ком жи во(-): Ру зма рин је вео ма 
ко ри стан за по бољ ша ње ви да [→ Ру зма рин је ве о ма ко ри стан да се љу ди ма по бољ ша вид].

35 О зна че њу на ме не ви де ти у: сТЕвАНОвИћ 1961; КОвАчЕвИћ 1989; 1992; АРсЕНИјЕвИћ 2003; 
ПИПЕР и др. 2005.

36 Уко ли ко но си лац осо би не има обе леж је жи во(+), зна че ње ис ка за и са ме до пу не се ме ња, 
те та да го во ри мо о ин тен ци о нал ном зна че њу – не ка осо ба се оце њу је као по год на или не по год-
на пре ма сво јим осо би на ма за оства ре ње од ре ђе ног ци ља или на ме ре: Пе ра је по го дан за рад у 
сме на ма; Швај ца рац је сма трао да овај чо век ни ка ко ни је по го дан за ме не [→ овај чо век ни је 
по го дан да ја са ра ђу јем са њим].
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Пред ста ви ли смо „ла ган” при ступ ло ка ли за ци ји ко ји је по го дан за ма ле је зи ке 
[≈ при ступ је по го дан да га при ме ни мо на ма ле језике].
Ми сли су му или не су ви сле или не при клад не за де цу и омла ди ну. [≈ ми сли су 
му не при клад не да их чу ју де ца и омладина]37

• При де ви ти па не при ли чан, по го дан, при кла дан, при ме рен као ал тер на-
тив ни об лик до пу не са зна че њем на ме не мо гу до би ти и сло бод ни да тив 
по ред аку за ти ва са пред ло гом ЗА. 
... на ви кли смо да по ро дич но зи му је мо у не ком од та мо шњих ски цен та ра који 
су ве о ма ор га ни зо ва ни и при клад ни на шем бу џе ту.

• Као до пу на при де ву де ло тво ран мо же се по ја ви ти кон струк ци ја ге ни-
ти ва име ни це са обе леж јем жи во(+) и пред ло гом КОд ко ја је се ман тич ки 
екви ва лент на аку за тив ној кон струк ци ји са зна че њем на ме не.
Ди у ре ти ци су по себ но де ло твор ни код ср ча них бо ле сни ка [за ср ча не бо ле си ке 
/ да их узи ма ју ср ча ни болесници] јер код њих убла жа ва ју по ја ву оте клих згло-
бо ва и за ди ха но сти. 
3.4. дОПуНЕсАЗНАчЕњЕМНАчИНАвРшЕњАРАдњЕИлИКвАНТИфИКАцИјЕРАдњЕ.

Од ре ђе ни при де ви ко ји ма се не ком пред мет ном или ап стракт ном пој му при-
пи су је осо би на екви ва лент на гла гол ској рад њи мо гу ре ги ра ти до пу не ко ји ма 
се кон кре ти зу ју се ман тич ки са др жа ји у ве зи са окол но сти ма под ко ји ма се 
им пли ци ра на рад ња вр ши. Та ко се екс пли ци ра на чин вр ше ња рад ње ис ка за-
не при де ви ма ти па де љив, не ра ста вљив, сред ство ти па омо гу ћи вач уз при дев 
де љив, или се им пли ци ра на рад ња ис ка за на при де ви ма не сво дљив и сво дљив 
кван ти фи ку је у сми слу ли ми та тив но сти,38 огра ни ча ва ња на не ку ме ру.

• Основ ни об лик до пу не је сте аку за тив са пред ло гом НА.
Ево и јед ног леп шег при ме ра ко ји го во ри о то ме ко ли ко је је зик не сво дљив на 
јед но зна че ње и јед ну по ру ку.

• При дев при мен љив као до пу ну до би ја и аку за тив са пред ло гом ЗА. 
Да ли да нас по сто ји са мо је дан, уни вер зал ни мо дел де мо кра ти је при мен љив 
за сва дру штва…

• Уко ли ко је при дев де љив део пој мов но-тер ми но ло шког апа ра та ма те ма-
тич ког дис кур са, као до пу ну до би ја ин стру мен тал са пред ло гом сА или 
сло бод ни ин стру мен тал ако је до пу на име ни ца број са од го ва ра ју ћим 
кван ти фи ка то ром. 
Број је де љив са де вет ако је збир ње го вих ци фа ра де љив са де вет. 
Је дан цео број де љив је дру гим це лим бро јем ако је оста так тог де ље ња јед нак 
ну ли.
3.5. ЗНАчЕњЕКвАНТИфИКАцИјЕ.При де ви да ре жљив, шкрт, штур тек упо-

тре бље ни за јед но са до пу на ма до би ја ју се ман тич ку уло гу кван ти фи ка то ра 

37 Уко ли ко је до пу ном ис ка зан по јам са обе леж јем жи во(+), мо же до ћи до ин тер фе рен-
ци је са зна че њем но си лац ко ри сти или ште те. Ме ђу тим, због мо гућ но сти ре кон струк ције 
пре ди ка ци је ко ри сти ти, упо тре бља ва ти на од ре ђе ни на чин у се ман тич кој ба зи, по јам у 
функ ци ји до пу не схва та се као агенс им пли ци ра не рад ње, а као при мар но зна че ње до пу не 
ре а ли зу је се зна че ње на ме не.

38 Ви де ти: ПИПЕР и др. 2005: 229.
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мно го и ма ло рад ње ис ка за не до пу ном у об ли ку ло ка ти ва са пред ло зи ма у 
и НА. 

… био је на ро чи то да ре жљив у по ма га њу и по ди за њу но вих цр ка ва у Ср би ји и 
у Све тој Го ри. [много је по ма гао и по ди зао но ве цркве]
 Сва ка ко ће се тај џен тлмен, та ко шкрт у ко ра ча њу, за у ста ви ти он де. [који мало 
корача]
По што су мод ни знал ци при лич но шкр ти на са ве ти ма ко ји се од но се на бо је 
и де зе не, ту мо же те пу сти ти ма шти на во љу. [модни знал ци ма ло са ве ту ју / 
да ју савете]
… остао је при лич но штур на ре чи ма. [наставио је ма ло да говори]

4. дОПуНЕсАЗНАчЕњЕМсИТуАцИОНОГОКвИРА.До пу на ма овог ти па кон кре-
ти зу је се вре мен ско-си ту а ци о ни оквир, до мен жи во та у ко јем се оства ру је, 
ис по ља ва при де вом ис ка за на осо би на пој ма у по зи ци ји гра ма тич ког су бјек та. 
У по зи ци ји до пу не по пра ви лу је де вер ба тив на име ни ца или пра ва име ни ца 
ко ја у да том кон тек сту им пли ци ра пре ди ка ци ју. У за ви сно сти од лек сич ке се-
ман ти ке при де ва но си лац осо би не мо же има ти обе леж је жи во(+) или жи во(-).

• До пу не у ло ка ти ву: 
До пу на у об ли ку ло ка ти ва са пред ло гом У уз при де ве ти па де ло тво ран, 

ефи ка сан, ис ку сан, ис тра јан, ко мо тан, по сто јан, уме рен, успе шан, не до сле
дан, по де сан, мо же се од ре ди ти као при мар на фор ма у функ ци ји екс пли ка ције 
вре мен ско-си ту а ци о ног окви ра у ко ји се сме шта, од но сно у ко јем се ис по-
ља ва осо би на но си о ца осо би не са обе леж јем жи во(+) или жи во(-).39

Ја још ни сам ви део да је не ко та ко уме рен у лич ним прох те ви ма...
Да и не го во ри мо о то ме да су Ах ти са ри и Ро ан не до след ни у сво јој ло ги ци 
ко лек тив не кри ви це. 
За сад је по твр ђе но да је кок тел три ами но ки се ли не де ло тво ран у про ду же њу 
жи во та ми ше ва.

• До пу не у ге ни ти ву:
Кон струк ци је са пред ло зи ма и пред ло шким из ра зи ма уПОГлЕду / НА

ПОљу; но си лац осо би не има обе леж је жи во(+).
Очи то сам ових да на, иа ко нео д лу чан у по гле ду од ла ска на од мор, у се би на пра-
вио спи сак оног што је нео п ход но.
Фе ми нист ки ње ак тив не на по љу ан тро по ло ги је та ко ђе су се ба ви ле пи та њем 
ма три јар ха та. 

Кон струк ци је са пред ло зи ма ПРОТИв40 уз при дев ефи ка сан и КОд уз при-
дев успе шан, за мен љи ве су кон струк ци јом ло ка ти ва са пред ло гом у као 

39 Кон струк ци је ге ни ти ва бло ки ра ног раз ли чи тим пред ло зи ма са овим зна че њем пре ма 
сво јим син так сич ко-се ман тич ким ка рак те ри сти ка ма екви ва лент не су овој ло ка тив ној кон-
струк ци ји. Оста ли об ли ци до пу на мар ки ра ни су до дат ним се ман тич ким обе леж ји ма: до пу не 
у да ти ву и аку за ти ву има ју обе леж је усме ре но сти, док је код ин стру мен та ла са пред ло гом сА 
при сут но обе леж је со ци ја тив но сти.

40 При мар но зна че ње ге ни тив не кон струк ци је са пред ло гом ПРОТИв је сте зна че ње опо
зи тив но сти (ПИПЕР и др. 2005: 175). Ка да се ова кон струк ци ја по ја ви као до пу на при де ву ефи
ка сан, она кон ден зу је кла у зу са им пли ци ра ним гла гол ским пре ди ка том са зна че њем су прот-
ста вља ња, а при том је при дев исто вре ме но ори јен ти сан и ка су бјек ту и ка им пли ци ра ном 
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про то ти пич ним об ли ком до пу на овог се ман тич ког ти па; но си лац осо би не 
има обе леж је жи во(-). 

ХРТ те ра пи ја мо же да бу де ве о ма ефи ка сна про тив не ких симп то ма ме но па у зе.
...ау то ге ни тре нинг је успе шан код кар ди о ва ску лар них и га стро ин те сти нал них 
про бле ма. [успешан у ле че њу кар ди о ва ску лар них и га стро ин те сти нал них про-
блема].

Сло бод ни ге ни тив са обе леж јем пар ти тив но сти има функ ци ју до пу не 
при де ви ма вре дан, до сто јан, не до сто јан. До пу ном се екс пли ци ра си ту а ци ја, 
у ко јој се уло га но си о ца осо би не са обе леж јем жи во(+/-) оце њу је као (не)зна-
чај на или (не)ва жна.

Ма ко ли ко Урас био вре дан пре зи ра, он је ипак пред ста вљао дру ги свет...
Ди вље ња вре дан про на ла зак, ако би се упо тре био за скре та ње реч них то ко ва... 

• До пу не у да ти ву:
Сло бод ни да тив уз при де ве ви чан, до ра стао ка да но си лац осо би не има 

обе леж је ани мат но сти, а до пу ном се екс пли ци ра си ту а ци ја, ак тив ност за коју 
не ка осо ба има аде кват не осо би не, од но сно спо соб но сти.

Де ца су вр ло вич на сле де ћој ве жби:...
... до би ла јед ну по ште ну, хра бру, ум ну же ну ве ли ког ср ца, ко ја не при па да ни-
јед ној стран ци и ко ја је до ра сла свим нај од го вор ни јим и нај те жим за да ци ма.

• До пу не у аку за ти ву:
Кон струк ци ја са пред ло гом ЗАмо же се по ја ви ти као до пу на при де ви ма 

ти па ком пе тен тан, ме ро да ван, не до ра стао, спо со бан, ка дар, та лен то ван, 
ва жан, за слу жан, зна ча јан, би тан, од го во ран, ка да се њи ма вред ну је спо-
соб ност но си о ца осо би не са обе леж јем жи во(+), или се пак про це њу је уло га, 
сте пен ва жно сти и ути цај но си о ца осо би не, ко ји ово га пу та мо же има ти 
обе леж је жи во(+/-). Са мом до пу ном екс пли ци ра се си ту а ци ја, ак тив ност у 
ко јој се (не)ис по ља ва ју на ве де не ка рак те ри сти ке. 

Он је био ви ше не го сна жан и спо со бан за из ван ред не под ви ге сна ге.
И он да си схва ти ла да си та лен то ва на за плес?
...је ди ни је наш на уч ник ме ђу ве ли ка ни ма за слу жним за раз вој ра чу нар ства 
у све ту... 
Ста бљи ке тр ске су за слу жне за уште де то пло те и очу ва ну хла до ви ну.

Кон струк ци ја са пред ло гом НАуз при де ве ти па при мен љив, не при мен љив 
има функ ци ју екс пли ка ци је вре мен ско-си ту а ци о ног окви ра у ко јем се ис по-
ља ва осо би на пој ма са обе леж јем жи во(-), а ко ји се оце њу је као (не)ко ри сно 
сред ство у име но ва ној си ту а ци ји.

Се ти мо се да нас ове про роч ке ана ли зе Грам ши ја из три де се тих го ди на, са свим 
при мен љи ве на срп ску, али и ре ги о нал ну ак ту ел ну кри зу.
Слу чај по де ље не Не мач ке не при мен љив је на Ср би ју и Ко смет.

• До пу не у ин стру мен та лу:

пре ди ка ту: [→ ХРТ те ра пи ја је вр ло е ф и  к а  с н а  кад се бо ри про тив не ких сим п то ма ме но
па у зе / ХРТ те ра пи ја се вр ло е ф и  к а  с н о  бо ри про тив не ких сим по то ма менопаузе].
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До пу на овог се ман тич ког ти па уз при де ве ти па до бар, вешт, уко ли ко 
но си лац осо би не има обе леж је жи во(+) мо же би ти ис ка за на име ни цом у 
ин стру мен та лу са пред ло гом сА.

Бо га та кли јен те ла од Ден ве ра до Је ру са ли ма, на о ру жа на озбиљ ним нов цем и 
ве шта са ка ра ти ма, од јед ном ви ше ни је си гур на да ли да се ше пу ри сво јим 
ди ја ман ти ма!

5. дОПуНЕсАЗНАчЕњЕМуЗРОКА.Ка у зал ни од нос укљу чу је по сто ја ње нај-
ма ње три еле мен та: две си ту а ци је, јед не узроч не (она је за пра во по ла зна, 
ис хо ди шна) и дру ге по сле дич не (она је крај ња), и јед но смер ног аген тив ног, 
узроч но-по сле дич ног од но са из ме ђу њих (ПИПЕР и др. 2005: 788). Узроч на 
си ту а ци ја сво јим де ло ва њем дру гу си ту а ци ју ства ра, ме ња или уки да. Ка да 
се по сма тра ју до пу не при де ва са зна че њем узро ка рас по ред ових еле ме на та по 
пра ви лу под ра зу ме ва да се у по зи ци ји гра ма тич ког су бјек та ре че ни це на ла зи 
по да так о, услов но ре че но, по сле ди ци, сам од нос ус по ста вља се при де ви ма 
од го ва ра ју ће се ман ти ке у по зи ци ји лек сич ког де ла пре ди ка та, док се по да так 
о ка у за то ру сме шта у по зи ци ју до пу не пре ди ка та, од но сно при де ва у ње го-
вом са ста ву. Си ту а ци ја ко ја на ста је као по сле дич на по пра ви лу је сте не ки 
фи зи о ло шки или пси хо ло шки про цес ко ји на ста је де ло ва њем ка у за то ра на 
не ку осо бу или осо бе. Но си лац или до жи вља вач на ста лог пси хо фи зи о ло шког 
про це са са обе леж јем жи во(+) је сте за пра во „по сле ди ца” де ло ва ња ка у за то-
ра, те се сме шта у по зи ци ју су бјек та ре че ни це. С дру ге стра не, се ман тич ке 
ка рак те ри сти ке до пу на са ка у зал ним зна че њем за ви се умно го ме од при ро де 
пој мо ва ко ји ту уло гу има ју и од на чи на на ко ји де лу ју на не ки по јам, те се 
с об зи ром на те окол но сти уо ча ва ју кон струк ци је са зна че њем узро ка ти па 
ефек тор или са зна че њем ин ди рект ног узро ка.41 

Узрок ти па ефек тор мо же би ти ре фе рент са озна ком жи во(+) или пак 
че шће са озна ком жи во(-) ко ји сво јом при ро дом или по ја вом иза зи ва спон та ну 
ре ак ци ју, без во ље и све сне кон тро ле од стра не но си о ца пси хо фи зи о ло шког 
про це са. 

• До пу на у фор ми ге ни ти ва са пред ло гом Одуз при де ве ти па из мо жден, 
из ну рен, за ви сан, не за ви сан нај че шћи је об лик до пу не са зна че њем ефек-
то ра.

41 Ди рект ни или ак тив ни узрок има мо у си ту а ци ји ка да узроч не кон струк ци је са др же 
по јам ко ји је ак тив ни про у зро ко вач, од но сно сво јом по ја вом или при ро дом иза зи ва вр ше ње 
рад ње, или да је под стре ка за вр ше ње те рад ње, а ин ди рект ни или па сив ни ка да се да ти по јам 
схва ти као не што што са мо ин ди рект но има ве зе са иза зи ва њем не ке рад ње, у том сми слу да 
се по ја вљу је као пр ва, по чет на по ја ва у ни зу зби ва ња ко ја су до ве ла до вр ше ња да те рад ње. У 
за ви сно сти од при ро де и на чи на на ко ји де лу је ак тив ни про у зро ко вач, раз ли ку ју се два под-
ти па: по јам иза зи вач или ефек тор не ког ста ња ко ји сво јом при ро дом и сво јом по ја вом иза зи-
ва спон та ну ре ак ци ју и по јам под стре кач или сти му ла тор ко ји сво јим осо би на ма ути че на 
вољ ни мо ме нат, ко ји под сти че на вр ше ње рад ње (обич но се ра ди о уну тра шњим по бу да ма 
ко је до во де до ре а ли за ци је не ке ак ци је). На ве де ну ти по ло ги ју Мил ке Ивић (1954) тер ми но ло-
шким пре ци зи ра њем упот пу нио је Ми ло рад Ра до ва но вић, уво де ћи тер ми не ди рект ни узрок 
ти па ефек тор и сти му ла тор и ин ди рект ни узрок (radovanovIć 1977). О ка рак те ри сти ка ма узроч-
ног зна че ња и је зич ким сред стви ма ње го вог ис ка зи ва ња ви де ти у: ГОРТАНПРЕМК 1964; kova
čevIć 1988; buGarSkI 1999; АлАНОвИћ 2011.
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Већ су не ке жи во ти ње, из ну ре не од гла ди и же ђи, оста ле на пу ту.
Та да овај до ми нант ни „ти ра нин” по ка зу је ко ли ко је он у ства ри за ви сан од 
парт нер ке, ко ли ко је слаб, ко ли ко се ло ше осе ћа ка да га је на пу сти ла. 

• До пу на ма у об ли ку сло бод ног ин стру мен та ла и кон струк ци ја са пред-
ло зи ма ПРЕд, НАдуз при де ве ти па рав но ду шан, за до во љан, за не сен, за си
ћен, из му чен, за па њен, из ну рен, оп те ре ћен, па си о ни ран, та ко ђе се експли-
ци ра иза зи вач не ког пси хо фи зи о ло шког ста ња или рас по ло же ња.
Она ко блед, као из ну рен не ком бо ле шћу, Пе тар је пред њим ста јао и ту жно га 
по сма трао.
Ка да је био млад (и са да је) био је па си о ни ран екс трем ним спор то ви ма. 
Не ма тог умет ни ка ко ји оста је рав но ду шан пред жит ним по љи ма. 
Ка та ри на је по не кад оста ја ла за па ње на над сме ло шћу сво јих прет по став ки, 
на да ла се – или бо ја ла – да је оти шла пре да ле ко…

• При дев ови сан као до пу ну овог ти па ве зу је уз се бе кон струк ци ју ло ка-
ти ва са пред ло гом О.
Да, био сам ови сан о ко ка и ну. (https://ti me.rs /)

Ка у за тор, с дру ге стра не, мо же са мо ин ди рект но има ти ве зе са иза зи ва-
њем не ког пси хо фи зи о ло шког про це са, ста ња, рас пло же ња или пак си ту а ци је, 
те пред ста вља ти њи хов по вод, од но сно мо ти ва ци ју за њи хов на ста нак. 

• Та кав је слу чај са дво рек циј ским при де ви ма бла го да ран и за хва лан42 
чи ја је пр ва до пу на обје кат упу ћи ва ња, док дру га до пу на у аку за ти ву са 
пред ло гом ЗА или у ло ка ти ву са пред ло гом НА има зна че ње ин ди рект ног 
узро ка. 
Из ву као ми је жи ву гла ву и ја ћу му ве чи то би ти за хвал на за то.
У та квим при ли ка ма мој его се сма њу је до ве ли чи не пу жа, што не зна чи да 
им ни сам за хвал на на по зи ви ма.

Пер спек ти ви за ци ја ре че ни це у ко јој се ис ка зу је узроч но-по сле дич ни 
од нос мо же под ра зу ме ва ти и дру га чи ји рас по ред уче сни ка у су ту а ци ји. Уко-
ли ко се ка у зал ни од нос ис ка зу је при дев ским лек се ма ма ти па крив, од го во ран, 
са од го во ран, за слу жан, зна ча јан, ка у за тор са обе леж јем жи во(+) би ће сме штен 
у по зи ци ји су бјек та ре че ни це, док ће у функ ци ји до пу не имен ског пре ди ка та 
би ти кон струк ци ја аку за ти ва са пред ло гом ЗА и зна че њем по сле ди це ак ци је 
или де ло ва ња пој ма у функ ци ји су бјек та ре че ни це. 

Лу гар се си гур но до се тио да је Ка ро био крив за смрт ло со ве жен ке.
Не вла ди не ор га ни за ци је су за слу жне за по бе ду опо зи ци је на сеп тем бар ским 
из бо ри ма.

6. ЗАКључАК. При де ви у са вре ме ном срп ском је зи ку ко ји зах те ва ју не ку 
вр сту кон кре ти за ци је и упот пу ња ва ња зна че ња ве зу ју уз се бе до пу не у пет 
основ них зна че ња, од но сно се ман тич ких функ ци ја. То мо гу би ти до пу не са 
зна че њем објек та, дру гог уче сни ка у ре ла ци ји, раз ли чи те до пу не екс пли ка
тив ног ти па, до пу не са зна че њем си ту а ци о ног окви ра и зна че њем узро ка. 

42 О кон струк ци ји ло ка ти ва са пред ло гом НА у функ ци ји до пу не гла го лу за хва ли ти се 
ви де ти у: batIStIć 1972: 40.
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У окви ру из дво је них се ман тич ких функ ци ја мо гу ће је раз ли ко ва ти под ти пове 
од ре ђе не при су ством ре ле вант них се ман тич ких обе леж ја као што су ани мат
ност, усме ре ност/ди рек тив ност, ре ци проч ност, абла тив ност, об у хват
ност, пар ти тив ност. Лек сич ка се ман ти ка при де ва, на ве де на се ман тич ка 
обе леж ја, али и праг ма тич ки кон текст у по је ди ним слу ча је ви ма, усло вља ва ју 
екс пли ка ци ју до пу на од ре ђе ног се ман тич ког ти па и мор фо син так сич ких ка-
рак те ри сти ка. Ана ли за је по ка за ла да до пу не мо гу има ти об лик сло бод ног 
ге ни ти ва, да ти ва и ин стру мен та ла, од но сно мо гу би ти у об ли ку пред ло шко-
-па де жних кон струк ци ја ге ни ти ва (са пред ло зи ма ПРОТИв, ПОРЕд, Од, КОд, 
сПРАМ, уПОГлЕду, НАПОљу), да ти ва (са пред ло гом ПРЕМА), аку за ти ва (са пред-
ло зи ма ЗА, НА, у, уЗ, уОдНОсуНА, ПО), ин стру мен та ла (са пред ло зи ма сА, увЕЗИ
сА, ПРЕд, НАд) и ло ка ти ва (са пред ло зи ма у, О,НА), а оно што је сва ка ко ве о ма 
ва жно је сте да је мо гу ће из дво ји ти про то ти пич не об ли ке до пу на за уо че не 
се ман тич ке ти по ве и под ти по ве до пу на. 
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Na ta ša Kiš

SYNTAC TIC AND SE MAN TIC CHA RAC TE RI STICS  
OF ADJEC TI VE COM PLE MENTS

S u m  m a r y

The pa per pre sents the re sults of an analysis of se man tic and syntac tic cha rac te ri stics of adjec ti ve 
com ple ments in con tem po rary Ser bian. The main goal is to in di ca te the se man tic fun cti ons of the se 
com ple ments, which in vol ves in ve sti ga ting se man tic, syntac tic and prag ma tic pa ra me ters tha taf fect 
the cho i ce of com ple ments of a cer tain se man tic type and form. The analysis shows that it is pos si ble 
to sin gle out six ba sic se man tic fun cti ons of adjec ti ve com ple ments: com ple ments with the me a ning 
of an ob ject or anot her par ti ci pant in a re la tion, com ple ments for con cre ti zing the me a ning of the 
go ver ning adjec ti ve, com ple ments de no ting si tu a ti o nal fra me work, com ple ments de no ting pur po se 
and ca u se. Wit hin the se se man tic fun cti ons, subtypes are di stin gu is hed on the ba sis of the pre sen ce 
of re le vant se man tic fe a tu res such as ani ma tion, di rec ti o na lity, re ci pro city, abla ti vity, com pre hen
si ve ness, and par ti ti vity. In ad di tion to the se se man tic fe a tu res, it is shown that the le xi cal se man tics 
of adjec ti ves and, in so me ca ses, the prag ma tic con text al so in flu en ce com ple men ta tion and the form 
of adjec ti ve com ple ments.
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Јо ван Чу до ми ро вић

СА МО СТАЛ НЕ УСЛОВ НЕ КЛА У ЗЕ:  
МЕ ЂУ ЗА ВИ СНОСТ ГРА МА ТИ КЕ И ПРАГ МА ТИ КЕ*

У ра ду се ис пи ту ју свој ства кла у за ко је има ју фор му услов них, а упо тре бља ва ју 
као са мо стал ни ис ка зи, по пут Ако има те сит но, Кад би бар по че ла ки ша! и сл. Ана ли за 
по ка зу је да ова кве кла у зе мо гу има ти ко му ни ка тив не функ ци је уч ти ве мол бе, же ље или 
ла мен та, као и да је тип го вор ног чи на ко ји се њи ма из во ди од ре ђен ти пом усло ва ко ји се 
из ра жа ва од го ва ра ју ћом за ви сном услов ном кла у зом. У дру гом де лу ра да раз ма тра ју се 
раз ли чи те те о риј ске им пли ка ци је ова квих на ла за, пре све га у ве зи са схва та њем ка те-
го ри ја суб ор ди на ци је и ко ор ди на ци је.

Кључ не ре чи: услов не кла у зе, ин су бор ди на ци ја, епи сте мич ки став, го вор ни чи но ви.

This pa per exa mi nes the pro per ti es of cla u ses which ha ve the form of con di ti o nal cla u ses, 
but fun ction as com ple te ut te ran ces on the ir own, e.g.: Ako ima te sit no ‘If you ha ve spa re chan ge 
(ple a se)’, Kad bi bar po če la ki ša ‘If it star ted ra i ning at le ast’ etc. Analysis shows that such 
cla u ses fun ction as po li te re qu ests, wis hes or la ments, and that the type of spe ech act per for-
med by an in su bor di na te con di ti o nal cla u se is de ter mi ned by the type of con di ti o nal ex pres sed 
by the cor re spon ding sub or di na te con di ti o nal cla u se. In the se cond part of the pa per, the dif-
fe rent the o re ti cal im pli ca ti ons of the se fin dings are con si de red, ma inly tho se re gar ding the 
ca te go ri es of sub or di na tion and co or di na tion.

Key words: con di ti o nal cla u ses, in su bor di na tion, epi ste mic stan ce, spe ech acts.

1. УВОД
1.1.ПРЕдМЕТРАдАИњЕГОвАсТРуКТуРА. Циљ овог ра да је сте да опи ше и 

из син так сич ке и се ман тич ко-праг ма тич ке пер спек ти ве ра све тли је дан тип 
кон струк ци је у срп ском је зи ку: реч је о кон струк ци ја ма ко је има ју об лик услов-
не кла у зе, али се од ти пич них услов них кла у за на функ ци о нал ном пла ну 
бит но раз ли ку ју, јер чи не за о кру жен и са мо ста лан ис каз. Та кви су нпр. иска-
зи Ако мо же те да се по ме ри те (= ‘Мо лим Вас да се по ме ри те’), Ако има те 
сит но (= ‘Мо лим Вас да ми пла ти те сит ни јим нов цем / та чан из нос’), Кад би 
бар па ла ки ша! (= ‘За и ста же лим да пад не ки ша’) и сл.

Функ ци о нал на раз гра на тост услов них кла у за до бро је по зна та и по сто ји 
зна ча јан кор пус ра до ва по све ће них раз ли чи тим ти по ви ма услов них кла у за 
(MuSIć1898;1899;1900;IvIć1983;katIčIć1984–1985;vaSIć2000;2011;dancyGI
er–trnavac2007;КОвАчЕвИћ2011;2015a;2015б;вОјвОдИћ2018;МОсКОвљЕвИћ
ПОПОвИћ2018;чудОМИРОвИћ2019 и др.). Ме ђу тим, сва ова ли те ра ту ра ба ви 

* Рад је на стао у окви ру про јек та Срп ски је зик и ње го ви ре сур си: те о ри ја, опис и при ме
не, 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 
(бр. 178006). Де ло ви ре зул та та овог ис тра жи ва ња прет ход но су са оп ште ни на 48. На уч ном 
са стан ку сла ви ста у Ву ко ве да не, ко ји је одр жан од 13. до 15. сеп тем бра 2018. на Фи ло ло шком 
фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду, и на 16. Кон фе рен ци ји Сла ви стич ке асо ци ја ци је за ког
ни тив ну лин гви сти ку (16th Sla vic Cog ni ti ve Lin gu i stics As so ci a tion Con fe ren ce), ко ја је одр жа на 
од 12. до 14. ок то бра 2019. на Уни вер зи те ту Хар вард.
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се услов ним кла у за ма ко је мо ди фи ку ју не ку дру гу син так сич ку је ди ни цу и 
са мо за јед но са њом чи не це ло вит ис каз, или слу же као огра де, ко мен та ри 
и сл., док при ме ри ма ка кве смо на ве ли – у ко ји ма су по фор ми услов не кла-
у зе за пра во оса мо ста ље не, тј. функ ци о нал но не за ви сне – до сад, ко ли ко нам 
је по зна то, ни је по све ћи ва на зна чај ни ја па жња. Из у зе так пред ста вља ис тра-
жива ње М. Про да но вић (ProdanovIć 2014), где се кон ста ту је да се са мо стал не 
услов не кла у зе по ја вљу ју са функ ци јом из ра жа ва ња зах те ва и мол бе,1 али 
се њи хо ва упо тре ба не раз ма тра де таљ ни је (в. ProdanovIć 2014: 204).

У на став ку овог одељ ка из ло жи ће мо на ла зе из до са да шњих ис тра жи-
ва ња услов них кла у за ко ји су ре ле вант ни за наш рад (1.2), из ло жи ти те о риј-
ски оквир на ко ји ће се осла ња ти на ша ана ли за (1.3–1.4) и кор пус на ком је 
ис тра жи ва ње спро ве де но (1.5). На кон то га, у одељ ку (2) са оп шти ће мо ре-
зул та те ана ли зе, у одељ ку (3) раз мо три ће мо раз ли чи та пи та ња ко ја ови ре-
зул та ти отва ра ју, а у одељ ку (4) из не ти глав не за кључ ке.

1.2. услОвНЕКлАуЗЕИТИПуслОвА/ЕПИсТЕМИчКИсТАв. Као кључ ни па ра-
ме тар у ли те ра ту ри о услов ним кла у за ма у срп ском из два ја се, пре све га, 
тип усло ва, ко ји мо же има ти раз ли чит број вред но сти: две, три или че ти ри. 
Та ко М. Ивић (1983: 146–151) раз ли ку је евен ту ал но ре а лан (ре че ни це с ако/
уко ли ко) и ире а лан услов (ре че ни це с кад(а) и да), а на ова кав при ступ осла-
ња ју се и Пи пер и Клајн (2013: 518–519) ка да услов не ре че ни це де ле на ре ал не 
и ире ал не. Три ти па усло ва раз ли ку је Ма ре тић (19633: 548–550),2 као и Ко-
ва че вић (2011;2015a;2015б). Три основ не вред но сти – ре ал ни, по тен ци јал ни 
и ире ал ни услов – раз ли ку је и По по вић (201616: 328–330), али по ми ње и евен
ту ал ни услов, ко ји се из ра жа ва са ако и по тен ци ја лом (ПОПОвИћ 201616: 329). 
Из ме ђу на ве де них дво чла них и тро чла них по де ла не ма су штин ске раз ли ке, 
јер оне дво чла не уну тар кла у за с кад(а) и да пра ве раз ли ку из ме ђу оних којe 
не ис кљу чу ју оства ре ње си ту а ци је озна че не услов ном кла у зом и оних ко је га 
ис кљу чу ју, што од го ва ра ра зли ци из ме ђу по тен ци јал ног и ире ал ног усло ва 
у тро чла ним по де ла ма.

Че ти ри рав но прав на ти па усло ва – ре ал ни, евен ту ал ни, по тен ци јал ни 
и ире ал ни – из два ја Ка ти чић (1984–1985).

Из из ло же ног се мо же за кљу чи ти да је у ли те ра ту ри до ми нант но схва-
та ње ко је у крај њем ис хо ду раз ли ку је три раз ли чи та слу ча ја – оства ре ње 
усло ва се „мо же ре ал но оче ки ва ти” (ПОПОвИћ 201616: 328, тзв. ре ал ни услов), 
са мо је те о рет ски мо гу ће, али го вор ник с њим не ра чу на (по тен ци јал ни услов) 
и оства ре ње усло ва је не мо гу ће (ире ал ни услов) – без об зи ра на то да ли се 

1 Ау тор ка, за пра во, не го во ри о мол би, не го о жал би, али се из ин стру мен та ко ји је ко ри-
шћен у ис тра жи ва њу (ProdanovIć 2014: 56) и од го во ра ко ји су до би је ни ви ди да су ис пи та ни ци 
текст ко ји је ко ри шћен као сти му лус че сто ин тер пре ти ра ли та ко да су ре а ли зо ва ли го вор ни 
чин мол бе, а не жал бе (в. нпр. ProdanovIć 2014: 159–163).

2 Пре ци зно сти ра ди, тре ба ре ћи да Ма ре тић ов де не ко ри сти тер ми не тип усло ва или 
вр ста усло ва, већ го во ри са мо о „раз ре ди ма” по год бе них ре че ни ца, и то о че ти ри та ква раз ре да. 
Реч је, ипак, о три ти па усло ва, јер ње гов пр ви, тре ћи и че твр ти раз ред од го ва ра ју оно ме што се 
тра ди ци о нал но, по угле ду на гра ма ти ке ла тин ског, на зи ва ре ал ним, по тен ци јал ним и ире ал ним 
усло вом (тим ре дом), док у Ма ре ти ћев дру ги раз ред спа да ју слу ча је ви у ко ји ма се „u ob li ku 
po god be ne re če ni ce iz ri če do ga đaj ko ji do i sta jest” (MaretIć 19633: 548), као у при ме ру Ако пи јем, 
за сво је нов це пи јем (MaretIć 19633: 548).
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три ти па усло ва из во де „ди рект но” (као што чи не Ма ре тић или По по вић) или 
се нај пре из два ја ју два основ на ти па, а за тим се уну тар дру гог раз ли ку ју по-
тен ци јал ни и ире ал ни под тип (као што чи не М. Ивић и Пи пер и Клајн). Ми 
ће мо се у овом ра ду осла ња ти на тер ми не ре ал ни, по тен ци јал ни и ире ал ни 
услов у оном зна че њу у ком се ти тер ми ни ко ри сте у тро чла ним по де ла ма, при 
че му, за раз ли ку од не ких ау то ра (katIčIć 1984–1985: 341; КОвАчЕвИћ2015а: 
186–187) у ре ал ни услов убра ја мо и кон струк ци је са ако и по тен ци ја лом, 
сле де ћи ар гу мент ко ји је ра ни је из ло же ни у при лог та квом ре ше њу (чудО
МИРОвИћ2019): да је у кон струк ци ја ма у ко ји ма је у апо до зи им пе ра тив или 
им пе ра тив на кон струк ци ја мо гу ће у про та зи упо тре би ти ако и по тен ци јал, 
али не и кад и по тен ци јал (уп. Ако би ме по тра жи ла, не ка са че ка : ??Кад би 
ме по тра жи ла, не ка са че ка, в. чудОМИРОвИћ2019: 264–265).

Раз ли ко ва ње ре ал ног усло ва, с јед не стра не, од по тен ци јал ног и ире ал ног 
узе тих за јед но, ка ко чи ни М. Ивић раз ли ко ва њем „евен ту ал но ре ал ног” и 
„ире ал ног” усло ва, од го ва ра два ма вред но сти ма ка те го ри је епи сте мич ког 
ста ва (енг. epi ste mic stan ce), ко ју је увео Фил мор (1990). Епи сте мич ки став 
мо же би ти по зи ти ван – ако го вор ник узи ма да је оства ре ње не ке тре нут но 
не ре а ли зо ва не си ту а ци је из ве сно, не у тра лан – ако ни је си гу ран да ли ће се 
си ту а ци ја оства ри ти (као код ре ал ног усло ва), или не га ти ван – ако сма тра да 
је ње но оства ре ње ма ло ве ро ват но или не мо гу ће (као код по тен ци јал ног и 
ире ал ног усло ва) (в. dancyGIer 1999: 45–46). У овом ра ду ће мо на да ље, кад 
тре ба су прот ста ви ти ре ал ни услов, с јед не стра не, по тен ци јал ном и ире ал-
ном, с дру ге, ко ри сти ти тер ми не не у тра лан и не га ти ван епи сте мич ки став, не 
са мо за то што су јед но став ни ји од оних ко је ко ри сти М. Ивић не го и за то што 
се ја сно раз ли ку ју од тра ди ци о нал них на зи ва за ти по ве усло ва, па су у том 
сми слу по год ни ји да се из бег ну по тен ци јал не тер ми но ло шке дво знач но сти.

1.3.kОНсТРуКцИјЕсАуслОвНИМКлАуЗАМАИПОјАМИНсуБОРдИНАцИјЕ. Што 
се ти че струк ту ре кон струк ци ја са за ви сним услов ним кла у за ма, у овом ра ду 
осла ња мо се на ко му ни ка тив но-гра ма тич ки при ступ ана ли зи ре че ни це (ПО
ПОвИћ 1996; 201616). То зна чи да, у на че лу, за ви сну кла у зу по сма тра мо као 
син так сич ку је ди ни цу ко ја има кон сти ту ент ску функ ци ју уну тар не ке ви ше 
је ди ни це, чи ји је струк тур ни део (та ко се, пре ма овом при сту пу, у при ме ру 
Ја ви ћу ти се ако бу дем сти гао услов на кла у за тре ти ра као део не за ви сне кла-
у зе „ја ви ти се” и уну тар ње има функ ци ју од ред бе усло ва, уп. ПОПОвИћ 201616: 
309, 328–330). (У одељ ку 3.3. ко мен та ри ше мо ма ње ти пич не слу ча је ве, у ко-
ји ма је, сма тра мо, при клад ни ји дру га чи ји трет ман.)

По ја ва да кон струк ци је са обе леж ји ма суб ор ди ни ра них је ди ни ца сти чу 
син так сич ку и ко му ни ка тив ну са мо стал ност по след њих го ди на при вла чи 
зна чај ну па жњу у ти по ло шким ис тра жи ва њи ма, на ро чи то на кон сту ди је Н. 
Еван са (evanS 2007), ко ји је ову по ја ву пр ви озна чио тер ми ном ин су бор ди на
ци ја (енг. in su bor di na tion), де фи ни шу ћи тај тер мин као „не за ви сну упо тре бу 
оно га што на пр ви по глед из гле да као фор мал но за ви сна кла у за” (evanS2007: 
367).3 Сле де ћи ова кво од ре ђе ње ин су бор ди на ци је, Кал тен бек (kaltenböck

3 У ори ги на лу: „… the main cla u se use of what, on pri ma fa cie gro unds, ap pe ar to be for mally 
sub or di na te cla u ses” (evanS 2007: 367).
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2016) по ка зу је да у ен гле ском по сто је двe основ не функ ци је ин су бор ди ни-
ра них услов них кла у за: пер фор ма тив на (ко ја, кон крет ни је, мо же би ти ди-
рек тив на, оп та тив на и екс кла ма тив на) и ела бо ра тив на (ко ја се ре а ли зу је као 
функ ци ја ко мен та ра, раз ја шње ња, про це не и сл.). 

1.4.ГОвОРНИчИНОвИИучТИвОсТ. При ли ком ана ли зе ко му ни ка тив не 
функ ци је са мо стал них („ин су бор ди ни ра них”) услов них кла у за осла ња мо се 
на те о ри ју го вор них чи но ва (auStIn1962;Searle1969), a по себ но на Сер ло ву 
кла си фи ка ци ју го вор них чи но ва (Searle1976)и по јам усло ва при клад но сти 
за из во ђе ње го вор ног чи на (auStIn1962;Searle1969:57–68). Ме ђу раз ли чи-
тим вр ста ма усло ва при клад но сти, Серл из два ја и тзв. при прем не усло ве – 
еле мен те од но са из ме ђу го вор ни ка и са го вор ни ка ко ји мо ра ју би ти ис пу ње-
ни да би го вор ни чин био при кла дан. Та ко су, на при мер, при прем ни усло ви 
за го вор ни чин обе ћа ња ови: (1) са го вор ник би ви ше во лео да го вор ник учи ни 
не го да не учи ни оно што је пред мет обе ћа ња, и го вор ник ве ру је да је та ко; 
(2) ни за го вор ни ка ни за са го вор ни ка ни је очи глед но да би го вор ник из вео 
оно што је пред мет обе ћа ња сам од се бе, тј. без обе ћа ња (в. Searle1969: 58–59).

Осим те о ри је го вор них чи но ва, за на шу ана ли зу ва жна је и те о ри ја учти-
во сти П. Бра ун и С. Ле вин со на (broWn–levInSon1987). Пре ма овој те о ри ји, 
сва ки го вор ни чин по тен ци јал но угро жа ва и го вор ни ков и са го вор ни ков 
образ, тј. на шу јав ну сли ку о се би (broWn–levInSon1987:61), и то ка ко ње-
гов по зи тив ни аспект – же љу да бу де мо при хва ће ни и да дру ги пре по зна ју 
и ува же на ше по тре бе, та ко и ње гов не га тив ни аспект – по тре бу да бу де мо 
сло бод ни и да дру ги не огра ни ча ва ју на ше по ступ ке (в. broWn–levInSon
1987:61–62). У скла ду с тим се, из ме ђу оста лих, раз ли ку ју и стра те ги је по-
зи тив не (broWn–levInSon1987:101–129) и не га тив не уч ти во сти (broWn–
levInSon1987:129–210), при че му је кључ на стра те ги ја не га тив не уч ти во сти 
тзв. кон вен ци о нал на ин ди рект ност: што је ис каз ин ди рект ни ји, до жи вља ва 
се као уч ти ви ји (в. broWn–levInSon1987:132–143).

1.5.КОРПус. Кор пус за ово ис тра жи ва ње чи ни 112 при ме ра са мо стал них 
услов них кла у за (СУК) при ку пље них из раз ли чи тих из во ра. Нај ве ћи број 
при ме ра – 96 – по ти че са ин тер не та: са фо ру ма и ди ску си о них гру па, дру-
штве них мре жа и са сај то ва раз ли чи тих елек трон ских ме ди ја, а ма њи део и 
из књи жев них де ла до ступ них на ин тер не ту. Знат но је ма њи број при ме ра 
ко је смо са ми за бе ле жи ли (9), би ло у спон та ној усме ној ко му ни ка ци ји (5) или 
у при ват ној елек трон ској ко му ни ка ци ји (4). Нај зад, до ма њег бро ја при ме ра 
(7) до шли смо и пре тра гом Елек трон ског кор пу са срп ског је зи ка (ЕКСЈ).4 
Је ди ни ца екс церп ци је би ла је са мо стал на услов на кла у за у кон тек сту, јер 
је ко му ни ка тив ну функ ци ју, а и дру ге аспек те упо тре бе СУК, као и не за ви-
сних кла у за уоп ште, мо гу ће раз ма тра ти са мо ако се узме у об зир кон текст 
у ком су упо тре бље не. 

4 Бу ду ћи да је ве ћи на при ме ра у ЕКСЈ (https://kor pus.matf.bg.ac.rs) из но ви на и дру гих 
штам па них из во ра, а кор пус sr Wac (http://nlp.ffzg.hr/re so ur ces/cor po ra/sr wac/) огра ни чен је са мо 
на до мен .rs (што ис кљу чу је дру штве не мре же, као и зна ча јан број сај то ва из ван до ме на .rs), 
опре де ли ли смо се да при ме ре пре тра жу је мо ди рект но на ин тер не ту, тим пре што су кла у зе 
ко је су пред мет овог ра да до вољ но спе ци фич не да ау то мат ска пре тра га кор пусâ не чи ни нала-
же ње гра ђе бит но лак шим од пре тра ге на ин тер не ту.
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Пре глед но сти ра ди, при ме ре на во ди мо ћи ри ли цом (при ме ре ко ји су 
из вор но на ла ти ни ци тран сли те ро ва ли смо). Уз сва ки при мер да та је скра-
ће ни ца ко јом се упу ћу је на вр сту из во ра (спи сак скра ће ни ца на ла зи се на 
кра ју ра да).

2. Ана ли за
2.1.фОРМАсАМОсТАлНИХуслОвНИХКлАуЗА. Ана ли зу фор мал них осо би на 

СУК за по че ће мо са не ко ли ко ти пич них при ме ра:
(1) Две ста, две ста пе де сет гра ма. Ако мо же те тан ко. (УК)
(2) Са да мол ба: ако би сте на про ско ми ди ји мо гли да по ме не те име С. (И-Ф)
(3) Кад би ма кар на слу тио ко ли ко je он по треб ни ји ме ни не го ја ње му у овој но ћи. 

Али већ смо на дру гој стра ни ули це [...] (И-НП)
(4) Да ми је јед ном у жи во ту до би ти сед ми цу на ло ту. (И–ДМ)
(5) Кад бих са мо знао за што је то ура ди ла... То пи та ње ће ме про го ни ти цео жи вот. 

(И-НП)
(6) Ех, да нам је да нас ен ту зи ја зам осни ва ча и до бро тво ра Но во сад ске тр го вач ке 

омла ди не. (И-ДМ)
(7) Ех, да је сре ће да ни смо ни би ли за јед но. (И-НП)
(8) Не мач ка ар ти ље ри ја ту кла је па кле но Рам, Го ри цу и Ор љак […]. Да смо бар 

има ли је дан ми тра љез! (И-КТ)
(9) [Наставак прет ход ног при ме ра.] Да je пу као бар је дан топ! (И-КТ)

(10) О, та ко сам гла дан! Да бар имам не што за је ло! (И-КТ)

Као што се из на ве де них при ме ра ви ди, СУК на фор мал ном пла ну има ју 
два бит на свој ства ка рак те ри стич на за за ви сне кла у зе:

• по чи њу ве зни ком (ако, кад или да), ко ји се не мо же из о ста ви ти ни ти 
про ме ни ти ме сто, а ка рак те ри сти чан је за раз ли чи те ти по ве за ви сних 
услов них кла у за;

• об лик пре ди ка та по ка зу је исту вр сту огра ни че ња као и код за ви сних 
услов них кла у за: са ве зни ком ако он се по ја вљу је у пре зен ту (1) и по тен-
ци ја лу (2), са ве зни ком кад са мо у по тен ци ја лу ((3), (5)), а са ве зни ком да 
у пре зен ту ((4), (6), (7), (10)) или пер фек ту ((8), (9)). 
На рав но, код ти пич них за ви сних услов них кла у за (ЗУК) мо гу ће су и 

не ке ком би на ци је ве зни ка и об ли ка пре ди ка та ко јих у на шој гра ђи не ма – 
нпр. кла у зе са ве зни ком ако и фу ту ром I или пер фек том. Oвде је, ме ђу тим, 
бит но то да све ком би на ци је ве зни ка и об ли ка пре ди ка та ко је на ла зи мо у на шој 
гра ђи од го ва ра ју не кој од ком би на ци ја ти пич них за ЗУК. Та ко при ме ри (1) 
и (2) фор мал но од го ва ра ју ЗУК за ре ал ни услов, при ме ри (3) и (4) они ма за 
по тен ци јал ни услов, а при ме ри (5)–(10) они ма за ире ал ни услов.

Тре ба при ме ти ти и то да услов не кла у зе у при ме ри ма (4), (6) и (7) пред-
ста вља ју кон струк ци је по себ ног ти па. Кон струк ци је ти па Да ми је јед ном у 
жи во ту до би ти сед ми цу (4) од ли ку ју се по се сив ним да ти вом ко јим се по 
пра ви лу упу ћу је на го вор ни ка или гру пу ко јој он при па да, гла го лом је сам/
би ти као пре ди ка том и су бјек том ре а ли зо ва ним ин фи ни тив ном гла гол ском 
је ди ни цом, за мен љи вом кон струк ци јом са да и пре зен том (уп. Да ми је јед
ном у жи во ту да до би јем сед ми цу). Иа ко је фор мал но пре ди кат ова квих кон-
струк ци ја у пре зен ту, за њи хо ву функ ци ју ва жни ји је вид гла го ла од ко јег се 
обра зу је су бје кат ска је ди ни ца не го вид и об лик пре ди ка та (за то је у ова квим 
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кон струк ци ја ма епи сте мич ки став и да ље не у тра лан, тј. услов је по тен ци-
ја лан: у при ме ри ма ти па Да ми је да јед ном до би јем сед ми цу, ни шта ви ше не 
бих тра жио го вор ник на чел но сма тра мо гу ћим да не ка да до би је на ло ту, 
ко ли ко год то ма ло ве ро ват но би ло).

Кон струк ци је ти па Да нам је да нас њи хов ен ту зи ја зам (уп. (6)) и Да је 
сре ће да ни смо ни би ли за јед но (7) од ли ку ју се ег зи стен ци јал ном кон струк-
ци јом са гла го лом је сам/би ти и су бјек том у но ми на ти ву (6) одн. ег зи стен-
ци јал ном кон струк ци јом са гла го лом је сам/би ти и су бјек том у ге ни ти ву, с 
кла у зал ном до пу ном (7). Уз то, кон струк ци ја у при ме ру (6) са др жи и по се-
сив ни да тив истог ка рак те ра као у при ме ру (4).

У ве зи с кон струк ци ја ма ка кве на ла зи мо у при ме ри ма (4), (6) и (7) тре ба 
ре ћи и то да оне, по све му су де ћи, во де по ре кло од оп та тив них да-кон струк-
ци ја, као, уо ста лом и услов не кла у зе са да уоп ште (в. ПАвлОвИћ 2013: 326–340). 
Пи пер (2007: 88–89) ова кве кон струк ци је убра ја у оп та тив не екс кла ма тив не 
ре че ни це и при ме ћу је да је код њих мо гу ће ре кон стру и са ти са др жај ти па 
‘све би би ло друк чи је’, али их не до во ди екс пли цит но у ве зу с услов ним кон-
струк ци ја ма. Има ју ћи све то у ви ду, мо же се по ста ви ти пи та ње ко ли ко је 
уоп ште оправ да но ова кве кла у зе про гла ша ва ти услов ни ма. На ше је ми шље-
ње да је сте, за то што оне у са вре ме ном је зи ку има ју сво је за ви сне ко ре ла те, 
тј. мо гу се у не из ме ње ном об ли ку по ја ви ти као ЗУК уну тар ви ше, не за ви сне 
кла у зе (уп. Да нам је да нас њи хов ен ту зи ја зам, би ло би нам мно го лак ше, Да 
ми је јед ном у жи во ту до би ти на ло тоу, све бих про бле ме ре шио и сл.), па, из 
са вре ме не пер спек ти ве, чи не део си сте ма услов них кла у за. 

По ред опи са них слич но сти са ЗУК, СУК од ли ку ју и две бит не фор мал не 
раз ли ке. Јед на је да, за раз ли ку од ЗУК, СУК не ма ју син так сич ки над ре ђе ну, 
ви шу је ди ни цу чи јој струк ту ри при па да ју: као што се из на ве де них при ме ра 
ви ди, оне се упо тре бља ва ју са мо стал но, а не као део не ке ши ре син так сич ке 
је ди ни це. Је ди но је у при ме ру (2) СУК део ши рег ис ка за, али се ни ту не би 
мо гло твр ди ти да је би ло че му струк тур но под ре ђе на, већ да је рав но прав на 
са пр вим де лом ис ка за (уп. Са да имам јед ну мол бу, а то је…).

На чел но, мо гло би се твр ди ти да је са мо стал ност кла у за ко је су пред мет 
овог ра да са мо при вид на и да су оне под ре ђе не не ком ели ди ра ном са др жа ју. 
Али та кво об ја шње ње не би би ло убе дљи во, јер у не по сред ном кон тек сту 
по пра ви лу не ма са др жа ја на осно ву ког би се прет по ста вље ни ели ди ра ни 
део струк ту ре ла ко и не дво сми сле но ре кон стру и сао. Узми мо за илу стра ци ју 
при мер (1): ако прет по ста ви мо да је упо тре бље на услов на кла у за за ви сна, с 
тим што је оста так ви ше кла у зе ели ди ран, ни је ја сно ка ко би тај ели ди ра ни 
део тач но гла сио: Ако мо же те тан ко, би ћу Вам за хва лан, или ...мо лим Вас 
да исе че те тан ко, или …зна чи ло би ми да то учи ни те, или на не ки дру ги на-
чин. Елип са обич но под ра зу ме ва да је са др жај ко ји се ели ди ра ма кар де ли-
мич но до сту пан у не по сред но прет ход ном или по то њем кон тек сту, што са 
СУК ни је слу чај. 

Осим то га, СУК се од ЗУК раз ли ку ју и по то ме што мо гу са не за ви сним 
кла у за ма фор ми ра ти спе ци фи чан тип ко ор ди на тив них кон струк ци ја:
(11) Хит но ми тре ба да се пре ве зе јед на фо те ља па ако има те сло бод но во зи ло да 

по ша ље те... (И-НП)
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(12) На жа лост, има мул ти плу скле ро зу, па ако би сте мо гли да се по мо ли те за њено 
здра вље. (И-Ф)

На чел но, мо гло би се твр ди ти да се ко ор ди на ци ја ов де не оства ру је са 
услов ном кла у зом, већ са оним што она им пли ци ра, те да се за то не мо же 
твр ди ти да се СУК ко ор ди ни ра ју с не за ви сним кла у за ма. Иа ко је ова ква ана-
ли за кон струк ци ја у при ме ри ма (11) и (12) сва ка ко мо гу ћа, сма тра мо да по сто-
је до бри ар гу мен ти и за гледиш тe ко је ов де за сту па мо (по ред оних ко је смо 
прет ход но на ве ли у при лог тврд њи да СУК ни су син так сич ки под ре ђе не 
не кој ели ди ра ној струк ту ри).5

На рав но, ова ко ин тер пре ти ра ни при ме ри (11) и (12) и да ље не би пред-
ста вља ли ти пич не слу ча је ве ко ор ди на ци је. Кључ но свој ство ко је их раз ли-
ку је од ти пич не ко ор ди на ци је не за ви сних кла у за, осим чи ње ни це да је дан 
део кон струк ци је има фор му за ви сне кла у зе, је сте ра зно род ност ко му ни катив-
них функ ци ја ко је њи хо ви де ло ви оба вља ју, јер се пр вим из во ди оба ве ште-
ње, а дру гим мол ба. То зна чи да би ов де мо гла би ти реч са мо о при ме ри ма 
спе ци фич не, хе те ро функ ци о нал не ко ор ди на ци је (PoPovIć 2003; за при ме ре 
хе те ро функ ци о нал не ко ор ди на ци је кла у за в. PoPovIć 2003: 5–6; чудОМИРОвИћ 
2015: 113–117, 157–162), тј. ко ор ди на ци је при ко јој чла но ви на по ред не кон струк-
ци је има ју раз ли чи те функ ци је, а та ко ко ор ди ни ра не кла у зе мо гу по ка зи ва-
ти од ре ђе ни сте пен функ ци о нал не аси ме три је (уп. чудОМИРОвИћ 2015: 391), 
па су ове кон струк ци је и по то ме дру га чи је од ти пич ног на по ред ног од но са. 

Но без об зи ра на то да ли се при ме ри (11) и (12) тре ти ра ју као ко ор ди-
на ци ја не за ви сне кла у зе и СУК или не, они, сма тра мо, и да ље све до че о 
спе ци фич но сти СУК у по ре ђе њу с ти пич ним ЗУК, јер се ти пич не ЗУК не 
би мо гле по ја ви ти у ова квој кон струк ци ји с на по ред ним ве зни ком а да се 
при том та ква кон струк ци ја не осе ћа као не до вр ше на (уп. нпр. – Да ли ћеш 
сти ћи на вре ме? – По зва ћу так си, па ако бу ду од мах има ли сло бод но во зи ло…, 

5 Нај пре, иа ко се мо же прет по ста ви ти да је за ин тер пре та ци ју при ме ра ка кви су (11) и 
(12) нео п ход но ре кон стру и са ти фор мал но не ре а ли зо ва ну апо до зу, чи ји би се са др жај мо гао 
фор му ли са ти као ‘мо лим Вас да по ша ље те сло бод но во зи ло’ (11) одн. ‘мо лим Вас да се по мо-
ли те за ње но здра вље’ (12) – струк ту ре у при ме ри ма (11) и (12) не ма ју ка рак тер не до вр ше но-
сти: у при ме ру (11) је сте упо тре бље на тро тач ка, али би се она мо гла за ме ни ти тач ком а да чи тав 
при мер оста не јед на ко при хва тљив, као што је, уо ста лом, слу чај с примерoм (12). Да ове струк-
ту ре ни су не до вр ше не, мо же се по ка за ти и та ко што ће мо по ку ша ти да тај им пли ци ра ни са-
др жај екс пли ци ра мо. Ако из ве де мо та кав тест, до би ја мо сле де ће ис ка зе: Хит но ми тре ба да 
се пре ве зе јед на фо те ља, па ако има те сло бод но во зи ло да по ша ље те, мо лим вас да га по ша
ље те одн. Има мул ти плу скле ро зу, па ако би сте мо гли да се по мо ли те за ње но здра вље, мо лим 
Вас да се по мо ли те. Ова кви ис ка зи, ме ђу тим, ни су са свим екви ва лент ни они ма из при ме ра 
(11) и (12), јер су ди рект ни ји од њих, а мо гу де ло ва ти и ре дун дант но. Дру гим ре чи ма, са др жај 
прет по ста вље не апо до зе у овим слу ча је ви ма не мо ра се ин тер пре ти ра ти као ели ди ра на струк-
ту ра ко ја се мо ра ре кон стру и са ти на осно ву сиг на ла не до вр ше но сти и кон тек ста (уо ста лом, 
у овим при ме ри ма и не ма ши рег кон тек ста, али је ко му ни ка тив на функ ци ја СУК упр кос то ме 
очи глед на), већ се мо же прет по ста ви ти да су се СУК у из ве сној ме ри већ кон вен ци о на ли зо-
ва ле за из ра жа ва ње овог ти па ди рек ти ва, тј. да су ре а на ли зи ра не као но си о ци ова кве, ко му ни-
ка тив не, а не кон сти ту ент ске функ ци је (в. evanS 2007 за ова кво об ја шње ње истог ти па кон-
струк ци је у ен гле ском). То им, он да, и омо гу ћа ва да се по ја ве у кон струк ци ји са на по ред ним 
ве зни ком и не за ви сном кла у зом. Да кле, им пли ци ра ни са др жај сва ка ко по сто ји као део ин тер-
пре та ци је зна че ња ис ка за, али се не мо ра сма тра ти (ели ди ра ним) де лом син так сич ке струк ту ре 
ре че ни це.
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где се тро тач ка као сиг нал не до вр ше но сти не би мо гла из о ста ви ти, а ре кон-
струк ци ју апо до зе са зна че њем ‘хо ћу / сти ћи ћу’ чи ни ну жном и кон текст 
оп штег пи та ња, ко је у струк ту ри од го во ра зах те ва еле мент са зна че њем 
по твр ђи ва ња или од ри ца ња).

2.2. Функцијe са мо стал них услов них кла у за
2.2.1.КлАуЗЕсААКО. Фор мал не спе ци фич но сти СУК ко је смо опи са ли 

у прет ход ном одељ ку ја сно су ге ри шу да се те кла у зе на функ ци о нал ном пла-
ну по на ша ју са мо стал но, као не за ви сне, иа ко има ју фор му за ви сних. У овом 
одељ ку то ће мо де таљ но про ве ри ти, по чев од при ме ра с ве зни ком ако. 
(13) Ко лон је осе тио да је на ње му, као је ди ном при сут ном зва нич ни ку гра да, да 

пре у зме си ту а ци ју у сво је ру ке. […] „Ако би сте би ли љу ба зни да се по ме ри те, 
да ме и го спо до. По ме ри те се, мо лим. По ме ри те се. Иде мо одав де, мо лим.” 
(ЕКСЈ)

(14) Уско ро у мој дом сти же ште не пе ки не зе ра, па ако би сте мо гли ма ло ви ше да 
ме упо зна те са на ра ви и ка рак те ри сти ка ма ове ра се, […] Хва ла и по здрав, 
То дор. (И-Ф)

(15) Отац Ста ни слав је про чи стио сво је гр ло. Ако смем да вас пре ки нем. Дру је 
по гле дао у ње га збу ње но. (И-КТ)

(16) Да ли је мо гу ће сту ди ра ње на не кој ру ској Вој ној ака де ми ји? Ако мо же те да 
ми ка же те све што зна те о то ме... (И-Ф)

(17) – Ја сам код ку ће, зо ви те кад год Вам од го ва ра – Ако мо же те Ви ме не да позо
ве те, из не по зна тог раз ло га те ле фон ми не до зво ља ва по зи ве. (ПЕК-ТП)

(18) Из ви ни те, све је по пу ње но. Ако мо же те не ки дру ги дан. Да нас је гу жва. (И-КТ)
(19) Сто се дам де сет... Ако има те сит но. (УК)
(20) С тим се, по што ва ни го спо ди не ми ни стре, обра ћам Ва ма са ве ли ком мол бом, 

ако би сте ме удо сто ји ли по др шке код госп. управ ни ка Об ла сне упра ве у Вар
ша ви. (И-КТ)

Ни у јед ном од на ве де них при ме ра ис так ну те услов не кла у зе не ма ју 
функ ци ју ти пич ну за за ви сне кла у зе. Ре ци мо, у при ме ру (13), кла у зом Ако 
би сте би ли љу ба зни да се по ме ри те, да ме и го спо до!, не спе ци фи ку ју се окол-
но сти под ко ји ма се мо же оства ри ти не ка рад ња, ни ти се из но се пре ми се 
ко је усло вља ва ју не ки за кљу чак, већ се из во ди са мо ста лан и за о кру жен го-
вор ни чин – при сут ни ма се упу ћу је мол ба.6 Слич но то ме, у при ме ру (17) 
го вор ни ца ис так ну том кла у зом не пре ци зи ра окол но сти ко је омо гу ћа ва ју да 
те ле фон не до зво ља ва по зи ве, већ зах те ва од са го вор ни ка да не што учи ни, 
док на ста вак ис ка за до но си обра зло же ње за та кав (по себ но уч тив) зах тев. Или, 
у при ме ру (19), кла у зом Ако има те сит но не из но си се услов под ко јим це на 
из но си 170 (та це на, на рав но, не за ви си од то га има ли са го вор ник сит но или 
не), већ мол ба му ште ри ји да пла ти та чан из нос. Исто ва жи и у оста лим при-

6 Ре че ни ца ко ја сле ди у на став ку – По ме ри те се – фор мал но би се мо гла тре ти ра ти као 
пар це ли са на апо до за, али је убе дљи ви је тре ти ра ти је као за се бан ди рек тив, бу ду ћи да би СУК 
у да том при ме ру би ла мо гу ћа и ин тер пре ти ра ла би се на пот пу но исти на чин и са ре че ни цом 
По ме ри те се и без ње. Дру гим ре чи ма, ре че ни це Ако би сте би ли љу ба зни да се по ме ри те, 
да ме и го спо до. По ме ри те се, мо лим, тре ба ло би, сма тра мо, тре ти ра ти као два ди рек ти ва, од 
ко јих је пр ви уз др жа ни ји и уч ти ви ји, а дру ги ди рект ни ји, а не као је дан ди рек тив (чи ја се ре а-
ли за ци ја усло вља ва по сто ја њем мо гућ но сти да се са го вор ни ци по ме ре).
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ме ри ма – у сви ма ис так ну та кла у за има ко му ни ка тив ну (а не кон сти ту ент ску) 
функ ци ју и кон сти ту и ше го вор ни чин, и то, у свим слу ча је ви ма, ди рек тив. 

По то ме што не спе ци фи ку ју усло ве под ко ји ма се ре а ли зу је не ка дру-
га си ту а ци ја, ова кве кла у зе срод не су услов ним кла у за ма с не кон се ку тив ном 
апо до зом (vaSIć 2000; в. и vaSIć 2011) – по себ ном ти пу услов них кла у за за ко је 
је ка рак те ри стич но да из ме ђу про та зе и апо до зе не ма ди рект не ка у зал не 
за ви сно сти (Ако хо ћеш да те ле фо ни раш, те ле фон је у пред со бљу, Ако је он па
ме тан, он да сам ја Би змарк и сл., уп. vaSIć 2000: 180, 182). Ипак, од ова квих 
кла у за СУК се бит но раз ли ку ју по то ме што се уо би ча је но ре а ли зу ју без ика-
кве над ре ђе не струк ту ре и са мо стал но кон сти ту и шу ис каз ти па ди рек ти ва. 
Осим то га, кад би у при ме ри ма (13)–(20) апо до за по сто ја ла, из ме ђу ње и са-
др жа ја услов не кла у за по сто ја ла би ја сна и ди рект на ка у зал на ве за (уп. Ако 
има те сит но, дај те ми, где пр ви део ви ше ни је СУК, не го ЗУК ко ја спе ци-
фи ку је услов под ко јим се мо же ре а ли зо ва ти си ту а ци ја да ва ња), што код кла-
у за с не кон се ку тив ном апо до зом ни је слу чај.

Да СУК кон сти ту и шу го вор ни чин, ви ди се и по то ме што би у свим 
при ме ри ма нај бли жа па ра фра за ис так ну тих кла у за би ла – не за ви сна кла у за 
са гла го ли ма ти па мо ли ти, же ле ти или хте ти: Ако би сте би ли љу ба зни да 
се по ме ри те… → Мо лим вас да се по ме ри те… (13); … па ако би сте мо гли 
ма ло ви ше да ме упо зна те са на ра ви и ка рак те ри сти ка ма ове ра се → … па 
вас мо лим да ме упо зна те… (14); Ако смем да вас пре ки нем → Хтео бих да 
вас пре ки нем (15); Ако мо же те да ми ка же те све о то ме → Мо лим вас / Же
лео бих да ми ка же те све о то ме (16) итд.

Пре ма Сер лу (Searle1976: 11), ило ку ци о на по ен та ди рек ти ва је сте да 
тре ба да иза зо ву / под стак ну са го вор ни ко ву ак ци ју. При том, у на шим при ме-
ри ма ни је реч о би ло ка квом ти пу ди рек ти ва, већ увек о ди рек ти ви ма ко ји 
су фор му ли са ни по себ но уч ти во, па би смо их мо гли од ре ди ти као мол бе 
или, још пре ци зни је, уч ти ве мол бе. 

Го во ре ћи из пер спек ти ве те о ри је уч ти во сти (broWn–levInSon1987), 
ов де го вор ник, ис ти чу ћи хи по те тич ност си ту а ци је упо тре бом услов не кон-
струк ци је, чи ни сво ју мол бу ин ди рект ни јом не го што би би ла да услов на 
кон струк ци ја ни је упо тре бље на. А исти ефе кат има и упо тре ба по тен ци ја ла, 
као и мо дал не кон струк ци је. Сва на ве де на сред ства мо гу се, при том, комби-
но ва ти, па се та ко у на ве де ним при ме ри ма ин ди рект ност по сти же:

• са мо упо тре бом услов не кон струк ци је, у при ме ру (19);
• услов ном кон струк ци јом и по тен ци ја лом ((13), (20));
• услов ном кон струк ци јом и мо да ли зо ва ним пре ди ка том, при че му је 

мо дал ни гла гол у пре зен ту ((15)–(18));
• услов ном кон струк ци јом и мо да ли зо ва ним пре ди ка том, при че му је 

мо дал ни гла гол у по тен ци ја лу (14).
Од 112 при ме ра СУК у на шем ма те ри ја лу, њих 48 је са ве зни ком ако и 

функ ци јом из ра жа ва ња уч ти ве мол бе. Ме ђу њи ма, 39 су при ме ри мо да ли-
зо ва них кла у за, са мо дал ним гла го лом у пре зен ту (32) или по тен ци ја лу (7), 
у шест при ме ра реч је о кла у за ма с пу но знач ним не свр ше ним гла го лом као 
пре ди ка том, у пре зен ту (5) или по тен ци ја лу (1), а у три слу ча ја на ла зи мо 
кла у зе с ко пу ла тив ним пре ди ка том (у сва три слу ча ја ко пу ла тив ни гла гол 
је у по тен ци ја лу). 
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Од свих на ве де них сред ста ва, чи ни се да ин ди рект но сти ис ка за нај ви ше 
до при но си фор ма услов не кон струк ци је, јер та ко фор ми ра ни ис ка зи де лу ју 
ин ди рект ни је (и, са мим тим, уч ти ви је) од од го ва ра ју ћих ва ри јан ти без услов-
не кон струк ци је. Дру гим ре чи ма: Ако има те… уч ти ви је је од Има те ли?, 
Ако би сте мо гли… уч ти ви је је од Да ли би сте мо гли…? итд. На рав но, кад се 
услов на кон струк ци ја оста ви по стра ни, мо да ли зо ва ни пре ди кат чи ни ис каз 
ин ди рект ни јим од ко пу ла тив ног или про стог гла гол ског пре ди ка та, а об лик 
по тен ци ја ла до при но си ин ди рект но сти ви ше не го пре зент. На тај на чин се 
уну тар кла се СУК фор ми ра ска ла ин ди рект но сти, та ко да су нај ин ди рект-
ни је оне СУК са мо да ли зо ва ним пре ди ка том и мо дал ним гла го лом у по тен-
ци ја лу, а нај ма ње ин ди рект не оне с ко пу ла тив ним или про стим гла гол ским 
пре ди ка том у пре зен ту.

Сто га, за кљу чу ју ћи овај оде љак, мо же мо ре ћи да је функ ци ја СУК са 
ве зни ком ако да из ра зе по себ но уч ти ву мол бу, а на ве де ни при ме ри су ге ри шу 
и ко је су ти пич не окол но сти у ко ји ма се оне ко ри сте: реч је или о то ме да 
из ме ђу са го вор ни ка по сто ји ве ли ка дис тан ца, јер го вор ник не зна са го вор-
ни ков иден ти тет ((14), (16)), или о то ме да по сто ји аси ме три ја мо ћи ((19), (20), 
а слич но је и с при ме ром (17), где је реч о раз го во ру из ме ђу про фе со ра и ње-
го ве не ка да шње сту дент ки ње). А осим дис тан це, би тан фак тор је, на рав но, 
и фор мал ност си ту а ци је (в. при ме ре (13) и (20)). Реч је, да кле, о фак то ри ма 
ко ји су у ли те ра ту ри већ иден ти фи ко ва ни као бит ни за из бор из ме ђу раз ли-
чи тих на чи на обра ћа ња (в. radovanovIć 1986).

2.2.2.КлАуЗЕсАКАдИдА. За раз ли ку од СУК са ве зни ком ако, СУК 
са ве зни ци ма кад и да има ју ило ку ци о ну сна гу екс пре си ва. Раз мо три мо нај-
пре при ме ре са свр ше ним гла го лом у пре ди ка ту одн. су бје кат ској је ди ни ци, 
тј. оне ко ји по фор ми од го ва ра ју ЗУК за по тен ци јал ни услов.
(21) „На рав но. Имаш пет на ест го ди на. По пе ла си се че тр на ест спра то ва…“ […] 

„Кад би ме ма кар јед ном пу сти ла да оба вим сво је днев не ду жно сти не раз ми
шља ју ћи о то ме шта ћеш сле де ће да на пра виш.“ (И-ДМ)

(22) Ве руј ми да ја не мо гу да дам то ли ке па ре, кад би смо не ка ко про шли јеф ти
ни је. (И-Ф)

(23) Шта нам то вре ди кад не ма мо чи ме да об ра ђу је мо зе мљу. Кад би нам не ко по
мо гао да за пр ву ру ку ку пи мо ба рем фре зу за об ра ду зе мље. Ко шта око 8.000 
ку на или 1.100 евра. (И-НП)

(24) Да ми је да јед ном отво ре не ки сајт на ко ме ће пи са ти са мо про вје ре не ин фор
ма ци је, па ма кар сва ку но ву че као по пу них 7 да на. (И-НП)

(25) Да ми је да ви дим сво је ха љи не у па ри ским из ло зи ма (И-НП)
(26) У Ср би ји не ма “на рав но” и “не при ли чи”. :D Не мо жеш ти кон тро ли са ти де цу. 

Да ми је да јед ном у жи во ту одем на вен ча ње без смо ре не де це ко ја ври ште, 
бу ше ба ло не, тр че ис под сто ла и за вла че се сву да […] (И-Ф)

Ило ку ци о на по ен та екс пре си ва је сте да из ра зе од ре ђе но емо тив но ста-
ње, а у свим на ве де ним при ме ри ма то емо тив но ста ње мо гло би се од ре ди ти 
као же ља – у свим слу ча је ви ма СУК озна ча ва хи по те тич ку си ту а ци ју ко ја 
има сле де ће бит не ка рак те ри сти ке: (1) го вор ни ку је ве о ма ста ло да се та си-
ту а ци ја оства ри; (2) ње но оства ре ње ни је под го вор ни ко вом кон тро лом; (3) 
го вор ник ње но оства ре ње сма тра ма ло ве ро ват ним, али не и не мо гу ћим. 



109СА МО СТАЛ НЕ УСЛОВ НЕ КЛА У ЗЕ: МЕ ЂУ ЗА ВИ СНОСТ ГРА МА ТИ КЕ И ПРАГ МА ТИ КЕ

При том, же ља за оства ре њем хи по те тич ке си ту а ци је ни је ну жно усме ре на 
на ту си ту а ци ју као та кву, већ на не ко ста ње ко је би ње ним оства ре њем било 
омо гу ће но или ди рект но про у зро ко ва но, што зна чи да СУК у овим слу ча је-
ви ма за др жа ва ју не што од сво је из вор но услов не се ман ти ке.7 Та ко, ре ци мо, 
у при ме ру (24), го вор ни ко ва же ља ни је усме ре на про сто на то да по ме ну ти 
сајт на ста не, не го да, прет по ста вља мо, уште ди вре ме и енер ги ју ко је са да 
тро ши у по тра зи за про ве ре ним ин фор ма ци ја ма.

У ве зи с пр вом ка рак те ри сти ком тре ба при ме ти ти да су ова кве СУК по-
себ но екс пре сив не, што се ла ко уо ча ва кад се упо ре де са екви ва лент ним оба-
ве штај ним ре че ни ца ма с гла го лом же ле ти: Кад би ме ма кар пу сти ла да… 
екс пре сив ни је је од Же лим да ме ма кар пу сти да…, а Да ми је да ви дим сво је 
ха љи не у… упа дљи во је екс пре сив ни је од Же лим да ви дим сво је ха љи не у… 
У овом по гле ду ме ђу ана ли зи ра ним СУК уо ча ва мо два под ти па. Код оних 
са кад екс пре сив ност је обич но по ја ча на не ким из ра зом за ума њи ва ње; у на-
шим при ме ри ма то су ма кар (21) и ба рем (23). Ова квим сред стви ма го вор ник 
при вид но ума њу је „на ме та ње”, тј. пред ста вља сво ју же љу као ре ла тив но 
скром ну (‘Не тра жим мно го, не го са мо ово ли ко…’). Али, иа ко екс пре сив не, 
ова кве СУК са кад и да ље су ма ње екс пре сив не од оних са ве зни ком да, ка кве 
има мо у при ме ри ма (24)–(26), где спе ци фич на кон струк ци ја са по се сив ним 
да ти вом чи ни ис каз по себ но екс пре сив ним. 

На тре ће бит но свој ство ова квих СУК – да го вор ник оства ре ње же ље 
сма тра ма ло ве ро ват ним – упу ћу је, по ред, на рав но, то га што по фор ми од го-
ва ра ју ЗУК за по тен ци јал ни услов, и че ста упо тре ба нео д ре ђе них за ме ни ца 
и за ме нич ких при ло га. На и ме, же ље на си ту а ци ја је че сто то ли ко да ле ко од 
оства ре ња да го вор ник уоп ште не ма ја сну иде ју о то ме ко би je и ка ко мо гао 
ре а ли зо ва ти, па ти еле мен ти хи по те тич ке си ту а ци је оста ју нео д ре ђе ни: уп. 
…кад би смо не ка ко про шли јеф ти ни је (22); Кад би нам не ко по мо гао… (23); 
да јед ном отво ре не ки сајт (24).

Ило ку ци о ну сна гу екс пре си ва има ју и СУК ко је по фор ми од го ва ра ју 
ЗУК за ире ал ни услов:
(27) Кад бих са мо знао за што је то ура ди ла... То пи та ње ће ме про го ни ти цео жи-

вот. (И-НП)
(28) Ја сам ов де са свим са ма, ах кад би са мо мо гла би ти крај те бе. (И-ЛБ)
(29) Кад бих са мо мо гла да гле дам сво ју про шлост као филм, да се сме јем, пла чем 

и вра тим у не ка дру га вре ме на... (И-ЛБ)
(30) Фан та стич на пи сма, не ма бо ље! (а) Кад би бар сви му шки би ли та ко ро ман тич

ни и (б) кад се не би сра ми ли сво јих осје ћа ја...ја још че кам да ми је не ки от пје ва..... 
(И-Ф)

(31) Ех, да нам је да нас ен ту зи ја зам осни ва ча и до бро тво ра Но во сад ске тр го вач ке 
омла ди не. (И-ДМ)

(32) Не за ме рам ни ко ме ни шта, да је сре ће да се ра ду је мо свад би и уну че ту, а не 
ова ко... (И-НП)

(33) КР СТИЋ И ТЕ О ДО СИЋ: Да нам је ви ше та квих као Бог да но вић! (И-НП)

7 Ду гу је мо за хвал ност јед ном од ано ним них ре цен зе на та овог ра да ко ји нам је скре нуо 
па жњу на ово свој ство СУК са кад и да.



110 ЈО ВАН ЧУ ДО МИ РО ВИЋ

Иа ко је и ов де, као и у при ме ри ма (21)–(26), реч о екс пре си ви ма, у 
при ме ри ма из ове гру пе у пи та њу је дру га чи ји тип екс пре си ва. За же ље је, 
ви де ли смо, кључ но да го вор ник (1) же ли да се хи по те тич ка си ту а ци ја 
оства ри; (2) ње но оства ре ње ни је под ње го вом кон тро лом; и (3) сма тра 
ње но оства ре ње на чел но мо гу ћим, иа ко не и ве ро ват ним. За екс пре си ве из 
при ме ра (27)–(33) ва же пр ва два свој ства, али не и тре ће. Та ко би, у при-
ме ру (27), го вор ник же лео да ње го ва ве ре ни ца ни је из вр ши ла са мо у би ство, 
али оства ре ње те хи по те тич ке си ту а ци је, по при ро ди ства ри, ни је мо гу ће. 
Слич но то ме, и у оста лим при ме ри ма, оно што го вор ник из но си као пред-
мет сво је же ље ни је оства ри во. Сто га се при ме ри из гру пе (27)–(33) не 
мо гу озна чи ти са мо као же ље, јер је за же љу ну жно да го вор ник ње но 
оства ре ње сма тра ма кар те о рет ски мо гу ћим, већ је њи хо ву ило ку ци о ну 
сна гу при клад ни је од ре ди ти као ла мент – го вор ник хи по те тич ку си ту а-
ци ју у СУК не из но си за то што се на да да би се она не ка да мо гла оства ри-
ти, већ да би по ка зао ко ли ко га не мо гућ ност ње ног оства ре ња емо тив но 
по га ђа. 

Овај оде љак за кљу чу је мо гру пом при ме ра са сло же ним пре ди ка том у 
ко ме је пу но знач ни гла гол свр ше ног ви да.
(34) По сли је под не смо кре ну ли пре ма Хер це го ви ни, ни смо пу но при ча ли, ипак 

је умор учи нио сво је, са мо се чуо ко мен тар. Ех, кад би смо мо гли још ма ло 
оста ти. (И)

(35) Ми са иде да ље. Ал та же ља ми не да ми ра.. Кад бих мо гла, ма кар ма ло ући у 
тај све ти храм. (И-Ф)

(36) Овај се мно го на му чио око свог ку ку ру за – ре че јед на – а ку ку руз му се су ши. 
Кад би смо мо гле не ка ко да му по мог не мо! – […] Шта мо жеш ти да учи ниш? – 
На рав но, не мо гу мно го […] али учи ни ћу ко ли ко мо гу. (И-ЛБ)

Чи ни се да су у ова квим слу ча је ви ма на чел но мо гу ће обе ин тер пре-
та ци је – и да је у пи та њу же ља и да је у пи та њу ла мент. Ова по тен ци јал на 
дво знач ност до ла зи отуд што је код услов них кла у за са кад и да за раз ли-
ко ва ње по тен ци јал ног од ире ал ног усло ва кљу чан вид гла го ла у пре ди ка ту 
– кад је пре ди кат свр ше ни гла гол, услов је по тен ци ја лан, а кад је не свр шен, 
услов је ире а лан. Но вид сло же ног пре ди ка та са гла го лом мо ћи и свр ше ним 
пу но знач ним де лом ни је ла ко јед но знач но од ре ди ти – с јед не стра не, мо-
дал ни гла гол мо ћи, ко ји је син так сич ки цен тар мо дал не кон струк ци је, 
на чел но је не свр шен; с дру ге стра не, иа ко функ ци о ни ше као до пу на мо дал-
ном гла го лу, пу но знач ни гла гол је се ман тич ко сре ди ште мо дал не кон струк-
ци је, а он је свр шен. Ово двој ство, чи ни се, омо гу ћа ва да се ова кве кон-
струк ци је ин тер пре ти ра ју и на је дан и на дру ги на чин. Та ко у при ме ри ма 
(34) и (35) кон текст (а у при ме ру (34) по себ но уз вик ех), су ге ри ше да је у 
пи та њу ла мент, док се у при ме ру (36) из на став ка ви ди да го вор ни ца сма-
тра да је ма кар не ка ква по моћ ипак мо гу ћа, па је у том слу ча ју пре реч о 
же љи не го о ла мен ту. 

Од нос фор ме и функ ци је СУК ре зи ми ра мо у сле де ћој та бе ли.
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Та бе ла 1. Фор ма и функ ци ја са мо стал них услов них кла у за.

фОРМА фуНКцИјА ПРИМЕРИИ 
НАПОМЕНЕ

вЕЗНИК ТИППРЕдИКАТА,ОБлИКИвИдГлАГОлА

а ко 

ко пу ла тив ни пред. с ко пу лом у по тен ци ја лу8

уч ти ва  
мол ба

(13)
прост. гл. пре ди кат, пре зент, не сврш. гл. (11), (19)
прост гл. пре ди кат, по тен ци јал, сврш. гл. (20)
мод. гл. у пре зен ту + свр ше ни пу нозн. гл. (15)–(17)
мод. гл. у по тен ци ја лу + свр ше ни пу нозн. гл. (2), (14)
мод. гл. у пре зен ту без пу но знач ног гла го ла (1), (18)

кад прост. гл. пре ди кат, по тен ци јал, сврш. гл.
же ља

(3), (21)–(23)
да ег зист. кон стр. с по сес. да ти вом; сврш. гл. у субј. јед. (24)–(26)

кад мод. гл. у по тен ци ја лу + свр ше ни пу нозн. гл. же ља /  
ла мент (34)–(36)

кад 

ко пу ла тив ни пред. с ко пу лом у по тен ци ја лу 

ла мент

(30a)
прост гл. пре ди кат, по тен ци јал, не сврш. гл. (5), (27), (30б)
мод. гл. у по тен ци ја лу + не сврш. пу нозн. гл. (29)
мод. гл. + коп. кон струк ци ја (28)

да 
ег зист. кон стр. с по сес. да ти вом (4), (6), (31), (33)
ег зист. кон стр. с ген.; не сврш. гл. у субј. јед. (7), (32)
прост. гл. пре ди кат у пер фек ту (8), (9)

3. О до би је ним ре зул та ти ма
3.1.ГРАМАТИКАИПРАГМАТИКАсАМОсТАлНИХуслОвНИХКлАуЗА. Ка ко се ви ди 

из ана ли зе спро ве де не у одељ ку 2, кла у зе ко је су пред мет овог ис тра жи ва ња 
бит но се раз ли ку ју од ти пич них ЗУК на функ ци о нал ном пла ну: иа ко има ју 
фор му ЗУК, оне су ко му ни ка тив но са мо стал не и кон сти ту и шу за себ не го-
вор не чи но ве – уч ти ве мол бе, же ље одн. ла мен та. По ста вља се пи та ње шта 
ле жи у осно ви ова квог функ ци о нал ног про ши ре ња, тј. ин су бор ди на ци је. Да 
би смо на то пи та ње од го во ри ли, тре ба раз мо три ти свој ства ти пич них пред-
став ни ка кон струк ци ја о ко ји ма ов де го во ри мо: за ви сних услов них кла у за, 
с јед не стра не, и не за ви сних кла у за ко је има ју функ ци ју ди рек ти ва одн. 
екс пре си ва, с дру ге стра не, и ви де ти шта је то што је овим кон струк ци ја ма 
за јед нич ко. 

 Кључ но за јед нич ко свој ство, сма тра мо, на ла зи се на се ман тич ком пла-
ну. На и ме, и за ви сне услов не кла у зе и не за ви сне кла у зе ко ји ма се ре а ли зу ју 
ти пич ни ди рек ти ви и екс пре си ви (а то су за по вед не и жељ не не за ви сне кла-
у зе) озна ча ва ју си ту а ци је ко је су ну жно хи по те тич ке: си ту а ци ја ЗУК у тре-
нут ку го во ра ни је ре а ли зо ва на, не го се са мо мо же (или се мо гла) ре а ли зо-
ва ти, а исто ва жи и за си ту а ци је озна че не за по вед ним и жељ ним не за ви сним 

8 На чел но, мо гу ће је за ми сли ти и при ме ре с ко пу лом у пре зен ту (уп. нпр. До бар дан. 
Ако сте вољ ни да ме са слу ша те), али у на шем кор пу су не ма по твр да за ову ва ри јан ту.
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кла у за ма. При том, хи по те тич ност ЗУК увек под ра зу ме ва и не у тра лан или 
не га ти ван епи сте мич ки став: го вор ник или не зна да ли ће се хи по те тич ка 
си ту а ци ја оства ри ти, или је уве рен да је она ма ло ве ро ват на или чак не мо-
гу ћа. Ова ква хи по те тич ност омо гу ћу је кон струк ци ја ма са кон сти ту ент ском 
функ ци јом, као што су ЗУК, да се функ ци о нал но оса мо ста ле и до би ју ко му-
ни ка тив ну функ ци ју, и то пре све га у оним кон тек сти ма у ко ји ма го вор ник 
же ли да из ве де ди рек тив или екс пре сив над чи јом ре а ли за ци јом, као што је 
у ли те ра ту ри већ по ка за но на ма те ри ја лу из ен гле ског (kaltenböck2016:
349,350), или не ма кон тро лу (као код екс пре си ва) или је има са мо де ли мич-
но (као код ди рек ти ва). У од го ва ра ју ћим окол но сти ма, да кле, праг ма тич ки 
фак то ри омо гу ћа ва ју кон струк ци ја ма са фор мом ЗУК да пре ва зи ђу уо би ча-
је на огра ни че ња сво је гра ма тич ке фор ме и пре у зму функ ци ју ти пич ну за 
кон струк ци је дру га чи јег ти па.

Но опи са ни зна чај праг ма тич ких фак то ра има и сво ја огра ни че ња. Као 
што се ви ди из та бе ле 1, иа ко су СУК функ ци о нал но са мо стал не, ин су бор-
ди ни ра не, по сто ји ја сна ве за из ме ђу њи хо ве фор ме и функ ци је. Или, дру гим 
ре чи ма, ин су бор ди на ци ја ЗУК не да је увек исте ре зул та те: јед ни ма од њих 
из ра жа ва ју се ди рек ти ви, и то по себ но уч ти ве мол бе, а дру ги ма два бли ска 
али ипак раз ли чи та ти па екс пре си ва – же ље и ла мен ти. Ова раз ли ка у очи-
глед ној је ве зи са њи хо вом фор мом: СУК са функ ци јом уч ти ве мол бе има ју 
фор му ЗУК за ре ал ни услов, а СУК са функ ци ја ма же ље и ла мен та – фор му 
услов них кла у за за по тен ци јал ни одн. ире ал ни услов (тим ре дом). А раз лог 
за ово је у ти пу епи сте мич ког ста ва ко ји им пли ци ра ју раз ли чи те под вр сте 
ЗУК: оне са ве зни ком ако и од го ва ра ју ћим гла гол ским об ли ком им пли ци-
ра ју не у тра лан епи сте мич ки став, а оне са ве зни ци ма кад и да – не га ти ван 
епи сте мич ки став. Ово пак ко ре спон ди ра са на чел ном раз ли ком из ме ђу ди-
рек ти ва и екс пре си ва, ко ја је ја сно фор му ли са на у те о ри ји го вор них чи но ва. 
Пре ма овој те о ри ји, је дан од при прем них усло ва (в. оде љак 1.4) ко ји ва жи за 
зах те ве, па са мим тим и за мол бе, као њи хо ву уч ти ви ју вер зи ју, је сте тај да 
го вор ник ве ру је да са го вор ник мо же ре а ли зо ва ти ње гов зах тев (Searle 1969: 
66). Код же ља је пак та уве ре ност сла би ја, а код ла ме на та је уоп ште не ма, 
при че му ни код јед них ни код дру гих ило ку ци о на по ен та ни је у на сто ја њу 
да се по стиг не оства ре ње хи по те тич ке си ту а ци је, не го у из ра жа ва њу емо тив-
ног ста ња ко је је ре зул тат ње не нео ства ре но сти.

Има ју ћи све ово на уму, по ка зу је се као са свим оче ки ва но да се ЗУК 
ко је им пли ци ра ју не у тра лан епи сте мич ки став кон вен ци о на ли зу ју баш за 
из во ђе ње мол би, а ЗУК ко је им пли ци ра ју не га ти ван епи сте мич ки став за 
из во ђе ње же ља и ла ме на та, и то: оне ко је оста вља ју мо гућ ност да се хи по те-
тич ка си ту а ци ја оства ри (тј. оне са фор мом ЗУК за по тен ци јал ни услов) – за 
из во ђе ње же ља, а оне ко је не оста вља ју ни та кву те о рет ску мо гућ ност (тј. 
оне са фор мом ЗУК за ире ал ни услов) – за из во ђе ње ла ме на та. 

Пре ма то ме, иа ко про цес ин су бор ди на ци је ЗУК под ра зу ме ва да праг-
ма тич ки фак то ри над вла да ва ју гра ма тич ке, ова за ви сност је уза јам на, јер је 
ко му ни ка тив на функ ци ја СУК и да ље од ре ђе на гра ма тич ким фак то ри ма, 
тј. епи сте мич ким ста вом ко ји гра ма тич ка обе леж ја по пут суб ор ди на то ра и 
гла гол ског об ли ка обе ле жа ва ју.
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Пре не го што за кљу чи мо овај оде љак, тре ба при ме ти ти да, иа ко на чел но 
сви ти по ви ЗУК има ју од го ва ра ју ће СУК, ме ђу њи ма у овом по гле ду по сто ји 
из ве сна аси ме три ја. На и ме, са мо се код ЗУК за ре ал ни услов, тј. оних са ако, 
ин су бор ди на ци ја од ви ја пот пу но ре гу лар но, та ко да ме ђу СУК на ла зи мо 
зна ча јан број оних ко ји има ју фор му ти пич них ЗУК за ре ал ни услов. За раз-
ли ку од то га, СУК са кад ко ји ма се из ра жа ва же ља има ју фор му од го ва ра ју-
ћих ЗУК, али по пра ви лу са др же и не ки из раз за ума њи ва ње (бар(ем), ма кар, 
са мо) и(ли) не ки мар кер нео д ре ђе но сти (не ко, не ки, не ка ко и сл.), а СУК са да 
нај че шће има ју спе ци фич ну кон струк ци ју са по се сив ним да ти вом или ег-
зи стен ци јал ним гла го лом и исто риј ски се мо гу до ве сти у ве зу са оп та тив ном 
да-кон струк ци јом, док су, бар у на шој гра ђи, вр ло рет ки при ме ри са фор мом 
нај ти пич ни јом за ЗУК са да; шта ви ше, на ла зи мо са мо три та ква при ме ра (у 
два слу ча ја са да и пер фек том, а у јед ном са да и пре зен том, уп. при ме ре 
(8)–(10)).

3.2.суБОРдИНАцИјАИКООРдИНАцИјАуРАЗвОјНОјПЕРсПЕКТИвИ. У лин гви-
стич кој ли те ра ту ри углав ном по сто ји са гла сност да у ди ја хро ном раз во ју 
ко ор ди на ци ја по пра ви лу прет хо ди суб ор ди на ци ји (в. ПАвлОвИћ 2013: 295–
298). Из те пер спек ти ве ин су бор ди на ци ја услов них кла у за, ка ко је већ при-
ме ће но (kaltenböck2016:342–343), пред ста вља обр нут про цес, јер ту суб-
ор ди ни ра не кон струк ци је пред ста вља ју из вор из ког се раз ви ја ју функ ци о-
нал но не за ви сне кла у зе. Ово, на рав но, не ва жи за да-кла у зе с по се сив ним 
да ти вом и(ли) ег зи стен ци јал ном кон струк ци јом, јер оне из вор но и ни су 
за ви сне (в. оде љак 2.1). 

3.3.сАМОсТАлНЕуслОвНЕКлАуЗЕ,ПРОТОТИПсКАОРГАНИЗАцИјАГРАМАТИчКИХ
КАТЕГОРИјАИсуБОРдИНАцИјсКОКООРдИНАцИјсКИКОНТИНууМ. Чи ње ни ца да се 
кла у зе са фор мом ЗУК мо гу упо тре би ти са мо стал но, тј. са ко му ни ка тив ном 
функ ци јом, отва ра пи та ње ста ту са ка те го ри је услов них кла у за: ако су услов-
не кла у зе ис кљу чи во за ви сне, он да СУК уоп ште не би тре ба ло сма тра ти 
услов ни ма, већ под вр ста ма од го ва ра ју ћих не за ви сних ре че ни ца, а то су за-
по вед не (за СУК са ако) одн. жељ не (за СУК са кад и да). А ако оне је су услов-
не, он да ка те го ри ју услов них кла у за тре ба ре де фи ни са ти, тј. тре ба ло би отво-
ри ти мо гућ ност да у њу спа да ју и кла у зе ко је ни су за ви сне. 

Пр во ре ше ње – да ис пи ти ва не кла у зе про сто из дво ји мо из кла се услов-
них кла у за и тре ти ра мо као под вр сте за по вед них одн. жељ них ре че ни ца – 
има сво је пред но сти: ти ме се чу ва хо мо ге ност већ уста но вље не ка те го ри је 
услов них кла у за као ну жно за ви сних. Ме ђу тим, ти ме гра ма тич ки опис гу би 
на ве ро до стој но сти: пот пу ним из два ја њем – тер ми но ло шким и так со ном ским 
– ис пи ти ва них кла у за из кла се услов них кла у за за не ма ру је се њи хо ва очи-
глед на слич ност са (ти пич ним) услов ним кла у за ма: оне има ју исту уну тра-
шњу струк ту ру и озна ча ва ју хи по те тич ку си ту а ци ју чи ја ре а ли за ци ја за 
го вор ни ка или ни је из ве сно мо гу ћа или је из ве сно не мо гу ћа. То зна чи да би 
оп ти ма лан опис под ра зу ме вао дру го ре ше ње – оно ко је не за не ма ру је ни 
бит не функ ци о нал не раз ли ке из ме ђу ЗУК и СУК, али ни њи хо ве фор мал не 
и се ман тич ке слич но сти.

Та кав опис, да кле, под ра зу ме вао би да ка те го ри ју услов них кла у за – као, 
уо ста лом, и дру ге гра ма тич ке ка те го ри је – не тре ти ра мо као хо мо ге ни скуп 
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чла но ва ко ји де ле сва кри те ри јал на свој ства, већ као про то тип ски ор га ни-
зо ва ну ка те го ри ју (в. taylor 2003). Је згро те ка те го ри је чи ни ле би, на рав но, 
ти пич не ЗУК – за ви сне кла у зе ко ји ма се спе ци фи ку ју окол но сти под ко ји ма 
се не што мо же до го ди ти одн. пре ми се под ко ји ма се не што мо же за кљу чи ти, 
али би се на ње ној пе ри фе ри ји на шле и кла у зе ко је су пред мет овог ра да. 
Ти ме се, да кле, схва та ње ка те го ри је услов них кла у за не ме ња ра ди кал но, јер 
су оне без сум ње ти пич но за ви сне, већ се омо гу ћа ва да се у њој на ђу и они 
ре ђи и ма ње ти пич ни пред став ни ци ко ји то ни су. Уо ста лом, у том по гле ду 
се кла са услов них кла у за не раз ли ку је су штин ски од не ких дру гих ти по ва 
за ви сних кла у за: По по вић (1977) опи су је је дан тип кла у за са фор мом на мер-
них ко је се ко ри сте „у функ ци ји на по ред них” и на зи ва их псе у до за ви сним, 
а исту по ја ву ре ги стру је и код по сле дич них кла у за (ПОПОвИћ 201616: 335–336), 
као и код оних чи је је обе леж је док (ПОПОвИћ 201616: 359); Пе тро вић (1986) 
уо ча ва је дан тип на чин ских одн. по ред бе них кла у за ко ји по ка зу је син так-
сич ку ау то ном ност и фор ми ра ко ор ди ни ра не струк ту ре, а Кли ко вац (2018) 
ана ли зи ра, из ме ђу оста лог, кла у зе са кад ко је су функ ци о нал но не за ви сне и 
за кљу чу је да оне на ла жу „флек си бил ни ји при ступ, ко ји ће до зво ли ти да ка-
те го ри је – у овом слу ча ју ка те го ри је за ви сних и не за ви сних кла у за – има ју 
уну тра шњу струк ту ру”, те да из ме ђу за ви сних и не за ви сних кла у за „по сто-
ји кон ти ну ум” (КлИКОвАц 2018: 216). 

На це лис ход ност ова квог при сту па, сма тра мо, упу ћу ју и ре зул та ти до-
са да шњих ис тра жи ва ња услов них кла у за (vaSIć 2000; 2011; МОсКОвљЕвИћ
ПОПОвИћ 2018), ко ји по ка зу ју да и уну тар ЗУК по сто је бит не функ ци о нал не 
раз ли ке, а чи ни се да те раз ли ке пра те и раз ли ке у сте пе ну под ре ђе но сти 
за ви сне кла у зе ви шој. Илу струј мо то с не ко ли ко при ме ра:
(37) Aко до би јем пре ми ју, ку пи ћу ау то. (ПОПОвИћ 201616: 328)
(38) Ако је чи тао, од ма рао се. (вОјвОдИћ 2018: 464)
(39) Ако хо ћеш да те ле фо ни раш, те ле фон је у пред со бљу. (vaSIć 2000: 180)
(40) Леп ше би ми ри са ле но ви не, ако раз у ме те шта хо ћу да ка жем. (МОсКОвљЕвИћ 

ПОПОвИћ 2018: 72)
(41) Има мул ти плу скле ро зу, па ако би сте мо гли да се по мо ли те за ње но здра вље. 

(По но вљен при мер (12) из овог ра да.)

У ве зи с при ме ри ма као што је (40), Ј. Мо ско вље вић По по вић (2018: 
72–73) при ме ћу је да у њи ма ни је мо гу ће упо тре би ти ко ре ла тив, а то, ре кло 
би се, ва жи и за при мер (39), али не и за при ме ре (37) и (38), у ко ји ма би ко-
ре ла тив био са свим оби чан (иа ко би био ин тер пре ти ран у раз ли чи тим до-
ме ни ма – као „ре ал на” усло вље ност одн. као усло вље ност у за кљу чи ва њу, 
в. чудОМИРОвИћ 2019). Чи ње ни ца да је у при ме ри ма (37) и (38) уну тар ви ше 
кла у зе мо гу ће упо тре би ти кон сти ту ент ко ји би био се ман тич ки по ду да ран 
с услов ном кла у зом, док то у при ме ри ма (39) и (40) ни је мо гу ће, ука зу је на 
то да се у овим слу ча је ви ма мо же го во ри ти о раз ли чи том сте пе ну ин те гри-
са но сти услов не кла у зе у ши ру струк ту ру, у ду ху у ком то чи ни Ле ман 
(lehMann 1988: 183–192).9 Кон крет ни је ре че но, у пр ва два при ме ра услов на 

9 Пре ци зни је го во ре ћи, ов де се ком би ну ју два Ле ма но ва па ра ме тра: сте пен ин те гри са но
сти – у пр ва два при ме ра услов на кла у за има ко ре ла тив ни еле мент у ви шој, а у дру га два не ма 
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кла у за се мо же сма тра ти струк тур ним де лом ви ше кла у зе, јер спе ци фи ку је 
окол но сти одн. пре ми се ко је усло вља ва ју њен са др жај, а у дру га два би ве ро-
ват но би ло оправ да ни је тре ти ра ти је као одво је ну од ње, јер функ ци о ни ше 
као ко мен тар усме рен на ило ку ци о ну сна гу одн. праг ма тич ку аде кват ност 
прет ход не кла у зе као це ли не. Но та ква услов на кла у за и да ље не сти че пу ну 
са мо стал ност, јер и да ље функ ци о ни ше са мо уз прет ход ну кла у зу, али не и 
без ње.

То пак зна чи да услов не кла у зе у при ме ри ма као што је (41) – а оне су 
предмет овог ра да – не пред ста вља ју та ко ра ди кал но од сту па ње од свих оста-
лих услов них кла у за, већ су пре са мо крај ња тач ка на кон ти ну у му (не)за ви-
сно сти ко ји оне фор ми ра ју; на су прот ном по лу тог кон ти ну у ма на ла зи ле би 
се услов не кла у зе ко је су струк тур ни део ви ше ре че ни це, као у при ме ри ма 
(37) и (38), а не где на ње го вој сре ди ни па рен те тич ке услов не кла у зе ко је 
има ју ка рак тер огра де и(ли) ко мен та ра, по пут оних у при ме ри ма (39) и (40).

3.4.сТАТусКлАуЗАсАакоИПОТЕНцИјАлОМ. У увод ном одељ ку ви де ли смо 
да у ли те ра ту ри не ма пот пу не са гла сно сти у по гле ду ка рак те ра усло ва ко ји 
се из ра жа ва ЗУК са суб ор ди на то ром ако и по тен ци ја лом – ве ћи на ауто ра 
сма тра та кав услов по тен ци јал ним, али има раз ло га и да се он сма тра ре ал-
ним, или бар бли жим ре ал ном не го по тен ци јал ном усло ву, јер се, ка ко смо 
ви де ли, мо же по ка за ти да им пли ци ра не у тра лан, а не не га ти ван епи сте мич ки 
став (в. оде љак 1.2).

Ре зул та ти на ше ана ли зе, чи ни се, да ју за пра во овом дру гом ста ву. На-
и ме, ка ко се мо же ви де ти у одељ ку 2.2.1, СУК са ако и по тен ци ја лом су штин-
ски се не раз ли ку ју од оста лих СУК са ако: и оне, као и све оста ле, има ју 
функ ци ју уч ти ве мол бе. Пре ма то ме, при ли ком ин су бор ди на ци је, услов не 
кла у зе са ако и по тен ци ја лом по на ша ју се као и дру ге услов не кла у зе ко ји ма 
се из ра жа ва не у тра лан, а не не га ти ван епи сте мич ки став, а то, сма тра мо, 
по сред но по твр ђу је да и ЗУК са ако и по тен ци ја лом им пли ци ра ју не у тра лан 
епи сте мич ки став, ко ји је ка рак те ри сти ка ЗУК за ре ал ни услов.

4. ЗАКључАК. Из до са да шњег из ла га ња мо же се из ве сти не ко ли ко оп штих 
за кљу ча ка. Нај пре, услов не кла у зе се, осим као за ви сне, мо гу упо тре би ти и 
као са мо стал не, функ ци о нал но не за ви сне кла у зе с функ ци јом уч ти ве мол бе, 
же ље или ла мен та, иа ко при том за др жа ва ју фор му за ви сних услов них кла у за.

Из ме ђу функ ци је са мо стал них услов них кла у за и фор ме од го ва ра ју ћих 
за ви сних услов них кла у за по сто ји ја сна ве за: оне с фор мом кла у за за ре ал ни 
услов има ју ко му ни ка тив ну функ ци ју уч ти ве мол бе, оне с фор мом кла у за 
за по тен ци јал ни услов ко му ни ка тив ну функ ци ју же ље, а оне с фор мом кла-
у за за ире ал ни услов ко му ни ка тив ну функ ци ју ла мен та (уп. оде љак 2). Ин-
су бор ди на ци ја услов них кла у за има ја сну праг ма тич ку мо ти ва ци ју, а то је 
по тре ба да се, та мо где је то ва жно, мол ба из ра зи на по себ но ин ди рек тан, 
па са мим тим уч ти ви ји на чин, одн. да се же ља и ла мент из ра зе с по ја ча ном 
екс пре сив но шћу. Ова ко му ни ка тив на по тре ба над ја ча ва гра ма тич ку фор му, 

(уп. lehMann 1988: 183–189) – и па ра ме тар син так сич ког ни воа (уп. lehMann 1988: 189–192) 
– да ли је услов на кла у за за и ста део струк ту ре ви ше кла у зе или је одво је на од ње. 
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тј. огра ни че ње ко је она на ме ће, обе ле жа ва ју ћи услов не кла у зе као ти пич но 
суб ор ди ни ра не; исто вре ме но, ме ђу тим, смер у ко ме се раз ли чи ти ти по ви 
услов них кла у за функ ци о нал но оса мо ста љу ју тра си ран је упра во гра ма тич-
ким фак то ри ма (в. оде љак 3.1).

Нај зад, мо гућ ност са мо стал не упо тре бе кла у за ко је су ти пич но за ви сне 
до но си још јед ну по твр ду већ чвр сто ар гу мен то ва ном ког ни тив но лин гви-
стич ком ста но ви шту о про то тип ској ор га ни за ци ји гра ма тич ких ка те го ри ја, 
као и схва та њу да иза опо зи ци је суб ор ди на ци ја : ко ор ди на ци ја, тј. за ви сност : 
не за ви сност за пра во сто ји кон ти ну ум са ни зом пре ла зних слу ча је ва, а не 
хо мо ге ни ску по ви без ика квог пре се ка (в. оде љак 3.3). 

ИЗ ВО РИ
И – ин тер нет; ДМ – дру штве не мре же; ЕКСЈ – Елек трон ски кор пус срп-

ског је зи ка (kor pus.matf.bg.ac.rs); ЕП – елек трон ска по шта; KT – књи жев ни 
тек сто ви до ступ ни пре тра гом на ин тер не ту, на сај то ви ма или у об ли ку елек-
трон ских књи га; ЛБ – лич ни бло го ви; НП – веб из да ња но ви на и ин фор ма-
тив ни пор та ли; ПЕК – при ват на елек трон ска ко му ни ка ци ја; TП – сер ви си 
за тре нут ну раз ме ну по ру ка (in stant mes sa ging); УК – спон та на усме на ко-
му ни ка ци ја; Ф – фо ру ми и ди ску си о не гру пе.
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Jo van Ču do mi ro vić

IN SU BOR DI NA TE CON DI TI O NAL CLA U SES:  
IN TER DE PEN DEN CE OF GRAM MAR AND PRAG MA TICS

S u m  m a r y

Apart from the ir typi cal use as sub or di na te adver bial cla u ses, con di ti o nal cla u ses in Ser bian can 
al so be used as in de pen dent cla u ses con sti tu ting a di rec ti ve or an ex pres si ve spe ech-act , e.g. (1) Ako 
mo že te da se po me ri te ‘If you can mo ve (ple a se)’; (2) Kad bi bar po če la ki ša ‘If it star ted ra i ning at 
le ast’; (3) Kad bih sa mo imao nje no pam će nje ‘If only I had her me mory’; (4) Da su mi sad tvo je 
go di ne… ‘If (only) I we re your age now’, etc.

Ba sed on a set of 112 exam ples of in su bor di na te con di ti o nal cla u ses gat he red from the elec tro nic 
cor po ra, web fo rums and di scus sion gro ups, me dia so ur ces, as well as from spon ta ne o us in ter ac tion, 
this re se arch shows that the re are two ba sic pat terns of form-fun ction map ping in the in su bor di na tion 
of con di ti o nal cla u ses in Ser bian – (I) cla u ses with ako ‘if’ and pre sent ten se or con di ti o nal (1–2) are 
used as po li te ness de vi ces, i.e. to per form in di rect re qu ests ai med at sa ving the ad dres se e’s ‘ne ga ti ve 
fa ce’; (II) cla u ses with kad ‘when/if’ and con di ti o nal, as well as tho se with da ‘to’ and pre sent or past 
ten se (3–4) are used as ex pres si ves, na mely wis hes or la ments. In ot her words, the re is a cor re la tion 
bet we en the fun ction of the typi cal, sub or di na te con di ti o nal cla u ses and the ir in su bor di na te co un-
ter parts (cla u ses per for ming di rec ti ves ha ve the form of ‘open con di ti o nal’ pro ta sis, whi le tho se 
per for ming ex pres si ves ha ve the form of the ‘re mo te con di ti o nals’).

The da ta exa mi ned al so al lows for mo re ge ne ral con si de ra ti ons abo ut the in ter play of gram-
ma ti cal and prag ma tic fac tors in the con ven ti o na li za tion of the dif fe rent types of con struc ti ons: the 
in su bor di na tion of the de scri bed cla u ses is cle arly prag ma ti cally mo ti va ted, but its exact out co mes 
are, on the ot her hand, gram ma ti cally de ter mi ned.

Уни вер зи тет у Бе о гра ду (При мље но: 1. апри ла 2020;
Фи ло ло шки фа кул тет  при хва ће но: 28. ок то бра 2020)
Ка те дра за срп ски је зик са ју жно сло вен ским је зи ци ма
Сту дент ски трг 3, 11000 Бе о град, Ср би ја
jo van.cu do mi ro vic @fil.bg .ac .rs 
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Ма ри ја Сте фа но вић

ЗНА ЧЕ ЊЕ И КОН ЦЕП ТУ А ЛИ ЗА ЦИ ЈА ВА ЖНОГ  
(НА МА ТЕ РИ ЈА ЛУ РУ СКОГ ЈЕ ЗИ КА)

Ана ли за са др жи не кон цеп та важный ‘ва жан’ спро ве де на на ма те ри ја лу ру ских 
лек си ко граф ских из во ра и исто и ме ног асо ци ја тив ног по ља при ме ном ме то да се ман тич-
ке и ког ни тив не ин тер пре та ци је по ка зу је да се ра ди о ком плек сном кон цеп ту. Је зич ки 
из ра зи ко ји ма се из ра жа ва ва жност пре све га пре ко уну тра шње фор ме ре чи ука зу ју на 
раз ли чи те на чи не ње не кон цеп ту а ли за ци је (вАЖНОјЕТЕшКО, вАЖНОјЕвИсОКО, вАЖНОјЕ
вЕлИКО,вАЖНОјЕвИдљИвО). У ра ду се да је и опис сте ре о ти па ва жне осо бе ко ји по сто ји 
у ру ском дру штву. 

Кључ не ре чи: важный, кон цеп ту а ли за ци ја, оце на, сте ре о тип ва жног. 

An analysis of the con cept важный ‘im por tant’ is car ried out on ma te rial from the 
Rus sian le xi co grap hic so ur ces and the sa me as so ci a ti ve fi eld by applying the met hods of se-
man tic and cog ni ti ve in ter pre ta tion. It is con clu ded that this is qu i te a com plex con cept. The 
lin gu i stic ex pres si ons used to ex press im por tan ce, espe ci ally thro ugh the in ter nal form of 
words, in di ca te the varying me ans of its con cep tu a li za tion (IMPortanceISheavy,IMPortance
IShIGh,IMPortanceISbIG,IMPortanceISvISIble). The pa per al so of fers a de scrip tion of the 
ste re otype of an im por tant per son who exists in Rus sian so ci ety. 

Key words: важный, con cep tu a li za tion, eva lu a tion, the ste re otype of the im por tant. 

1.увОдНЕНАПОМЕНЕ. По се бан ин те рес у окви ру лин гви стич ких пра-
ва ца ко ји се ба ве од но сом из ме ђу је зи ка и кул ту ре иза зи ва ју про у ча ва ња 
си сте ма вред но сти, али, ма да по сто је по је ди нач ни ра до ви ко ји ука зу ју на 
мо гућ ност си сте ма тич ног при сту па овом пи та њу, као што је, на при мер, 
рад Жу ра вљо ва (ЖуРАвлЕв 2016), у ли те ра ту ри се на ла зе углав ном об ра де 
кон це па та – прет по ста вље них вред но сти у по је ди ним кул ту ра ма, а не ма 
оних ко ји ис тра жу ју сâм по јам ва жног као еле мен та де фи ни ци је вред но сти1. 
Ја сно је да је за ква ли фи ко ва ње не чег као ва жног или не ва жног по треб на 
ње го ва ева лу а ци ја, што по ве зу је ис тра жи ва ња ва жног са ре зул та ти ма до 
ко јих се до шло у ра ни јим про у ча ва њи ма оце њи ва ња и оце не. Лин гви сти 
раз ли чи тих усме ре ња ду го су се ба ви ли њи ма ко ри сте ћи при сту пе (и кор-
пу се) у скла ду са прин ци пи ма па ра диг ме у окви ру ко је су ра ди ли. Нај че шће 
се ана ли зи ра ла се ман ти ка лек се ма ти па до бар и лош, в. нпр. за ен гле ску 
лек се му good ‘до барʼ katZ 1962 и вЕНдлЕР 1981, као и по јам нор ме у ве зи 
са оце ном (АРуТюНОвА1987). У фун да мен тал ној сту ди ји о оце ни и оце њи-
ва њу Е. М. Вољф (вОльф 2002) на ла зи се би бли о гра фи ја ра до ва о овој те ми 
на ста лих до сре ди не осам де се тих го ди на, ка да је об ја вље но пр во из да ње. 
М. С. Ан др ју хи на (АНдРюХИНА 2010) пи ше о оце ни у лин гво кул ту ро ло ги ји, 

1 У де фи ни ци ја ма лек се ме ценность ‘вред ностʼ у свим ана ли зи ра ним реч ни ци ма ру ског 
је зи ка као део де фи ни ци је на ла зи се лек се ма ва жность ‘ва жност .̓ 
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а по сто је и збор ни ци ра до ва по све ће ни лин гво ак си о ло ги ји (нпр. сЕРЕБРЕН
НИКОвА 2011)2. 

Оце на спа да у ка те го ри је мо ду сног ти па3 ко је омо гу ћу ју да го вор ни ци 
са др жи ну кон цеп та ин тер пре ти ра ју на раз ли чи те на чи не и на осно ву то га 
из гра де но ви сми сао4. У окви ру мо ду сних ка те го ри ја об је ди ње не су је зич ке 
је ди ни це за ко је је за јед нич ка ког ни тив на функ ци ја ин тер пре та ци је или 
оце не. Се ман ти ка ових је ди ни ца не од ра жа ва објек те из ван је зич ког све та, 
већ ука зу је на ин ди ви ду ал но ис ку ство ка те го ри за ци је и кон цеп ту а ли за ци је 
у ве зи са њи ма. До бро, ло ше, ва жно, вред но и сл. не по сто је у ва ку у му, из ван 
обје ка та и си ту а ци ја у ко ји ма се по ја вљу ју5, и не ути чу на са др жи ну кон-
цеп та као мен тал не сли ке кон крет ног објек та, па је мо гу ће је да оно што се 
на зи ва, на при мер, ва жним, бу де раз ли чи то у за ви сно сти од осо бе ко ји вр ши 
про це ну, од си ту а ци је или од са мог објек та6, што зна чи да ре зул тат оце њи-
ва ња, иа ко че сто за сно ван на ста во ви ма и нор ма ма при сут ним у кул ту ри, 
мо же би ти и су бјек ти ван. 

По што се са ме лек се ме ко је се ко ри сте за ис ка зи ва ње оце не не од но се 
на пред мет из ре ал ног све та, прет по став ка је да ана ли за и ин тер пре та ци ја 
по да та ка ко ји су при сут ни у њи хо вим лек си ко граф ским де фи ни ци ја ма, у 
уну тра шњој фор ми ре чи7 и у ети мо ло ги ји мо гу ука за ти на су шти ну ког ни-
тив ног про це са оце њи ва ња, а мо жда и на не ке нај оп шти је од ли ке обје ка та 
ко ји се кла си фи ку ју упо тре бом по сма тра не лек се ме. Ва жност ни је би ла пред-
мет де таљ ног лин гви стич ког про у ча ва ња ни као еле мент си сте ма оце не ни ти 
као кон цепт. Сто га овај рад има два ци ља: пр ви је да ана ли зом ма те ри ја ла 
из лек си ко граф ских из во ра и ма те ри ја ла до би је ног асо ци ја тив ним екс пе ри-
мен том утвр ди са др жај кон цеп та ва жно сти у ру ском је зи ку и кул ту ри8, а 
дру ги је да на осно ву до би је них по да та ка ис пи та на чи не кон цеп ту а ли за ци је 
ва жног у ру ском је зи ку. Кор пус за ис тра жи ва ње пред ста вља ју јед но је зич ки 
реч ни ци ру ског је зи ка дАљ, МАС, НОСС, О–Ш, реч ни ци си но ни ма РсАл, 

2 Ов де се да је са мо ве о ма се лек ти ван пре глед пр вен стве но ру си стич ких ра до ва из на ве-
де них обла сти. 

3 У мо ду сне ка те го ри је, из ме ђу оста лих, Бол ди рев (БОлдыРЕв 2014: 159) укљу чу је не га-
ци ју, ак си о ло шке ка те го ри је (оце не), апрок си ма ци ју, еви ден ци јал ност итд. Тер мин мо ду сне 
ка те го ри је (рус. модусныекатегории) пред ла же ка ко би ис та као раз ли ку из ме ђу гра ма тич ке 
ка те го ри је мо дал но сти по сма тра не кроз гла гол ске на чи не, гра ма тич ке (или лек сич ке) ка те го-
ри је мо дал них гла го ла и ак си о ло шких ка те го ри ја оце не у нај у жем сми слу ре чи. 

4 Сто га мо ду сне ка те го ри је и има ју ста тус се кун дар них ка те го ри ја, јер су објек ти већ 
би ли ка те го ри зо ва ни и кон цеп ту а ли зо ва ни ка да су на зва ни и ка да се око њих по чео ства ра ти 
кон цепт, од но сно ка да су се по че ла са ку пља ти раз ли чи та зна ња у ве зи са њи ма.

5 О зна ча ју кул тур ног мо де ла за са др жај пој мо ва ко ји ма се оце њу је в. и ИвИћ 2005 иГРКО
вИћМЕјџОР 2008.

6 О еле мен ти ма про це са оце њи ва ња в. БАРАНОв (1989: 74).
7 Уну тра шња фор ма ре чи да је по дат ке о осо би ни ко ја је би ла ре ле вант на при ли ком име-

но ва ња објек та. Ак том но ми на ци је ус по ста вља се ве за из ме ђу ван је зич ког и је зич ког све та, 
што омо гу ћу је увид у ког ни тив не про це се (пер цеп ци ју, кла си фи ка ци ју, ка те го ри за ци ју, кон-
цеп ту а ли за ци ју). Пре ма Го ло ми до вој (ГОлОМИдОвА 1998: 10), лек сич ка но ми на ци ја за сно ва на 
је на зна њи ма у ко лек тив ном ис ку ству ко ја се од но се на на чи не ко ди ра ња, пре но ше ња и де-
ши фро ва ње ин фор ма ци је. 

8 На зна чај про у ча ва ња асо ци ја ци ја у окви ру ког ни ти ви стич ки ори јен ти са них ис тра-
жи ва ња је зи ка и кул ту ре ука зу је и Ша ри фи јан (SharIFIan 2017: 43). 
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РсАБ, асо ци ја тив ни реч ник РАС и дво је зич ки реч ни ци ру ског је зи ка сТАН
КОвИћ, ПОљАНЕц, МЕНАц. Ме тод ко ји се ко ри сти је се ман тич ка и ког ни тив на 
ин тер пре та ци ја. 

2. АНАлИЗАдЕфИНИцИјАлЕКсЕМЕважныйуРЕчНИцИМА.Лек си ко граф ски 
из во ри ко ји су ко ри шће ни су дАљ и МАС за ру ски је зик, а пре вод ни екви-
ва лен ти пре у зи ма ни су из дво је зич них ру ско-срп ско(хр ват ских) реч ни ка 
сТАНКОвИћ, ПОљАНЕц и МЕНАц.9 

2.1.дАљ.У Да ље вом реч ни ку ру ског је зи ка ко ји је на стао у де вет на е стом 
ве ку лек се ма важный10 на ла зи се у окви ру од ред ни це вага ‘ва га ,̓ што је по-
ве за но са ње ном ети мо ло ги јом (фАсМЕР 1: 263, 266). У окви ру пр вог зна че ња 
на во де се лек се ме увесистый ‘вр ло те жак; фиг. јак, мо ћан 1̓1, тяжелый ‘те-
жакʼ и ве ский ‘вр ло те жак, фиг. озби љан, увер љив, зна ча јан, ва жан; ути ца јан, 
мо ћан 1̓2. Пр ви си но ним ски низ ука зу је на фи зич ку ди мен зи ју (те жи ну). 

Даљ да је још је дан си но ним ски низ у функ ци ји об ја шње ња зна че ња 
при де ва важный: уважительный ‘оно што или онај ко јег тре ба ува жа ва ти ,̓ 
значительный ‘зна ча јан ,̓ требующийособого вни ма ния, ува же ния ‘ко ји зах-
те ва по себ ну па жњу и по што ва ње .̓ С об зи ром на то се при дев мо же од но си ти 
и на ли це и на пред мет, је ди ни за јед нич ки еле мент зна че ња је да се њи ме 
ква ли фи ку ју објек ти у нај ши рем сми слу ре чи ко ји су због не ке сво је осо би не 
из дво је ни од дру гих и зах те ва ју по се бан трет ман (па жњу, по што ва ње). 

На ред на гру па си но ни ма ко ји ма Даљ об ја шња ва зна че ње при де ва 
важный очи глед но се од но си на љу де. Она се мо же раз дво ји ти на две под гру-
пе. У пр вој су при де ви ко ји ука зу ју на из глед и по на ша ње оног ко се ква ли-
фи ку је при де вом важный: осанистый ‘кр шан, ста сит, им по зан тан, на о чит; 
го спод ствен, от мен ,̓ величественный ‘ве ли чан ствен, им по зан тан, уз ви шенʼ 
и гордый ‘горд, по но сан, са мо све стан; охол, над мен, уо бра жен .̓ Мо же се 

9 Због уште де про сто ра да ти су са мо по да ци из од ред ни ца ко ји су ре ле вант ни за ово 
ис тра жи ва ње. 

10 Важный, стар. важкiй, важ кой юж. увѣсистый, тяжолый, вѣскiй. || Ува жи тельный, 
зна чи тельный, тре бующiй осо ба го вниманiя, уваженiя. || Оса нистый, зна ме нитый, ве ли че-
ственный, сте пенный; гордый. || Кур. тмб. отличный, пре красный, пре вос ходный. Ис каж. 
важнѣющiй, сиб. важнецкiй, важнѣйшiй; [важнецкiй, пре вос ходный. Ва жнец ки нар., отлич но, 
пре вос ход но пск. Опд.]. [Важно, нар. Ва жно, чтоэтотъплутъ Мак сим ка удралъ, а то бы мой 
товарищъ выдалъ.] Ва жность ж. свойство, со стоянi е ва жна го. Экаважность,нупустьгнѣва
ется.Несахарный,неважность,чтопромокнешь. Ва жни чать, при да вать себѣ нек ста ти 
ва жность, вѣсъ, значенiе, видъ знат но сти или величiя. Носъподнялъ,важничаетъсъкамергер
скимъключомъ.Онъвзважничалъ,заважничалъ,чался,доважничалъилися,допосмѣянiя.
Изважничался, не ис пра вимъ. Отважничалимысътобою,поважничаливдоволь,проважни
чалисъгодъ.Разважничался, рас хо дился. Ва жни чанье ср. принятiе на себя ва жна го ви да. 
Ва жен ка об. кто со бою ва жни ча етъ. Важiй арх. вят. сте пенный, ра зумный, раз су ди тельный; 
го вор ливый, бесѣдливый (смѣши ва ется съ вожеватый, см. водиться).

11 Пре вод ни екви ва лен ти пре у зи ма ни су из реч ни ка ПОљАНЕц и сТАНКОвИћ. По што се 
де фи ни ци је по не кад раз ли ку ју, нај че шће се да је ком би на ци ја пре вод них екви ва ле на та из оба 
реч ни ка ка ко би се што аде кват ни је пред ста ви ло зна че ње лек се ме. 

12 Ма да се у Да ље вом реч ни ку да ју зна че ња ко ја су би ла ак ту ел на у 19. ве ку, због не по-
сто ја ња дво је зич них ру ско-срп ских реч ни ка у овом пе ри о ду срп ски пре вод ни екви ва лен ти 
пре у зе ти су из дво је зич них реч ни ка са вре ме ног ру ског је зи ка, јер се не оче ку је знат но по ме-
ра ње у зна че њу.
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прет по ста ви ти да за та кво по на ша ње по сто је од ре ђе ни раз ло зи (в. ни же 
пре вод не екви ва лен те за знаменитый и степенный), али је не сум њи во да је 
др жа ње ова квих осо ба оно што је ви дљи во на пр ви по глед и што их раз ли-
ку је од дру гих. У не ким слу ча је ви ма (в. пре вод не екви ва лен те за гордый) 
оно мо же да се вред ну је не га тив но и ква ли фи ку је као над ме ност, уми шље-
ност и уо бра же ност. У дру гој под гру пи си но ни ма на ла зе се при де ви знаме
нитый ‘зна ме нит, чу вен, сла ванʼ и степенный ‘ста ло жен, озби љан, до сто-
јан ствен; у го ди на ма ,̓ што го во ри о по сто ја њу објек тив них раз ло га због 
ко јих се не ко сма тра ва жним и због че га се сво јим др жа њем и из гле дом 
раз ли ку је од дру гих. 

По што се лек се ма важный у кур ским и там бов ским го во ри ма ко ри сти 
са зна че њи ма ‘од ли чан, ди ван, из ван ре дан ,̓ а у ар хан гел ским и вјат ским 
лек се ма важий има зна че ња ‘ста ло жен, озби љан, до сто јан ствен, ра зу ман ,̓ 
ја сно је да је нео п ход но да обје кат има по зи тив не осо би не да би се за ње го ву 
осо би ну ко ри стио при дев са ко ре ном важ. Су де ћи по по да ци ма из Да ље вог 
реч ни ка, при дев важный мо же се ко ри сти ти за ква ли фи ка ци ју осо ба, пред-
ме та или по ја ва. Пр во на ве де но зна че ње ко је ва жност по ве зу је ис кљу чи во 
са фи зич ком ди мен зи јом (те жи ном) не ко ри сти се у са вре ме ном књи жев ном 
ру ском је зи ку. Ана ли за по да та ка ко ји се да ју за дру га зна че ња ука зу је на то 
да су раз ло зи за на зи ва ње осо бе ва жном њен ви сок по ло жај у дру штву или 
оп ште при зна то по се до ва ње по зи тив них осо би на. Ка да се обје кат или по ја ва 
сма тра ју ва жним – ис ти чу се на осно ву не ког еле мен та или осо би не ко ји су 
у да том мо мен ту ре ле вант ни. 

2.2.МАс.Зна че ња за лек се му важный у са вре ме ном ру ском је зи ку дата 
у МАС13 у ве ли кој ме ри по на вља ју сли ку ко ја се до би ја из Да ље вог реч ни ка. 
Пр во на ве де но зна че ње (‘ко ји има по себ но ве ли ки зна чај̓ ) илу стро ва но је 
при ме ри ма обје ка та ко ји не мо ра ју има ти по зи тив ну ко но та ци ју, али у од-
ре ђе ној си ту а ци ји по ста ју не са мо зна чај ни, не го ‘по себ но зна чај ни .̓ Упо-
тре ба при ло га по себ но у де фи ни ци ји ука зу је на из два ја ње „ва жних” од свих 
оста лих слич них обје ка та, што је ка рак те ри стич но за про цес оце њи ва ња. 

Дру га два зна че ња од но се се на љу де: у ру ском го вор ном је зи ку при дев 
важный од но си се на осо бе ко је ‘има ју ви со ку ду жност, ви сок по ло жај̓ , а 
тре ће зна че ње са др жи опис ка рак те ри стич ног на чи на др жа ња и по на ша ња 
ова кве осо бе, и де фи ни ше се као ‘до сто јан ствен; уз ви шен, ве ли чан ствен, 

13 Важный 1. Имеющий осо бен но большое зна че ние. Важныйвопрос.Важноеот
крытие.Важнаяроль.–Сведения,которыеонполучилсейчас,быливажны:оказалось,что
вовсехпочтиближайшихнаселенныхпунктахстоялитеперькрупныечастинеприятеля. 
Бе рез ко, Мирный го род. 2. Разг. Высо кий по долж но сти, по по ло же нию. Важнаяперсона.– 
[СеменМатвеич] состоялнаслужбевПетербурге,занималважноеместо. Тур ге нев, Нес-
част ная. Заказчикибылихорошиеиплохие.Хорошийзаказчик–этотакой,которыйизсебя
важнуюособунекорчит,непридираетсязря. Кузьмин, Круг царя Со ло мо на. 3. Ис пол ненный 
до сто ин ства; ве ли чавый, гордый. –Отстранивегорассчитанноважнымжестом,Самгин
всталвдверях. М. Горький, Жизнь Кли ма Сам ги на. ЕслибыВикторСеменовичбылпостар
ше,онмогбысойтиизагубернатора,–такбылонважен. Фе дин, Первые ра до сти. 4. Прост. 
Хо ро ший по ка че ству; отличный. –НовыесапогидядиФедорапришлиськакразпоногам,и
Серега,поглядываянаних,вышелккарете.–Эксапогиважные! Л. Тол стой, Три смер ти. – 
ВажнуюявчерауГолопесоваиндейкуел!–вздохнулпомощникисправника. Че хов, Не ви димые 
ми ру слезы.
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горд .̓ Ре че ни ца ко јом се илу стру је упо тре ба лек се ме важный у тре ћем зна-
че њу (‘мо гао би да про ђе и као гу бер на торʼ) по твр ђу је да у дру штву по сто је 
уло ге или по ло жа ји ко ји се сма тра ју ва жним, а њи хо ви но си о ци има ју пре-
по зна тљив на чин по на ша ња. Че твр то на ве де но зна че ње ка рак те ри стич но је 
за суп стан дард ни је зик и по ду дар но је са ди ја лек ти зми ма ко је Даљ на во ди: 
‘до брог ква ли те та; од ли чан ,̓ што све до чи о чу ва њу се ме по се до ва ња по зи-
тив них осо би на и у са вре ме ном је зи ку, иа ко је на пе ри фе ри ји. 

У од но су на по дат ке из Да ље вог реч ни ка при мет но је од су ство по ве зи-
ва ња при де ва важный са се ман ти ком фи зич ке те жи не и пот пун пре ла зак 
лек се ме важный у сфе ру оце не. За др жа ва се зна че ње по се до ва ња од ре ђе не, 
не нео п ход но по зи тив не осо би не ко ја из два ја обје кат од дру гих слич них, а 
у слу ча ју ка да се од но си на љу де ва жност је асо ци ра на са ви шим по ло жа јем 
на со ци јал ној ле стви ци и по себ ним на чи ном др жа ња и по на ша ња. 

3.уНуТРАшњАфОРМАРЕчИИКОНцЕПТуАлИЗАцИјАвАЖНОГуРЕчНИцИМА.
По да ци о уну тра шњој фор ми ре чи омо гу ћу ју увид у кон цеп ту а ли за ци ју 
ва жног у ру ском је зи ку у раз ли чи тим пе ри о ди ма: си но ни ми увесистый и 
веский ко ји ма Даљ об ја шња ва зна че ње ре чи важный има ју исти ко рен: вес 
‘те жи на ,̓ што зна чи да се све три лек се ме којe се од но се на пр во зна че ње 
ре чи важный14 бу квал но ве зу ју за фи зич ку ве ли чи ну – те жи ну. Да кле, ва-
жност, сна га и моћ у дру штву кон цеп ту а ли зу ју се пре ко ме та фо ре вАЖНОјЕ
ТЕшКО. 

Ва жност се не кон цеп ту а ли зу је са мо пре ко по ве зи ва ња са те жи ном: 
вАЖНОјЕвЕлИКО, што по твр ђу ју лек се ме са ко ре ном ве лик/ве лич. На и ме, 
код Да ља ме ђу си но ни ми ма на ла зи мо при дев величественный ‘ве ли чан-
ствен ,̓ а у МАС лек се мом величавый ‘ве ли чан ственʼ об ја шње ња ва се тре ће 
на ве де но зна че ње при де ва важный. 

Ви си на као еле мент кон цеп ту а ли за ци је ва жно сти (вАЖНОјЕвИсОКО) 
на ла зи се у МАС, у зна че њу 2: ‘на ви со кој ду жно сти, на ви со ком по ло жа ју .̓ 
Пре ма то ме, ви си на као фи зич ка ди мен зи ја ула зи у кон цеп ту а ли за ци ју ва-
жно сти јер се мо же од но си ти на ви со ко по зи ци о ни ра ње ва жне осо бе на 
хи је рар хиј ској ле стви ци, али и на из глед љу ди ко ји се бе сма тра ју ва жним. 

При дев гордый ‘горд, по но сан ,̓ као је дан од си но ни ма за важный, Даљ 
де фи ни ше ова ко: надменный,высокомерный,кичливый;надутый,высо
носый15,спесивый,зазнающийся;ктоставитсебясамоговышепрочих
‘над мен, охол, на ду ван, уо бра жен, на ду вен, онај ко се бе ста вља из над дру-
гих .̓ Го то во сви на ве де ни при ме ри са др же сли ку осо бе ко ја се тру ди да фи-
зич ки по ве ћа сво је ди мен зи је (на ду ва ла се, по ста је ви ша јер хо да уз ди жу ћи 
нос или гла ву), а и „се бе ста вља из над дру гих”, што зна чи да се ме та фо рич ки 
по зи ци о ни ра на ви шој тач ки од оста лих. Све ово ука зу је на кон цеп ту а ли за-
ци ју ва жног као не чег што се из два ја не са мо сво јом су шти ном, већ и из гле дом 
или ди мен зи ја ма (те жи ном, ви си ном). У слу ча је ви ма упо тре бе си но ни ма 
при де ва важный у од но су на љу де, очи глед на је те жња да се ко ре ном лек се ме 

14 Тре ћа лек се ма је тяжелый – букв. ‘те жак .̓ 
15 Лек се ма высоносый не на ла зи се у реч ни ци ма са вре ме ног ру ског је зи ка, али је ње на 

уну тра шња струк ту ра про зир на, и зна чи ‘онај ко ји је по ди гао нос .̓ 
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ука же на њи хов дру га чи ји из глед ко ји је од раз по себ ног ста ту са (би ло да је 
оп ште при знат и за сно ван на по зи тив ним ква ли те ти ма или не), што до во ди 
до мо гућ но сти да се прет по ста ви кон цеп ту а ли за ци ја вАЖНОјЕвИдљИвО. 

У ве зи са са ког ни тив ним про це сом оце њи ва ња и кон цеп ту а ли за ци јом 
ва жног је и ука зи ва ње на ва га ње као ре а лан фи зич ки про цес упо ре ђи ва ња 
обје ка та са утвр ђе ним ета ло ном: лек се ма уважительный, при сут на у окви ру 
дру гог на ве де ног си но ним ског ни за у Да ље вом реч ни ку, има ко рен ваг/важ. 

4. дЕРИвАТИОдКОРЕНАважнИњИХОвАКОНцЕПТуАлИЗАцИјА
4.1.дАљ.У окви ру од ред ни це – твор бе ног гне зда вага16 Даљ на во ди 

гла гол важничать ‘пра ви ти се ва жан ,̓ име ни цу ко ја ука зу је на исту рад њу 
– важничанье и име ни цу важенка ‘онај ко ји се пра ви ва жан 1̓7. Све оне од-
но се се на осо бе ко је, бу квал но пре ве де но, ‘при да ју се би пре ви ше ва жно сти, 
те жи не, зна ча ја ,̓ од но сно та ко из гле да ју. 

4.2.МАс.Са ко ре ном важн у МАС на ла зи мо са мо лек се му важничать18 
ко ја се са чу ва ла у истом зна че њу као и код Да ља.

4.3. КОНцЕПТуАлИЗАцИјАважностиудЕРИвАТИМА.Еле мен ти ко ји се из-
два ја ју у ана ли зи де ри ва та по на вља ју на чи не кон цеп ту а ли за ци је уо че не код 
при де ва важный, чи ме се по твр ђу је њи хо ва ког ни тив на ре ле вант ност. У 
де ри ва ти ма су пред ста вље ни кул ту ро ло шки ре ле вант ни по да ци о осо ба ма 
ко је се сма тра ју ва жним, од но сно ука зу је се на по сто ја ње њи хо вог уо би ча-
је ног из гле да и на чи на по на ша ња. 

Са др жи на де фи ни ци је лек се ме важничать у МАС го во ри о ве зи ва њу 
кон цеп та ва жно сти за ви си ну. У Да ље вом реч ни ку у илу стра тив ном при ме-
ру уз гла гол важничать за осо бу ко ја се та ко по на ша ка же се да је ‘по ди гла 
нос ,̓ да кле та ко ђе се ука зу је на по ве ћа ва ње вер ти кал не ди мен зи је и по твр-
ђу је се и на дру гим ме сти ма по ка за на кон цеп ту ал на ве за вАЖНОјЕвИсОКО. 
Ко рен важн у де ри ва ти ма ве зу је се за ви зу ел но ис ти ца ње у од но су на дру ге 
објек те, пре све га пре ко по ве ћа ња ди мен зи ја, што по твр ђу је кон цеп ту а ли-
за ци ју вАЖНОјЕвИдљИвО. 

Бу ква лан пре вод лек си ко граф ске де фи ни ци је гла го ла важничать у 
МАС је ‘пу шта ти (на се бе) ва жност ,̓ што су ге ри ше да је ва жност у ова квим 
слу ча је ви ма не што што ни је ин те грал ни део лич но сти, већ вр ши лац рад ње 
по ку ша ва да је при ву че се би, да се њо ме окру жи. Иста кон цеп ту а ли за ци ја 
је и у дру гом де лу реч нич ке де фи ни ци је: приниматьвнушительныйвид букв. 
‘узи ма ти упе ча тљив или им по зан тан из глед .̓ Да кле, та кав из глед није не што 
што осо би због не че га при род но при па да, већ се „узи ма” и до да је јој се. Ово 
за па жа ње по ве зу је кон цеп ту а ли за ци ју ва жног са су шти ном ва жно сти као 

16 Реч нич ки ма те ри јал да је се у фу сно ти бр. 10. 
17 Ово зна че ње за бе ле же но је са мо код Да ља и у са вре ме ном ру ском је зи ку се не ко ри сти. 
18 Разг. На пу скать на себя ва жность, при ни мать вну ши тельный вид, дер жаться высо ко-

мер но. –Володязаметноважничал:должнобыть,онгордилсятем,чтоприехалнаохот
ничьейлошади,ипритворялся,чтооченьустал. Л. Тол стой, Дет ство. [Захар] важничалв
дворне,недавалсебетруданипоставитьсамовар,ниподместиполов. И. Гон ча ров, Обло мов. 
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еле мен та мо ду сне ка те го ри је оце не: ва жност је из ван са др жи не са мог кон-
цеп та објек та на ко ји се од но си, и при ли ком оце њи ва ња она му се до де љу је, 
што се у на ве де ним при ме ри ма по ка зу је и бу квал но, пре ко из бо ра лек се ма 
ко ји ма се зна че ње об ја шња ва. 

5.сИНОНИМИлЕКсЕМЕважный.19  Ана ли зом си но ним ских ни зо ва сти че 
се увид не са мо у еле мен те зна че ња про у ча ва не лек се ме, већ се до би ја мате-
ри јал и за ин тер пре та ци ју сег ме на та кул ту ре ко ји су са др жа ни у уну тра шњој 
фор ми си но ни ма или у окви ру њи хо вих лек си ко граф ских де фи ни ци ја. 

5.1.РсАл.Лек се ма важный у овом реч ни ку тре ти ра се као ви ше знач на20. 
Си но ним ски низ на ве ден уз пр во зна че ње (‘ко ји има ва жан (или ве ли ки, 
пр во сте пе ни, прин ци пи јел ни) зна чај, зна ча јан, ва жан, вре дан, су штин ски, 
прин ци пи је лан, убе дљив, осе тан, зна тан, пр во сте пен, од пр во сте пе не (или 
ве ли ке) ва жно сти, озби љан / о до га ђа ју, тре нут ку, из ја ви: исто риј ски, зна ча-
јан, ва жан, би тан, епо ха лан; суд бо но санʼ) од но си се на објек те са ве о ма упе-
ча тљи вим свој ством (те жи ном, зна ча јем или озбиљ но шћу) ко ја их у ве ли кој 
ме ри раз ли ку је од дру гих обје ка та и ста вља на пр во ме сто (си но ни ми су и 
первостепенный, первостепеннойважности). Чи ни се да је то пре све га 
спо соб ност или мо гућ ност да сво јом су шти ном или не ким дру гим аспек том 
пре суд но, чак суд бо но сно ути чу на до га ђа је и љу де. 

За дру го зна че ње лек се ме важный упу ћу је се на си но ним ски низ лек-
се ме влиятельный ‘ути ца јан ,̓ ко ји се са сто ји од сле де ћих лек се ма и кон струк-
ци ја: имеющийвлияние ‘ко ји има ути цај̓ , высокопоставленный ‘ко ји је на 
ви со ком по ло жа ју ,̓ облеченныйвластью ‘онај ко јем је да та власт ;̓ важный 
‘ва жан ,̓ в си ле ‘ути ца јанʼ (разг.). Ана ли за овог си но ним ског ни за све до чи о 
по сред ном21 по ве зи ва њу при де ва важный са осо ба ма ко је мо гу да ути чу на 
дру ге (пре све га ти ме што има ју моћ да про ме не њи хов по ло жај: в си ле – букв. 
‘у сна зиʼ). Ва жност је у овом слу ча ју ис кљу чи во по сле ди ца по зи ци о ни ра ња 
на ви со ком ме сту на хи је рар хиј ској ле стви ци. 

Тре ће зна че ње у ве зи је са лек се мом высокомерный ‘охол, на ду вен, над-
мен, уо бра жен ,̓ и ја сно је да се по ве зу је са по на ша њем и фи зич ким др жа њем 
осо бе ко ја се сма тра ва жном. 

Че твр то зна че ње упу ћу је на си но ним ски низ хороший ‘до бар ,̓ што је 
иден тич но зна че њу са чу ва ном у ру ским ди ја лек ти ма (в. ма те ри јал код Да ља 
и у МАС). Због ве ли ког бро ја си но ни ма за на ве де ни при дев са мо ће мо ре ћи 
да се он мо же од но си ти на раз ли чи те објек те (укљу чу ју ћи љу де) ко ји се због 
до брих осо би на по зи тив но оце њу ју.

19 У слу ча је ви ма ка да се у реч ни ку упу ћу је на дру ге си но ним ске ни зо ве на во де се и 
ана ли зи ра ју по да ци из њих. 

20 1. Имеющий ва жное (или большое, пер во сте пен ное, прин ци пи альное) зна че ние, зна-
чи тельный, зна чимый, существенный, прин ци пи альный, ве сомый, не ма ло важный, пер во-
сте пенный, пер во сте пен ной (или большой) ва жно сти, серьезный /особытии,моменте,
высказывании: исто ри че ский, зна ме на тельный, мно го зна чи тельный, ответ ственный, эпо-
хальный; эпо хи альный (книжн.); судьбо носный (высок.); мно го зна ме на тельный (ус тар.). 2. 
см. влиятельный, 3. см. высо ко мерный. 4. см. хо ро ший. 

21 Пре ко си но ним ског ни за влиятельный ‘ути ца јан .̓ 
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5.2. РсАБ.У реч ни ку Н. А. Абра мо ва си но ним ски низ22 за при дев важный23 
ни је фор мал но ци фра ма по де љен пре ма раз ли чи тим зна че њи ма да те лек се-
ме, као што је то слу чај у РсАл, али су по је ди не гру пе си но ни ма одво је не тач-
ком и за пе том. У пр вом ни зу су при де ви чи ја се ман ти ка упу ћу је на то да је 
реч о објек ту ко ји се ја сно из два ја: пре вод ни екви ва лен ти овог ни за су ‘зна-
ча јан, од ве ли ког зна ча ја, зна тан, нај ва жни ји, нај знат ни ји, ко ји има по себ но 
зна че ње, ве ли чан ствен, ис так нут, основ ни, глав ни, зна ме нит, вр ло ва жан, 
вре дан по себ не па жње, спо ме на вре данʼ24. У овом ни зу су лек се ме ко је, са 
јед не стра не, упу ћу ју на то да је обје кат због не че га кљу чан или од су штин-
ског зна ча ја, а са дру ге стра не да је он упа дљив, вре дан па жње и пам ће ња. 

У дру гој из дво је ној гру пи на ла зе се си но ни ми ко ји се од но се на хи је рар-
хиј ски ви со ко по ста вље ну осо бу: ‘угле дан, ис так нут, ути ца јан, ви сок, с ви со-
ким чи ном, до сто јан ствен .̓

На кон тре ћег ни за си но ни ма ‘озби љан, су штин ски, убе дљивʼ да ју се 
ан то ни ми ‘лак, ша љив, во двиљ ски ,̓ чи ме се упу ћу је на вр сту са др жа ја ко ју 
обје кат тре ба да има да би се сма трао ва жним. У окви ру ни за си но ни ма дају 
се и кон струк ци је ‘Те жак пре ступ. Кар ди нал на гре шка. До га ђај ко ји има број-
не по сле ди це, суд бин скиʼ уз ан то ни ме ‘ми зе ран, ни шта ван, не ва жан .̓ Сви 
на ве де ни при де ви ука зу ју на то да се уз ва жност ве зу је ме та фо рич на те жи на 
са др жа ја или до га ђа ја ко ји мо же на пре су дан на чин да про ме ни ста ње.

Да ље се упу ћу је на при де ве, од но сно си но ним ске ни зо ве ‘глав ни, ве ли-
чан ствен, ути ца јан .̓ За јед нич ки зна чењ ски еле мент овог си но ним ског ни за 
је по и ма ње ва жно сти као не чег што се ис ти че25 и мо же да има пре суд ну 
уло гу у од ре ђе ним окол но сти ма. Кон струк ци је ‘из и гра ва ти ва жну лич ност, 
пра ви ти се ва жан ,̓ ко је су се и ра ни је по на вља ле у кор пу су, ука зу ју на мо-
гућ ност не у са гла ше но сти ме ђу су шти ном и спо ља шњо шћу ка да се ра ди о 
ва жно сти, од но сно на то да по сто је уо би ча је ни мо де ли по на ша ња (и из гле да) 
оног ко се сма тра ва жним у дру штву, као и на то да се они мо гу ими ти ра ти.

5.3.уНуТРАшњАфОРМАРЕчИИКОНцЕПТуАлИЗАцИјАвАЖНОсТИусИНОНИМсКИМ
НИЗОвИМА.Сви ра ни је утвр ђе ни на чи ни кон цеп ту а ли за ци је ва жно сти пред-
ста вље ни су и у си но ни ми ма. Кон цеп ту ал но по ве зи ва ње ва жно сти и те жи не 

22 Ау тор уз си но ни ме по не кад на во ди и ан то ни ме. 
23 Зна чи тельный, мно го зна чи тельный, мно го зна чащий, пер вен ствующий, зна ме на-

тельный, ве ли кий, ка пи тальный, крупный, до сто памятн ый, до сто при ме ча тельный; видный, 
высо кий, са но витый, са новный; серьезный, существенный, ве ский (прот. Легкий,Шуточный,
Водевильный). Тяжкое пре сту пле ние. Ка пи тальна я ошиб ка. Событие, бо га тое (чре ва тое) по-
след ствиями , ро ко вое. Прот. Мизерный,Неважный. Ср. Главный,Величавый,Влиятельный. 
См. Величавый || кор чить из себя ва жную осо бу, при ни мать важный вид. 

24 Ве ли ки број ов де да тих си но ни ма у ко ри шће ним дво је зич ним реч ни ци ма пре во ди се 
уз по моћ раз ли чи тих ком би на ци ја истих пре вод них екви ва ле на та. 

25 Због огра ни че ног про сто ра и ве ли ког бро ја пред ло же них си но ни ма, ов де ука зу је мо 
на то да су еле мен ти си но ним ског ни за главный ‘глав ниʼ углав ном из ве де не лек се ме са ука-
зи ва њем на пр во ме сто објек та (ти па пр во сте пе ни, пр во ра зред ни), на ње го во ис ти ца ње (до
ми нан тан, пре о вла ђу ју ћи) и на су шти ну (основ ни, су штин ски); у си но ним ском ни зу ве ли чавый 
пр вен стве но се го во ри о из гле ду осо бе ко ја се сма тра ва жном (ве ли чан ствен, ис так нут, бо дар) 
и о по зи тив ним осо би на ма ко је тре ба да по се ду је (до сто јан, озби љан), као и о не га тив ним осо-
би на ма ко је мо гу да пра те ова кве осо бе (уо бра жен, над мен). Си но ним ски низ влиятельный пре 
све га се од но си на осо би не лич но сти – ау то ри та тив ност, ути цај ност. 
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(вАЖНОјЕТЕшКО) из ра же но је се ман ти ком ко ре на у лек се ма ма ве сомый ‘из-
мер љив (по те жи ни); зна ча јан, осе тан, убе дљивʼ и тяжкий ‘те жак, на по ран, 
му чан ,̓ као и у ан то ни му легкий ‘лак .̓ По сред но, пре ко мо ди фи ка то ра ко ји 
се ко ри сте уз си но ни ме са ко ре ном знак/знач ис ти че се да оно што је ва жно 
ни је „са мо” зна чај но, не го се да ју мо ди фи ка то ри ко ји има ју ве зу са уве ћа ним 
фи зич ким ди мен зи ја ма: ука зу је се на ве ли ки сте пен зна ча ја (большоезначение 
‘ве ли ки зна чај̓ ), као си но ни ми ко ри сте се лек се ме са пр вим де лом много, 
нпр. многозначительный ‘од ве ли ког зна ча ја ,̓ а си но ним великий ‘ве ли ки, 
зна ча јанʼ по на вља по сто ја ње кон цеп ту а ли за ци је вАЖНОјЕвЕлИКО. Кон цеп-
ту а ли за ци ја ва жног као не чег што има ве зе са ви си ном (вАЖНОјЕвИсОКО) 
из ра же на је пре ко упу ћи ва ња на лек се му высокомерный, а си но ни ми сано
витый, сановный ‘са ви со ким чи ном, до сто јан стве никʼ ис ти чу зна чај ви со ке 
хи је рар хиј ске по зи ци је у дру штву за пер цеп ци ју осо бе као ва жне. Слич на 
кон цеп ту а ли за ци ја при сут на је и у при де ви ма са пр вим де лом перв ‘прв-ʼ 
(первостепенный ‘пр во сте пе ни, пр во ра зред ни ,̓ первенствующий ‘пр вен ствен, 
глав ни, нај ва жни јиʼ), јер ста вља ње на пр во ме сто обје кат чи ни ви зу ел но 
нај и стак ну ти јим. Си но ним видный ‘ви дљив, при ме тан; фиг. угле дан, по знат, 
ис так нут; ста сит, на о чит, кр шанʼ по твр ђу је да се ва жност очи глед но ма ни-
фе сту је: вАЖНОјЕвИдљИвО, ис ти че се фи зич ком или ме та фо рич ном ви си ном, 
или дру гим фи зич ким па ра ме три ма ко ји се пер ци пи ра ју као по ве ћа ни или 
су ствар но та кви.

6. АНАлИЗААсОцИјАТИвНОГПОљАважный.По да ци за ана ли зу асо ци ја тив-
ног по ља (АП) важный26 пре у зе ти су из РАс. Оно је ва лид но јер се са сто ји од 
ви ше од 500 ре ак ци ја27. У скла ду са ста вом да су ва лид на АП ре ал на ре пре-
зен та ци ја са др жи не је зич ке све сти, од но сно да су у њи ма пред ста вље ни сви 
ре ле вант ни аспек ти кон це па та чи ји но ми на то ри су сти му лу си, оче ки ва ња 

26 Че ло век 37, во прос 31, раз го вор 19, на чальни к 18, гость 15, го спо дин 14, до ку мент, 
мо мент 13, гусь 12, индюк, чи нов ник 11, шаг 11, де ло 9, вид, пер со на 8, большой, день, объект, 
очень, чин, экспе ри мент 7, пост, слу чай, тип, толстый 6, главный, дядя, нужный, серьезный, 
этап 5, гра жда нин, ди рек тор, на дутый, отважный, пе тух, пред мет, то ва рищ, факт 4, ба рин, 
бюро крат, ви зит, влажный, за кон, зна чимый, муж чи на 3, го лос, гордый, дутый, ми ни стр, 
напыщенный, не очень, ответ ственный, па влин, пузырь, сложный, со вет, со лидный, стро гий, 
субъект, трудный, урок, фак тор, чо порный, шеф, экза мен 2, ар гу мент, аспект, ба гаж, босс, бук, 
ва жная пер со на, важный во прос, ва та, верблюд, верный, выбор, вывод, высо ко мерный, гад, 
гал стук, гло бальный, глупый, Гор ба чев, го род, груз, де ду шка, де кан, де ло вой, для нее, док тор, 
дочь, дрозд, друг, жи вот, за вод, за знался, за нос чивый, за пас, зво нок, знак, зна ме нитый, им по-
зантный, итог, ка мень, ко зел, ком му нист, кон фе рен ция, ко роль, кот, круг, крупный, кто, курс, 
лев, лист, ли сток, ложный, лыжи, ма леньки й, ме дленный, мен, ме нед жер, мно го пла новый, 
му жик, на хал, не всег да, нео б хо димый, нео тложный, не серьез ный, но все-та ки, о лек то ре, 
ор ган, основ ной, осо ба, осо бенный, ответ, от крыти е, очень нужный, парт нер, па спорт, пес, 
пи жон, план, поп, порт фель, по сол, пред ста ви тель, про фес сор, про цесс, пу зан, пу стой, путь, 
ра бот ник, та здел, ре а гент, ре зульта т, ре пер ту ар, ре ше ние, с бра том, самый, сан, са нов ник, се-
стра, со общение, стол, сту дент, съезд, толстяк, тон, труд, ужасный, указ, уметь сде лать выбор, 
уча сток, ученый, учи тель, фра ер, хан, ценный, член, член ЦК, ши шка, экземпляр, язык 1. 

Ци фра на кон ре ак ци је ука зу је на број ис пи та ни ка ко ји су та ко ре а го ва ли. Уко ли ко се 
ци фра на ла зи на кра ју ни за ре ак ци ја, од но си се на сва ку по је ди нач ну ре ак ци ју у да том ни зу. 
Исти прин цип обе ле жа ва ња укуп ног бро ја ре ак ци ја ко ри сти се и у ана ли зи АП. 

27 Од укуп но 540 ис пи та ни ка 7 ни је да ло ре ак ци ју, та ко да се у по сма тра ном АП на ла зе 
533 ре ак ци је. 
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су да ће са др жи на ана ли зи ра ног АП у ве ли кој ме ри по но ви ти до са да утвр-
ђе не еле мен те зна че ња лек се ме важный и на чи не кон цеп ту а ли за ци је ва жно-
сти у ру ском је зи ку, као и да ће ука за ти на кул тур не спе ци фич но сти при-
сут не у ру ској сре ди ни. 

6.1. ГРуПИсАњЕРЕАКцИјАНАОсНОвуКОГНИТИвНЕБлИсКОсТИ.Кла си фи ка-
ци ја свих ре ак ци ја из вр ше на је на осно ву утвр ђи ва ња нај ве ро ват ни јег узро-
ка за њи хо во по ве зи ва ње са сти му лу сом. Је ди ни ца ко ја је ана ли зи ра на је пар 
сти му лу с–ре ак ци ја, и тач ност утвр ђе не мо ти ва ци је за по ве зи ва ње, уко ли ко 
ни је по твр ђе на у лек си ко граф ским из во ри ма, про ве ра ва на је на ма те ри ја лу 
са ин тер не та где је по сма тра на у ши рем кон тек сту. 

Се ман тич ка слич ност усло ви ла је по де лу ре ак ци ја на оне ко је се од но-
се на по зи ци о ни ра ње лек се ме – но ми на то ра у је зич ком си сте му, а у дру гој 
гру пи су ре ак ци је – објек ти ко ји се обич но мо ди фи ку ју сти му лу сом.28 У 
окви ру дру ге гру пе из два ја ју се две под гру пе: у јед ној су ре ак ци је ко је ука-
зу ју на пер ци пи ра ње жи вих обје ка та као ва жних, а у дру гој под гру пи су не-
жи ви објек ти. С об зи ром на то да је сти му лус ви ше зна чан, да и ре ак ци је мо гу 
да бу ду ви ше знач не, као и на то да ис пи та ни ци мо гу да вер ба ли зу ју исту 
су шти ну на раз ли чи те на чи не, у свим гру па ма и под гру па ма обра зла жу се 
раз ло зи за пред ста вље но об је ди ња ва ње сти му лу са. 

6.1.1.РЕАКцИјЕуКАЗујуНАМЕсТОсТИМулусАујЕЗИчКОМсИсТЕМуИЕлЕМЕН
ТЕЗНАчЕњАлЕКсЕМЕважный.Сти му лус је лек се ма са сво јим об ли ком, зву ча њем 
и зна че њем, те ни је рет кост да се у ре ак ци ја ма про на ђу оне ко је пр вен стве-
но ука зу ју на ове ње го ве аспек те. Зву ча ње лек се ме важный иза зва ло је две 
ре ак ци је код 7 ис пи та ни ка: отважный ‘од ва жанʼ29 4 и влажный ‘вла жанʼ 3. 

Као део лек сич ко-се ман тич ког си сте ма лек се ма важный има си но ни ме. 
У АП овог сти му лу са на ла зи мо (ква зи)си но ни ме главный ‘глав ниʼ 5, зна
чимый ‘зна ча јанʼ 3, знаменитый ‘зна ме нит ,̓ основной ‘основ ни ,̓ ценный 
‘дра го ценʼ 1. Го то во све ре ак ци је по на вља ју се и у дру гим из во ри ма. 

У АП при сут не су и ре ак ци је ко је го во ре о сте пе ну ва жно сти, од но сно 
ин ди рект но о ком па ра ци ји обје ка та: очень ‘ве о маʼ 7, неочень ‘не мно гоʼ 2, 
самый ‘нај-ʼ30 1. 

Ре ак ци је большой ‘ве ли киʼ 7 и маленький ‘ма лиʼ 1 мо гу се ин тер пре ти-
ра ти као да се од но се на фи зич ку или ме та фо рич ку ве ли чи ну објек та ко ји се 
сма тра ва жним, и то се по кла па са већ уо че ним еле мен том у кон цеп ту а ли-
за ци ји (вАЖНОјЕвЕлИКО), за бе ле же ним и ме ђу дру гим асо ци ја ти ма (в. ни же). 
Ре ла тив но ви со ка фре квен ци ја ове ре ак ци је ука зу је на ве ро ват но ћу ова квог 

28 Иа ко би не ке од ре ак ци ја мо гле да бу ду свр ста не у ви ше гру па (на при мер, све ре ак ци је 
– при де ви и име ни це у му шком ро ду при па да ју гру пи у ко јој су ре ак ци је иза зва не мор фо ло-
шким ка рак те ри сти ка ма сти му лу са), до ми нан тан кри те ри јум за кла си фи ка ци ју је се ман тич ке 
при ро де. 

29 С об зи ром на ви ше знач ност сти му лу са и ре ак ци ја, као пре вод ни екви ва лент да ју се 
зна че ња при сут на у лек си ко граф ским из во ри ма сТАНКОвИћ и ПОљАНЕц. У слу ча је ви ма ка да у 
пред ло же ном си но ним ском ни зу по сто ји лек се ма са истим ко ре ном као у срп ском, она се даје 
као пре вод ни екви ва лент. Ка да у дво је зич ким реч ни ци ма ни је за бе ле же на не ка лек се ма, да је мо 
свој пре вод ни екви ва лент за сно ван на об ја шње њи ма у тра ди ци о нал ним јед но је зич ким реч-
ни ци ма или у елек трон ским из во ри ма. 

30 Ком би на ци ја ре ак ци је самый са сти му лу сом важный да је об лик су пер ла ти ва при де ва. 
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ту ма че ња, па се ре ак ци ја маленький ‘ма ли ,̓ ко ја се по ја ви ла са мо јед ном, 
мо же схва ти ти као ан то ним за овај сег мент зна че ња, или као ука зи ва ње на 
то да се и ма ли објек ти мо гу сма тра ти ва жним. У ову гру пу мо же се увр сти-
ти и ре ак ци ја глобальный ‘гло бал ни ,̓ јер ис пи та ник ва жност ве зу је за по јам 
све о бу хват но сти, а ти ме по сред но и ве ли чи не. 

Ре ак ци је длянее ‘за њу ,̓ невсегда ‘не увек ,̓ новсетаки ‘али ипак ,̓ уметь
сделатьвыбор ‘уме ти да иза бе решʼ ука зу ју на су бјек тив ност из бо ра оног 
што се на зи ва ва жним, од но сно на то да се не што мо же сма тра ти ва жним у 
за ви сно сти од си ту а ци је. Ов де на ве де ни еле мен ти при сут ни су у лек си ко-
граф ском опи су зна че ња лек се ме важный у МАС и у си но ним ским ни зо ви ма 
у РсАл и РсАБ. 

Ра ни је у лек си ко граф ском ма те ри ја лу уо чен еле мент зна че ња ко ји го-
во ри о по тре би да се ва жан обје кат из дво ји по но вљен је у ре ак ци ји особенный 
‘по се бан .̓

Но ви еле мен ти зна че ња за опис кон цеп та важный, ко ји ра ни је ни су екс-
пли цит но ис ти ца ни у ве зи са лек се мом важный у дру гим из во ри ма, ука зу ју 
на ве зу ва жно сти са нео п ход но шћу: нужный ‘по тре банʼ 5, необходимый 
‘не о п хо дан ,̓ неотложный ‘нео д ло жанʼ31, оченьнужный ‘ве о ма по тре бан .̓ 

Ком плек сност оног што се сма тра ва жним из ра же на је у ре ак ци ја ма 
сложный ‘сло женʼ 2, многоплановый ‘сло жен по струк ту ри ,̓ трудный ‘те жак .̓

6.1.2.РЕАКцИјЕКвАлИфИКујуОБјЕКТЕ
6.1.2.1.ОБјЕКТИКОјИсЕПОвЕЗујусАПРИдЕвОМважныйсуЖИвИ.Без об зи-

ра на то што у лек си ко граф ским из во ри ма зна че ња лек се ме важный ко ја се 
од но се на жи во би ће ни су на ве де на на пр вом ме сту, у је зич кој све сти са вре-
ме них го вор ни ка ва жност се че шће по ве зу је са осо бом не го са пред ме том. 
У овој гру пи на ла зе се и ре ак ци је ко је су на зи ви за жи во ти ње и за не жи ве 
објек те, јер се ко ри сте као ме та фо ра за осо бу или је њи хо во зна че ње ме то-
ни миј ски по ве за но са осо бом, на шта се ука зу је у ко мен та ри ма. До дат на 
об ја шње ња уз по је ди не ре ак ци је да ју се у фу сно та ма. 

6.1.2.1.1.РЕАКцИјЕ – уОПшТЕНИНАЗИвИЗАљудсКОБИћЕ:Человек ‘чо век’ 
37, персона ‘лич ност’ 8, тип ‘типʼ 6, дядя ‘чи каʼ 5, гражданин ‘гра ђа нин ,̓ 
товарищ ‘другʼ 4, мужчина ‘му шка рацʼ 3, важнаяперсона ‘углед на лич ност ,̓ 
дедушка ‘де да ,̓ дочь ‘кћер ка ,̓ друг ‘при ја тељ ,̓ кто ‘ко ,̓ мен32 ‘мен ,̓ мужик 
‘му шка рацʼ33, особа ‘лич ност ,̓ сбратом ‘с бра том ,̓ сестра ‘се стра .̓ 

У овој гру пи ре ак ци ја за па жа се при су ство лек се ма ко је се не ко ри сте 
у сва ко днев ном жи во ту ка да се од но се на „обич ну” осо бу (персона, осо ба), 

31 Ре ак ци ја је свр ста на у ову гру пу због то га што се у сва ко днев ном жи во ту сма тра да 
се оно што је ва жно и нео п ход но не тре ба од ла га ти. 

32 Сма тра мо да је реч о ру ској тран скрип ци ји ен гле ске ре чи man. На ру ским пор та ли ма 
по ја вљу је се пи та ње ка ко се пра вил но пи ше та реч, као мен или мэн ка да се од но си на му шкар-
ца (в., на при мер, <https://otvet.mail.ru/qu e sti on/61843171> 23.04.2020). У НКРЈ на ла зи се у кон-
струк ци ја ма ка да се да је тран скрип ци ја на ве де не ен гле ске ре чи, а у ру ским лек си ко граф ским 
из во ри ма ова лек се ма се не бе ле жи. 

33 Ода бра ли смо овај пре вод ни екви ва лент по што је пр во на ве де но лек си ко граф ско зна-
че ње (‘се љак’) за ста ре ло, а у АП су че сте ре ак ци је ко је су од ли ка жи вог го вор ног је зи ка. 
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а уз на ве де не лек се ме у ком би на ци ји са при де вом важный у дво је зич ним 
реч ни ци ма да ју се по себ ни пре вод ни екви ва лен ти: в. персона ‘углед на лич-
ностʼ (ПОљАНЕц), ‘ути цај на лич ностʼ (сТАНКОвИћ); в. особа (ирон.) – ‘ве ли ка 
звјер каʼ (ПОљАНЕц). На по ме на да се из раз важнаяособа ко ри сти иро нич но 
сиг на ли зу је им пли цит но не га ти ван став пре ма они ма ко ји се та ко на зо ву, 
што по твр ђу је и ма те ри јал пред ста вљен у дру гим под гру па ма. 

6.1.2.1.2.РЕАКцИјЕ – ИМЕНИцЕКОјЕОЗНАчАвАјувИсОКуХИјЕРАРХИјсКуПОЗИ
цИјуОсОБЕ.Ове ре ак ци је де ле се на под гру пе у за ви сно сти од раз ло га за на-
зи ва ње осо бе ва жном – у јед ној су осо бе ко је су ро ђе њем, по ста вље њем или 
из бо ром по ста ле ва жне у за јед ни ци, а у дру гој су пред став ни ци кон крет них 
про фе си ја или но си о ци уло га у дру штву ко је се сма тра ју ва жним. 

Пр ву гру пу чи не ре ак ци је у ко ји ма се ман ти ка лек се ме ука зу је на ви со ку 
по зи ци ју осо бе до би је ну ро ђе њем или ка сни јим из бо ром или име но ва њем 
на ви сок по ло жај: начальник ‘ру ко во ди лацʼ 18, господин ‘го спо динʼ 14, ди
ректор ‘ди рек торʼ 4, барин ‘вла сте линʼ 3, министр ‘ми ни стар ,̓ шеф ‘шефʼ 
2, босс ‘бос ,̓ декан ‘де кан ,̓ король ‘краљ ,̓ посол ‘ам ба са дор ,̓ представитель 
‘пред став ник ,̓ сановник ‘до сто јан стве ник ,̓ хан ‘кан ,̓ член ЦК34 ‘члан ЦК ,̓ 
шишка ‘ве ли ка звер ка .̓ Овој гру пи при па да и ре ак ци ја Горбачев ‘Гор ба чов ,̓ 
јер је то пре зи ме лич но сти ко ја је би ла на вр ху хи је рар хиј ске ле стви це у јед-
ном пе ри о ду исто ри је СССР. Ре ак ци је ко је ука зу ју на ви со ку по зи ци о ни ра ност 
у дру штву пре ко ме то ни ми је су чин 7 ‘чин ,̓ пост ‘по ло жај̓  6, сан ‘зва њеʼ 1.

У дру гој гру пи су на зи ви про фе си ја или гру па ко је се у дру штву сма тра 
ва жном: чи нов ник ‘чи нов никʼ 11, бюрократ ‘би ро кра таʼ 3, доктор ‘док тор ,̓ 
менеджер ‘ме на џер ,̓ профессор ‘уни вер зи тет ски про фе сор ,̓ работник ‘рад-
ник ,̓ олекторе ‘о лек то ру ,̓ поп ‘поп ,̓ работник ‘рад ник ,̓ студент ‘сту дент ,̓ 
ученый ‘на уч ник ,̓ учитель ‘учи тељʼ 1. При пад ност пар ти ји или не кој дру гој 
гру пи пред ста вље на је ре ак ци ја ма коммунист ‘ко му ни стаʼ и член ‘чланʼ 1. 
Ре ак ци је гость ‘гостʼ 15, и партнер ‘парт нерʼ ука зу ју на то да се ва жним 
сма тра ју осо бе ко је има ју спе ци фич ну уло гу у кон крет ној си ту а ци ји, од но сно 
на то да се вред ну је уло га, а не нео п ход но и осо ба ко ја се у њој тре нут но 
на ла зи (иа ко то ни је ис кљу че но). 

6.1.2.1.3.РЕАКцИјЕ – ОПИсИОсОБАКОјЕсЕсМАТРАјувАЖНИМ омо гу ћу ју кон-
стру и са ње де таљ ног сте ре о ти па ко ји се од но си на ва жне осо бе. На по сто ја ње 
сте ре о ти па, по себ но кад је у пи та њу фи зич ки из глед, ука зу је ви со ко фре квент-
на ре ак ци ја вид ‘из гледʼ 8, што по твр ђу је по сто ја ње кон цеп ту ал не ме та фо ре 
вАЖНОјЕвИдљИвО. Оста ле ре ак ци је ука зу ју пр вен стве но на по ве ћа не ди мен зи је, 
де бљи ну и круп но ћу (вАЖНОјЕвЕлИКО): толстый ‘де беоʼ 6, пузырь ‘ме хурʼ35 
2, живот ‘сто мак ,̓ импозантный ‘им по зан тан ,̓ крупный ‘кру пан ,̓ пузан 
‘тр бо ња̓ , толстяк ‘де бељ коʼ Ре ак ци ја медленный ‘спорʼ ука зу је на на чин кре-
та ња ова кве осо бе. На по се бан ква ли тет гла са ва жне осо бе ука зу је ре ак ција 

34 У АП по сто је ре ак ци је коммунист и член. По зи ци ја у члан ству Цен трал ног ко ми те та 
хи је рар хиј ски је мно го ви ша од оста лих, те је укљу че на у ову гру пу. 

35 У го вор ном је зи ку ова лек се ма ко ри сти се и за буц ма сту осо бу, де бељ ка. Очи глед на је 
ме та фо рич ка ве за из ме ђу на ду ва ног ме ху ра и обли не тр бу ха осо бе ко ја се он да ме то ни миј ски 
та ко на зи ва. 
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голос ‘гласʼ 2, тон ‘тон ,̓ а ва жне осо бе асо ци ра ју се и са пред ме ти ма ко је 
но се: галстук ‘кра ва таʼ и портфель ‘ак тов каʼ36. 

У АП има ше сна ест ре ак ци ја ко је се по ве зу ју исто вре ме но са из гле дом 
и по на ша њем, и оне у су шти ни пред ста вља ју не га тив ну оце ну осо бе ко ја 
се бе сма тра ва жном: надутый ‘над менʼ (букв. ‘на ду ванʼ) 4, гордый ‘охол, 
над мен, уми шљен, уо бра жен ,̓ дутый (букв. ‘на ду ванʼ) ‘на ду ван, пре у ве ли чан, 
пре те ран ,̓ чопорный ‘на ду ван, уси љен, охол ,̓ напыщенный ‘на ду ван, над менʼ 
2, высокомерный ‘по но сан, горд, охол, на ду вен, уми шљен, уо бра жен ,̓ деловой37, 
зазнался ‘ди гао нос, уо бра зио се ,̓ за нос чивый ‘на ду вен, охол, уо бра жен .̓ 
Нај ве ћи број ов де на ве де них ре ак ци ја по на вља кон цеп ту а ли за ци је вАЖНОјЕ
вЕлИКО и вАЖНОјЕвИсОКО. 

О по зи тив ним осо би на ма оно га ко је ва жан го во ри два на ест ре ак ци ја: 
серьезный ‘озби љанʼ 5, ответственный ‘од го во ран ,̓ солидный ‘чврст, со ли-
дан ,̓ строгий ‘строгʼ 2 и верный ‘ве ранʼ 1. Ма да је реч о ви ше знач ним лек-
се ма ма, свр ста ли смо их у гру пу ре ак ци ја ко је ква ли фи ку ју осо бе јер, пре ма 
по да ци ма МАС, нај ве ћи број њи хо вих зна че ња од но си се на љу де, што по твр-
ђу ју и та мо на ве де ни илу стра тив ни при ме ри.38 

На не га тив не осо би не љу ди ко ји се пра ве ва жни ука зу ју ре ак ци је глупый 
‘глуп ,̓ ложный ‘ла жан ,̓ несерьезный ‘нео зби љан ,̓ пустой ‘пра зан ,̓ ужасный 
‘ужа сан ,̓ а не га ти ван од нос пре ма њи ма из ра жен је ре ак ци ја ма гад ‘по длац, 
ни тков ,̓ нахал ‘без о бра зник, др зник, бе стид ник ,̓ пижон ‘ки цош, ги зда вац ,̓ 
фраер ‘фа цаʼ39. 

6.1.2.1.4.РЕАКцИјЕ – НАЗИвИЖИвОТИњА. Ова квих ре ак ци ја укуп но је три-
де сет пет. Мно ге од њих мо жда су иза зва не пре це дент ним тек сто ви ма, али 
за кон цеп ту а ли за ци ју ва жно сти то ни је ре ле вант но јер су тек сто ви за сно вани 
на оним осо би на ма ко је, по ми шље њу ау то ра, од ре ђе не жи во ти ње по ве зу ју 
са из гле дом осо ба ко је се бе сма тра ју ва жни ма, од но сно пра ве се ва жне. То 

36 По што су ово пред ме ти ко ји се че сто ве зу ју за осо бе из ад ми ни стра ци је, по твр ђу је се 
ра ни ји за кљу чак да по сто је про фе си је или гру пе чи ји при пад ни ци се сма тра ју ва жним. 

37 Ова лек се ма је ви ше знач на, и мо гла би би ти кла си фи ко ва на на раз ли чи те на чи не. Јед но 
од зна че ња је и ‘ства ран, озби љан, по сло ван, слу жбен ,̓ и мо же се од но си ти и на објек те (у од ред-
ни ца ма се на во де тон, пи смо, раз го вор, вре ме, ма те ри јал ко ји је по го дан за об ра ду), и на осо бу 
(спо со бан, ис ку сан, за у зет по слом). На осно ву по да та ка из елек трон ског из во ра <https://ru.wik ti o-
nary.org /wi ki/де ло вой> – при сту пље но 1. апри ла 2020. – ве ћи на зна че ња од но си се на осо бу 
ко ја је за у зе та по слом или га ве о ма до бро оба вља. У го вор ном је зи ку, ка да се о не ко ме го во ри 
иро нич но или пре кор но, лек се ма де ло вой има зна че ње ‘охо ла осо ба, на пад но за у зе та по сло ви ма̓ . 

38 У од ред ни ци уважаֳь ‘по што ва ти, ува жа ва ти, це ни тиʼ (НОСС: 1181) И. В. Га лак тио-
но ва ис ти че да упо тре бу на ве де ног гла го ла мо ти ви шу по зи тив не људ ске осо би не (при стој ност, 
прин ци пи јел ност, хра брост итд.), спо соб но сти, уме ња и зна ња. 

39 У СС ука зу је се на то да лек се ма фраер при па да жар го ну и да се ко ри сти као увре-
дљи ва. Да је се сле де ћа де фи ни ци ја: Человек,своимповедением,видомвызывающийнасмешку 
илиосуждение ‘чо век ко ји сво јим по на ше њем или из гле дом иза зи ва под смех или осу ду .̓ Елек-
трон ски из вор <https://ru.wik ti o nary.org /wi ki/фра ер> 25.04.2020 да је ви ше зна че ња, од ко јих се 
ве ћи на од но си на жар гон кри ми на ла ца. С об зи ром на еле мен те зна че ња ко ји се по на вља ју у 
дру гим ре ак ци ја ма, сма тра мо да се ре ак ци ја мо же ту ма чи ти као да се од но си на зна че ње Само
уверенный,заносчивыйчеловек,наглец,пижон ‘са мо у ве рен, уо бра жен чо век, др зник, ки цош ,̓ 
или на зна че ње Хорошоилимодноодетыйчеловек,франт ‘до бро или мо дер но об у чен чо век, 
ки цош .̓ Сто га је ова ре ак ци ја пре ве де на лек се мом ‘фа ца ,̓ јер у срп ском жар го ну она по кри ва 
и зна че ње осо бе др ског, са мо у ве ре ног по на ша ња, и ве зу је се са си но ним ским ни зом у ко јем 
се ука зу је на не чи ју ва жност – в. <https://sr.wik ti o nary.org /sr-el/фа ца> 25.04.2020. 
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су ре ак ци је гусь ‘гу санʼ 12, индюк ‘ћу ранʼ 11, петух ‘пе таоʼ 4, павлин ‘па унʼ 
240, верблюд ‘ка ми ла̓ , дрозд ‘дрозд ,̓ козел ‘ја рац ,̓ кот ‘ма чор ,̓ лев ‘лавʼ и пес 
‘пас .̓ За па жа се да све ре ак ци је – на зи ви за пти це има ју фре квен ци ју ве ћу 
од 1, док су ре ак ци је ко је се ти чу на зи ва за дру ге жи во ти ње ин ди ви ду ал не, 
па и мо ти ва ци ја за њих не мо же не дво сми сле но да се обра зло жи. Нај број ни је 
су ре ак ци је – на зи ви за пти це по себ ног из гле да и др жа ња или на чи на кре-
та ња: оне се ше пу ре, од но сно по ве ћа ва ју сво је ди мен зи је и та ко се ви зу ел но 
ис ти чу, или хо да ју дру га чи је од оста лих. Овим ре ак ци ја ма по твр ђу је се 
кон цеп ту а ли за ци ја ва жно сти ког ни тив ним ме та фо ра ма вАЖНОјЕвЕлИКО и 
вАЖНОјЕвИдљИвО. 

6.1.2.2.ОБјЕКТИКОјИсЕПОвЕЗујусАПРИдЕвОМважныйсуНЕЖИвИ. На спи-
ску ре ак ци ја ко је при пи су ју ва жност објек ти ма на ла зи се ве ли ки број оних 
ко је су ме ђу нај фре квент ни јим у АП. 

У овој гру пи су ре ак ци је вопрос ‘пи та њеʼ 31, разговор ‘раз го ворʼ 19, 
документ ‘до ку мент ,̓ момент ‘тре ну такʼ 13, шаг ‘ко ракʼ 11, дело ‘по сао, 
стварʼ 9, день ‘дан ,̓ объект ‘обје кат ,̓ эксперимент ‘екс пе ри ментʼ7, случай 
‘слу чај, до га ђај̓  6, этап ‘ета паʼ 5, предмет ‘пред мет ,̓ факт ‘чи ње ни цаʼ 4, 
визит ‘по се та ,̓ закон ‘за конʼ 3, совет ‘са вет ,̓ субъект ‘су бје кат ,̓ урок ‘час, 
лек ци ја ,̓ фактор ‘фак тор ,̓ экзамен ‘ис питʼ 2, аргумент ‘ар гу мент ,̓ аспект 
‘аспект ,̓ багаж ‘пр тљаг ,̓ бук ‘бу ква ,̓ важныйвопрос ‘ва жно пи та ње ,̓ вата 
‘ва та ,̓ выбор ‘из бор ,̓ вывод ‘за кљу чак ,̓ город ‘град ,̓ груз ‘те рет ,̓ за вод ‘фа
брикаʼ, запас ‘за ли ха̓ , звонок ‘те ле фон ски по зив̓ 41, знак ‘знак ,̓ итог ‘ре зул тат ,̓ 
камень ‘ка мен ,̓ конференция ‘кон фе рен ци ја ,̓ круг ‘круг ,̓ курс ‘пред мет 4̓2, 
лист ‘до ку мент ,̓ листок ‘фор му лар ,̓ лыжи ‘ски је ,̓ орган ‘ор ган ,̓ ответ ‘од-
го вор ,̓ открытие ‘от кри ће ,̓ паспорт ‘лич на кар та ,̓ план ‘план ,̓ процесс 
‘про цес ,̓ путь ‘пут ,̓ раздел ‘оде љак ,̓ реагент ‘ре а генс ,̓ результат ‘ре зул тат ,̓ 
репертуар ‘ре пер то ар ,̓ решение ‘од лу ка ,̓ сообщение ‘из ја ва ,̓ стол ‘сто ,̓ 
съезд ‘кон грес ,̓ труд ‘рад ,̓ указ ‘указ ,̓ участок ‘део, под руч је ,̓ экземпляр 
‘при ме рак ,̓ язык ‘је зикʼ 1. На бро ја не ре ак ци је у це ли ну об је ди њу је са мо 
чи ње ни ца да се ра ди о кон крет ним објек ти ма ко ји у не кој си ту а ци ји мо гу 
да бу ду иза бра ни као ва жни, од но сно ва жни ји од дру гих истих или слич них 
са ко ји ма се мо гу по ре ди ти. 

6.2. АНАлИЗААсОцИјАТИвНОГПОљАПРЕМАИЗдвОјЕНИМГРуПАМА.Кван ти-
та тив на ана ли за са др жи не АП да је по дат ке о уче ста ло сти си ту а ци ја у ко ји-
ма се у сва ко днев ном жи во ту43 по ја вљу је обје кат пред ста вљен лек се мом –сти-

40 И А. Кјел бав ска (kIełbaWSka 2014: 55) го во ри о па у ну као сим бо лу по но са у пољ ској 
кул ту ри. Ме та фо ра је у су шти ни иста, јер ау тор ка опи су је ими ти ра ње по на ша ња осо бе „за-
у зи ма њем по но сне по зе те ла, из ра жа ва њем аро ган ци је и ими ти ра њем па у на ко ји по но сно кора ча. 
Став је из ра жен пре ко ви со ко по диг ну те гла ве и уз диг ну те бра де, гле да ња са ви си не на дру ге, 
ис так ну тих пр са и ус прав ног др жа ња.” Осо ба ко ја се(бе) сма тра ва жном сва ка ко је по но сна, па 
је ра зу мљи ва иден тич ност из гле да (а ти ме и ме та фо ре) у ру ској, пољ ској и дру гим кул ту ра ма. 

41 Да то зна че ње јед но је од мно гих, али у ком би на ци ји са сти му лу сом нај ве ро ват ни је је, 
по себ но јер је ка рак те ри стич но за го вор ни је зик. 

42 Од ви ше мо гу ћих пре вод них екви ва ле на та иза бран је овај због струк ту ре ис пи та ни ка 
(у нај ве ћем бро ју сту де на та) ко ји на став не пред ме те сма тра ју ва жним или ма ње ва жним. 

43 Због при ро де асо ци ја тив ног те ста у ко јем се зах те ва ве о ма бр зо ре а го ва ње, вер ба ли-
зу ју се (из вла че из је зич ке све сти) оне ре ак ци је ко је су име ну ју пред ме те, по ја ве или осо би не 
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му лу сом. Ре ак ци је ко је се од но се на зву ча ње, об лик или дру ге еле мен те ко ји 
сти му лус по ве зу ју са ње го вим ме стом у је зич ком си сте му та ко ђе су из вор 
по да та ка о са др жи ни кон цеп та. Ни же се да је пре глед ре до сле да гру па и под-
гру па ре ак ци ја по опа да ју ћој вред но сти. Пр ва ци фра у за гра ди од но си се на 
уку пан број ре ак ци ја у гру па ма и под гру па ма, а дру га на њи хов про цен ту-
ал ни удео у од но су на број вер ба ли зо ва них ре ак ци ја до би је них у асо ци ја тив-
ном екс пе ри мен ту (533): 

I. Ре ак ци је озна ча ва ју жи ва би ћа (285; 53,47%)
1) Ре ак ци је се од но се на љу де (250; 46,90%)

а) Оп шти на зи ви за осо бе (77; 14,44%)
б) Ви со ка хи је рар хиј ска по зи ци ја осо бе (67; 12,57%)
в) Про фе си ја или при пад ност гру пи (42; 7,87%)
г) Опис осо бе (27; 5,06%)
д) Не га тив на оце на по на ша ња осо бе (16; 3%)
ђ) По зи тив не осо би не осо бе (12; 2,25%)
е) Не га тив не осо би не осо бе (5; 0,93%)
ж) Не га ти ван став пре ма осо би (4; 0,75%)

2) Ре ак ци је озна ча ва ју жи во ти ње (35; 6,56%)
II. Ре ак ци је су не жи ви објек ти (184; 34,52%)
III. Ре ак ци је ука зу ју на ме сто сти му лу са у је зич ком си сте му (54; 10,13%).
По да ци ука зу ју на то да са вре ме ни го вор ни ци ру ског је зи ка и пред став-

ни ци ру ске кул ту ре че шће асо ци ра ју по јам ва жног са љу ди ма не го са објек-
ти ма. С об зи ром на при су ство ве ли ког бро ја ре ак ци ја ко је су оп шти на зи ви 
за љу де, ја сно је да се мно ги чла но ви за јед ни це у не кој си ту а ци ји мо гу на зва-
ти ва жним44. На осно ву ма те ри ја ла при сут ног у АП мо гу ће је ре кон стру и са ти 
сли ку ко ју Ру си има ју о ва жним осо ба ма, од но сно до би ти пси хо лин гви стич-
ку де фи ни ци ју45 ва жне осо бе. У ру ском дру штву ва жни ма се на зи ва ју осо бе 
ко је су ви со ко на хи је рар хиј ску ле стви цу до спе ле ро ђе њем46 или до би ја њем 
по ло жа ја47, као и осо бе ко је се ба ве пре сти жним за ни ма њи ма48 или по ли ти-
ком. Оне се од дру гих из два ја ју сво јим из гле дом и по на ша њем: углав ном су 
круп не, те шке49 и хо да ју спо ро50, а мо гу се и оде ва ти на не у о би ча јен на чин51. 
Ова кво ви ђе ње ти пич не „ва жне” осо бе по на вља кон цеп ту ал ну ве зу ко ја се 
из ра жа ва ме та фо ра ма вАЖНОјЕвИсОКО, вАЖНОјЕТЕшКО и вАЖНОјЕвИдљИвО.

нај при сут ни је у фи зич ком или је зич ком ис ку ству ис пи та ни ка у ве зи са објек том на зва ним 
сти му лу сом. 

44 Ово је у скла ду са за па жа њем И. В. Га лак ти о но ве (НОСС: 1178; 1179) да обје кат гла го ла 
уважать мо же би ти „обич на” осо ба, као и са ра ни је по ка за ним ста вом да се ва жним обје кат 
мо же на зва ти у за ви сно сти од кон крет не си ту а ци је, а не због ин хе рент них осо би на. 

45 Пси хо лин гви стич ка де фи ни ци ја са чи ње на је на осно ву ре ак ци ја из АП и од ра жа ва 
сли ку објек та на зва ног сти му лу сом ко ја по сто ји у све сти са вре ме них го вор ни ка. Тврд ње из 
пси хо лин гви стич ке де фи ни ци је илу стру ју се у фу сно та ма ма њим бро јем ра ни је на ве де них 
ре ак ци ја.

46 Господин ‘го спо дин ,̓ барин ‘вла сте лин ,̓ король ‘краљ .̓ 
47 Министр ‘ми ни стар ,̓ посол ‘ам ба са дор .̓ 
48 Чиновник ‘чи нов ник ,̓ доктор ‘док тор ,̓ менеджер ‘ме на џер .̓
49 Толстый ‘де бео ,̓ крупный ‘кру пан ,̓ пузан ‘тр бо ња ,̓ толстяк ‘де бељ ко .̓
50 Медленный ‘спор .̓ 
51 Пижон ‘ки цош, ги зда вацʼ и фраер ‘фа ца .̓ 
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Ве ћи на уоп ште них не га тив них оце на у АП од но си се на ис ти ца ње сво-
је ва жно сти у од но су на дру ге, што зна чи да се не га тив но не оце њу је по јам 
ва жног, не го по на ша ње осо бе ко ја се бе сма тра ва жном52. 

По зи тив не осо би не ко је се ве зу ју за ва жне љу де од но се се пре све га на 
њи хо во по се до ва ње су штин ски по зи тив них осо би на – озбиљ но сти и чвр сти-
не ка рак те ра53, а не ке од не га тив них оце на мо гу се по сма тра ти као ан то ни ми 
по жељ них свој ста ва ва жних осо ба54. 

Као што је ра ни је ре че но, ре ак ци је ко је се од но се на не жи ве објек те не 
мо гу се свр ста ти по зна чењ ској или си ту а тив ној слич но сти, што по твр ђу је 
да се објек ти, без об зи ра на уну тра шња или спо ља шња свој ства, у не кој спе-
ци фич ној си ту а ци ји мо гу ока рак те ри са ти као ва жни, од но сно да је ва жност 
осо би на ко ја, ка да се од но си на пред ме те, ни је по ве за на са њи хо вом су шти-
ном већ се „до да је” као спо ља шњи еле мент. 

По да ци ко ју су до би је ни ана ли зом АП у ве ли кој ме ри, оче ки ва но, по-
на вља ју еле мен те зна че ња лек се ме важный до би је не из лек си ко граф ског 
ма те ри ја ла. По себ но су зна чај не ре ак ци је ко је го во ре о по сто ја њу сте ре о ти па 
из гле да ва жне осо бе у ру ској кул ту ри и о од но су пре ма они ма ко ји се претвара-
ју да су ва жни. Сви по да ци су у скла ду са уо че ном кон цеп ту а ли за ци јом ва жног 
у лек сич ко-се ман тич ком си сте му, јер се бе ле же ре ак ци је ко је ука зу ју на ког-
ни тив не ме та фо ре вАЖНОјЕТЕшКО, вАЖНОјЕвЕлИКО и вАЖНОјЕвИдљИвО.

7. ЗАКључАК. То ком ис тра жи ва ња је зич ког ма те ри ја ла кон ста то ва но је 
да се ва жност кон цеп ту ал но на ла зи из ван обје ка та – бу квал ни пре во ди из-
ра за го во ре о ‘пу шта њу на се беʼ ва жно сти55, што ука зу је на то да она ни је 
ин те грал ни део објек та, већ да се због не че га ње му до де љу је, од но сно при-
пи су је. И ве ли ки број се ман тич ки не по ве за них ре ак ци ја у АП (уоп ште них 
на зи ва за љу де и на зи ва за објек те) го во ри о то ме да се ва жним мо же под 
од ре ђе ним усло ви ма на зва ти би ло ко ји обје кат. Ово је у скла ду са кон ста та-
ци јом да ва жност при па да оце ни као се кун дар ној ка те го ри ји мо ду сног ти па. 

Ана ли за лек си ко граф ског ма те ри ја ла ко ји се од но си на при дев важный 
и исто и ме ног АП по ка за ла је да је ва жност ком плек сан кон цепт. Лек се ма 
ко ја је ње гов но ми на тор у ру ском је зи ку ети мо ло шки је по ве за на са ва га њем 
као про це сом по ре ђе ња обје ка та са ета ло ном за те жи ну (ма су). Ствар ни про-
цес ме ре ња ути цао је на раз вој зна че ња раз ли чи тих еле ме на та кон цеп та: са 
јед не стра не, ме ре ње се кон цеп ту ал но по ве зу је са по ре ђе њем и оце њи ва њем, 
а са дру ге стра не оно што се на зи ва ва жним мо ра ло је има ти ствар ну (а ка-
сни је ме та фо рич ну) те жи ну. Да кле, важный ‘ва жанʼ је лек се ма ко јом се 
ин тер пре ти ра (оце њу је) не ки са др жај у од ре ђе ном тре нут ку56. У је зич ким 
је ди ни ца ма (а на ро чи то у уну тра шњој фор ми ре чи) по сто ји траг о то ме ка кав 

52 Нахал ‘без о бра зник, др зник, бе стид ник .̓
53 Серьезный ‘озби љан ,̓ ответственный ‘од го во ран ,̓ солидный ‘чврст, со ли дан .̓ 
54 Глупый ‘глуп ,̓ несерьезный ‘нео зби љан ,̓ пустой ‘пра зан .̓
55 У ра ду Ју и др. (2017) ко ри сти се ен гле ски из раз to at tach im por tan ce to so met hing ‘при-

да ти не че му ва жност ,̓ букв. ‘за ка чи ти на не што ва жност ,̓ ко ји по твр ђу је да је мо гу ће да се и 
у дру гим је зи ци ма, као и у срп ском и ру ском, ва жност на кнад но до де љу је објек ти ма. 

56 Ово об ја шња ва и мо гу ћу су бјек тив ност оце не, као и раз ли чи тост оце не истог објек та 
у раз ли чи тим тре ну ци ма. 
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би тај са др жај тре ба ло да бу де да би обје кат био „за и ста” ва жан: чи ње ни ца 
да су при де ви са ко ре ном ваг/важ у ру ским ди ја лек ти ма, а и да нас у суп-
стан дард ном је зи ку, има ли зна че ње ви со ке по зи тив не оце не (‘од ли чан, ди ван, 
из ван ре данʼ), као и да су се мо гли ко ри сти ти за оце ну по зи тив них људ ских 
осо би на (‘ста ло жен, озби љан, до сто јан ствен, ра зу манʼ) ве ро ват но је ути ца ла 
на оче ки ва ње да је са др жи на оног што се на зи ва ва жним у скла ду са по зи-
тив ном оце ном, по себ но ка да се од но си на осо бе. По сто ја ње ова квог оче ки-
ва ња по твр ђе но је при су ством вр ло слич них ре ак ци ја у АП. 

Ме ђу тим, ни је нео п ход но да не што бу де ис кљу чи во по зи тив но вред но-
ва но да би се сма тра ло ва жним. Је зич ки ма те ри јал и ста во ви ис тра жи ва ча 
упу ћу ју на то да обје кат тре ба не чим да се ис ти че (в. си но ним ске ни зо ве и 
де фи ни ци је у ко ји ма се ко ри сте лек се ме ти па ис так нут, зна ча јан, као и ре-
ак ци је из АП). У ис ти ца ње сва ка ко ула зи ње го ва спо соб ност да на не ки 
на чин ути че на ток до га ђа ја. Ово се од но си и на пред ме те, и на осо бе: ва жни 
пред ме ти мо гу би ти суд бо но сни, кључ ни и сл. (в. си но ним ске ни зо ве), а ва жне 
осо бе ути цај не. 

Ис ти ца ње као из два ја ње из гру пе слич них обје ка та у про це су оце њи ва-
ња мо же се ре а ли зо ва ти на раз ли чи те на чи не, а у слу ча ју кон цеп ту а ли за ци је 
ва жног кроз цео је зич ки ма те ри јал по на вља ју се исте ког ни тив не ме та фо ре57:

1) вАЖНОјЕТЕшКО (увесистый ‘вр ло те жак; фиг. јак, мо ћан ;̓ ан то ни ми у кон струк-
ци ја ма ти па лак са др жај за оно што се не сма тра ва жним); 

2) вАЖНОјЕвЕлИКО (пре ко ко ре на ве лик у си но ни ми ма ве ли чавый ‘ве ли чан ствен, 
уз ви шен ,̓ величественный ‘ве ли чан ствен ;̓ большоезначение ‘ве ли ки зна чај̓ );

3) вАЖНОјЕвИсОКО (высокийподолжности, поположению ‘на ви со кој ду жно сти, 
по ло жа јуʼ);

4) вАЖНОјЕвИдљИвО (видный ‘ви дљив, при ме тан; фиг. угле дан, по знат, ис так нут; 
ста сит, на о чит, кр шанʼ).

 Из дво је не ме та фо ре у ког ни тив ној лин гви сти ци сма тра ју се при мар ним 
ме та фо ра ма. Оне су за сно ва не на по сто ја њу ве зе из ме ђу два ју пој мо ва ко ја 
на ста је ка да се зна ња о фи зич ким, те ле сним, сен зор но-мо тор ним ис ку стви-
ма сте че на о јед ном пој му (у овом слу ча ју о те жи ни, ве ли чи ни, ви си ни и 
ви дљи во сти) пре сли ка ва ју на дру ги, ап стракт ни ји по јам ко ји је по не че му 
сли чан пр вом – ов де на ва жност58. Утвр ђе ни на чи ни кон цеп ту а ли за ци је је-
зич ког са др жа ја је ди ни ца у ру ском је зи ку ко ји ма се опи су је по јам ва жног у 
скла ду су са ре зул та ти ма до ко јих су до шли пси хо ло зи Jостман и др. (joStMann 
et al. 2009), И. Шнај дер и др. (SchneIder et al. 2011), ко ји су ис тра жи ва ли по-
сто ја ње мен тал не ве зе из ме ђу ва жно сти и те жи не. Они су екс пе ри мен тал но 
утвр ди ли да фи зич ка те жи на обје ка та ути че на њи хо ву пер цеп ци ју као ви ше 
или као ма ње ва жних. Про ве ра ва ју ћи пси хо ло шку за сно ва ност је зич ких 
из ра за ба зи ра них на ме та фо ри вАЖНОјЕТЕшКО59 не са мо да су по твр ди ли 

57 Сва ку тврд њу илу стру је мо ма лим бро јем при ме ра из ов де ана ли зи ра ног ма те ри ја ла. 
58 По ве зи ва ње је зич ких из ра за са ког ни тив ним про це си ма за по че то је у фун да мен тал ном 

ра ду Леј ко фа и Џон со на, пр ви пут об ја вље ном 1980. го ди не (lakoFF–johnSon 2003), што је 
до ве ло до по ја ве број них ис тра жи ва ња ког ни тив не ме та фо ре у лин гви сти ци и пси хо ло ги ји. 

59 Jостман и др. (joStMann et al. 2009: 1169) ис ти чу да ова ме та фо ра по сто ји у ен гле ском, 
хо ланд ском, шпан ском и ки не ском је зи ку.
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по сто ја ње ове ве зе на кон цеп ту ал ном ни воу, већ су и до ка за ли ње ну дво-
смер ност60. 

Лин гви сти Ју и др. (yu et al. 2017) по ка за ли су да ког ни тив не ме та фо ре 
вАЖНОјЕвЕлИКО и вАЖНОјЕТЕшКОпо сто је у ен гле ском и ки не ском је зи ку, али 
да се мо гу ма ни фе сто ва ти на дру га чи је на чи не – пре ко бе ле же ња истих зна-
че ња за лек се ме ко је се ко ри сте за из ра жа ва ње ва жно сти и ве ли чи не и ва жно-
сти и те жи не, или на ни воу фра зе о ло ги за ма, иди о ма или дис кур са. На ше 
ис тра жи ва ње са др жи не кон цеп та ва жног у ру ском је зи ку та ко ђе је по ка за ло 
да се по сто ја ње ког ни тив них ме та фо ра че сто мо ра про ве ра ва ти на ра зно вр сном 
је зич ком ма те ри ја лу, ула зе ћи и у ана ли зу ети мо ло ги је и уну тра шње фор ме 
ре чи. На и ме, у МАС за од ред ни це тяжелый ‘те жак ,̓ легкий ‘лак ,̓ низкий 
‘ни закʼ као основ не лек се ме ко ји ма се из ра жа ва те жи на и ви си на не бе ле же 
се зна че ња ко ја ука зу ју на ва жност; у од ред ни ци большой ‘ве ликʼ ва жност 
се по ја вљу је као еле мент у дру гом61, а у од ред ни ци высокий ‘ви сокʼ тек у 
че твр том зна че њу62. Без об зи ра на ма ли број при ме ра у основ ном лек си ко-
граф ском ма те ри ја лу где су од но си из ме ђу ва жно сти и дру гих из дво је них 
из вор них до ме на по твр ђе ни, њи хо во по сто ја ње по ка за но је у уну тра шњој 
фор ми мно гих ре чи, у си но ни ми ма и де ри ва ти ма, а по себ но је уоч љи во у 
сли ци осо бе ко ја се пра ви ва жна: у пси хо лин гви стич кој де фи ни ци ји ва жне 
осо бе ко ри сте се сви из дво је ни на чи ни кон цеп ту а ли за ци је ва жног, без обзи-
ра на то што се че сто ра ди о ими та ци ји ва жно сти. Слич на си ту а ци ја, пре ма 
за па жа њи ма из не тим у ра ду Ју и др. (2017: 239) је и у ки не ском, ка да не ко 
ко се пра ви ва жан „чи ни се бе ви шим и ве ћим не го што је сте”. 

Ни је нео бич но што се за кон цеп ту а ли за ци ју ва жно сти ко ри сте раз ли-
чи те ме та фо ре: вАЖНОјЕТЕшКО, вАЖНОјЕвЕлИКО, вАЖНОјЕвИсОКО и вАЖНОјЕ
вИдљИвО ме ђу соб но су ком пле мен тар не јер су као при мар не ме та фо ре ди рект-
но, пре ко сен зор но-мо тор них ис ку ста ва по ве за не са фи зич ким објек ти ма у 
ре ал ном све ту. Објек ти ко ји су те шки че сто су ве ли ки, а по што су ве ли ки и 
ви дљи ви ји су од дру гих. На по ве ћа ну ви дљи вост ути че и њи хо во по ста вља-
ње на ви си ну. У ког ни тив ној лин гви сти ци по зна то је да се из вор ни до мен 
мо же пре сли ка ти на ви ше циљ них до ме на, исто као што се и је дан циљ ни 
до мен мо же ма пи ра ти пре ко ви ше из вор них до ме на, о че му се у слу ча ју 
кон цеп та ва жно сти и ра ди. У ана ли зи ра ном ма те ри ја лу уо че но по ве зи ва ње 
ва жних љу ди и обје ка та са мо ћи ко ју мо гу да има ју го во ри о кон цеп ту ал ној 

60 У ра ду И. Шнај дер и др. (2011: 477) по ка за но је и да и са мо да ва ње ин фор ма ци је о 
ва жно сти не ког објек та до во ди до пер цеп ци је ње го ве фи зич ке те жи не као ве ће у од но су на 
обје кат о ко јем се та ин фо р ма ци ја не да је.

61 2. Зна чи тельный по си ле, ин тен сив но сти, глу би не. Большойуспех.Большаяпольза.
Большоеудовольствие.Сбольшимтрудом.–Лисаупрорубипилавбольшоймороз. И. Крылов, 
Ли са. Обиданаего[Мечика]вчерашнееповедениешевелиласьвней[Варе],заслоняятобольшое
итеплоечувство,котороеонапостоянноиспытывалакнему. Фа де ев, Раз гром. || Важный 
по зна че нию. Большойвопрос.Большаязадача.Большойсекрет.–ПетрАлексеевичбыл
сегоднядоволен–тем,чтозастоломсидятвсесвоилюдииспорятигорячатсяобольшом
деле. А. Н. Тол стой, Пе тр Первый.

62 4. Выдающийся по зна че нию, по четный, важный. Высокаянаграда.Высокаячесть.
ВысокоезваниеГерояСоциалистическогоТруда–[Сочинитель]говорилолитературеоее
веткомиблаготворномвлиянииоеевысокомназначении. Н. Не кра сов и Н. Ста ниц кий, Три 
страны све та. 
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ве зи из ме ђу пој мо ва вАЖНОсТ и МОћ пре ко ког ни тив не ме та фо ре МОћјЕ
вИсИНА63, што по твр ђу је мо гућ ност упо тре бе истих из вор них до ме на за раз-
ли чи те, али по не че му ипак слич не циљ не до ме не. 

Про у ча ва ње са др жа ја кон цеп та ва жно сти у ру ском је зи ку ана ли зи ра-
њем по да та ка из раз ли чи тих из во ра по ка за ло је да по сто ји не ко ли ко на чи на 
ње го ве кон цеп ту а ли за ци је. Они су ме ђу соб но по ве за ни, а ис тра жи ва ња 
спро ве де на на ма те ри ја лу дру гих је зи ка ука зу ју на мо гућ ност да се ра ди о 
уни вер за ли ји, с об зи ром на то да је ва жност у њи ма пред ста вље на пре ко 
ви ше истих или слич них при мар них ме та фо ра. 
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Ма ри ја Сте фа но вић

ЗНА ЧЕ НИЕ И КОН ЦЕП ТУ А ЛИ ЗА ЦИЯ ВА ЖНО ГО 
(НА МА ТЕ РИ А ЛЕ РУС СКО ГО ЯЗЫКА)

Р е з ю м е

Ис сле до ва ние ма те ри а ла рус ских лек си ко гра фи че ских ис точ ни ков и ас со ци а тив но го 
поля важный ука за ло на ком плек сное со де р жа ние од но и мен но го кон цеп та. Вну тренняя фор-
ма слов, осо бен но в си но ни ми че ских рядах и де ри ва тах, указыва ет на существо ва ние 
не скольки х ког ни тивных ме та фор, при по мощи ко торых кон цеп ту а ли зи ру ется ва жность в 
рус ском языке и культу ре: ва жно со о твет ству ет тяже ло му, высо ко му, большо му, вид но му. 
Данные лек си ко гра фи че ских ис точ ни ков и ас со ци а тив но го поля по зво ли ли по стро ить сте-
ре о тип – пси хо лин гви сти че ское опи са ние ва жно го че ло ве ка, ко то рое существу ет в рус ской 
культу ре. Серб ские пе ре водные экви ва ленты указывают на очень высо кую сте пень сов па де ния 
ме жду рус ски ми и серб ски ми языковыми выра же ниями  и пов торяют спо собы кон цеп ту а ли за ции 
ва жно сти. Ис сле до ва ния дру гих лин гви стов указывают на во змо жность счи тать не ко торые 
из на званных спо со бов кон цеп ту а ли за ции ва жно сти уни вер са лиями. 
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Ра до сла ва Тр на вац

ИЗРАЖАВАЊE АУ ТОР СКОГ СТА ВА У УВОД НИ ЦИ МА  
И ОН ЛАЈН КО МЕН ТА РИ МА НА РУ СКОМ ЈЕ ЗИ КУ 

Ба зи ра ју ћи се на ме то до ло ги ји Бај бе ра (bIber 2006), рад се ба ви упо ред ном ана-
ли зом уче ста ло сти упо тре бе гру пе гра ма тич ких струк ту ра ко је из ра жа ва ју ау тор ски 
став на ру ском је зи ку у увод ни ци ма и он лајн ко мен та ри ма ве сти. Ана ли за по ка зу је да је 
фо кус уну тар увод ни ка пре све га на по зи ци ји ау то ра ко јом се ка рак те ри ше не ка рад ња, 
а у не што ма њој ме ри на го вор ним чи но ви ма и на ан ти ци па тор ном аспек ту тек ста, док 
је фо кус у он лајн ко мен та ри ма нај пре на епи сте мич кој и ди рек тив ној ди мен зи ји ау тор-
ског ста ва.

Кључ не ре чи: ау тор ски став, ре ги стар, кор пу сна ана ли за, гра ма тич ке струк ту ре.

Ba sed on the met ho do logy of Bi ber (bIber 2006), this pa per de als with a com pa ra ti ve 
analysis of the use of the gram ma ti cal struc tu res that ex press stan ce in edi to ri als and on li ne 
news com ments in Rus sian. The analysis shows that the fo cus of edi to ri als is on the aut hor’s 
per spec ti ve that cha rac te ri zes cer tain ac ti ons or events, and to a les ser ex tent on spe ech act verbs 
and on an ti ci pa tory aspects of texts, whi le the fo cus of on li ne com ments is on the epi ste mic 
and di rec ti ve di men si ons of stan ce.

Key words: stan ce, re gi ster, cor pus analysis, gram ma ti cal struc tu res.

1.увОд.У овом ра ду ће мо се ба ви ти ком па ра ци јом фре квент но сти упо-
тре бе гра ма тич ких об ли ка ко ји из ра жа ва ју ау тор ски став на ру ском је зи ку 
у увод ни ци ма днев ног ли ста Не за ви си ма ја га зе та из 2020. го ди не и у он лајн 
ко мен та ри ма ве сти из 2019. го ди не по ста вље ним на сај ту ин фор ма тив ног 
ме ди ја на ру ском је зи ку РТ. Циљ ра да пред ста вља кон тра сти ра ње гру пе 
гра ма тич ких сред ста ва ко ја из ра жа ва ју ау тор ски став у два по ме ну та ре ги-
стра (под вр сте тек ста), као и из два ја ње по тен ци јал но ди стинк тив них је зич-
ких обра за ца за ка рак те ри за ци ју ева лу а ци је у њи ма. Рад се не ће ба ви ти де-
таљ ном се ман тич ком и син так сич ком ана ли зом са мих сред ста ва, већ је фо кус 
на кван ти та тив ној ана ли зи тих сред ста ва у на ве де ним кор пу си ма, као и на 
се ман тич кој вред но сти ко ју они сво јим при су ством кре и ра ју у тек сто ви ма.

Пре ма де фи ни ци ји Бај бе ра и Кон ра до ве (bIber– conrad 2019: 6), ре ги-
стар пред ста вља под вр сту тек ста ко ја се асо ци ра са од ре ђе ном си ту а ци јом 
упо тре бе (укљу чу ју ћи од ре ђе не ко му ни ка тив не ци ље ве). Опис јед ног ре ги-
стра укљу чу је три глав не ком по нен те: си ту а ци о ни кон текст, лин гви стич ке 
ка рак те ри сти ке и функ ци о нал не од но се из ме ђу пр ве две ком по нен те. Ре ги-
стри мо гу би ти ви ше или ма ње спе ци ја ли зо ва ни. На при мер, ка ко се илу стру-
је у де лу Бај бе ра и Кон ра до ве (bIber– conrad2019: 32), је дан од нај оп шти јих 
го вор них ре ги ста ра је кон вер за ци ја ко ја укљу чу је не ко ли ко ка рак те ри сти ка: 
два или ви ше уче сни ка ко ји има ју ме ђу соб ну ин тер ак ци ју усме ним пу тем. 
С дру ге стра не, раз го вор пре ко те ле фо на пред ста вља спе ци ја ли зо ва ни ји тип 
кон вер за ци је јер уче сни ци мо ра ју да ко му ни ци ра ју елек трон ским пу тем и 
не де ле исти фи зич ки про стор. У овом де лу ра да ће мо украт ко по ме ну ти и 
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де фи ни ци ју жан ров ске ана ли зе тек ста на на чин ка ко њу де фи ни ше Бај бер јер 
би се чи та о цу мо гло учи ни ти да ана ли за ре ги стра пот па да под жан ров ску 
ана ли зу. Пре ма де фи ни ци ји Бај бе ра и Кон ра до ве (bIber– conrad2019: 16), 
жан ров ска ана ли за тек ста се обич но фо ку си ра на је зич ке ка рак те ри сти ке 
ко је се по ја вљу ју са мо јед ном у тек сту. Ове ка рак те ри сти ке има ју глав ну 
уло гу у то ме ка ко се кон стру и ше од ре ђе ни текст. Оне су кон вен ци о нал ним 
пу тем по ве за не са жан ром о ко ме се го во ри и под вр га ва ју се кул ту ро ло шким 
зах те ви ма за кон стру и са ње тек сто ва истог ти па ко је чи та лац тих тек сто ва 
има. Жан ров ска пер спек ти ва дис кур са се, пре ма де фи ни ци ји Бај бе ра и Кон-
ра до ве, обич но фо ку си ра и на ре то рич ку ор га ни за ци ју у тек сту. Наш рад се 
не ће ба ви ти том ана ли зом, па сам тер мин не ће би ти ко ри шћен у ње му.

Да кле, про у ча ва ње ре ги стра ком би ну је ана ли зу је зич ких ка рак те ри сти-
ка ко је су уче ста ле у од ре ђе ној под вр сти тек ста са ана ли зом ко му ни ка тив не 
си ту а ци је ко ри шће ња да те под вр сте тек ста. Глав на хи по те за сва ке ана ли зе 
од ре ђе ног ре ги стра је да основ не гру пе је зич ких цр та, као на при мер по ја ва 
гла го ла и при де ва, слу же не ким ко му ни ка тив ним ци ље ви ма. Као ре зул тат 
то га, по је ди не је зич ке ка рак те ри сти ке су че сте у ре ги стру јер су функ ци о нал-
но адап ти ра не ко му ни ка тив ним вред но сти ма и си ту а ци о ним кон тек сти ма 
тек сто ва из да тог ре ги стра. Циљ овог ра да би би ло и из два ја ње ко му ни ка-
тив них функ ци ја ко је од ре ђе на ева лу а тив на сред ства има ју у два ре ги стра. 
По ре ђе ње по ме ну тих ре ги ста ра до са да, ко ли ко је на ма по зна то, по да том 
прин ци пу ни је би ло спро ве де но у на уч ној ли те ра ту ри.

У по след њих три де се так го ди на лин гви сти су се ин те зив но ба ви ли 
пи та њи ма је зич ких ме ха ни за ма ко је го вор ни ци или ау то ри пи са не ре чи ко-
ри сте да би из ра зи ли сво ју по зи ци ју, суд, оце ну или емо ци је. Ми ће мо ов де 
украт ко из дво ји ти не ко ли ко нај по пу лар ни јих пра ва ца, на ста лих у окви ру 
лин гви стич ке тра ди ци је на ен гле ском је зи ку ко ја ин тен зив но про у ча ва фе-
но мен из ра жа ва ња ау тор ског ста ва у дис кур су, из ме ђу оста лог, и због по тре-
ба ра чу нар ске лин гви сти ке, од но сно раз во ја ау то мат ске об ра де тек ста 1. Истра-
жи ва ња у обла сти ана ли зе ева лу а ци је у тек сту укљу чу ју раз ли чи те до ме не, 
од ко јих су нај по зна ти ја ра до ви на по љу ева лу а ци је (hunSton–thoMPSon 2000; 
MartIn–WhIte2005), еви дент но сти (chaFe–nIcholS,1986), афек та (ochS– 
ScIeFFelIn1989) и ау тор ског ста ва (bIber– FIneGan 1989; conrad– bIber 2000)2.

Јед но од пр вих си стем ских ис тра жи ва ња у обла сти из ра жа ва ња ау тор-
ске по зи ци је је пред ста вље но у ра до ви ма Бај бе ра и Фи не га на (bIber– FIneGan
1988; 1989), ко ји су про у ча ва ли уло гу адвер би ја ла, при ло га и при де ва на при-
ме ри ма раз ли чи тих кор пу са3. По ме ну ти ау то ри су да те мар ке ре свр ста ли у 
одво је не ка те го ри је, ба зи ра ју ћи се на ди стинк тив ним се ман тич ким и гра-
ма тич ким кри те ри ју ми ма мар ке ра, као и на њи хо вој ка рак те ри сти ци да 
уче ству ју у ди фе рен ци ја ци ји дис кур сив них сти ло ва. Кон ра до ва и Бај бер 

1 Ра ди се о тзв. ана ли зи ста ва/ста но ви шта (на ен гле ском је тер мин sen ti ment analysis) ко ја 
се, из ме ђу оста лог, ба ви ау то мат ском ана ли зом ау тор ске по зи ци је о не ким про из во ди ма, фил-
мо ви ма, књи га ма, тех нич ким пред ме ти ма, итд. Ви де ти, на при мер, ис тра жи ва ње taboadaet al. 
2011. 

2 Овај рад не ма за циљ ис црп но пред ста вља ње ли те ра ту ре о ева лу а ци ји.
3 На ру ском је зи ку пи та њи ма ева лу а ци је се ба ви ио Вик тор Ива но вич Ша хов ски(2008).

У срп ској ли те ра ту ри тре ба обра ти ти па жњу на мо но гра фи је дРАГИћЕвИћ2001иТРНАвАц2018.



141ИЗРАЖАВАЊE АУ ТОР СКОГ СТА ВА У УВОД НИ ЦИ МА И ОН ЛАЈН КО МЕН ТА РИ МА...

(conrad– bIber2000) су се ба ви ли из у ча ва њем адвер би јал них мар ке ра при-
ли ком из ра жа ва ња ау тор ске по зи ци је у раз ли чи тим усме ним и пи са ним 
ре ги стри ма. Је зич ки обра сци су за тим би ли ин тер пре ти ра ни функ ци о нал но 
у од но су на ко му ни ка тив не ка рак те ри сти ке сва ког ре ги стра. Пре ма за кључ-
ку из да тог ра да епи сте мич ка по зи ци ја ау то ра је рет ко би ла сиг на ли зи ра на 
у но вин ским ре пор та жа ма, али не ко ли ко раз ли чи тих ти по ва епи сте мич ке 
по зи ци је адвер би ја ла мо гло се иден ти фи ко ва ти у ака дем ској про зи на ен гле-
ском је зи ку 4.

Он лајн ко мен та ри по ста ју пред мет лин гви стич ке ана ли зе кра јем 90-их 
го ди на у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма да би се ка сни је ова те ма ти ка 
про ши ри ла и на европ ско тло (WeIZMan–dorIhacoben 2017). Фо кус ра до ва 
из ове обла сти је на не га тив ним је зич ким фе но ме ни ма. По ме ну ће мо овом 
при ли ком јед ну че сту те му, а то је је зик ан та го ни зма, кон флик та и дис кри-
ми на ци је у окви ру он лајн ко мен та ра (ĐorĐevIć 2020; lanGlotZ–locher2012; 
сИдОРОвА 2014 и др.)5. Пре ма по да ци ма на ве де ним у ра ду Ехре то ве и Та бо а де 
(ehret– tАboada2020), он лајн ко мен та ри ве сти пред ста вља ју ма ње ис тра же-
ну област не го он лајн ко мен та ри у окви ру раз ли чи тих дру штве них мре жа 
и фо ру ма. Из ла жу ћи пре глед ли те ра ту ре ве за не за лин гви стич ке ана ли зе 
он лајн ко мен та ра ве сти на ен гле ском је зи ку, ау то ри ис ти чу да је нај ра ни ја 
пу бли ка ци ја био рад Бру са (bruce 2010), где су ко мен та ри ка рак те ри зо ва ни 
као су бјек тив ни и као они ко ји се обич но од но се на са др жај пре зен то ван у 
члан ку или на дру ги ко мен тар ко ји је прет ход но по ста вљен. Је зик ау тор ског 
ста ва у он лајн ко мен та ри ма ве сти на ен гле ском и на ру ском је зи ку ана ли зи-
ран је у ра ду Тр на вац и Та бо а де (trnavac–taboada, у при пре ми) уз при ме ну 
ме то до ло шког окви ра функ ци о нал но-си стем ске лин гви сти ке уну тар те о ри је 
оце не Мар ти на и Вај та (MartIn–WhIte2005). Што се ти че је зи ка увод ни ка, 
он је био ре ла тив но че ста те ма ра до ва ко ји се ба ве ана ли зом ева лу а ци је у 
дис кур су. У овом де лу ће мо са мо на ве сти мо но гра фи ју ТРНАвАц 2018, у ко јој 
је спро ве де на кон тра стив на кор пу сна ана ли за ра ди про у ча ва ња од но са из-
ме ђу ре то рич ке струк ту ре тек ста и ева лу а тив ног је зи ка на ма те ри ја лу увод-
ни ка на срп ском и на ру ском је зи ку.

До са да шњи аспект про у ча ва ња ева лу а тив ног је зи ка про ши ри ће мо у 
овом ра ду кон тра стив ним при сту пом, упо ре ђу ју ћи из ра жа ва ње ау тор ског 
ста ва у два раз ли чи та ре ги стра: у увод ни ци ма и он лајн ко мен та ри ма ве сти 
да би смо за кљу чи ли по сто ји ли раз ли ка из ме ђу њих ко ја је усло вље на сте пе-
ном по ја ве гра ма тич ких об ли ка у ева лу а тив ној функ ци ји. На да ту те ма ти ку 
при ме ни ће мо ме то до ло ги ју про у ча ва ња ау тор ског ста ва ко ју је уте ме љио 
Бај бер (bIber 2006) у ана ли зи го вор них и пи са них уни вер зи тет ских ре ги-
ста ра6, сле де ћи методe ис тра жи ва ња Бај бе ра и др. (bIberet al. 1999), којe су 

4 Де таљ ни је о ли те ра ту ри о ева лу а ци ји на ен гле ском је зи ку в. у: trnavac– taboada(у 
при пре ми). 

5 Де таљ ни ју ин фор ма ци ју о раз ли чи тим лин гви стич ким ана ли за ма он лајн ко мен та ра 
по гле да ти у ра до ви ма ehrЕt– taboada2020 и trnavac – taboada(у при пре ми).

6 Под усме ним уни вер зи тет ским ре ги стри ма се под ра зу мев, на при мер, на ста ва спро-
ве де на у учи о ни ца ма, као и усме не кон сул та ци је са сту ден ти ма, док пи са ни уни вер зи тет ски 
ре ги стри укљу чу ју раз ли чи те ви до ве сту дент ских ра до ва ко ји су са став ни део уни вер зи тет-
ске на ста ве. 
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на ста ле при ли ком ра да на ве ли ким кор пу си ма ра ди кре и ра ња Лонг ма но ве 
гра ма ти ке усме ног и пи са ног ен гле ског је зи ка. Бај бер (bIber 2006) је, на и ме, 
у ра ду о усме ним и пи са ним уни вер зи тет ским ре ги стри ма из дво јио че ти ри 
гру пе је зич ких сред ста ва ко је су ин те ре сант не из пер спек ти ве про у ча ва ња 
на чи на на ко ји гра ма тич ке струк ту ре кре и ра ју ева лу а ци ју у тек сту7. На осно-
ву по ме ну тог ра да у на шем кор пу су ће мо ис тра жи ва ти фре квент ност по ја ве 
сле де ћих гра ма тич ких об ли ка при ла го ђе них струк ту ри ру ског је зи ка:

• мо дал них фор ми за из ра жа ва ње мо гућ но сти/спо соб но сти, нео п ход но-
сти/оба ве зе, пре дик ци је/во ље (могу ‘мо гу ,̓ я должен, ‘ја тре ба да̓ , ябуду 
‘ја ћуʼ); 

• при ло га за из ра жа ва ње епи сте мич ке из ве сно сти, ве ро ват но ће, ста ва, 
на чи на или пер спек ти ве (ко неч но ‘на рав но’, насамомделе ‘у ства ри’, 
очевидно ‘очи глед но’, можетбыть ‘мо жда’, удивительно ‘нео че ки ва но’, 
важно ‘ва жно’, вобщемто ‘уоп ште’); 

• гла го ла за из ра жа ва ње епи сте мич ке из ве сно сти, ве ро ват но ће, ста ва, 
мо да ли те та го вор ног чи на, ког ни тив них рад њи, же ље/ин тен ци је/од лу-
ке (думать ‘ми сли ти’, надеяться ‘на да ти се’, сомневаться ‘сум ња ти’, 
сказать ‘ре ћи’, считать ‘сма тра ти’);

• при де ва за из ра жа ва ње ева лу а ци је (существенный ‘ва жан’, важный 
‘ва жан’)8.
У дру гом одељ ку овог ра да пред ста ви ће мо по дроб ни је при ме ре за сва ку 

од на ве де них ка те го ри ја, чи ме ће мо де таљ ни је илу стро ва ти при ступ ева лу-
а ци ји у дис кур су Бај бе ра и ње го вих ко ле га. Тре ће по гла вље пру жа крат ку 
де скрип ци ју кор пу са и софт ве ра којe смо ко ри сти ли при ли ком ана ли зе тек-
ста. Че твр то по гла вље из ла же ре зул та те на ше ана ли зе, као и ди ску си ју у 
ве зи са њом, док пе то по гла вље пре зен ту је за кљу чак ра да.

2. МОдЕлЗАИНТЕРПРЕТАцИјуПРИМЕРА. Је зич ка сред ства мо гу би ти ко ри-
шће на да би из ра зи ла емо ци је, ста во ве, си сте ме вред но сти, што пот па да под 
ши ри по јам ева лу а ци је. Фо кус овог ра да пред ста вља иза бра ни скуп екс пли-
цит них гра ма тич ких струк ту ра ко је се ко ри сте да из ра зе став ау то ра у 
од но су на не ку дру гу ис ка за ну про по зи ци ју. Од сва ке од на ве де них ка те го-
ри ја ко је су ана ли зи ра не у сми слу уче ста ло сти упо тре бе у на шем кор пу су, 
а ко је су на ве де не у прет ход ном по гла вљу, из дво ји ће мо по је дан при ме р9. 
Као по себ ну на по ме ну ће мо из дво ји ти да ве ћи на пред ста вље них гра ма тич-
ких струк ту ра зах те ва ком би на ци ју са ве зни ком что ‘да’ или са ин фи ни-
ти вом. Илу стра ци ју тих струк ту ра ће мо за по че ти при ме ри ма из до ме на 
мо дал но сти.

• Мо дал ни об ли ци за из ра жа ва ње мо гућ но сти/спо соб но сти (+ ин фи ни тив):

7 И здво је не гра ма тич ке струк ту ре су зна чај не за про у ча ва ње ева лу а ци је у ве ћем бро ју 
европ ских је зи ка, не са мо у ен гле ском је зи ку.

8 Ева лу а тив ну уло гу у ру ском је зи ку би, сва ка ко, игра ле и по је ди не гру пе ду гих и крат-
ких об ли ка пар ти ци па, али има ју ћи у ви ду гра ма тич ке ка те го ри је опи са не у ра ду Бај бе ра 
(bIber2006), у окви ру ко јих ни је би ло пар ти ци па, ове об ли ке ни смо укљу чи ва ли у на ше ис тра-
жи ва ње.

9 У ко ли ко ни је на зна чен дру ги из вор, на ве де ни при ме ри су пре у зе ти из на шег кор пу са. 
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(1) У них ред ко мо жно об на ру жить иде о ло ги че скую привязан ность к ка кой-ли бо 
пар тии.
‘Код њих се рет ко мо же на ћи иде о ло шка при стра сност пре ма не кој од пар ти ја.’

• Мо дал ни об ли ци за из ра жа ва ње нео п ход но сти/оба ве зе:
(2) К при ме ру, в Общена ци о нальном  пла не вос ста но вле ния эко но ми ки, так же 

как и раньше, став ка де ла ется на ин фра струк турные про екты, и они нео бяза-
тельно  должны быть новыми.
‘На при мер, у на ци о нал ном про гра му за об но ву еко но ми је се, исто као и ра-
ни је, ста вља ак це нат на про јек те ве за не за ин фра струк ту ру, ко ји не мо ра ју 
би ти но ви.’

• Мо дал ни об ли ци за из ра жа ва ње пре дик ци је/во ље:
(3) При ме ча тельно, что вос ста на вли вать эко но ми ку те перь будут с ис пользо ва-

ни ем тех же ме ха ни змов, ко торыми  сов сем не дав но на ме ре ва лись ее ус корять.
‘За па жа се да ће об но ву еко но ми је спро во ди ти уз упо тре бу истих ме ха ни за ма 
ко је су има ли на ме ру не дав но да ко ри сте ра ди ути ца ња на еко ном ско убр за ње.’

• При ло зи за из ра жа ва ње епи сте мич ке из ве сно сти (+ ве зник что)
(4) Понятно, что ско рее все го в хо де общерос сийско го го ло со ва ния ни ка ких ма-

ни пуляци й с ДЭГ не бу дет, ис ходя из той же по ли ти че ской це ле со о бра зно сти.
‘Ја сно је да нај ве ро ват ни је то ком све ру ског гла са ња не ће би ти ни ка квих мани-
пу ла ци ја са елек трон ским гла са њем уко ли ко се по сту па на осно ву исто вет не 
по ли тич ке свр сис ход но сти.’

• При ло зи за из ра жа ва ње епи сте мич ке ве ро ват но ће (+ ве зник что)
(5) Вероятно, (что) уни фи ка ции сво их по зи ций по по во ду ро ли Ки тая в пан де мии 

Трамп бу дет ре ши тельно  до би ваться от союзни ков как в Евро пе, так и на Бли-
жнем Во сто ке.
‘Ве ро ват но ће хо мо ге ни за ци ју по зи ци ја по во дом уло ге Ки не то ком пан де ми је 
Трамп од луч но тра жи ти од са ве зни ка, ка ко оних у Евро пи, та ко и оних на Бли-
ском ис то ку.’

• При ло зи за из ра жа ва ње ста ва (+ ве зник что)
(6) Впол не очевидно, что за ним бу дущее , и пан де мия лишь ус коряет  его при бли-

же ние.
‘Са свим је очи глед но да он има бу дућ ност и да пан де ми ја са мо још убр за ва 
ње го во при бли жа ва ње.’

• При ло зи за из ра жа ва ње на чи на или пер спек ти ве
(7) Вчастности, из-за пан де мии была при о ста но вле на пол но цен ная ре а ли за ция 

«па ке та Яро вой».
‘Упра во је због пан де ми је за у ста вље на ком плет на ре а ли за ци ја про јек та „Ја-
ро вој”.’

• Гла го ли за из ра жа ва ње епи сте мич ке из ве сно сти 
(8) За пла ни ро ванные деньги выделяются, они должны быть по тра чены по со о-

твет ствующим  статьям, то есть так или ина че деятельность уч ре жде ния должна 
осуществляться, а зна чит – должны пла титься зар платы.
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‘Пла ни ра ни но вац се из два ја и мо ра би ти упо тре бљен пре ма од го ва ра ју ћим  
пра ви ли ма, од но сно, би ло ка ко, де лат ност ин сти ту ци је се мо ра спро во ди ти, 
а то зна чи да се мо ра ју ис пла ћи ва ти за ра де.’ 

• Гла го ли за из ра жа ва ње епи сте мич ке ве ро ват но ће (+ ве зник что)
(9) Предполагается, что деньги пойдут на пер во о че редные нужды – зар пла ту, 

опла ту ком му нальных услуг, со дер жа ние имущества.
‘Прет по ста вља се да ће но вац ићи на при о ри те те – за ра ду, пла ћа ње ко му нал них 
услу га, одр жа ва ње имо ви не.’

• Гла го ли за из ра жа ва ње ста ва
(10) Надеюсь, не сов сем.

‘На дам се да не (тре ба) у пот пу но сти.’

• Гла го ли за из ра жа ва ње го вор ног чи на (+ ве зник что)
(11) В статье 13 Кон сти ту ции РФ говорится, что ни ка кая иде о ло гия не мо жет  

уста на вли ваться в стра не в ка че стве го су дар ствен ной и обяза тельно й.
‘У чла ну 13 Уста ва Ру ске Фе де ра ци је се ка же да ни ка ква иде о ло ги ја не мо же 
да се на ме ће у зе мљи као др жав на и оба ве зна.’

• Гла го ли за из ра жа ва ње ког ни тив них рад њи (+ ве зник что)
(12) Вспомним, что про кре млев ское дви же ние «На ши» в свое время по лу ча ло 

деньги на свои про екты...
‘Се ти мо се да је по крет „На ши” ко ји по др жа ва Кремљ у сво је вре ме до био 
но вац за сво је про јек те ...’

• Гла го ли за из ра жа ва ње же ље/ин тен ци је/од лу ке (+ ин фи ни тив)
(13) Я хо чу про чи тать эту статью10.

‘Же лим да про чи там овај чла нак.’

• При де ви за из ра жа ва ње ева лу а ци је (+ ин фи ни тив)
(14) Не лег ко найти людей, осо бен но сре ди но во го по ко ле ния, не жив ше го в СССР, 

готовых вос при ни мать по ли ти че скую жизнь как борьбу «до бро го» со ци а ли-
сти че ско го на ча ла со «злым» ка пи та ли сти че ским и во площени ем по след не го 
счи тать правящую эли ту.
‘Ни је ла ко на ћи љу де, по себ но ме ђу но вим по ко ле њем ко је ни је жи ве ло у Со-
вјет ском Са ве зу, ко ји су спрем ни да при хва те по ли тич ки жи вот као бор бу 
„до брог” со ци ја ли стич ког са „злим” ка пи та ли стич ким на че лом и да сма тра ју 
оте ло тво ре њем по след њег вла да ју ћу ели ту.’

3.АНОТАцИјАКОРПусА.Ма те ри јал ко ји смо ана ли зи ра ли у окви ру он лајн 
ко мен та ра ве сти за 2019. го ди ну по ти че из ме диј ске ку ће РТ, ру ске ин тер на-
ци о нал не те ле ви зиј ске мре же ко ја пру жа услу ге еми то ва ња телeвизијских 
ка на ла пу бли ци ван гра ни ца Ру ске Фе де ра ци је и ко ја еми ту је ин тер нет са-
др жај на ен гле ском, шпан ском, фран цу ском, не мач ком, арап ском и ру ском 
је зи ку. Фо кус ве сти чи је ко мен та ре смо об ра ђи ва ли пред ста вља ју по ли ти ка, 
ин фор ма ци о не тех но ло ги је и со ци јал на про бле ма ти ка. Што се ти че кор пу са 
увод ни ка, иза бра ли смо 9 тек сто ва са кра ја ма ја и по чет ка ју на ме се ца 2020. 

10 При мер ни је про на ђен у на шем кор пу су, већ је кон стру и сан.
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го ди не из обла сти по ли ти ке. Оба кор пу са има ју по 10.000 ре чи. С об зи ром на 
то да се ра ди о ма лим кор пу си ма, њи хо ву ано та ци ју је спро ве ла ау тор ка 
ра да са мо стал но, што га ран ту је кон зи стент ност ана ли зе. Сва ки текст у кор-
пу су је био ана ли зи ран два пу та у раз ли чи тим вре мен ским ин тер ва ли ма. 
Ано та ци је су у слу ча ју ко мен та ра спро ве де не над сва ким ин ди ви ду ал ним 
ко мен та ром ко ји је био по де љен у за себ не ре че ни це, док је у увод ни ци ма 
исто та ко из вр ше на ана ли за сва ке ре че ни це. За ано та ци ју смо ко ри сти ли УАМ 
софт вер (О’donnell2008). Да ти софт вер омо гу ћу је ано та ци ју мно го број них 
тек сто ва уз ко ри шће ње исте ано та циј ске схе ме ко ју кре и ра сам ау тор ано та-
ци је. Ано та ци ја сва ког тек ста обич но се оба вља хи је рар хиј ски, у не ко ли ко 
ни воа, a софт вер обез бе ђу је и оба вља ње ком па ра тив не ста ти сти ке за по тре бе 
ау то ра из ме ђу раз ли чи тих пот кор пу са 11. Ра ди пре глед ни јег уви да у хи је рар-
хиј ски си стем ко ји је ко ри шћен при ли ком ана ли зе при ла же мо сли ку на ше 
ано та циј ске схе ме.

Сли ка 1. Ано та циј ска схе ма при ме ње на на кор пус увод ни ка и он лајн ко мен та ра 

4.РЕЗулТАТИАНАлИЗЕ.У овом по гла вљу ће мо пр во у окви ру та бе ле пред-
ста ви ти оп ште ре зул та те ана ли зе свих на ве де них гра ма тич ких об ли ка и њи-
хо вих пот ка те го ри ја у два ре ги стра, у увод ни ци ма и у он лајн ко мен та ри ма, 
што пред ста вља глав ни, кван ти тав ни део ра да. Па ра лел но са тим ће мо пред-
ста ви ти ква ли та тив ну ана ли зу у ко јој ће мо по ве за ти ре зул та те ве за не за лин-
гви стич ке ка рак те ри сти ке са ко му ни ка тив ном и функ ци о нал ном упо тре бом 
у да тој под вр сти тек ста.

Та бе ла 1. Гра ма тич ки об ли ци у функ ци ји из ра жа ва ња ау тор ског ста ва у увод ни ци ма и он лајн 
ко мен та ри ма

Гра ма тич ки об ли ци По да ци за увод ни ке По да ци за он лајн ко мен та ре 
Мо дал ни об ли ци 112 156
При ло зи 99 8
Гла го ли 91 12
При де ви 4 2
Уку пан број 306 178

11 У АМ софт вер је мо гу ће бес плат но пре у зе ти на сле де ћем сај ту: <http://www.cor pu stool.
com >
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Из та бе ле 1 се мо же за па зи ти да и је дан и дру ги ре ги стар има ју нај ви ше 
мо дал них фор ми. Дра стич на раз ли ка је при сут на ка да је реч о при ло шким 
и при дев ским кон струк ци ја ма са зна че њи ма ис так ну тим у пр вом по гла вљу. 
Њи хов број је зна чај ни ји у увод ни ци ма не го у он лајн ко мен та ри ма. Уоп ште-
но го во ре ћи, уку пан број из дво је них гра ма тич ких фор ми за из ра жа ва ње 
ау тор ског ста ва је ве ћи у увод ни ци ма не го у он лајн ко мен та ри ма, што наво-
ди на за кљу чак да је при су ство су бјек та, ау то ра тек ста, екс пли цит ни је изра-
же но у по ме ну том ре ги стру. Иа ко су Ехрeтова и Та бо а да (ehret–taboada 
2020) по ка за ле на кор пу су ен гле ског је зи ка да су он лајн ко мен та ри за пра во 
бли жи увод ни ци ма по упо тре би об ли ка ко ји са др же екс пли цит но из ра же но 
ми шље ње, од но сно ар гу мен та тив ни, ева лу а тив ни дис курс не го спон та ној 
кон вер за ци ји са ко јом се обич но у ли те ра ту ри по ре де он лајн ко мен та ри, 
на ши ре зул та ти на ма лом кор пу су ру ског је зи ка по ка зу ју да је екс пли цит но 
ми шље ње у обил ни јој ме ри ис ка за но у увод ни ци ма.

На осно ву по да та ка при ка за них у сле де ћим ди ја гра ми ма, ра мо три ће мо 
пот ка те го ри је об ли ка из та бе ле 1, те утвр ди ти ко ја је њи хо ва функ ци ја у 
тек сту.

Ди ја грам 1. За сту пље ност ка те го ри је мо дал но сти у кор пу су увод ни ка и он лајн ко мен та ра 
на 10.000 ре чи

У скла ду са већ из не том оп сер ва ци јом, ка те го ри ја мо дал но сти је нај за-
сту пље ни ја ме ђу ода бра ним гра ма тич ким об ли ци ма у оба ре ги стра. Та ка те-
го ри ја је за ни јан су фре квент ни ја у он лајн ко мен та ри ма не го у увод ни ци ма 
(156 пре ма 112). Та ко ђе, мо дал ни об ли ци за из ра жа ва ње пре дик ци је/во ље су 
нај ма ње за сту пље на кла са мо да ла у обе вр сте тек ста, иа ко су они да ле ко 
при сут ни ји у он лајн ко мен та ри ма не го у увод ни ци ма (45 пре ма 18). У оба 
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ре ги стра се у пре ко 90% ин стан ци ра ди о об ли ци ма ко ја из ра жа ва ју ис кљу-
чи во пла но ве за бу ду ће до га ђа је. Исто та ко, ди ја грам 1 показујe да по сто је 
раз ли ке у ко ри шће њу дру гих мо дал них ка те го ри ја из ме ђу два ре ги стра. 
Об ли ци за из ра жа ва ње мо гућ но сти су фре квент ни ји у увод ни ци ма не го у 
он лајн ко мен та ри ма (67 пре ма 49), док су у он лајн ко мен та ри ма фре квент-
ни је фор ме ко ји ма се ис ка зу је нео п ход ност и та раз ли ка у за сту пље но сти 
из ме ђу два ре ги стра је дра стич на (62 пре ма 26).

Мо дал ни об ли ци за ис ка зи ва ње мо гућ но сти у обе вр сте тек сто ва ис ка-
зу ју пре све га зна че ње епи сте мич ке ве ро ват но ће, a у да ле ко ма њем сте пе ну 
спо соб ност су бјек та да из вр ши не ку рад њу. Нај фре квет ни ји је об лик гла го ла 
у 3. ли цу са да шњег вре ме на может ‘мо же’. Да ти гла гол мо же ука зи ва ти и на 
епи сте мич ку ве ро ват но ћу, као и на спо соб ност за оба вља ње не ке рад ње. Мо-
дал ни об лик во змо жно ‘мо гу ће’ се та ко ђе ко ри сти у исте свр хе:
(15) ...это может го во рить о том, что де воч ку на сильно  ото бра ли по ка ким то там 

при чи нам... 
‘ово мо же да го во ри о то ме да су де вој чи цу на си лу узе ли из не ког та мо раз-
ло га...’

(16) Фран цуз ский премьер Эду ар Фи липп на встре че с рос сийским кол ле гой Дми-
три ем Ме две девым заявил, что Евро союз мо жет от ме нить ан ти рос сийские 
санк ции.
‘Фран цу ски пре ми јер Еду ард Фи лип је при ли ком су сре та са ру ским ко ле гом 
Ди ми три јем Ме две до вим из ја вио да Европ ска уни ја мо же (има ка па ци тет) да 
уки не ан ти ру ске санк ци је.’

(17) Это во змо жно лишь в слу чае ре ше ния про блемы ПРО, к ко то ро му не при сту-
па ет Пу тин...’
То је мо гу ће са мо у слу ча ју ре ша ва ња про бле ма про тив ва зду шне од бра не, 
че му Пу тин још не при сту па...’

(18) ...во змо жно есть следы и сек су ально го на си лия....
‘...мо гу ће је да по сто је тра го ви и сек су ал ног на си ља... ’

Ре че ни це (15) и (18) ука зу ју на епи сте мич ку ве ро ват но ћу, док (16) и (17) 
на ка па ци те те су бјек та да ре а ли зу ју од ре ђе не ак тив но сти.

Као што је би ло ра ни је по ме ну то, мо дал ни об ли ци за из ра жа ва ње неоп-
 ход но сти су че шћи у он лајн ко мен та ри ма. При сут не су фор ме ка ко за из ра-
жа ва ње пре скрип тив не функ ци је или де он тич ке мо дал но сти ко ја се од но си 
на пра ви ла и нор ме ка ко се тре ба по на ша ти у од ре ђе ној си ту а ци ји, та ко и 
об ли ци у функ ци ји ис ка зи ва ња пер со нал не оба ве зе:
(19) ...ну жно все го лишь при ду мать про во ка цию по серьёзн ей и санк ции придёт-

ся  вве сти...
‘По треб но је са мо из ми сли ти озбиљ ни ју про во ка ци ју и санк ци је ће би ти уве-
де не...’

(20) ...в Ин гу ше тию ненадо во звращат ь (ре бен ка)...
‘У Ин гу ше ти ју не тре ба вра ћа ти (де те)...’

(21) С себя и должен на чать Пу тин.
‘Од се бе и тре ба да поч не Пу тин.’
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У при ме ри ма (19) и (20) је илу стро ва на пре скрип тив на уло га мо дал них 
ре чи ко ја се од но си на не ку си ту а ци ју, док се у при ме ру (21) из ра жа ва пер-
со нал на оба ве за су бјек та. Об лик дол жен ко јим се че шће ис ка зу је пер со нал-
на оба ве за има из ра же ни је зна че ње нео п ход но сти, не го об ли ци за мар ки-
ра ње де он тич ке мо дал но сти ко ји укљу чу ју ге не рал на пра ви ла, нор ме или 
са ве те ка ко по сту пи ти у од ре ђе ној си ту а ци ји. Сход но оп штем трен ду ве за-
ном за ис ка зи ва ње мо дал но сти у оба ре ги стра, да ти мо дал ни об лик је че шћи 
у он лајн ко мен та ри ма. Као за кљу чак о мо да ли ма мо же мо ре ћи да је њи хо ва 
функ ци ја у он лајн ко мен та ри ма пре све га да се на зна чи ка ко би ства ри тре-
ба ло да бу ду, од но сно функ ци о ни шу, док увод ни ци са др же мо да ле ан ти ци-
па тор не при ро де ко ји се фо ку си ра ју на по тен ци ја ле за ре а ли за ци ју не ке 
ак тив но сти.

Сле де ћа ка те го ри ја су при ло зи за из ра жа ва ње епи сте мич ке из ве сно сти, 
ве ро ват но ће, ста ва, на чи на или пер спек ти ве. Њих на ла зи мо у дра стич но ве ћем 
бро ју у окви ру увод ни ка. Ди ја грам 2 пред ста вља ди стри бу ци ју при ло га у 
за ви сно сти од вр сте ко јој при па да ју:

Ди ја грам 2. Ди стри бу ци ја при ло га у увод ни ци ма и он лајн ко мен та ри ма на 10.000 ре чи

При ло зи за из ра жа ва ње на чи на или пер спек ти ве су нај број ни ји у оба 
ре ги стра. С об зи ром на то да по сто ји ве ћи број при ло га у тек сто ви ма увод-
ни ка, исту тен ден ци ју пра те и при ло зи за ис ка зи ва ње на чи на или пер спек-
ти ве. Мно ги од да тих при ло га се ко ри сте да ука жу на то да од ре ђе ни ис каз 
опи су је уо би ча је но ста ње ства ри.
(22) Всё давным-дав но понятно, а в Кре мле тем бо лее, по то му и не было во обще 

ни ка кой ре ак ции по при зна нию/не при зна нию на из бра ние Зе лен ско го. 
‘Све је одав но ја сно, а тим пре у Кре мљу. Због то га и ни је би ло уоп ште ни ка кве 
ре ак ци је на при зна ва ње/не при зна ва ње из бо ра Зе лен ског.’
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Што се ти че зна че ња из ве сно сти и ве ро ват но ће, оно је, пре све га, из ра-
же но, као што смо ви де ли, мо да ли ма са ан ти ци па тор ним зна че њем, као и са 
зна че њем мо гућ но сти и нео п ход но сти, а у мно го ма њој ме ри при ло зи ма.

Тре ћу гру пу пред ста вља ју гла го ли за из ра жа ва ње епи сте мич ке из ве сно-
сти, ве ро ват но ће, ста ва, го вор ног чи на, ког ни тив них рад њи, же ље/ин тен-
ци је/од лу ке. Они по за сту пље но сти чи не тре ћу гру пу у окви ру увод ни ка 
(28,17% ана ли зи ра них об ли ка) и дру гу гру пу (6,74% ана ли зи ра них об ли ка) 
у окви ру он лајн ко мен та ра. Њи хо ва ди стри бу ци ја по вр ста ма је при ка за на 
у ди ја гра му 3:

Ди ја грам 3. Ди стри бу ци ја гла го ла у увод ни ци ма и он лајн ко мен та ри ма на 10.000 ре чи

Ди ја грам 3 при ка зу је да су у окви ру увод ни ка нај при сут ни ји гла го ли 
са зна че њем го вор ног чи на, док су у он лајн ко мен та ри ма нај фре квет ни ји 
гла го ли за из ра жа ва ње епи сте мич ке из вест но сти и ве ро ват но ће. Увод ни ци 
че сто пре но се не чи је ис ка зе, а ко мен та ри чи та ла ца се, из ме ђу оста лог, ба ве 
пред ви ђа њем до га ђа ја, што је илу стро ва но у при ме ри ма (23) и (24):
(23)  Сто рон ник в дан ном слу чае – тот, кто со общил  со ци о ло гам, что, пройди  

выборы в Ду му в бли жайшее  время, он про го ло со вал бы за ком му ни стов («Еди-
ную Рос сию», ЛДПР, «Спра ве дли вую Рос сию»).
‘При ста ли ца је у да том слу ча ју онај ко ји је са оп штио со ци о ло зи ма да ка да би 
би ли одр жа ни из бо ри за Ду му у крат ком ро ку, он би гла сао за ко му ни сте („Је-
дин стве ну Ру си ју”, ЛДПР, „Пра вед ну Ру си ју”).’

(24) Да нет, ду маю «дядя» убил от ца ребёнка.
‘Не, ми слим да је „чи ка” убио оца де те та.’

(25) Мне ка жется вы оши ба е тесь.
‘Чи ни ми се да гре ши те.’
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Зна чај на је раз ли ка у фре квет но сти из ме ђу ана ли зи ра них вр ста гла го-
ла у увод ни ци ма и он лајн ко мен та ри ма упра во због по сто ја ња ре ла тив но 
ве ли ког бро ја гла го ла са зна че њем го вор ног чи на у увод ни ци ма. Слич ност 
из ме ђу два ре ги стра пред ста вља од су ство гла го ла са зна че њем из ра жа ва ња 
же ље/ин тен ци је/од лу ке. Ова кви гла го ли се нај че шће упо тре бља ва ју у пр вом 
ли цу, не рет ко ис ка зу ју ћи ин ди рект ну ди рек тив ну функ ци ју, а са др жај и увод-
ни ка и он лајн ко ме на та ра ве сти се нај че шће од но си на де скрип ци ју не ке 
спољ не си ту а ци је.

Че твр ту гру пу ана ли зи ра них гра ма тич ких об ли ка пред ста вља ју 
при де ви ко ји ука зу ју на ау тор ску по зи ци ју. Они су нај ма ње за сту пље ни 
у оба ти па тек ста. Па ипак, њи хо ва фре квент ност је за ни јан су ве ћа у 
увод ни ци ма не го у он лајн ко мен та ри ма (4 пре ма 2 на 10.000 ре чи). При-
де ви ко ји се по ја вљу ју су (не)трудный ‘те жак’, ‘лак’, важный ‘ва жан’, 
возможный ‘мо гућ’, необходимый ‘нео п хо дан’, готовый ‘спре ман’, 
невероятный ‘не ве ро ва тан’ у ком би на ци ји са ин фи ни ти вом. Ова кве 
кон струк ци је оце њу ју нај че шће по жељ ност/ва жност/мо гућ ност за оства-
ри ва ње не ке рад ње или до га ђа ја.

5.ЗАКључАК.У за кључ ку овог ра да при ка за ће мо ди ја грам ко ји из два ја 
се ман тич ке ка рак те ри сти ке пред ста вље не ана ли зи ра ним гра ма тич ким об ли-
ци ма (мо да ли ма, при ло зи ма, гла го ли ма и при де ви ма) у увод ни ци ма и он лајн 
ко мен та ри ма.

Ди ја грам 4. Ди стри бу ци ја се ман тич ких ка рак те ри сти ка у увод ни ци ма и он лајн ко мен та ри-
ма (10.000 ре чи)

Илу стро ва ни пре сек ста ња у од но су на за да те па ра ме тре по ка зу је да је 
фо кус уну тар увод ни ка пре све га на по зи ци ји ау то ра ко јом се ка рак те ри ше 
не ка рад ња, а у не што ма њој ме ри на го вор ним чи но ви ма ко ји ма се пре но се 
ту ђе ре чи и на мо гућ но сти ма за ре а ли за ци ју не че га, док је фо кус у он лајн ко-
мен та ри ма нај пре на епи сте мич кој (мо гућ ност и пре дик ци ја) и ди рек тив ној 
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(нео п ход ност) ди мен зи ји ау тор ског ста ва. Ре зул та ти сле де из функ ци о нал них 
и ко му ни ка тив них аспе ка та сва ког од про у ча ва них ре ги ста ра: увод ни ци 
под ра зу ме ва ју су бјек тив но из ра жа ва ње по зи ци је ау то ра на осно ву те ма које 
се об ра ђу ју у њи ма, али и раз го вор о по тен ци ја ли ма за ре а ли за ци ју од ре ђе-
них до га ђа ја, док се кроз он лајн ко мен та ре чи та о ци че сто ба ве пред ви ђа њем 
бу ду ћих до га ђа ја, у исто вре ме да ју ћи ма ње или ви ше кон струк тив не пред-
ло ге ка ко би ства ри тре ба ло да из гле да ју и функ ци о ни шу. Да та ана ли за на 
кор пу су ма лих раз ме ра ја сно илу стру је ве зу из ме ђу три еле мен та у тек сту: 
је зич ке фор ме и ње ног зна че ња, си ту а тив ног кон тек ста у ко ме се ре ги стар 
упо тре бља ва и функ ци о нал ног од но са из ме ђу пр ва два еле мен та.
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Ду шан ка Зве кић-Ду ша но вић

О НЕ КИМ СИН ТАК СИЧ КО-СЕ МАН ТИЧ КИМ ТИ ПО ВИ МА  
УЗРОЧ НИХ КОН СТРУК ЦИ ЈА У СРП СКОМ И МА ЂАР СКОМ ЈЕ ЗИ КУ*

И срп ски и ма ђар ски је зик по се ду ју раз ли чи та је зич ка сред ства за ис ка зи ва ње 
узро ка. У овом ра ду из два ја ју се срп ске ге ни тив не кон струк ци је с пред ло зи ма од, из и 
због са зна че њем узро ка и по сма тра ју се њи хо ви ма ђар ски екви ва лен ти. Ана ли зи ра ју се 
и фор мал на и се ман тич ка обе леж ја за бе ле же них кон струк ци ја.

Кључ не ре чи: срп ски је зик, ма ђар ски је зик, пре вод, узроч не кон струк ци је, пред-
ло зи, па де жи, пост по зи ци је.

Both Ser bian and Hun ga rian lan gu a ges pos sess va ri o us lin gu i stic me ans for ex pres sing 
ca u sa lity. In this pa per, fo cus is on Ser bian ge ni ti ve con struc ti ons with the pre po si ti ons od ‘from’, 
iz ‘out of’ and zbog ‘be ca u se of’ ca rryin g the me a ning of ca u sa lity, and the ir equ i va lents in Hun-
ga rian are con si de red. Both the for mal and se man tic fe a tu res of the se con struc ti ons are analyzed.

Key words: Ser bian lan gu a ge, Hun ga rian lan gu a ge, tran sla tion, ca u sal con struc ti ons, 
pre po si ti ons, ca ses, post po si ti ons.

1. увОд. Узроч но се ман тич ко по ље се и у срп ском и у ма ђар ском је зи ку 
од ли ку је ра зно вр сно шћу је зич ких сред ста ва за ње го во ис ка зи ва ње. У оба 
је зи ка еле мент са зна че њем узро ка мо же би ти фор мал но екс пли ци ран ка ко 
у окви ру про сте ре че ни це, та ко и на ни воу сло же не ре че ни це. Као ти пич на 
сред ства за ис ка зи ва ње узро ка на ни воу про сте ре че ни це у срп ском се ја вља-
ју пред ло шко-па де жне кон струк ци је ко ји ма, у ма ђар ском, по пра ви лу од го-
ва ра ју имен ске ре чи с па де жним на став ци ма или пост по зи ци ја ма.

Овај рад има за циљ да осве тли син так сич ко-се ман тич ке ка рак те ри сти-
ке јед ног огра ни че ног сег мен та овог се ман тич ког по ља у срп ском и ма ђар-
ском је зи ку. По ла зи се од срп ских ге ни тив них кон струк ци ја с пред ло зи ма 
од, из и због, спе ци фи ку ју се ти по ви узроч них зна че ња ко ји се њи ма ис ка зу ју, 
по сма тра ју се њи хо ви ма ђар ски екви ва лен ти, те се утвр ђу ју фор мал не и се-
ман тич ке од ли ке ових екви ва ле на та.

Ана ли за се спро во ди на при ме ри ма за бе ле же ним у ро ма ну Пре љуб ни
ци Ви де Ог ње но вић, ко ји је на ма ђар ски је зик пре ве ла Кри сти на Оро вец под 
на сло вом Hűtle nek. На ода бир овог ро ма на ути ца ла је ње го ва те ма ти ка, бу-
ду ћи да га од ли ку је осли ка ва ње раз ли чи тих пси хич ких ста ња и по сту па ка 
иза зва них ра зно вр сним узро ци ма.

2. ПРЕГлЕдлИТЕРАТуРЕ
2.1. Се ман тич ке ка рак те ри сти ке узроч них кон струк ци ја с пред ло зи ма 

од, из и због у са вре ме ном срп ском књи жев ном је зи ку нај пре је по дроб но 

* Рад је настао у оквиру пројекта Стандардни српски језик – Синтаксичка, семантичка и 
прагматичка истраживања (178004), који финансира Министарство просвете, науке и тех но-
лошког развоја Републике Србије.



154 ДУ ШАН КА ЗВЕ КИЋ-ДУ ША НО ВИЋ

опи са ла М. Ивић (1954). Она при ме ћу је да по сто је две основ не узроч не 
си ту а ци је, јед на усло вља ва упо тре бу пред ло га од или из, а дру га пред ло га 
због. Кон струк ци је са од и из упо тре бља ва ју се ако се ра ди о пој му ко ји се 
ја вља као ак тив ни про у зро ко вач, ко ји сво јом при ро дом иза зи ва вр ше ње рад ње 
или да је под стре ка за ње но вр ше ње. Кон струк ци ја са због упо тре бља ва се 
ка да се да ти по јам схва та као не што што ин ди рект но има ве зе са иза зи ва њем 
рад ње. На и ме, „док се кон струк ци јом са од обе ле жа ва иза зи вач да тог ста ња 
а кон струк ци јом са из уну тра шња по бу да ко ја под сти че на ак ци ју, до тле кон-
струк ци ја са због слу жи упра во за то да се њом от кри је по ја ва ко ја да је раз-
ло га, по во да за вр ше ње ак ци је, за по ја ву из ве сног ста ња” (ИвИћ 1954: 187). 
Кон струк ци ја са од упо тре би ће се кад је у пи та њу спон та на ак ци ја, ак ци ја 
ко ја зна чи фи зи о ло шки про цес, ста ње ко је се раз ви ја са мо од се бе, рад ња која 
се вр ши без пред у ми шља ја, без за ви сно сти од вољ ног им пул са. Узроч ном 
кон струк ци јом је та да обе ле жен по јам ко ји сво јом при ро дом, сво јом по ја вом 
иза зи ва спон та ну ак ци ју (ИвИћ 1954: 188). Кон струк ци ја са из упо тре би ће 
се ка да је у пи та њу све сна, сми шље на ак ци ја, а узроч ном кон струк ци јом иска-
зан је по јам ко ји под сти че на вр ше ње рад ње (ИвИћ 1954: 189).

2.2. Осла ња ју ћи се на ову се ман тич ку ти по ло ги ју узро ка М. Ра до ва но вић 
(radovanovIć 1977) ана ли зи ра кон струк ци је с де вер ба тив ним име ни ца ма. 
При том, он ну ди дру га чи ја тер ми но ло шка ре ше ња: ‘ефек тор’ (= рад ња, ак-
ци ја, про цес или ста ње ко ји под сти чу или иза зи ва ју ко ре ла тив ну, ау то мат ску 
од но сно „не све сну”, „не вољ ну рад њу”, ак ци ју, про цес или ста ње, тј. ефе кат 
ко ји из њих про ис ти че) и ‘сти му ла тор’ (= уну тра шња по бу да ко ја спон та но 
под сти че ак ци ју „све сног”, „вољ ног” ти па, од но сно ње на пси хич ка или фи-
зи о ло шка мо ти ва ци ја). Де вер ба тив не име ни це по сма тра као кон ден за то ре, 
у овом слу ча ју, ка у зал ног зна че ња, те у ду бин ској струк ту ри ре кон стру и ше 
суб ор ди ни ра ну ка у зал ну кла у зу ти па За то што (radovanovIć 1977: 127).

2.3. Нај де таљ ни ји опис узроч ног се ман тич ког по ља у срп ском је зи ку 
дао је М. Ко ва че вић (kovačevIć 1988). Он струк ту ру овог по ља оцр та ва „кроз 
струк ту ру узроч них суб по ља из дво је них на осно ву ти па узроч ног зна че ња 
што све је ди ни це др жи на оку пу. Уну тар се суб по ља као ми ни мал на струк-
ту ра ана ли зи ра си но ним ска гру па као ми кро по ље” (kovačevIć 1988: 93). Као 
основ не ти по ве из два ја сле де ћа суб по ља: ефек тор, мо тив, кри те риј, раз лог и 
по вод. Основ на је зич ка кон струк ци ја за обе ле жа ва ње узро ка ти па ‘ефек тор’ 
је сте ге ни тив на син таг ма с пред ло гом од (kovačevIć 1988: 93), за обе ле жа ва ње 
узро ка ти па ‘мо тив’ је сте ге ни тив с пред ло гом из (kovačevIć 1988: 106), а за 
обе ле жа ва ње узро ка ти па ‘раз лог’ нај че шћи је ге ни тив с пред ло гом због (ko
vačevIć 1988: 142).

2.4. Но ви је гра ма ти ке срп ског је зи ка узи ма ју у об зир ова се ман тич ка 
раз гра ни че ња кон струк ци ја ко је су пред мет овог ра да. Та ко И. Ан то нић 
(2005: 166–167) раз ли ку је ‘ди рект ни’ (‘ак тив ни’) узрок и ‘ин ди рект ни’ (’па-
сив ни’) узрок. Ди рект ни узрок мо же би ти ти па ‘ефек тор’ (‘иза зи вач’) и ти па 
‘сти му ла тор’ (‘под стре кач’), а ин ди рект ни је ти па ‘раз лог’ или ‘по вод’. У 
ис тој гра ма ти ци П. Пи пер (2005: 793–800) као основ на узроч на зна че ња из-
два ја ‘уну тра шњи’ и ‘спо ља шњи’ узрок. У окви ру ‘уну тра шњег’ узро ка ‘спон-



155О НЕ КИМ СИН ТАК СИЧ КО-СЕ МАН ТИЧ КИМ ТИ ПО ВИ МА УЗРОЧ НИХ КОН СТРУК ЦИ ЈА...

та ни’ (‘афек тив ни’) узрок нај че шће се из ра жа ва кон струк ци јом од + ге ни тив, 
а ‘све сни’ узрок са зна че њем ‘по бу де’ (као ‘вољ ног’ узро ка или ‘мо ти ва’) кон-
струк ци јом из + ге ни тив. Ме ђу ти пич ним мо де ли ма за из ра жа ва ње ‘спо ља-
шњег’ узро ка на ла зи се кон струк ци ја због + ге ни тив. П. Пи пер и И. Клајн 
(2013: 346–347) узроч ни ге ни тив с пред ло гом од ве зу ју за ди рект ни узрок, 
ко ји мо же би ти уну тра шњи (не вољ но пси хич ко или фи зи о ло шко ста ње, нпр. 
Пла че од ра до сти) или спо ља шњи (ста ња и зби ва ња из ван чо ве ка, нпр. Сав 
је црн од ди ма), узроч ни ге ни тив с пред ло гом из ве зу ју за ди рек тан узрок 
ко ји пред ста вља уну тра шњу по бу ду и вољ ну ак ци ју (нпр. Све ти се из мр жње), 
а узроч ни ге ни тив с пред ло гом због је сте сред ство ин ди рект ног ис ка зи ва ња 
не ког ста ња или си ту а ци је (нпр. Због ки ше смо оста ли код ку ће). Ау то ри 
ука зу ју на то да не ке по ја ве (за вист, мр жња, страх и сл.) мо гу би ти и узрок 
не вољ ног ста ња, али и вољ не ак ци је, те се оне упо тре бља ва ју и с пред ло гом 
од и с пред ло гом из (нпр. Пре мр ла је од стра ха, Све је још јед ном про ве ри ла 
из стра ха да не по гре ши).

2.5. П. Пи пер при ме ћу је ве зу из ме ђу узроч ног и про стор ног од но са. 
Та ко је узроч ни део ка у за тив ног од но са абла тив не при ро де „јер зна чи не ку 
по ла зну тач ку, ис хо ди ште ак ци је, ста ња и сл., што се че сто озна ча ва пред ло-
зи ма са абла тив ним зна че њем од, из, с(а) и др. (нпр. од мра за, из ра до зна ло
сти, с не зна ња и сл., ана лог но из ра зи ма са зна че њем про стор ног уда ља ва ња, 
нпр. од сто ла, из со бе, с кро ва и сл.)” (ПИПЕР 2005: 788). У ана ли зи пре вод них 
екви ва ле на та по ка за ће се да је упра во ово за па жа ње од ве ли ке ва жно сти.

На и ме, нај че шћи екви ва лент срп ске ге ни тив не кон струк ци је с пред ло-
гом од у ма ђар ском је име ни ца с па де жним на став ком -tól/-től, на став ком за 
абла тив. Абла ти вом се, као и срп ским ге ни ти вом с пред ло гом од, при мар но 
озна ча ва про стор ни од нос. Њи ме се од ре ђу је „ода кле, са ког ме ста, из чи је 
бли зи не рад ња по ти че, ода кле кре ће” (andrIć 2002: 171). Осим про стор ног, 
овај па деж се упо тре бља ва и са дру гим зна че њи ма, ме ђу ко ји ма је и узрок.

Нај че шћи екви ва лент срп ске ге ни тив не кон струк ци је с пред ло гом из у 
ма ђар ском је име ни ца с па де жним на став ком -ból/-ből, на став ком за ела тив. 
Ела ти вом се, као и срп ским ге ни ти вом с пред ло гом из, при мар но озна ча ва 
про стор ни од нос. На и ме, ела тив „из ра жа ва да се не што из уну тра шњо сти про-
сто ра кре ће ка спо ља шњо сти, на пу шта га, из ла зи” (andrIć 2002: 160). И овај 
се па деж упо тре бља ва и са се кун дар ним зна че њи ма, ме ђу ко ји ма је и узрок. 

Абла тив и ела тив се по ја вљу ју као ка рак те ри стич ни на став ци за онај 
тип узро ка ко ји по кре ће, иза зи ва рад њу (andrIć 2008: 120–121). Као по се бан тип 
узро ка Е. Ан дрић из два ја онај ко ји на ме ће, при си ља ва да се рад ња из вр ши. 
Овај тип се из ра жа ва пост по зи ци јом mi att, ко јој у срп ском од го ва ра пред лог 
због (andrIć 2008: 121).

2.6. Абла тив ним, ела тив ним, а по ред њих и ине сив ним кон струк ци ја ма1 
с узроч ним зна че њем у ма ђар ском је зи ку ба ве се А. Ви скет и М. Дoла (vISZket 

1 Ине сив је та ко ђе при мар но ме сни па деж, ка рак те ри ше га на ста вак -ban/-ben, слу жи 
из ра жа ва њу „да се не што на ла зи у не че му, у уну тра шњо сти не че га и то у ста њу ми ро ва ња, од-
но сно да се кре ће, или да се не ка рад ња од ви ја у гра ни ца ма не ког за тво ре ног про сто ра” (andrIć 
2002: 156). Екви ва лент му је нај че шће ло ка тив с пред ло гом у. У оба је зи ка ове кон струк ци је 
мо гу има ти и узроч но зна че ње.
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– dóla 2019). Ау тор ке по ла зе од то га да су то кон струк ци је ко ји ма се ис ка-
зу је мен тал но ста ње као узрок и утвр ђу ју слич но сти и раз ли ке ме ђу њи ма. 
Ана ли зу вр ше на при ме ри ма име ни ца öröm ‘ра дост’ и féle lem ‘страх’, на ста-
лих но ми на ли за ци јом, а ко је при па да ју јед ном истом се ман тич ком по љу: 
озна ча ва ју осе ћа ња, пси хич ка, од но сно мен тал на ста ња. Оне за па жа ју да је 
узроч но зна че ње за јед нич ки еле мент сва три на став ка: a félelemtől / az örömtől, 
félelemből / örömből, félelmében / örömében. Ме ђу тим, они се у кон крет ним 
ре че ни ца ма не мо гу сло бод но за ме њи ва ти јед ни дру ги ма, по је ди не суп сти-
ту ци је да ју гра ма тич ки по гре шне ис ка зе или до во де до про ме не зна че ња. 
Циљ њи хо вог ра да је сте да се ман тич ком ана ли зом об ја сне ком па ти бил не 
од но се из ме ђу име ни ца ко ји ма се ис ка зу ју мен тал на ста ња (а ко је се на ла зе 
у јед ном од на ве де них па де жа) и гла го ла у функ ци ји пре ди ка та.

На кон уви да у ре ле ван тан кор пус за кљу чи ле су да се на ве де не име ни це 
у абла ти ву ја вља ју уз гла го ле и гла гол ске кон струк ци је ко ји ма се ис ка зу ју 
не на мер не рад ње, а у окви ру њих уз гла го ле ко ји из ра жа ва ју не хо тич не, ве-
ге та тив не ре ак ци је. Ове кон струк ци је опи су ју на сле де ћи на чин: ‘x осе ћа 
не што, и то не што иза зи ва да x не хо ти це чи ни не што или да се с њим не што 
де ша ва’ (vISZket – dóla 2019: 197–198). Име ни це у ела ти ву ја вља ју се уз гла-
го ле ко ји озна ча ва ју на мер ну, све сну, во ли тив ну рад њу, а су бје кат има уло гу 
аген са. Мен тал но ста ње се ја вља као мо ти ва ци ја, тј. као по кре тач ко ји да та 
осо ба раз у ме као узрок не ке рад ње. Опис ових кон струк ци ја гла си: ‘x осе ћа 
не што, и то не што је до вољ на мо ти ва ци ја за x да на мер но чи ни не што’ (vIS
Zket – dóla 2019: 199). За кон струк ци је с име ни цом у ине си ву кон ста ту ју да 
се ја вља ју и са гла го ли ма ко ји ис ка зу ју на мер не и са гла го ли ма ко ји ис ка зу-
ју не на мер не рад ње. Опи су ју их на сле де ћи на чин: ‘x осе ћа не што, и то не што 
под сти че или узро ку је да x чи ни не што’ (vISZket – dóla 2019: 199). Бу ду ћи да 
су се ау тор ке у овом ра ду огра ни чи ле на по ме ну те две име ни це, оста је да 
се ис тра жи, ка ко са ме ка жу, ко је су још име ни це про дук тив не у озна ча ва њу 
мен тал ног ста ња као узро ка.

3. АНАлИЗАГРАЂЕ
3.1. На осно ву за па жа ња ко ја се мо гу на ћи у срп ској и ма ђар ској лин гви-

стич кој ли те ра ту ри са свим је оче ки ван ре зул тат да се, у кор пу су фор ми ра-
ном за овај рад, као екви ва лент срп ског узроч ног ге ни ти ва с пред ло гом од 
нај че шће ја вља ма ђар ски абла тив. Овај тип узро ка ве о ма је за сту пљен у 
гра ђи. За сту пље не су име ни це: страх, ра дост, не при јат ност, стид, смех, 
љу бав, зна ти же ља, ужи ва ње, за до вољ ство, му ка, бес, ту га и сл., а у ма ђар ском 
féle lem ‘страх’, boldogság ‘сре ћа’, za var ‘сме те ност’, szégyen ‘стид’, szégyenérzet 
‘осе ћа ње сти да’, ne vetés ‘смех’, sze re lem ‘љу бав’, kíváncsiság ‘зна ти же ља’, düh 
‘бес’, szo morúság  ‘ту га’ и сл. Од гла го ла су при сут ни: трг ну ти се, за ди ха ти 
се, по цр ве не ти, за це ни ти се, дрх та ти, то пи ти се, си ја ти, умре ти, цеп те ти 
и др., а у ма ђар ском: összerezzen ‘трг ну ти се’, zihál ‘дах та ти’, ful la doz ‘гу ши ти 
се’, res zket ‘дрх та ти’, elol vad ‘то пи ти се’, ragyog ‘си ја ти се’, meg hal ‘умре ти’ 
и др. Сле де ћи при ме ри илу стру ју овај мо дел: 

(1) По не кад се ма ло трг нем од ира ци о нал ног стра ха (VO, 55)
(1a) Néha egy kic sit összerezzenek va la mi irracionális félelemtől (VO/KO, 62);
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(2) И ја сам се про сто за ди ха ла од ра до сти (VO, 45) 
(2a) Én is szin te ziháltam a boldogságtól (VO/KO, 51);

(3) (...) а ја сам, по цр ве не ла од не при јат но сти и сти да, бле ну ла у њу (VO, 45)
(3a) (...) én meg a zavartól és a szégyenérzettől lángoló ar ccal bámultam rá (VO/KO, 

51);
(4) (...) па бих се на ту при мед бу увек то ли ко за це ни ла од сме ха (VO, 37)
(4a) (...) ezért ek kor máris annyira ful la doz tam a ne vetéstől (VO/KO, 42);
(5) (...) а ма ма Ми ле на се то пи ла од ужи ва ња што нај зад мо гу ма ло и да се на ша ле 

на мој ра чун (VO, 148)
(5a) (...) Mi le na ma ma pe dig majd elol vadt a boldogságtól, hogy végre van al ka lom, hogy 

egy kic sit viccelődjenek a számlámra (VO/KO, 170);
(6) Хте ла сам ка сни је да умрем од му ке, јер су ме сви ди ра ли да сам на мер но 

про су ла ви но (VO, 33)
(6a) Később majd meg hal tam a szégyentől, mert min den ki az zal piszkált, hogy szándékosan 

öntöttem ki a bort (VO/KO, 37).

Узроч но зна че ње у пре во ду два при ме ра ис ка за но је ине си вом. Ка ко је 
већ на по ме ну то, име ни ца у ине си ву с узроч ним зна че њем ја вља се и са гла-
го ли ма ко ји ис ка зу ју на мер не и са гла го ли ма ко ји ис ка зу ју не на мер не рад ње. 
Ов де тре ба на по ме ну ти да у сле де ћим при ме ри ма ни у срп ском ни је ис кљу-
че на упо тре ба ло ка ти ва с пред ло гом у. На и ме, у њи ма су при сут ни гла го ли 
све сне, вољ не ак ци је, а име ни ца ма су озна че не чо ве ко ве фи зи о ло шке, пси-
хо ло шке и мен тал не по бу де:2

(7) (...) од стра ха и збу ње но сти при зна ла је све оно што смо је пи та ли (VO, 131)
(7a) (...) félelmében és zavarodottságában be val lot nekünk min dent, amit kérdeztünk 

tőle (VO/KO, 151);
(8) Ни сам ви ше оче ки ва ла да ће се ја ви ти, ни ти сам зна ла шта да ра дим, куд да 

се де нем од бе са, нај ви ше на се бе (VO, 132)
(8a) Nem vártam már többé a hívását, és nem tud tam, mi hez ke zdjek, ho va legyek 

dühömben, legfőképp saját ma ga mra vol tam mérges (VO/KO, 151).

У не ким слу ча је ви ма од сту па ње од ти пич ног екви ва лен та усло вље но 
је рек циј ским ка рак те ри сти ка ма управ ног гла го ла. Та ко се, на при мер, уз 
гла гол belefárad ‘умо ри ти се’3 у ма ђар ском оства ру је име ни ца у ила ти ву 
(ка рак те ри ше га на ста вак -ba/-be):

(9) (...) кад су они, умор ни од ње ног по до зре ња, би ли ре ши ли да не ин си сти ра ју 
да ље (VO, 128)

(9a) (...) ami kor Boš ko és apám már végképp belefáradtak a gyanakvásába, és már 
eldöntötték, hogy nem erőszakoskodnak tovább (VO/KO, 147);

2 И. Ан то нић (2005: 293) кон ста ту је да се у тим слу ча је ви ма им пли ци ра ди рект ни узрок 
ти па ефек тор, што по ка зу је на при ме ри ма: У стра ху да ће не што по гре ши ти, ни је се ни по-
ме ри ла с ме ста. [↔ Од стра ха да ће не што по гре ши ти, ни је се ни по ме ри ла с ме ста.]; Раз би ла 
је ва зу у бе су. [↔ Раз би ла је ва зу од бе са.]. 

3 У Ма ђар ско-срп ском реч ни ку (PalIch 1988) да је се овај рек циј ски од нос: belefárad vmi be 
‘умо ри ти/ума ра ти се од че га’. E. Ан дрић (andrIć 2008: 123) на во ди на ста вак -ba/-be ме ђу 
на став ци ма ко ји ма се ис ка зу је узрок уз гла го ле с пре фик сом be le-, i ilu stru je to pri me rom: 
Belefáradt a munkába ‘Умо рио се од ра да’.
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(10) Јед но вре ме сам упор но и стр пљи во по ку ша ва ла да све те ко ма ди ће ску пим и 
по но во не ка ко за ле пим је дан за дру ги (...), али сам се умо ри ла од то га (VO, 47)

(10a) Egy ide ig kitartóan és türel me sen igyekez tem összeszedegetni, összeragasztani a 
sok szilánkot (...) de belefáradtam eb be (VO/KO, 53).

У ма њем бро ју при ме ра, уме сто па де жног на став ка за бе ле же на је пост-
по зи ци ја mi att. Њој у срп ском од го ва ра пред лог због, ко јим се ис ка зу је спо-
ља шњи/ин ди рект ни узрок. Ови при ме ри по ка зу ју да је не ка да те шко уо чи ти 
раз ли ку ме ђу раз ли чи тим суб по љи ма узроч ног се ман тич ког по ља:
(11) Пла ка ла сам за де дом, али и од бе са што не мо гу да му ка жем шта је тет ка 

Кри ста ре кла (VO, 33)
(11a) Sírtam nagyapa mi att, de a düh mi att is, hogy nem pa nas zol ha tom el ne ki, mit 

mon dott Kris zta néném (VO/KO, 37);

(12) Ни сам смео од Кри сте ни да по ка зу јем ко ли ко си ме би ла из лу де ла (VO, 146)
(12a) Kris zta mi att nem mer tem ki mu tat ni sem, mennyire el csa var tad a fe jem (VO/KO, 

168);

(13) Ни је ре кла ја сам мај ка ва ше же не. Ни шта стра шно, бар се ја ви ла. То је од 
тре ме, мо гу ми сли ти ка ко јој је (VO, 133)

(13a) Azt nem mond ta, hogy én vagyok a fe leségéne k az anyja. Nem nagy baj, his zen 
legalább je lent ke zett. Ez a lámpaláz mi att van, el tu dom képzel ni, hogy érzi magát 
(VO/KO, 153).

Не рет ко се пре во ди лац опре де љу је за дру га чи ју ре че нич ну струк ту ру. 
У сле де ћим при ме ри ма екви ва лент срп ске пред ло шко-па де жне кон струк ци-
је за у зи ма по зи ци ју су бјек та, док су бје кат по ла зне ре че ни це по ста је обје кат 
у циљ ном тек сту.4 При том се ну жно ме ња ју и син так сич ко-се ман тич ке ка рак-
те ри сти ке управ ног пре ди ка та. На и ме, гла го ли eláraszt ‘пре пла ви ти’, elrémít 
‘пре стра ви ти’, me grémí t ‘пре стра ви ти’, me gres zket ‘за тре сти’, ráz ‘тре сти’ и 
felmelegít ‘за гре ја ти’ тран зи тив ни су, њи хо ви су бјек ти су ка у за то ри ста ња у 
ко јем се на ла зи обје кат: 
(14) Тре пе ри ла сам од на ва ле за хвал но сти и сре ће (VO, 45)
(14a) Elárasztott a hála és az öröm érzése (VO/KO, 51);

(15) Слу ша ла сам је, пре стра вље на од те го вор не бу ји це, звон ког гла са и енер ги је 
ре чи (VO, 50) 

(15a) Hall gat tam, elrémített ez a szóáradat, a zengő hanghordozás, a sza vak ere je (VO/
KO, 57);

(16) До вољ но су већ пре стра вље ни од све га ово га што се у ме ђу вре ме ну из де ша ва-
ло (VO, 60)

(16a) Már így is jócskán me grémítette őket min daz, ami időközben történt (VO/KO, 68);

(17) (...) по че ла сам да се тре сем од не ког чуд ног уну тра шњег пла ча (VO, 89)
(17а) (...) me gres zke tett va la mi fur csa belső zokogás (VO/KO, 101);

(18) Брек та ла је од сме ха и тет ка Кри ста (VO, 37)
(18а) Kris zta nénémet is rázta a ne vetés (VO/KO, 42);

4 Обје кат се у ма ђар ском че сто под ра зу ме ва, у ре че ни ци ни је увек екс пли цит но из ра жен.
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(19) Пр во те са мо ма ло раз га ли, па ти од ње га бу де то пло (VO, 22)
(19а) (...) először egy kic sit felvidít, utána felmelegít5... (VO/KO, 24).

Спо ра дич но се у пре во ду по ја вљу ју и фор мал но дру га чи је кон струк ци је 
с узроч ним зна че њем. У јед ном при ме ру ре кон стру и са на је узроч на ре че ни ца 
с ве зни ком mert:
(20) (...) али не од у ста јем све док не осе тим по тму ли бол у гру ди ма и у гла ви од тог 

уза луд ног на пре за ња да вик нем (VO, 48)
(20а) (...) de nem adom fel, míg csak a hiábavaló erőlkedéstől be le nem hasít a tom pa 

fájdalom a mell ka som ba és a fe jem be, mert hiába aka rok, nem bírok kiabálni (VO/
KO, 55).

Име ни цом látta с на став ком -n мо же се озна чи ти вре мен ски и узроч ни 
од нос.6 У сле де ћем при ме ру њо ме је ис ка зан узрок пси хич ког ста ња:
(21) Гу шио ме не ки бес по моћ ни бес од тог реч ни ка (VO, 113)
(21а) Va la mi te he te tlen düh fo gott el e sza vak (...) láttán (VO/KO, 129).

Пост по зи ци ја közepette озна ча ва вре мен ски од нос.7 Ипак, у јед ном за бе-
ле же ном при ме ру, по ред вре мен ског, мо же се уста но ви ти и узроч но зна че ње. 
На и ме, иа ко су да та де ша ва ња исто вре ме на са ста њем у ко јем се су бје кат 
на шао, она су ујед но и про у зро ко ва ла та кво ста ње:
(22) И од се ри је не ких не пред ви ди вих до га ђа ја у јед ном мо мен ту се про сто ис то пи-

ло мо је са мо по у зда ње (VO, 47)
(22а) És a sorjázó, előre nem látható események közepette egyszer re csak szer te fos zlott 

az önbizalmam (VO/KO, 53).

Уме сто узроч не кон струк ци је у пре во ду је за бе ле же на и за ви сна вре мен-
ска ре че ни ца уве де на ве зни ком ami kor. Рад ња вре мен ске ре че ни це прет хо ди 
глав ној, те се мо же ин тер пре ти ра ти и као њен узрок:
(23) На дам се да ће јој то на пра ви на чин рас те ра ти стра хо ве и убла жи ти шок 

ко јег је пре тр пе ла од са зна ња да сам ре ши ла да се с њом ви дим (VO, 131)
(23а) Remélem, ez el hes se ge ti a félel me it és enyhíti a sok kot, amelyet el szen ve dett, 

ami kor értesült róla, hogy találkozni aka rok ve le (VO/KO, 150).

3.2. У мно го ма њој ме ри за сту пље ни су при ме ри ге ни ти ва с пред ло гом 
из, чи ји је ти пи чан ма ђар ски екви ва лент име ни ца у ела ти ву. С узроч ним 
зна че њем за бе ле же не су име ни це љу бав, пред о се ћа ње, свест, у ма ђар ском 
sze re tet ‘љу бав’, sze re lem ‘љу бав’, előérzet ‘пред о се ћа ње’, tu dat ‘свест’. Као 

5 Ка у за тив ни ла гол felmelegít на стао је од при де ва me leg ‘то пао’ и има зна че ње ‘чи ни ти 
да не што по ста не то пло’.

6 У Ма ђар ско-срп ском реч ни ку (PalIch 1988) на ве ден је са мо вре мен ски од нос: en nek 
láttán el ro han tam ‘кад сам то ви део, по бе гао сам’. Ме ђу тим у јед но је зич ном реч ни ку ма ђар ског 
је зи ка (juháSZ 1987) да је се и мо гућ ност узроч не ин тер пре та ци је: ak kor, ami kor v. azért, mert vki 
lát vkit, vmit, што би се на срп ски мо гло пре ве сти на сле де ћи на чин: он да ка да или за то што 
не ко ви ди не ко га, не што.

7 У Ма ђар ско-срп ском реч ни ку (PalIch 1988) közepette има зна че ње на сред, усред, по сред 
че га, а при мер ко јим се илу стру је по ка зу је да је у пи та њу исто вре ме ност две ју си ту а ци ја: annyi 
baj közepette ‘усред то ли ких не во ља’. И у ма ђар ском реч ни ку (juháSZ 1987) сто ји да ова пост-
по зи ци ја озна ча ва исто вре ме ност рад њи, зби ва ња, од но сно да се не што де ша ва у прат њи или 
услед не ких окол но сти.
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управ ни еле мен ти ја вља ју се гла го ли на пра ви ти, по те ћи и име ни ца брак (= 
вен ча ти се), у ма ђар ском játszik ‘игра ти’, fa kad ‘из ви ра ти’, házasodik ‘вен ча ти 
се’. Ово по ка зу ју сле де ћи при ме ри:
(24) До бро је што сад мо гу не сме та но да се се ћам те ње го ве „при ред бе” ко ју је на-

пра вио са мо за ме не, из љу ба ви, да ме раз ве се ли (VO, 43)
(24а) Milyen jó, hogy most za var ta la nul fel tu dom idézni, ezt az „előadást”, amit csak 

ne kem játszott el, szeretetből, hogy felvidítson (VO/KO, 49);
(25) Ове су зе су по те кле из не ког тмур ног пред о се ћа ња, из све сти да ви ше ни шта 

ни је и не ће би ти исто у мом жи во ту (VO, 108)
(25а) Ezek a könnyek va la mi ko mor előérzetből fa kad tak, an nak tudatából, hogy az 

éle tem ben már sem mi sem olyan, és többé nem is lesz olyan so ha, mint volt (VO/KO, 
123);

(26) И та да би пред њи ма по но вио ње не мак си ме да је брак из љу ба ви ку по ви на 
на рас про да ји (VO, 22)

(26а) És ak kor elsorolná ne kik Bi sa axió má it, ke zdve az zal, hogy szerelemből házasodni 
olyan, mint végkiárusításkor vásárolni (VO/KO, 25).

У гра ђи се не рет ко по ја вљу је и име ни ца раз лог с пред ло гом из. За бе ле-
же ни при ме ри по твр ди ли су за па жа ње М. Ко ва че ви ћа да је у та квим кон струк-
ци ја ма „ну жна упо тре ба кон гру ент ног атри бу та као оба ве зног де тер ми на-
то ра” (kovačevIć 1988: 189). У тој функ ци ји нај че шће се ја вља за ме ни ца не ки 
као сиг нал нео д ре ђе но сти. Као екви ва лент ове кон струк ци је оства ру је се 
уста ље ни из раз va la mi oknál fo gva или име ни ца ok y ела ти ву, та ко ђе с де тер-
ми на то ром:
(27) (...) а опет из не ког раз ло га ни сам у ста њу ни са ма са со бом да раз го ва рам без 

за др шке (VO, 44)
(27а) Va la mi oknál fo gva még az önmagammal folyta tott párbeszédben sem vagyok 

képes köntörfalazás nélkül a tárgyra térni (VO/KO, 50);
(28) Из не ког раз ло га сма трао је да не тре ба пра ви ти фо то ко пи је (VO, 110)
(28а) Va la mi oknál fo gva úgy véle ke dett, nem kell fénymásolatokat készíteni (VO/KO, 

126);
(29) А кад из не ког раз ло га не мо же она та мо (VO, 120)

(29а) S ha va la mi oknál fo gva nem bír el men ni (VO/KO, 137);
(30) За раз ли ку од же на ко је сво ју ве зу из не ког раз ло га углав ном сма тра ју до жи-

вот ном (VO, 15)
(30а) A nőkkel el lentétben, akik va la milyen  oknál fo gva általában egy éle ten át tartónak 

te kin tik a kapcso la tot (VO/KO, 17);
(31) Ни сам не зна шта да ра ди, на зад се ви ше не мо же из мно го раз ло га, а ни овако 

не ма ми ра (VO, 22)
(31а) Ma ga sem tu dja, mitévő legyen: visszaút nincs, több okból ki folyólag, de emígy sincs 

nyug ta (VO/KO, 25);
(32) Је сте пре љу ба сме шна реч, и ме ни до ђе да се на сме јем, али из дру гог раз ло га 

(VO, 35)
(32а) Valóban, ne vetsége s szó a hűtlenség, en gem is már szin te ráz a ne vetés, de más okból 

ki folyólag (VO/KO, 39);
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(33) Баш из тог раз ло га ни сам ни шта ре кла ни Бо шку (VO, 93)
(33а) Éppen ez okból ki folyólag nem mond tam sem mit Boškónak sem (VO/KO, 106).

С два при ме ра мо же се илу стро ва ти пре вод но ре ше ње ко је се огле да у 
ре кон струк ци ји узроч не за ви сне ре че ни це ко ју уво ди ве зник mert, а у глав-
ној је при су тан ко ре ла тив azért (azért, mert ‘за то што’):
(34) Да ли ћу тим из стра ха да не бих уме ла ка ко тре ба да из ра зим то што ме 

му чи (VO, 7)
(34а) Talán azért hall ga tok, mert félek, hogy nem tudnám sza vak ba önteni azt, ami kínoz 

(VO/KO, 7);
(35) Би ли су уве ре ни да је ово пра ва при ли ка. Упра во из тог раз ло га што смо нас 

тро је та ко бли ски (VO, 86)
(35а) Meg vol tak győződve, hogy eljött a megfelelő pil la nat. Éppen azért, mert mi annyira 

közel állunk egymáshoz (VO/KO, 97).

3.3. Ге ни тив с пред ло гом због ве о ма је за сту пљен у гра ђи. По пра ви лу 
му, као што је и оче ки ва но, од го ва ра име ни ца с пост по зи ци јом mi att.
(36) Све вре ме се нер ви ра ла због зу ба (VO, 129)
(36а) Egész idő alatt a fo gai mi att ide ge ske dett (VO/KO, 149);
(37) На при мер, не знаш да смо се Бо шко и ја рас та ли због мо је сна хе (VO, 145)
(37а) Például nem tu dod, hogy Boš ko és én a sógornőm mi att váltunk el (VO/KO, 167);
(38) Ма ло сам уз бу ђе на због по врат ка, за то ми те шко иде (VO, 64)
(38а) Kic sit iz ga tott vagyok a visszatérés mi att, azért megy ne he zen (VO/KO, 73);
(39) Ни смо ми због ње га ов де, не го због Бу би це и због вас (VO, 129)
(39а) Nem őmiatta vagyunk mi itt, ha nem Bogárka mi att meg ma ga mi att (VO/KO, 149);
(40) Не знам да ли ћу то мо ћи да из др жим, али ни ов де не смем ви ше да оста нем 

ова ко, не са мо због Блан ки не ин тер вен ци је не го и због све га оста лог (VO, 56)
(40а) Nem tu dom, kibírom-e majd, de itt sem ma rad ha tok ilyen körülmények között, 

nem csak Blan ka beavatkozása mi att, ha nem min den más mi att sem (VO/KO, 63);
(41) Иа ко сам зна ла ка ко по чи ње, ни сам се усу ђи ва ла да је за поч нем са ма, јер сам 

јед ном због та квог по ку ша ја сме ста екс пе до ва на у спа ва ћу со бу (VO, 36)
(41а) Habár jól tud tam, hogyan kell be le ke zde ni, nem vet tem a bátorságot, hogy ezt 

ma gam tegyem meg, mert egy ilyen kísérle tem mi att azon na li hatállyal be te rel tet tem 
a hálószobába (VO/KO, 40).

У јед ном при ме ру пре во ди лац се, уме сто узроч не кон струк ци је, опре-
де лио за за ви сну циљ ну ре че ни цу. Ово је оправ дан по сту пак ако се има у 
ви ду да је и у ори ги нал ном тек сту за сту пље на фу тур ска ори јен ти са ност, од-
но сно да се, по ред узроч ног (...за то што ће би ти гу жва) мо же ре кон стру и-
са ти и циљ но зна че ње (...да бих из бе гла гу жву):8

(42) Пред ло жио је да то бу де ра ни је због гу жве (VO, 57)
(42а) Azt ja va sol ta, minél előbb me njek, hogy el kerüljem a tömeget (VO/KO, 64).

8 М. Ра до ва но вић (radovanovIć 1977: 130) при ме ћу је да се у са вре ме ном срп ском раз го-
вор ном је зи ку за пред лог због ве зу је и циљ но зна че ње: Они до ла зе ова мо због спор та ко ји во ле, 
због же на, због ра зо но де [ ← Да би се разонодили].
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4. ЗАКључАК. На осно ву ана ли зи ра не гра ђе мо же се за кљу чи ти да у ис-
ка зи ва њу узро ка по сто ји ви сок сте пен фор мал не ко ре спон ден ци је из ме ђу 
срп ске пред ло шко-па де жне кон струк ци је од + ге ни тив и ма ђар ског абла ти-
ва, из ме ђу пред ло шко па де жне кон струк ци је из + ге ни тив и ела ти ва, као и 
из ме ђу пред ло шко-па де жне кон струк ци је због + ге ни тив и име ни це с пост-
по зи ци јом mi att. Тран спо но ва ње про стор ног у узроч но зна че ње ви дљи во је 
у пр ва два слу ча ја у оба је зи ка, док је тре ћи тип кон струк ци је, та ко ђе у оба 
је зи ка, ре зер ви сан ис кљу чи во за ис ка зи ва ње узро ка.

За па жа ња о се ман тич ким свој стви ма по сма тра них кон струк ци ја, до ко-
јих се до шло не за ви сно у срп ској и ма ђар ској ли те ра ту ри, по твр ди ла су се на 
кор пу су фор ми ра ном за овај рад: срп ску кон струк ци ју ге ни ти ва с пред ло гом 
од и ма ђар ски абла тив ка рак те ри ше по ја вљи ва ње уз гла го ле и гла гол ске 
кон струк ци је ко је озна ча ва ју не на мер не, не вољ не, спон та не рад ње, док се 
срп ски ге ни тив с пред ло гом из и ма ђар ски ела тив ја вља ју уз на мер не, вољ-
не, све сне рад ње. Се ман тич ка по ду дар ног из ме ђу срп ске пред ло шко-па де жне 
кон струк ци је због + ге ни тив и ма ђар ске име ни це с пост по зи ци јом mi att 
огле да се у то ме што се њи ма обе ле жа ва ин ди рект ни узрок.

У ма њем бро ју при ме ра по сма тра не срп ске кон струк ци је пре ве де не су 
фор мал но дру га чи јим струк ту ра ма, уз за др жа ва ње основ ног узроч ног зна-
че ња. Та ко се, на при мер, као екви ва лент срп ског ге ни ти ва с пред ло гом од 
ја вља и ине сив, ко јем у срп ском нај че шће од го ва ра ло ка тив с пред ло гом у, 
што се мо же сма тра ти аде кват ним ре ше њем, бу ду ћи да се у оба је зи ка овим 
кон струк ци ја ма ис ка зу је иден тич ни под тип узроч ног зна че ња. По је ди на 
од сту па ња од ти пич ног екви ва лен та усло вље на су раз ли ка ма у рек циј ским 
ка рак те ри сти ка ма гла го ла у срп ском и ма ђар ском је зи ку. Спо ра дич но по ја-
вљи ва ње име ни це с пост по зи ци јом mi att уме сто срп ског ге ни ти ва с пред ло гом 
од ука зу је на то да је у не ким кон тек сти ма те шко раз гра ни чи ти ди рек тан од 
ин ди рек тог узро ка. Мо гућ ност ре кон струк ци је узроч не ре че ни це по сто ји у 
оба је зи ка, те се и ово пре вод но ре ше ње мо же сма тра ти од го ва ра ју ћим. Фор-
мал но уда ља ва ње од струк ту ре по ла зног тек ста нај у оч љи ви је је у при ме ри ма 
у ко ји ма се у циљ ном тек сту, уме сто име ни це у па де жу с узроч ним зна че њем, 
ја вља ре че нич на струк ту ра с ка у за то ром у функ ци ји су бјек та. То се, ма хом, 
мо же при пи са ти лич ном опре де ље њу пре во ди о ца.

На кон са гле да ва ња јед ног ма њег сег мен та узроч ног се ман тич ког по ља 
мо же се кон ста то ва ти да, иа ко при па да ју ти по ло шки раз ли чи тим је зи ци ма, 
срп ски и ма ђар ски је зик на иден ти чан на чин фор ма ли зу ју по је ди не се ман-
тич ке под ти по ве узро ка. Екви ва лен ти ко ји су, осим оче ки ва них, за бе ле же ни 
у овом ра ду ука зу ју на то да су пре во ди о ци ма на рас по ла га њу и дру га је зич-
ка сред ства, не ка усло вље на спе ци фич но сти ма по сма тра них је зи ка, а не ка 
раз ли чи тим мо гућ но сти ма ис ка зи ва ња узро ка у оба је зи ка. 
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Ан ђе ла Ва си ље вић

ДИС КУРС НИ МАР КЕ РИ EN EF FET, EF FEC TI VE MENT, EN FA IT  
И ЊИ ХО ВИ СРП СКИ ФУНК ЦИ О НАЛ НИ ЕКВИ ВА ЛЕН ТИ

Рад се ба ви кон тра стив ном ана ли зом фран цу ских дис курс них мар ке ра en ef fet, 
ef fec ti ve ment, en fa it и њи хо вих срп ских функ ци о нал них екви ва ле на та у окви ру дис кур са 
дру штве них на у ка. Пу тем ква ли та тив не и кван ти та тив не ме то де ана ли зи ра ју се упа ре-
ни при ме ри екс цер пи ра ни из со ци о ло шких, ан тро по ло шких и ет но ло шких сту ди ја. 
Ва жан циљ ра да пред ста вља иден ти фи ка ци ја раз ли чи тих пре вод них мо гућ но сти на срп-
ски је зик, те уо ча ва ње слич но сти и по тен ци јал них раз ли ка у се ман тич ко-праг ма тич ким 
ин струк ци ја ма ко је да ти мар ке ри и њи хо ви екви ва лен ти са др же. По себ на се па жња 
по све ћу је утвр ђи ва њу њи хо вих по ло жа ја и уло га на ни воу ре че ни це и тек ста, те ви со ком 
сте пе ну гра ма ти ка ли за ци је.

Кључ не ре чи: дру штве не на у ке, дис курс ни мар ке ри, en ef fet, ef fec ti ve ment, en fa it.

This pa per de als with the con tra sti ve analysis of the French di sco ur se mar kers en ef fet, 
ef fec ti ve ment, en fa it and the ir Ser bian fun cti o nal equ i va lents wit hin so ci o lo gi cal, an thro po-
lo gi cal, and et hno lo gi cal di sco ur se. The analysis of exam ples ex trac ted from se lec ted works 
of se ve ral well-known French aut hors is car ried out using qu a li ta ti ve and qu an ti ta ti ve met hods. 
An im por tant aim of this pa per is the iden ti fi ca tion of tran sla tion pos si bi li ti es in to Ser bian, 
whi le no ti cing si mi la ri ti es and po ten tial dif fe ren ces in se man tic and prag ma tic in struc ti ons 
which the afo re men ti o ned mar kers and the ir equ i va lents con tain. Spe cial fo cus is di rec ted at 
the de ter mi na tion of typi cal po si ti ons and ro les wit hin the sen ten ce and the text, as well as at 
the ir high de gre es of gram ma ti ca li sa tion.

Key words: so cial sci en ces, di sco ur se mar kers, en ef fet, ef fec ti ve ment, en fa it.

1.увОд. Пред мет овог ра да је кон тра стив на ана ли за фран цу ских мар-
ке ра en ef fet, ef fec ti ve ment, en fa it и срп ских екви ва ле на та на при ме ру кор пу-
са екс цер пи ра ног из тек сто ва на уч ног функ ци о нал ног сти ла. Због слич них 
об лич ких и се ман тич ко-праг ма тич ких од ли ка, ови мар ке ри че сто су упо-
ре ђи ва ни у ци љу утвр ђи ва ња ме ђу соб не (не)по ду дар но сти у струк ту ра ма 
(ForSGren2009; enGelet al. 2010; Franckel–PaIllard2010; d’hondt 2014). У 
та квим ис тра жи ва њи ма не рет ко се ана ли зи ра ју и дру ги фор мал но и/или се-
ман тич ки срод ни мар ке ри, по пут au fa it, de fa it, en réalité и сл. Овај низ упот-
пу њу је ве ли ки број ра до ва кон тра стив ног ти па у ко ји ма се они про у ча ва ју у 
од но су на од го ва ра ју ће екви ва лен те у дру гим је зи ци ма: ен гле ском (deFour
et al. 2010), ру ском (IordanSkaya–Mel’čuk1999), шпан ском (GarcíaneGronI 
– SauerWeInSPInola 2015; PéreZcanaleS 2003, 2011), пор ту гал ском, ита ли јан-
ском (FaGard 2011), хо ланд ском (laMIroy–vanderbauWhede 2016) итд. Kоначно, 
у скла ду с ак ту ел ним те о ри ја ма гра ма ти ка ли за ци је и праг ма ти ка ли за ци је, 
ау то ри по све ћу ју па жњу ис тра жи ва њу њи хо ве ево лу ци је кроз раз ли чи те 
ета пе раз во ја фран цу ског је зи ка, чи ме се ба ца но во све тло на ра зно вр сне се-
ман тич ко-праг ма тич ке ин струк ци је, усло вље не спе ци фич но сти ма го вор не 
си ту а ци је, ко(н)тек стом и дру гим екс тра лин гви стич ким окол но сти ма (bertIn 
2002; laMIroy–vanderbauWhede2016). 
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Ко ли ко нам је по зна то, мар ке ри ко ји су пред мет ове ана ли зе до са да нису 
про у ча ва ни у по ре ђе њу са срп ским екви ва лен ти ма. Сто га глав ни циљ на шег 
ра да пред ста вља иден ти фи ка ци ја и ин вен та ри за ци ја пре вод них мо гућ но сти 
у срп ском, као и пру жа ње опи са њи хо вих об лич ких, зна чењ ских, упо треб них 
и функ ци о нал но стил ских вред но сти. Бу ду ћи да се да ти мар ке ри ја вља ју 
ка ко у пи са ном, та ко и у го вор ном је зи ку (ма да не под јед на ко че сто), ода бир 
екви ва ле на та у спре зи је са стил ским и ре ги стар ским од ли ка ма тек ста. Наше 
ис тра жи ва ње усме ре но је ка при ме ри ма пре у зе тим из на уч ног сти ла, и то 
је зи ка стру ке дру штве них на у ка – со ци о ло ги је, ан тро по ло ги је и ет но ло ги је 
– и за сни ва се на ква ли та тив ној и кван ти та тив ној ме то ди об ра де кор пу са екс-
цер пи ра ног из осам де ла по зна тих фран цу ских ау то ра и од го ва ра ју ћих срп-
ских пре во да1 (в. Из во ри). До дат но, ва жан циљ овог ра да пред ста вља ис пи-
ти ва ње про то ти пич не по зи ци је мар ке ра en ef fet, ef fec ti ve ment, en fa it и срп ских 
екви ва ле на та у дис кур су дру штве них на у ка, утвр ђи ва ње њи хо вог над ре че-
нич ног до се га, као и мо гућ но сти ко ор ди на ци је са дру гим мар ке ри ма дис кур-
са, што је је дан од ин ди ка тив них по ка за те ља сте пе на до стиг ну те гра ма ти-
ка ли за ци је у са вре ме ном је зи ку (laMIroy–vanderbauWhede2016: 206).

2.ОдИсКуРсНИММАРКЕРИМАКАОфуНКцИОНАлНОјКАТЕГОРИјИ
2.1.ОПшТЕОдлИКЕ.Дис курс ни мар ке ри су у раз ма ку од све га не ко ли ко 

де це ни ја пре шли дуг пут од за по ста вље них је зич ких је ди ни ца до не за о би ла-
зних еле ме на та раз ли чи тих праг ма лин гви стич ких ис тра жи ва ња. Ка ко за пажа 
Л. Ба ду ри на, у дру гој по ло ви ни ХХ ве ка од и гра ло се не ко ли ко ва жних про-
ме на у лин гви стич ким ин те ре со ва њи ма. Украт ко, те жња ка ана ли зи и ус по-
ста вља њу хи је рар хи за ци је на ни воу је ди ни ца ве ћих од ре че ни це, као и пре-
ла зак на ис тра жи ва ње кон тек сту ал но усло вље них од ли ка ко му ни ка тив не 
си ту а ци је, по го до ва ли су ус по ста вља њу но ве гра не на у ке о је зи ку – лин гви-
сти ке тек ста. Сим бо лич но, овај за о крет че сто се ве зу је за те о риј ско сје ди ње-
ње европ ског струк ту ра ли зма и аме рич ког праг ма тич ког при сту па, ове ко-
ве че но об ја вљи ва њем књи ге Р. де Бо гран да и В. Дре сле ра Einführung in die 
Tex tlin gu i stik / In tro duc tion to Text Lin gu i stics 1981. го ди не, чи ји је ути цај у 
сфе ри тек сту ал но лин гви стич ких ана ли за и да нас не мер љив (badurIna 2011: 
52–53). 

Оста вља ју ћи по стра ни тра ди цо нал на струк тур но-гра ма тич ка ис тра-
жи ва ња, но ва стру ја, на дах ну та ин тер ди сци пли нар ним со ци о лин гви стич ким 
те о ри ја ма и убр за ним раз во јем ана ли зе дис кур са на аме рич ком тлу, по ну ди-
ла је ино ва ти ван и еклек ти чан те о риј ско-ме то до ло шки оквир. Пре ла зак са 
син так сич ког на су пра син так сич ки (над ре че нич ни) ни во, од ви ја се па ра лел-
но с по ме ра њем сре ди шта ин те ре со ва ња с по тен ци јал не функ ци је је зи ка у 
ко рист ње го ве оства ре не функ ци је, чи ме се ства ра ју нео п ход ни пред у сло ви 
за про ме не у де фи ни са њу, опи су, по де ла ма, али и на чи ну име но ва ња дис кур-
с них мар ке ра као ра зно вр сних праг ма лин гви стич ких је ди ни ца (badurIna 
2011: 46–50). На и ме, од са мих по че та ка, дис курс не мар ке ре пра ти ви сок 

1 У не до стат ку срп ског пре во да фран цу ских де ла ко ри сте се пре во ди об ја вље ни на ши рем 
под руч ју срп ског од но сно хр ват ског је зи ка.
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сте пен не у са гла ше но сти у по гле ду од ре ђи ва ња фор мал них, син так сич ких, 
се ман тич ко-праг ма тич ких, те сти ли стич ких од ли ка. Раз у ђе ност се по себ но 
очи ту је на тер ми но ло шком пла ну, где се уо ча ва ју на де се ти не бли ских тер-
ми на ко ји ма се, у за ви сно сти од лин гви стич ке тра ди ци је или прав ца, упу-
ћу је на скуп ре чи и из ра за без кон сти ту ент ске уло ге у ли не ар ној ре че нич ној 
струк ту ри (badurIna2008: 96–105). Ин то на ци о на, се ман тич ка и син так сич ка 
не за ви сност у од но су на дру ге чла но ве про по зи ци је ко јој при па да ју ука зу је 
на фа кул та тив ни ка рак тер ових је зич ких је ди ни ца. Сход но то ме, њи хо во 
из о ста вља ње не ће ути ца ти на исти но сно у сло вље но схва та ње са др жа ја про-
по зи ци је, али ће фор мал на и, на ро чи то, ло гич ка ве за из ме ђу ис ка за у оквиру 
од ре ђе не це ли не би ти до ве де на у пи та ње (nIGoevIć2011a: 136–137). Бу ду ћи да 
пред ста вља ју сиг на ле кон тек сту ал не укљу че но сти ре че ни ца у текст од но сно 
дис курс, као ње го ву кон крет ну ре а ли за ци ју, су штин ски зна чај дис курс них 
мар ке ра уо ча ва се на су пра син так сич ком ни воу. Скло ност ка ини ци јал ној, 
ин то на ци о но и ин тер пунк циј ски из дво је ној по зи ци ји об ја шња ва се ве зив ном, 
ко нек тив ном уло гом ко ју они оства ру ју на пла ну фор мал не и ло гич ке ор га-
ни за ци је ни за ис ка за. У скла ду с ти ме, ау то ри дис курс не мар ке ре де фи ни шу 
као је дан од кључ них фак то ра у обез бе ђи ва њу ко хе зи је по је ди нач них еле-
ме на та на рав ни об ли ка, али и у ус по ста вља њу гло бал не ко хе рен ци је тек ста/
дис кур са на рав ни зна че ња (GlovackIbernardI 20042: 55; badurIna 2008: 
105–107). 

До дат но, зна ча јан про блем ти че се не мо гућ но сти њи хо вог свр ста ва ња 
у је дин стве ну ка те го ри ју ре чи. Иа ко из ве де не из од го ва ра ју ћих тра ди ци о нал-
них мор фо ло шких ка те го ри ја, ове је ди ни це у уло зи мар ке ра дис кур са де ли-
мич но или у це ли ни гу бе сво је при мар не се ман тич ке ре а ли за ци је и гра ма-
тич ке функ ци је. Као ре зул тат сло же ног про це са се ман тич ко-праг ма тич ке 
ево лу ци је, дис курс ни мар ке ри сти чу но ве праг ма тич ке функ ци је, што их 
свр ста ва у хе те ро ге не (по ли)функ ци о нал не раз ре де (badurIna2018: 64–65). 

При ме ра ра ди, фран цу ски адвер би јал ни из раз en ef fet (в. по гла вље 3.), 
на стао лек си ка ли за ци јом пред ло шке син таг ме, мо же би ти у слу жби ре че нич-
ног при ло га уко ли ко је у ме ди јал ној, не па рен те тич кој ре че нич ној по зи ци ји, 
при че му мо ди фи ку је са мо од го ва ра ју ћи управ ни гла гол. Ме ђу тим, у ини ци-
јал ној, ин то на ци о но и син так сич ки ау то ном ној по зи ци ји, гу би ста тус ре че-
нич ног при ло га у ко рист функ ци је дис курс ног мар ке ра. У но вој уло зи, он 
сиг на ли зи ра ло гич ки ме ђу од нос ис ка за ко је по ве зу је, ути чу ћи та ко на це-
ло ку пан про цес њи хо вог раз у ме ва ња на ма кро ре че нич ном ни воу. Сли чан 
раз вој се ман тич ко-праг ма тич ког кон ти ну у ма мо же се уо чи ти код од го ва ра-
ју ћих срп ских екви ва ле на та, у за ви сно сти од то га да ли они вр ше гра ма тич ку 
функ ци ју при ло шке од ред бе или праг ма тич ку функ ци ју дис курс ног мар ке-
ра, као сиг на ла кон тек сту ал не укљу че но сти ис ка за у над ре че нич но је дин ство 
тек ста/дис кур са. 

2.2.ТЕРМИНОлОшКАПИТАњА. Као што је већ по ме ну то, на чи ни њи хо вог 
име но ва ња знат но се раз ли ку ју у за ви сно сти од је зич ког под руч ја, лин гви-
стич ке тра ди ци је, шко ле или ау то ра. Го во ре ћи о при сту пи ма у про у ча ва њу 
дис курс них мар ке ра (озна ка) на ен гле ском го вор ном под руч ју, М. Ни го е вић 
на во ди чак 26 бли ских, али не пот пу но си но ним них на зи ва ко ји ма се да та 
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функ ци о нал на кла са лек се ма и из ра за мо же име но ва ти, под вла че ћи да тај број 
ни је ко на чан (nIGoevIć 2011b: 58). Ка да је реч о уо би ча је ним на чи ни ма име-
но ва ња у окви ру фран ко ро ма ни стич ке ли те ра ту ре, ис ти чу се mar qu e urs de 
di sco u rs / mar qu e urs di scur sifs, mar qu e urs prag ma ti qu es, mots du di sco urs, mots de 
li a i son, con nec te urs (in trap hra sti qu es / in te rp hra sti qu es / prag ma ti qu es / lo gi qu es), 
opéra te urs di scur sifs и сл. Пре глед ли те ра ту ре из уже на уч не обла сти су ге-
ри ше да за да так ус по ста вља ња до след не хи је рар хи за ци је пред ло же них тер-
ми на и по де ла пре ма (под)гру па ма, од но сно фор мал ним и се ман тич ко-праг-
ма тич ким кри те ри ју ми ма об је ди ња ва ња, пред ста вља осе тљи во и, на из глед, 
те шко ре ши во пи та ње (doStIe–PuSch2007: 3). 

Увид у фран ко ро ма ни стич ку ли те ра ту ру ука зу је да су нај че шће ко ри-
шће ни тер ми ни дис курс ни мар кер и ко нек тор. Иа ко је то ком осам де се тих и 
де ве де се тих го ди на би ла знат но за сту пље ни ја упо тре ба на зи ва ко нек тор 
(roulet 1987; bluMenthal1996), чи ни се да је по чет ком XXI ве ка дис курс ни 
мар кер ипак у бла гој пред но сти. У скла ду с ти ме, по себ но се ис ти чу ста во ви 
ау то ра ко ји тер мин дис курс ни мар кер по сма тра ју као сво је вр сни хи пе ро ним 
за дру ге на зи ве бли ског, али не што ужег зна че ња (roSSarI 2002; PonSbordería 
2006; váZqueZMolIna 2019). 

Ка ко ис ти че Х. Вас кез Мо ли на, у са вре ме ној фран ко фо ној ли те ра ту ри 
ко нек то ри се у ши рем сми слу од но се на све је ди ни це с ко нек тив ном уло гом, 
ка ко на ни воу син таг ми, та ко на ни воу про по зи ци ја и ис ка за. Да кле, њи хо ва 
при мар на функ ци ја огле да се у по ве зи ва њу су сед них еле ме на та на уну тар-
ре че нич ном и/или над ре че нич ном пла ну (váZqueZMolIna 2019: 685). Та ко 
схва ће ни, они пред ста вља ју ва жан фак тор у про це су ус по ста вља ња тек сту-
ал не ко хе зи је. Ме ђу тим, број на ис тра жи ва ња мо ти ви са на раз ли чи тим праг-
ма лин гви стич ким те о ри ја ма по чев од се дам де се тих го ди на про шло га ве ка, 
ука за ла су на нео п ход ност са гле да ва ња тек ста/дис кур са као ши ре ло гич ки 
струк ту ри са не це ли не. Сход но то ме, по ред ана ли зе по вр шин ских је ди ни ца 
ко ји ма се вр ши фор мал но по ве зи ва ње, на ме ће се и ис тра жи ва ње на чи на спа-
ја ња ис ка за на ду бљем ни воу, с на гла ском на се ман тич кој и ло гич кој по ве за-
но сти сег ме на та ко ји ни су ну жно су сед ни. Упо тре бом праг ма тич ког на зи ва 
ка кав је дис курс ни мар кер, ја сни је се ис ти че дво стру ки до при нос ових је ди-
ни ца на пла ну по вр шин ске, али и ло гич ко-се ман тич ке струк ту ре ис ка за укљу-
че них у над ре че нич но је дин ство (2019: 687, 689). 

Ка да је реч о оп ште при хва ће ним тер ми но ло шким ре ше њи ма у срп ско-
хр ват ској2 лин гви сти ци тек ста, пре глед ли те ра ту ре по ка зу је да су убе дљи во 
нај за сту пље ни ји тер ми ни ко нек тор и пар ти ку ла (че сти ца, реч ца), уз кон-
ста та ци ју да се у по след њој де це ни ји за па жа и све че шћа упо тре ба на зи ва 
дис курс ни мар кер (озна ка). Та ко, Ј. Си лић (1984) и М. Вел чић (1987), пи о ни-
ри на по љу тек сту ал но лин гви стич ких ис тра жи ва ња на на шим про сто ри ма, 
го во ре ис кљу чи во о ко нек то ри ма, а не о мар ке ри ма дис кур са. Ј. Си лић ко нек-
то ре де фи ни ше као сиг на ле кон тек сту ал не укљу че но сти ре че ни це, де ле ћи 
их на гра ма тич ке, лек сич ко-се ман тич ке, лек сич ке и сти ли стич ке (1984: 109). 

2 Ау тор се овим пу тем за хва љу је ано ним ним ре цен зен ти ма на ука зи ва њу на не ке од 
ре фе рент них ра до ва о овој те ма ти ци у срп ској од но сно хр ват ској тек сту ал но лин гви стич кој 
ли те ра ту ри.
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М. Вел чић пру жа дво стру ко об је ди ња ва ње ко нек то ра пре ма фор мал ним и 
се ман тич ким кри те ри ју ма. На осно ву фор мал них од ли ка, ау тор ка ко нек то ре 
де ли у пет ка те го ри ја – ре ла тив не, ве знич ке, при ло жне, фра зе о ло ги зи ра не, 
те про по зи ци о нал не (1987: 24–30). С дру ге стра не, пре ма кри те ри ју му зна че-
ња, да та ана ли за об у хва ти ла је ску по ве адвер за ти ва, екс пли ка ти ва, кон клу-
зи ва и ка у за ти ва, уз на по ме ну да низ ни је за тво рен, те да би сва ка ко тре ба ло 
об у хва ти ти и дру ге мар ке ре, по пут ади тив них, кон се ку тив них, тем по рал них 
итд. (1987: 55). Слич на тер ми но ло шка ре ше ња при ме ње на су у окви ру мо-
но гра фи ја и ра до ва З. Гло вац ки-Бер нар ди (2004), Ј. Чу до ми ро ви ћа (2009), С. 
Бла го је вић и М. Ву кић (2012). С дру ге стра не, Л. Ба ду ри на (2008; 2011; 2018) 
и М. Ни го е вић (2011а; 2011b), од лу чу ју се за на зив дис курс на озна ка (мар кер), 
и то пр вен стве но по угле ду на но ви ју ан гло фо ну и ро ма ни стич ку ли те ра ту ру. 
Ове ау тор ке сма тра ју да се ти ме мо гу успе шно пре мо сти ти ве ли ке раз ли ке 
ко је ова функ ци о нал на ка те го ри ја ре чи и из ра за ис по ља ва на мор фо син так-
сич кој, али и се ман тич кој рав ни. Ко нач но, у ср би стич кој ли те ра ту ри за па жа 
се и зна чај на за сту пље ност на зи ва пар ти ку ла/реч ца (РИсТИћ 1994; 2004; 2006). 
Упо тре ба овог тер ми на у зна че њу мор фо ло шке вр сте ре чи у на шем ра ду би ће 
оправ да на са мо при ли ком ана ли зе срп ских екви ва ле на та дис курс них мар-
ке ра en ef fet, ef fec ti ve ment и en fa it. На и ме, у фран цу ској гра ма тич кој тра ди-
ци ји пар ти ку ле (фр. par ti cu le) се не сма тра ју за себ ном мор фо син так сич ком 
ка те го ри јом, већ се, у не до стат ку аде кват ног на зи ва, ко ри сте за име но ва ње 
крат ких, не на гла ше них и се ман тич ки пра зних ре чи, по пут од рич ног адвер ба 
ne, по је ди них пред ло га, за ме ни ца или по је ди нач них еле ме на та сло же ни ца 
ко је је те шко свр ста ти у не ку од по сто је ћих вр ста, што је слу чај са ста ту сом 
ком по нен те ci у сло же ној де мон стра тив ној за ме ни ци ce luici  (GrevISSe – GooSSe 
200814: 149). На зив пар ти ку ла ушао је у срп ско хр ват ску гра ма ти ку по сред-
ством не мач ког, озна ча ва ју ћи јед ну од пет не про мен љи вих вр ста ре чи. Ме-
ђу тим, као за себ на мор фо ло шка ка те го ри ја оне ни су уни вер зал не, што се осим 
у фран цу ском мо же за па зи ти и у дру гим ро ман ским је зи ци ма (nIGoevIć 2011b: 
125). С дру ге стра не, праг ма тич ка парт ку ла је ши рег оп се га. По што упу ћу је 
не са мо на гра ма тич ку, већ и функ ци о нал но-праг ма тич ку ка те го ри ју, као 
тер ми но ло шко ре ше ње чи ни се бли жим пој му дис курс них мар ке ра. Сход но 
то ме, пар ти ку ле ће мо на да ље по сма тра ти нај пре као мор фо син так сич ку 
ка те го ри ју свој стве ну срп ском је зи ку, то јест као ужи по јам од дис курс них 
мар ке ра, ко ји об у хва та ју и дру ге не про мен љи ве вр сте ре чи (ве зни ке, при ло ге), 
ве знич ке и пред ло шке кон струк ци је, те фра зе о ло ги зи ра не кла у зе. Што се 
ти че ме ђу од но са ко нек то ра и дис курс них мар ке ра, сма тра ће мо их при бли-
жно си но ним ним, све сни чи ње ни це да од ре ђи ва ње њи хо вог пре ци зни јег раз-
гра ни че ња но си са со бом број не про бле ме и не рет ко су прот ста вље не ста-
во ве (badurIna 2008: 105–107; váZqueZMolIna 2019: 689). 

3. eneffetИсРПсКИфуНКцИОНАлНИЕКвИвАлЕНТИ
3.1.фОРМАлНЕ,сИНТАКсИчКЕИсЕМАНТИчКОПРАГМАТИчКЕОдлИКЕ. За јед нич-

ки ети мон адвер ба и адвер би јал них из ра за en ef fet, ef fec ti ve ment и en fa it је 
ла тин ски гла гол faciō, fa ce re, fēcī, fac tum (duboISet al. 2007: 263; ForSGren
2009: 52), из чи јих је об ли ка у са вре ме ном фран цу ском из ве ден ве ли ки број 
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лек се ма. Не ке од њих раз ви ле су се из вул гар ног ла тин ског ин фи ни ти ва 
*fa re > fa i re или пар ти ци па *fac tu > fa it, док су дру ге лек се ме уче не ре чи, 
углав ном пре у зе те из сред њо ве ков ног ла тин ског, би ло ди рект но, би ло по сред-
ством дру гог ро ман ског је зи ка (нпр. fac tuel, fac ti tif, fac te ur, fac tu re, fac tu rer, 
ef fec tu er, ef fec tif, ef fec ti ve ment, ef fet) (duboIS et al. 2007: 263, 308; PoPovIć 2014: 
44, 376). Услед исто риј ске по ве за но сти и слич но сти на рав ни об ли ка и зна-
че ња, en ef fet, ef fec ti ve ment и en fa it мо гу функ ци о ни са ти као (пар ци јал ни) 
си но ни ми. Ме ђу тим, ка ко у на став ку ра да по ка зу је мо, то ком ево лу ци је фран-
цу ског је зи ка ис по љи ли су спе ци фич не се ман тич ко-праг ма тич ке ин струк-
ци је, те се њи хо ве упо треб не вред но сти мо гу бит но раз ли ко ва ти, што на ро-
чи то до ла зи до из ра жа ја на по љу пре во ђе ња. 

У фран цу ском елек трон ском реч ни ку Trésor de la Lan gue Française 
(TLF), адвер би јал ни из раз (фр. lo cu tion adver bi a le) en ef fet на ла зи се у скло-
пу де фи ни ци је сво је глав не ком по нен те, име ни це ef fet, и де фи ни сан је пу тем 
си но ни ма en réalité, en fa it и ef fec ti ve ment. У на став ку овог реч нич ког члан ка 
пру жа ју се до дат не ин фор ма ци је o по на ша њу на син так сич ком и праг ма тич-
ком пла ну: „Con fir me ce qui vi ent d’être dit. Synon. de fa it.” (‘По твр ђу је прет-
ход но ре че но. Си но ним de fa it’), а на во ди се и мо гућ ност упо тре бе у зна че њу 
на по ред ног ве зни ка car (‘јер’): „Sert de li a i son ; ne se pla ce pas néces sa i re ment 
au début de la pro po si tion qu ’il in tro du it. Synon. car” (‘Слу жи за по ве зи ва ње, 
не на ла зи се ну жно на по чет ку ре че ни це ко ју уво ди. Си но ним car’). Ме ђу-
тим, ова де фи ни ци ја је ре дук ци о ни стич ког ка рак те ра, бу ду ћи да пру жа 
са мо по је ди не ин фор ма ци је о се ман тич ким, син так сич ким и праг ма тич ким 
осо бе но сти ма.

У до са да шњим ра до ви ма о овој те ми, ау то ри углав ном раз ли ку ју тзв. 
ап со лут не и ре ла тив не упо тре бе (roSSarI2008: 362; ForSGren 2009: 53; García
neGronI–SauerWeInSPInola2015: 70). Ап со лут но упо тре бљен мар кер en ef fet 
ја вља се са мо стал но у ди ја ло шким се квен ца ма, при че му има ис кљу чи во 
асер тив ну вред ност (roSSarI2008: 362; GarcíaneGronI–SauerWeInSPInola
2015: 70–71). Као функ ци о нал ни си но ни ми ап со лут не вред но сти мо гу се упо-
тре би ти дру ги мо дал ни адвер би и из ра зи ти пич ни за ди ја ло шке се квен це, 
ко је та ко ђе од ли ку је ана фо рич ки ка рак тер, по пут bien sûr, bien en ten du, cer
ta i ne ment, cer tes, d’ac cord, ef fec ti ve ment, oui, so it и сл. (GarnIer–SItrI 2009: 
125–126). Ме ђу тим, уко ли ко је en ef fet у уло зи над ре че нич ног адвер ба од но сно 
мар ке ра дис кур са, број мо гу ћих се ман тич ких ре а ли за ци ја, а са мим тим и 
пре вод них ре ше ња, знат но је ве ћи (roSSarI 2008: 361). 

Ка ко А. Бер тен на во ди у сво јој ди ја хро ниј ској ана ли зи, са став ни еле-
мен ти овог из ра за (пред лог en и име ни ца ef fet) по ста ли су лек си ка ли зо ва на 
струк ту ра још у ра ним фа за ма раз во ја сред њо фран цу ског је зи ка, то ком XIV 
ве ка (bertIn 2002: 47). Про цес гра ма ти ка ли за ци је те као је мно го бр же не го 
у слу ча ју ево лу ци је об лич ки и зна чењ ски бли ских мар ке ра de fa it, au fa it, en 
fa it и ef fec ti ve ment. Од сред ства ко је је слу жи ло јед но став ном ус по ста вља њу 
уну тра шње ко хе зи је тек ста, овај адвер би јал ни из раз по стао је дис курс ни 
мар кер с број ним ана фо рич ким и ка та фо рич ким вред но сти ма на праг ма-
тич ком ни воу (2002: 48).

На пла ну исто риј ске ево лу ци је ни је ја сно да ли је овај мар кер ди рект но 
из ве ден из ла тин ске пред ло шко-па де жне кон струк ци је in ef fec tu или из сред-
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њо ве ков ног ита ли јан ског об ли ка in ef fet to, на ста лог пре ма кла сич ном ла тин-
ском мо де лу (FaGard2011: 82). Уко ли ко је тач на ро ман ска хи по те за о ита ли-
јан ском мар ке ру као по сред ни ку, мо же се прет по ста ви ти да су књи жев не и 
кул тур не ве зе ути ца ле на ње го во учвр шћи ва ње у сред њо ве ков ном фран цу-
ском. Ме ђу тим, ови об ли ци ка сни је су про шли кроз за себ не про це се гра ма-
ти ка ли за ци је и праг ма ти ка ли за ци је, о че му све до че њи хо ве не по ду дар не 
вред но сти на син хро ниј ској рав ни (2011: 89). 

Ж.-Ж. Фран кел и Д. Па јар (Franckel–PaIllard 2010: 269) раз ли ку ју 
екс пли ка тив не, илу стра тив не и рек ти фи ка тив не вред но сти en ef fet у са вре-
ме ном фран цу ском, што умно го ме од го ва ра опи су пре фор му ла тив них мар-
ке ра раз ма тра ња прет ход ног ис ка за (фр. re for mu la tion de re con sidéra tion), де-
таљ но при ка за ним у окви ру ти по ло ги је К. Ро са ри, у ко ју овај мар кер ни је 
увр штен, и по ред очи глед не по ду дар но сти у зна че њу и упо тре ба ма (roSSarI 
1994). Опе ра ци је пре фор му ла ци је из ра зи то су за сту пље не у тек сто ви ма на-
уч ног функ ци о нал ног сти ла, као и у они ма из обла сти на уч не вул га ри за ци је, 
на ме ње ним ши рој чи та лач кој пу бли ци. Упо тре ба раз ли чи тих ви до ва пре-
фор му ла ци је од стра те шког је зна ча ја, бу ду ћи да го вор ни ку омо гу ћа ва да 
под у чи или оба ве сти струч ну и ши ру јав ност о до стиг ну ћи ма из од ре ђе не 
сфе ре ис тра жи ва ња, те да но ва са зна ња по ве же с већ по зна тим чи ње ни ца ма 
(PIcet al. 2013: 75). 

Ње гов шпан ски ети мо ло шки пар њак en efec to, с ко јим де ли број не при-
мар не и се кун дар не ин струк ци је, увр штен је у гру пу мо дал них епи сте мич-
ких мар ке ра, с из ра зи том ар гу мен та тив ном вред но шћу и ило ку тив ном сна гом 
(GarcíaneGronI–SauerWeInSPInola 2015: 69). Ме ђу тим, об лич ка слич ност 
че сто мо же за ва ра ти, те се де ша ва да ова кви па ро ви ни су ме ђу соб но по ду-
дар ни у свим се ман тич ким ре а ли за ци ја ма, што пред ста вља до дат ну опа сност 
на по љу пре во ђе ња. Бу ду ћи да се у срп ском не уо ча ва ју та кви фор мал ни 
екви ва лен ти, у на шој ана ли зи од пре суд ног зна ча ја би ће иден ти фи ко ва ње 
што ве ћег бро ја се ман тич ко-праг ма тич ких ин струк ци ја мар ке ра у по ла зном 
је зи ку (фран цу ском), ка ко би се из бе гле не ке од че стих гре ша ка при ли ком 
пре во ђе ња на циљ ни је зик (срп ски).

Мар кер en ef fet сре ће се у свим функ ци о нал ним сти ло ви ма стан дард ног 
пи са ног је зи ка, а ни је ис кљу че на ни ње го ва упо тре ба у го вор ном је зи ку, о 
че му све до чи за сту пље ност у но ви нар ском функ ци о нал ном сти лу усме ног 
ти па (ForSGren 2009: 55). У сту ди ји по све ће ној про у ча ва њу уче ста ло сти мар-
ке ра дис кур са у кор пу су го вор ног је зи ка, en ef fet за у зи ма 44. ме сто на ли сти 
од 85 иден ти фи ко ва них је ди ни ца. С дру ге стра не, ова ли ста уоп ште не бе-
ле жи ef fec ti ve ment, док се en fa it на шао на 18. ме сту (chanet 2004). 

М. Ша рол и Б. Фа гар раз ли ку ју три основ не праг ма тич ке вред но сти en 
ef fet (charolleS–FaGard 2012: 172–193): 

1. Ап со лут на, ди ја ло шка упо тре ба. Са мо стал но, као од го вор на прет ход-
ну ре пли ку, овај мар кер по твр ђу је са др жај прет ход ног ис ка за (2012: 162). У 
том слу ча ју од го ва ра па ра диг ми адвер ба oui/non, а ка ко не уво ди но ве ин фор-
ма ци је, ис кљу чи во је ре тро ак тив ног ка рак те ра (2012: 194).

2. Ре ла тив на упо тре ба. Дру ги тип ја вља се у ди ја ло шким и мо но ло шким 
се квен ца ма. По пут пр вог, по твр ђу је са др жај прет ход ног ис ка за, али мо же 
са мо стал но уво ди ти од ре ђе ну тврд њу, те га по ред ана фо рич ке, од ли ку је и 
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ка та фо рич ка вред ност. Бу ду ћи да не за ви си ну жно од ле вог кон тек ста, среће 
се на по чет ку па ра гра фа или чак по гла вља, сиг на ли зи ра ју ћи пр во уво ђе ње 
тврд ње (2012: 183, 194).

3. Ре ла тив на, мо но ло шка упо тре ба. Дру ги вид ре ла тив не, не са мо стал не, 
упо тре бе овог мар ке ра ве зу је се за мо но ло шке се квен це хе те ро пре фор му ла-
тив ног и ар гу мен та тив ног ти па. Ис каз Е2 (фр. énoncé), уве ден по мо ћу en ef fet, 
одр жа ва ја ку фор мал ну и ло гич ку ве зу са E1. На и ме, ова вред ност исто риј-
ски је нај но ви ја и на ста ла је као ре зул тат гра ма ти ка ли за ци је при мар ног зна-
че ња. Реч ник Фран цу ске ака де ми је (фр. Dic ti on na i re de l’A cadémi e française) 
тре ће зна че ње бе ле жи по чев од XIX ве ка (charolleS–FaGard 2012: 188). 
Упо тре бом en ef fet го вор ник уво ди ко мен тар, ар гу мент ко јим по твр ђу је са-
др жај по ла зног ис ка за Е1. Овај адвер би јал ни из раз у са вре ме ном је зи ку има 
ста тус ар гу мен та тив ног и екс пли ка тив ног мар ке ра, има ју ћи у ви ду да на ја-
вљу је ло гич ки уте ме ље но об ја шње ње, из ме њен ко мен тар или до дат ну илу-
стра ци ју прет ход не тврд ње (2012: 194–196). Тре ћи тип упо тре бе ујед но има 
нај ви ши сте пен над ре че нич ног до се га и у пот пу но сти је праг ма ти ка ли зо ван. 
Ње го ва про то ти пич на ре че нич на по зи ци ја је ини ци јал на, те знат но до при-
но си ја ча њу ко хе зи је и ко хе рен ци је ис ка за ко је по ве зу је. Ка ко по ка зу ју ана-
ли зе К. Ро са ри, ова упо тре ба има су штин ски ре тро ак тив ну ори јен та ци ју, али 
је исто вре ме но од ли ку је и ар гу мен та тив на про ак тив на вред ност (roSSarI 
2008: 375). 

Го во ре ћи о ре че нич ним по зи ци ја ма дру гог, од но сно тре ћег ти па, М. 
Фор сгрен ис ти че мо гућ ност ка ко па рен те тич ке, ин то на ци о но и ин тер пунк-
циј ски из дво је не упо тре бе, та ко и ве за не, при че му en ef fet функ ци о ни ше 
као ре че нич ни адверб, упу ћу ју ћи са мо на гла гол уз ко ји сто ји, али не и на 
са др жај чи та ве ре че ни це. Уко ли ко је про зо диј ски и ин тер пунк циј ски са мо-
ста лан, сре ће се у свим по зи ци ја ма – ини ци јал ној, ме ди јал ној и фи нал ној. 
У слу ча ју ве за не упо тре бе, ти пич но се ја вља у ме ди јал ној по зи ци ји у ко јој 
не ма ко нек тив ну уло гу (ForSGren2009: 56).

Бу ду ћи да пред ста вља нео п хо дан пред у слов за њи хо ву гра ма ти ка ли за-
ци ју, ини ци јал на по зи ци ја адвер ба и адвер би јал них из ра за у до са да шњој 
ли те ра ту ри на ши ро ко је про у ча ва на (nIGoevIć–nevešćanIn 2011: 62). Услед 
про це са гра ма ти ка ли за ци је, адвер би и из ра зи по пут en ef fet, ef fec ti ve ment и 
en fa it по при ма ју функ ци ју ор га ни за то ра дис кур са, до при но се ћи ус по ста вља-
њу ње го вог фор мал ног и ло гич ког је дин ства. Јед но кон тра стив но ис тра жи-
ва ње ове гру пе фран цу ских мар ке ра и хо ланд ских екви ва ле на та ука за ло је 
на пот пу но раз ли чи те сте пе не гра ма ти ка ли за ци је на син хро ниј ском пла ну. 
Док се у фран цу ском об ли ци en ef fet и en fa it углав ном ја вља ју у ини ци јал ној 
по зи ци ји, њи хо ви хо ланд ски пре во ди че шће се сре ћу у ме ди јал ној, у ко јој 
има ју уло гу „кла сич них” ре че нич них адвер ба, без над ре че нич ног до се га, као 
јед не од ди стинк тив них од ли ка ши ре кла се дис курс них мар ке ра (laMIroy
–vanderbauWhede2016: 204). 

3.2.ОфуНКцИОНАлНИМЕКвИвАлЕНТИМАусРПсКОМјЕЗИКу. На осно ву ана-
ли зе 216 при ме ра упо тре бе из ра за en ef fet у кор пу су ода бра них со ци о ло шких, 
ан тро по ло шких и ет но ло шких сту ди ја (в. Из во ри), утвр ђе но је да су ње го ви 
функ ци о нал ни екви ва лен ти у срп ском је зи ку мо дал не пар ти ку ле на и ме, 
до и ста, за и ста, за пра во, ствар но, зби ља, упра во, оди ста, као и пред ло шко-
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-па де жне кон струк ци је у ства ри и у су шти ни. Та ко ђе, за бе ле же но је и се дам 
при ме ра из о ста вља ња мар ке ра у срп ском пре во ду. 

Та бе ла 1. Срп ски екви ва лен ти мар ке ра en ef fet 

Срп ски функ ци о нал ни екви ва лен ти У че ста лост у ана ли зи ра ном кор пу су 
На и ме (90) 41,67%
До и ста (38) 17,6%
За и ста (29) 13,44%
У ства ри (25) 11,57%
За пра во (12) 5,56%
Без пре во да (7) 3,24%
Ствар но (5) 2,3%
Зби ља (4) 1,85%
Уи сти ну (2) 0,93%
Оди ста (1) 0,46%
У су шти ни (1) 0,46%
A (1) 0,46%
Упра во (1) 0,46%

3.2.1.ИНИцИјАлНАРЕчЕНИчНАПОЗИцИјА. Kао нај че шћи срп ски екви ва лент 
ја вља се мо дал на пар ти ку ла на и ме, и то у 41,67% слу ча је ва. Ана ли зом кор-
пу са уо че но је да ова пар ти ку ла за у зи ма ини ци јал ну по зи ци ју у 47 од 90 
при ме ра, што пред ста вља 52,2%. Скло ност ка по чет ној по зи ци ји ука зу је на 
ви сок сте пен ње не гра ма ти ка ли за ци је и праг ма ти ка ли за ци је, што се на ро-
чи то ма ни фе сту је на су пра син так сич ком пла ну. Основ на вред ност на и ме у 
ко нек тив ној уло зи је уво ђе ње до дат ног об ја шње ња, ко мен та ра или илу стра-
ци је прет ход ног ис ка за, ка ко по ка зу ју при ме ри (1) и (2):

(1) La ra i son de cet te sa in teté per son nel le, c’est que l’hom me cro it être, en même 
temps qu ’un hom me au sens usuel du mot, un ani mal ou une plan te de l’espèce 
totémi que. En ef fet, il en por te le nom, or l’i den tité du nom pas se alors po ur im pli qu er 
une iden tité de na tu re (durkheIM 19685: 137).
Raz log te spe ci fič ne sve to sti je u to me što čo vjek vje ru je da je on isto dob no i čo vjek 
u uo bi ča je nom smi slu ri je či i ži vo ti nja ili bilj ka to tem ske vr ste. Na i me, on no si nje-
zi no ime, a dr ži se da isto vjet nost ime na im pli ci ra isto vjet nost pri ro de (durkheIM 
2008: 181).
(2) Po ur être légi ti me, la rec her che do it se re stre in dre à une pe ti te région, aux fron-
tiè res net te ment défi ni es ; et les com pa ra i sons ne sa u ra i ent être éten du es au-delà de 
l’a i re cho i sie com me objet d’étu de. En ef fet, la récur ren ce de co u tu mes ou d’in sti-
tu ti ons ana lo gu es ne pe ut être re te nue com me une pre u ve de con tact, en l’ab sen ce 
d’u ne chaîne con ti nue de fa its du même type per met tant de re li er les fa its ex trê mes 
par to u te une série d’in termédi a i res (lévIStrauSS 1958: 10).
Da bi bi lo le gi tim no, is tra ži va nje se mo ra ogra ni či ti na ma lu re gi ju ja sno de fi ni ra nih 
gra ni ca; a us po re đi va nja se ne smi ju pro te za ti iz van pod ruč ja ko je je oda bra no za 
pro u ča va nje. Na i me, po vrat nost obi ča ja ili in sti tu ci ja ne mo že se sma tra ti ne kim do-
ka zom do di ra, u od sut no sti ne pre ki nu tog lan ca či nje ni ca istog ti pa, što do puš ta da 
se po ve žu kraj nje či nje ni ce či ta vim ni zom po sred nih (levIStroS 1977: 17).
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Мар кер en ef fet ве зу је се за пи са ни је зик и ви ши ре ги стар, оту да и њего-
ва че ста упо тре ба у дис кур су дру штве них на у ка. П. Мра зо вић (20092: 473, 475) 
екви ва лент на и ме свр ста ва у мо дал не пар ти ку ле II ти па ко је, за раз ли ку од 
I ти па, не мо гу сиг на ли зи ра ти уво ђе ње од го во ра на прет ход ну ре пли ку. Ау тор-
ка ис ти че да упо тре бом ове пар ти ку ле го вор ник „на го ве шта ва […] об ја шње ње 
оно га о че му је би ло ре чи”, на во де ћи као нај че шће функ ци о нал не си но ни ме 
то јест и да кле. Ве зник то јест има пре фор му ла тив ну вред ност (чудОМИРО
вИћ 2009: 290), док се ар гу мен та тив на пар ти ку ла да кле у ини ци јал ној по зи-
ци ји та ко ђе схва та као дис курс ни мар кер ко ји „uvo di po vra tak na pret hod nu 
te mu, ali isto vre me no na ja vlju je pri je laz na neš to no vo” (nIGoevIć–nevešćanIn 
2011: 53). До дат но, ва жне за кључ ке о праг ма тич ком функ ци о ни са њу пар ти-
ку ле на и ме на ни воу го вор них чи но ва на ла зи мо у ана ли за ма С. Ри стић, 
пре ма ко јој она има се ман тич ку ком по нен ту мо ди фи ко ва ња прет ход не ин-
фор ма ци је (1994: 146), од но сно сиг на ли зи ра ња ана ло ги је и сми са о ног сле да 
из ме ђу од ре ђе них сег ме на та дис кур са (2004: 507)

Пр во по ми ња ње лек се ме на и ме у уло зи тек сту ал ног ко нек то ра у сер бо-
кро а ти стич кој лин гви сти ци сре ће се у сту ди ји М. Вел чић (1987). Пре ма фор-
мал ном кри те ри ју му об је ди ња ва ња, ау тор ка свр ста ва на и ме у гру пу при ло-
жних ко нек то ра, док се на осно ву зна чењ ских од ли ка да та лек се ма гру пи ше 
ме ђу ко нек то ре по ја шње ња – екс пли ка ти ве, за јед но с про стим и сло же ним 
је ди ни ца ма, по пут од но сно, дру гим ри је чи ма, то јест и сл. (1987: 26, 72). Као 
по себ но ва жан за на шу ана ли зу, ис ти че се и ау тор кин ко мен тар о ви со ком 
сте пе ну до стиг ну те гра ма ти ка ли за ци је овог ко нек то ра, бу ду ћи да се на и ме 
те шко мо же удру жи ти с исто род ним екс пли ка ти ви ма, по пут за пра во или 
од но сно (1987: 78). 

Слич не за кључ ке до но си ис тра жи ва ње С. Бла го је вић и М. Ву кић (2012), 
за сно ва но на ана ли зи од ли ка ен гле ских и срп ских тек сту ал них ко нек то ра 
у ака дем ском дис кур су. Ау тор ке свр ста ва ју да кле, на и ме, од но сно и то јест 
у гру пу ко нек то ра ко ји уво де до дат но об ја шње ње прет ход ног ис ка за, што 
до ка зу ју и ре зул та ти те сто ва њи хо ве ме ђу соб не суп сти ту ци је (2012: 483–
485). Ме ђу тим, при ли ком ис пи ти ва ња тог ти па нео п ход но је во ди ти ра чу на 
о по ли се ми ји, бу ду ћи да екви ва лент ни мар ке ри дис кур са у раз ли чи тим је зи-
ци ма ни су ну жно по ду дар ни у сва кој од се ман тич ко-праг ма тич ких ин струк-
ци ја чи ји су но си о ци.

По ме ну ти ста во ви иду у при лог на шој тврд њи да су при ме ри у ко ји ма 
се мар кер en ef fet пре во ди пар ти ку лом на и ме тре ћег, екс пли ка тив ног ти па 
(пре ма кла си фи ка ци ји М. Ша ро ла и Б. Фа га ра), бу ду ћи да их од ли ку ју пре-
фор му ла тив на и ар гу мен та тив на вред ност, те ви сок сте пен гра ма ти ка ли за-
ци је. Исто вре ме но, уко ли ко је en ef fet у ди ја ло шкој, са мо стал ној упо тре би, 
ис кљу чен је ода бир на и ме као пре вод ног екви ва лен та.

Kада је реч о дру гим пре вод ним ре ше њи ма, се ман тич ки бли ске лек се ме 
за и ста, до и ста, за пра во, зби ља, оди ста, ствар но и уи сти ну свр ста не су, 
по пут на и ме, у гру пу мо дал них пар ти ку ла II ти па (Mra zo vić 20092: 473–476), 
док се из ра зи у ства ри и у су шти ни пу тем цир ку лар них де фи ни ци ја та ко ђе 
на во де као си но ни ми пар ти ку ла за и ста и за пра во, ка ко у по ме ну тој кла си-
фи ка ци ји П. Мра зо вић, та ко и у Ма ти чи ном Реч ни ку срп ско га је зи ка (РСЈ 2007: 

АН ЂЕ ЛА ВА СИ ЉЕ ВИЋ



1245). Та ко ђе, С. Ри стић екви ва лен те ствар но, исти на, уи сти ну, до и ста, 
за и ста, оди ста, зби ља ана ли зи ра као пар ти ку ле са ило ку циј ском ком по нен-
том ко мен та ра, на гла ша ва ју ћи да оне у на че лу обич но са др же не ко ли ко ило-
ку циј ских ком по нен ти, те се мо гу по ја ви ти у окви ру ви ше па ра диг ми, што 
усло вља ва ју спе ци фич ни кон тек сту ал ни фак то ри, од но сно го вор ни чи но ви 
(1994: 147). Бу ду ћи да ове пар ти ку ле при мар но функ ци о ни шу у тек сту/дис-
кур су, ау тор ка под вла чи да се на осно ву функ ци о нал них кри те ри ју ма мо гу 
свр ста ти у раз ли чи те кла се ме та тек сту ал них је ди ни ца ко нек тор ског ти па, 
при че му би би ла при хва тљи ва и дру га тер ми но ло шка ре ше ња, као што су 
„ко нек тор ске пар ти ку ле”, „ко хе зив не пар ти ку ле” и „дис курс ни мар ке ри” 
(РИсТИћ 2004: 508).

Мо гу ћи по ка за тељ до стиг ну тог ни воа гра ма ти ка ли за ци је пар ти ку ле 
на и ме је сте чи ње ни ца да у на шем кор пу су по сто ји 18 слу ча је ва у ко ји ма се 
en ef fet ја вља у ко ор ди ни ра ном спо ју чи ји је пр ви члан са став ни ве зник et 
(‘и’). Ме ђу тим, у сва ком од од го ва ра ју ћих срп ских пре во да пар ти ку ла на и ме 
оне мо гу ћу је упо тре бу на по ред ног ве зни ка у не по сред ној бли зи ни, за раз ли ку 
од фран цу ског екви ва лен та ко ји до зво ља ва та кву ку му ла ци ју. Ана ли за ука-
зу је на то да се пре во ди о ци углав ном од лу чу ју за из о ста вља ње ве зни ка у 
ко рист пар ти ку ле (3) и обрат но (4), или за др жа ва ју и ве зник и пар ти ку лу (5), 
при бе га ва ју ћи дру гим ма ње гра ма ти ка ли зо ва ним ре ше њи ма, што до дат но 
по твр ђу је по ме ну та за па жа ња М. Вел чић о не при хва тљи во сти овог ти па удру-
жи ва ња (1987: 78). При ли ком ком би но ва ња да тих вр ста ре чи у срп ском је зи ку 
ва жи пра ви ло да се на ме сту пр вог чла на ја вља не за ви сни ве зник, а по том 
сле ди пар ти ку ла. Та ко ђе, у слу ча ју ко ор ди ни ра не упо тре бе су прот ног ве зни-
ка и пар ти ку ле (4), до зво ље но је из о ста вља ње јед ног од чла но ва кон струк-
ци је (ТАНАсИћ2013: 229–230).

(3) On com prend donc que no us tro u vi ons dans l’et hno lo gie le prin ci pe de to u te 
rec her che, alors que po ur Sar tre el le so ul ève un problème, so us for me de gêne 
à sur mon ter ou de rési stan ce à rédu i re. Et en ef fet, que pe ut-on  fa i re des pe u ples 
« sans hi sto i re », qu and on a défi ni l’hom me par la di a lec ti que, et la di a lec ti que par 
l’hi sto i re ? (lévIStrauSS 1962: 328)
Otu da je ra zu mlji vo što mi u et no lo gi ji na la zi mo prin cip sva kog is tra ži va nja, dok ona 
za Sar tra stva ra jed nu teš ko ću u vi du ne la god no sti ko ju tre ba sa vla da ti, ili ot po ra 
ko ji tre ba su zbi ti. Do i sta, šta se mo že uči ni ti sa na ro di ma „bez isto ri je” ka da smo 
čo ve ka de fi ni sa li po mo ću di ja lek ti ke, a di ja lek ti ku po mo ću isto ri je? (levIStroS 
19872: 314315).
(4) Et en ef fet, qu el le est la réalité ? Dans le grand jeu bi o lo gi que et so cial qui se 
déro u le perpétu el le ment en tre les vi vants et les morts, il est cla ir que les se uls 
gag nants sont les pre mi ers (lévIStrauSS 1962 : 46).
A šta se do ga đa u stvar no sti? U ve li koj bi o loš koj i druš tve noj igri ko ja se ne pre kid no 
od vi ja iz me đu ži vih i mr tvih, ja sno je da su pr vi je di ni po bed ni ci (Srp Kor2013).
(5) (no u ve au cha pi tre) Et en ef fet, ju squ’à présent, la so ci o lo gie a plus ou mo ins ex-
clu si ve ment tra ité non de cho ses, ma is de con cepts. Com te, il est vrai, a proc lamé 
que les phénom ènes so ci a ux sont des fa its na tu rels, so u mis à des lo is na tu rel les. Par 
là, il a im pli ci te ment re con nu le ur ca rac tère de cho ses ; car il n’y a que des cho ses 
dans la na tu re. […] En ef fet, ce qui fa it la ma tiè re prin ci pa le de sa so ci o lo gie, c’est 
le pro grès de l’hu ma nité dans le temps (durkheIM 196716: 50).
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(no vo po gla vlje) I stvar no, do sa da, so ci o lo gi ja se vi še ili ma nje is klju či vo ba vi la ne 
stva ri ma ne go poj mo vi ma. Kont je, isti na, pro gla ša vao da su druš tve ne po ja ve pri-
rod ne či nje ni ce pod lo žne pri rod nim za ko ni ma. Ti me je on pre ćut no pri znao nji ho vo 
svoj stvo stva ri, jer sa mo stva ri po sto je u pri ro di. […] Ui sti nu, ono što či ni glav ni 
pred met nje go ve so ci o lo gi je je ste na pre dak čo ve čan stva u vre me nu (dIrkeM 1963: 34).

При мер (5) илу стру је мо гућ ност упо тре бе адвер би јал ног из ра за en ef fet 
и срп ског екви ва лен та на по чет ку но вог по гла вља, при че му у оба је зи ка ове 
је ди ни це до би ја ју уло гу дис курс ног ор га ни за то ра с отва рач ком функ ци јом. 
Та кве слу ча је ве обич но од ли ку је ка та фо рич ка вред ност, бу ду ћи да сиг на-
ли зи ра ју пр во уво ђе ње тврд ње до дат но ар гу мен то ва не у на став ку. Ме ђу тим, 
ми шље ња смо да су у при ме ру (5) фран цу ски мар кер (et) en ef fet и ње гов 
срп ски екви ва лент (и) ствар но та ко ђе ана фо рич ки, бу ду ћи да упу ћу ју на 
оп ште по зна ту на уч ну чи ње ни цу из обла сти со ци о ло ги је: „Et en ef fet, ju squ’à 
présent, la so ci o lo gie a plus ou mo ins ex clu si ve ment tra ité non de cho ses, ma is de 
con cepts./I stvar no, do sa da, so ci o lo gi ja se vi še ili ma nje is klju či vo ba vi la ne stva-
ri ma ne go poj mo vi ma”. У на ве де ном при ме ру, ау тор се за пра во по зи ва на 
си стем за јед нич ких ван је зич ких зна ња о све ту, ја ча ју ћи та ко ве зу и са рад њу 
из ме ђу са го вор ни ка (чи та лач ке пу бли ке) и са мог тек ста. 

За ни мљи ва мо гућ ност на по ред не упо тре бе en ef fet и дру гих мар ке ра 
дис кур са у је зи ку стру ке дру штве них на у ка илу стро ва на је у при ме ру (6), 
у ко ме се он ја вља у ко ор ди ни ра ној кон струк ци ји с псе у до ко ре ла тив ним ли-
не ар ним мар ке ром d’u ne part… et de l’a u tre (с јед не стра не… с дру ге стра не). 
Ме ђу тим, у срп ском је зи ку пре во ди лац је та кву струк ту ру оце нио као стил-
ски ма ње при хва тљи ву, те се пр ви члан псе у до ко ре ла ци је (с јед не стра не) и 
пар ти ку ла (за и ста) раз два ја ју та ко што се она по ме ра ка ме ди јал ној ре че-
нич ној по зи ци ји, гу бе ћи функ ци ју над ре че нич ног мар ке ра, ко ју en ef fet има 
у ори ги нал ном фран цу ском тек сту: 

(6) D’u ne part, en ef fet, les lo is de l’ac ti vité in con sci en te sont to u jo urs en de hors de 
l’ap préhen sion su bjec ti ve (no us po u vons en pren dre con sci en ce, ma is com me objet) ; 
et de l’a u tre, po ur tant, ce sont el les qui déter mi nent les mo da lités de cet te ap préhen sion 
(lévIStrauSS 19684: 26–27).
S jed ne stra ne, za ko ni ne sve sne ak tiv no sti za i sta su uvek iz van su bjek tiv nog po i ma-
nja (njih mo že mo po sta ti sve sni, ali kao objek ta); а ipak, s dru ge stra ne, upra vo oni 
od re đu ju mo da li te te tog po i ma nja (levIStroS 1982: 35).

уна шем кор пу су оче ки ва но ни су за па же не ап со лут не вред но сти I ти па, 
јер се оне ја вља ју ис кљу чи во у ди ја ло шким се квен ца ма. У при ме ру (7) en ef fet 
је на из глед „са мо ста лан”, но ра ди се о III ти пу гра ма ти ка ли зо ва не упо тре бе 
у окви ру хе те ро пре фор му ла тив не се квен це, при че му да ти мар кер и екви-
ва лент на и ме уво де до дат но об ја шње ње прет ход не тврд ње, и то у фор ми 
на бра ја ња екс пли цит но на зна че ног ред ним бро је ви ма:

(7) M. Ro din son ci te, à l’ap pui de cet ar gu ment (3), un pas sa ge de Tri stes Tro pi qu es : 
« Au cu ne so ciété n’est fon ciè re ment bon ne, ma is au cu ne n’est ab so lu ment ma u va i se ; 
to u tes of frent cer ta ins avan ta ges à le urs mem bres, comp te te nu d’un rési du d’i ni qu ité 
dont l’im por tan ce paraît ap pro xi ma ti ve ment con stan te (i)... » Ma is, c’est iso ler de façon 
ten dan ci e u se une éta pe d’un ra i son ne ment, par le qu el je m’efforçais de réso u dre 
l’an ti no mie ap pa ren te en tre la pensée et l’ac tion. 
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En ef fet : 
1° Dans le pas sa ge cri ti qué par M. Ro din son, l’ar gu ment re la ti vi ste est op posé se-
u le ment à une en tre pri se qui vo u dra it clas ser les unes par rap port aux au tres des 
so ciétés très élo ignées  de cel le de l’ob ser va te ur, so it, par exem ple, de no tre po int de 
vue, une po pu la tion mélanési en ne et une tri bu nord-améri ca i ne […]
2° Par con tre, je di stin gu a is so ig ne u se ment ce pre mi er cas d’un au tre, con si stant, 
non pas à clas ser en tre el les des so ciétés lo in ta i nes, ma is de ux états, hi sto ri qu e ment 
rap prochés, du déve lop pe ment de no tre pro pre so ciété (ou, en généra li sant, de la 
so ciété de l’ob ser va te ur). […] (lévIStrauSS 1958: 366)
G. Ro din son ci ti ra, u po tvr du ovog ar gu men ta, je dan od lo mak iz Tu žnih tro pa [Tri stes 
Tro pi qu es]: „Ni jed no druš tvo ni je sa svim do bro, ali ni jed no ni je ap so lut no rđa vo; 
sva pru ža ju iz vje sne ko ri sti svo jim čla no vi ma, uzev ši u ob zir osta tak ne pra ved no sti 
či ja va žnost iz gle da pri bli žno kon stant na...” Ali, to zna či ten den ci o zno izo li ra ti 
jed nu eta pu ra su đi va nja ko jim sam na sto jao raz ri je ši ti pri vid nu an ti no mi ju iz me đu 
miš lje nja i dje lo va nja.
Na i me:
1. U od lom ku ko ji kri ti zi ra g. Ro din son, re la ti vi stič ki ar gu ment pro ti vi se sa mo po-
stup ku ko ji bi htio raz vr sta ti jed na u od no su na dru ga druš tva ve o ma uda lje na od 
pro ma tra če va, uzmi mo, na pri mjer, jed no me la ne zij sko pu čan stvo i jed no sje ver no-
ame rič ko ple me. […]
2. Su prot no to me, pom no sam raz li ko vao ovaj pr vi slu čaj od jed nog dru gog, ko ji se 
sa sto ji, ne u me đu sob nom raz vr sta va nju uda lje nih druš ta va, ne go dva ju, hi sto rij ski 
bli žih, sta nja raz vo ja na še ga vla sti tog druš tva (ili ge ne ra li zi ra ju ći, pra ma tra če va 
dru š tva) […] (levIStroS 1977: 344).

3.2.2.МЕдИјАлНАИфИНАлНАРЕчЕНИчНАПОЗИцИјА. У ис тра жи ва њи ма овог 
ти па, ау то ри се че сто огра ни ча ва ју на екс цер пи ра ње при ме ра ег зо фра стич не, 
ини ци јал не упо тре бе адвер ба и адвер би јал них из ра за, у ко ји ма да те је ди-
ни це од ли ку је про це ду рал на вред ност, те ви сок сте пен ко нек тор ске сна ге 
(charolleS–PIetrandrea 2012: 113–114), ка ко илу стру ју при ме ри (1–7).

Ка да је реч о дру гим мо гућ но сти ма, ни су рет ки ни слу ча је ви упо тре бе 
у ме ди јал ној по зи ци ји, би ло ве за но (8), (9), би ло па рен те тич ки. Ме ђу тим, у 
та квим при ме ри ма en ef fet и срп ски екви ва лен ти ли ше ни су над ре че нич ног 
до се га, бу ду ћи да мо ди фи ку ју са мо еле мен те из не по сред ног кон тек ста, па 
не сти чу ни праг ма тич ку функ ци ју дис курс ног мар ке ра. Пре ма М. Фор сгре-
ну, у ме ди јал ној по зи ци ји en ef fet за др жа ва при мар ну при ло шку гра ма тич ку 
функ ци ју (2009: 56).

(8) Ma is ce qu ’on exor ci se ain si à peu de fra is, et au prix de qu el qu es lar mes, ne se 
re pro du i ra en ef fet plus ja ma is, par ce que c’est de pu is to u jo urs en train, ac tu el le ment, 
de se re pro du i re, et précisément dans la for me même où on prétend le dénon cer, dans 
le me di um même de ce préten du exor ci sme : la télévi sion (baudrIllard 1981: 78).
Ali ono što se ta ko na jef tin na čin, po ce nu ne ko li ko su za, iz go ni iz pam će nja stvar
no se vi še ni kad ne će do go di ti za to što se od u vek, pa i sa da, po no vo zbi va, i to 
upra vo u onom ob li ku u ko me se, na vod no, raz ot kri va u sa mom me di ju mu tog na-
vod nog eg zor ci zma: na te le vi zi ji (bodrIjar 1991: 50).
(9) Le urs œuvres re stent à mi-che min de l’ar ti fi ce. To ut en ayant per du eux aus si le 
sec ret de la re présen ta tion, ils n’en ti rent pas les conséqu en ces, qui pe u vent im pli qu er 
en ef fet, dans le sno bi sme mac hi nal, une espèce de su i ci de (baudrIllard 1995: 114).
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Nji ho va de la za sta ju na po la pu ta, ne do pi ru do veš tač kog pro iz vo da. Ia ko su i oni 
iz gu bi li taj nu pred sta vlja nja, ni su iz to ga iz vu kli kon se kven ce ko je, za pra vo, u ma-
hi nal nom sno bi zmu, mo gu zna či ti ne ku vr stu sa mo u bi stva (Srp Kor2013).

Екс цер пи ра на гра ђа по ка зу је да ана ли зи ра ни мар кер и срп ски пре во ди 
има ју ви сок сте пен мо бил но сти, те да се њи хо ва по зи ци ја у окви ру ре че ни це 
мо же ме ња ти без ве ћих по сле ди ца на стил ском и син так сич ком пла ну, што 
је и јед на од глав них од ли ка дис курс них мар ке ра као про це ду рал них, функ-
ци о нал них је ди ни ца без кон сти ту ент ске уло ге у син так сич кој струк ту ри. 
Не рет ко се у из вор ном тек сту мар кер на ла зи у ме ди јал ној, пост вер бал ној 
по зи ци ји, док се у пре во ду екви ва лент по ме ра на по че так ре че ни це, или 
обрат но (10):

(10) Ma is dans les exem ples que no us avons exa minés, d’a u tres types de re la ti ons 
in ter vi en nent. Les re la ti ons pe u vent être, en ef fet, sen si bles (mar qu es cor po rel les 
de l’a be il le et du python) ou in tel li gi bles (fon ction fa bri ca tri ce, com me tra it com mun 
à l’a be il le et au Char pen ti er) […] (lévIStrauSS 1962: 85).
Ali u pri me ri ma ko je smo is pi ta li ja vlja ju se i dru gi ti po vi od no sa. Do i sta, od no si 
mo gu da bu du do stup ni opa ža nju (ša re na te lu kod pče le i pi to na) ili po i ma nju (gra-
di telj ska funk ci ja kao cr ta za jed nič ka pče li i dr vo de lji) […] (levIStroS 19872: 107).

Ко нач но, овом ана ли зом иден ти фи ко ва на су са мо два при ме ра у ко ји ма 
се en ef fet на ла зи у фи нал ној ре че нич ној по зи ци ји. Ме ђу тим, у пре во ди ма 
је до шло до по ме ра ња од го ва ра ју ћих екви ва ле на та ка ме ди јал ној па рен те-
тич кој по зи ци ји, ка ко по ка зу је при мер (11). Та ко ђе, у фи нал ној по зи ци ји 
упо тре ба пре фор му ла тив не пар ти ку ле на и ме, као нај че шћег екви ва лен та 
фран цу ског мар ке ра en ef fet, би ла би пот пу но ис кљу че на, те је нео п ход но 
опре де ли ти се за дру га пре вод на ре ше ња. 

(11) War hol lui-même n’est ja ma is qu ’u ne sor te d’ho lo gram me. Les gens célèbres 
vi en nent à la Fac tory to ur ner au to ur de lui, sans rien po u vo ir en ti rer, ma is en 
es sayan t de pas ser à tra vers com me à tra vers un fil tre ou un ob jec tif pho to grap hi que, 
ce qu ’il éta it de ve nu en ef fet (baudrIllard 1995: 115).
Ni sam Vor hol ni kad ni je niš ta dru go do ne ka vr sta ho lo gra ma. Slav ni lju di do la ze 
u Fac tory i vr te se oko nje ga, ne uspe va ju ći niš ta oda tle da iz vu ku, po ku ša va ju ći da 
pro đu kroz nje ga kao kroz ka kav fil ter ili fo to graf ski objek tiv, što je on, za pra vo, i 
po stao (Srp Kor2013).

У при лог тврд ња ма о по сто ја њу из ра зи те ар гу мен та тив не вред но сти 
из ра за en ef fet го во ри и чи ње ни ца да он де ли по је ди не се ман тич ке и дис кур-
зив не од ли ке са гра ма ти ка ли зо ва ним адвер бом cer tes, ко ји је од асер тив не 
ети мо ло шке вред но сти у са вре ме ном фран цу ском је зи ку раз вио кон це сив ну, 
и то уко ли ко се као ње го ви ко ре ла ти ја вља ју адвер би и ве зни ци по пут ma is, 
ce pen dant, or, to u te fo is и сл. На ша прет ход на ана ли за ука за ла је на то да ови 
мар ке ри има ју ви ше за јед нич ких екви ва лен та у срп ском, ме ђу ко ји ма се ис-
ти чу пар ти ку ле до и ста, за и ста, за пра во, ствар но, зби ља, оди ста, уи сти ну. 
Чи ње ни ца да се и en ef fet мо же ја ви ти у ко ре ла ци ји с кон це сив ним/адвер са-
тив ним адвер би ма су ге ри ше ње го ву кон це сив ну ин тер пре та ци ју, о че му ме ђу 
пр ви ма го во ри К. Ро са ри у ра ду по све ће ном слич но сти ма и раз ли ка ма у се-
ман тич ким струк ту ра ма дис курс них мар ке ра en ef fet, ef fec ti ve ment и cer tes 
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(roSSarI 2008). Да би се то омо гу ћи ло, нео п ход но је да у де сном кон тек сту 
по сто ји пра ви кон це сив ни мар кер, али и да са ме тврд ње ко је ти мар ке ри уво-
де бу ду су прот ста вље не, ка ко илу стру ју при ме ри (12–13). Та ко је у (12) опо-
зи ци ја из ме ђу ис ка за уве де них по мо ћу en ef fet (‘за и ста’) и ma is (‘али’) по ја-
ча на не га ци јом „il ne suf fit pas de con sta ter cet te fréqu en ce”, док је у (13) то 
учи ње но по мо ћу при ло га aus si (‘та ко ђе’), чи ме ау тор под вла чи зна чај ис тра-
жи ва ња дру штве них чи ње ни ца, по ред ба вље ња фе но ме ни ма фи зи о ло шке 
при ро де. 

(12) Si les so ci o lo gu es lui ont ac cordé une at ten tion par ti cu liè re, c’est, en ef fet, 
se u le ment par ce que la re la tion en tre l’on cle ma ter nel et le ne veu sem bla it fa i re 
l’o bjet d’un im por tant déve lop pe ment dans un très grand nom bre de so ciétés 
pri mi ti ves. Ma is il ne suf fit pas de con sta ter cet te fréqu en ce ; il fa ut en déco u vrir 
la ra i son (lévIStrauSS1958: 47).
Ako su mu so ci o lo zi po klo ni li oso bi tu pa žnju, to je, za i sta, sa mo za to što se 
či ni lo da od nos iz me đu uja ka i ne ća ka sa či nja va pred met va žnog raz vo ja u 
ve li kom bro ju pri mi tiv nih druš ta va. Ali, ni je do volj no kon sta ti ra ti tu uče sta lost, 
tre ba ot kri ti nje zin raz log (levIStroS 1977: 50).
(13) Ce pen dant, on po ur ra it se de man der si cet te défi ni tion est complète. En 
ef fet, les fa its qui no us en ont fo ur ni la ba se sont to us des ma niè res de fa i re ; 
ils sont d’or dre physi o lo gi que. Or il y a aus si des ma niè res d’être col lec ti ves, 
c’est-à-di re des fa its so ci a ux d’or dre ana to mi que ou morp ho lo gi que. La so ci o-
lo gie ne pe ut se désintéres ser de ce qui con cer ne le sub strat de la vie col lec ti ve 
(durkheIM 196716: 43).
Me đu tim, mo glo bi se po sta vi ti pi ta nje da li je ova defi ni ci ja kom plet na. U 
stva ri, sve či nje ni ce ko je su nam pru ži le osno vu za nju je su na či ni de la nja, 
one su fi zi o loš ke pri ro de. Ali, ta ko đe ima ko lek tiv nih na či na po sto ja nja tj. 
druš tve nih či nje ni ca ana tom ske ili mor fo loš ke pri ri o de. So ci o lo gi ja ne mo že 
da se ne in te re su je za ono što se od no si na pod lo gu ko lek tiv nog ži vo ta (dIrkeM 
1963: 28).

На ме сту дру гог чла на ко ре ла тив них кон це сив них струк ту ра овог ти па, 
осим по ме ну тих ве зни ка, у на шем кор пу су сре ћу се и си но ним ни адвер би 
(из ни јан си ра ног зна че ња) ce pen dant, to u te fo is, po ur tant, те адвер би јал ни из-
раз en fa it. Но, за раз ли ку од cer tes, ко ји има ста тус гра ма ти ка ли зо ва ног 
кон це сив ног адвер ба (да нас се углав ном ја вља у оба ве зној ко ре ла ци ји са 
ma is, ce pen dant, or, to u te fo is) и чи је су дру ге вред но сти ар ха ич не, en ef fet је 
по ли функ ци о нал ни адвер би јал ни из раз с број ним ди ја ло шким и мо но ло-
шким вред но сти ма. Кон тра стив ном ана ли зом код срп ских функ ци о нал них 
екви ва ле на та уо че не су асер тив на, екс пли ка тив на и кон це сив на ин тер пре-
та ци ја, и то уко ли ко се у де сном кон тек сту на ла зи не ки од адвер са тив них 
ве зни ка, од но сно при ло га по пут али, но, ме ђу тим. Та ко ђе, по ка за но је да су 
про по зи ци је ко је они уво де ло гич ки су прот ста вље не, док мар кер са мо до-
дат но на гла ша ва тај од нос. Уо ста лом, јед на од кључ них функ ци ја мар ке ра 
дис кур са је сте да усме ри и олак ша ин тер пре та ци ју ло гич ког ме ђу од но са 
ис ка за ко је по ве зу је. Као пе ри фер на је ди ни ца, не ути че на уну тар ре че нич но 
је дин ство, већ се ње гов су штин ски до при нос очи ту је на рав ни ло гич ке и 
фор мал не ор га ни за ци је дис кур са (nIGoevIć 2011a: 122; БлАГОјЕвИћ – вуКИћ 
2012: 479).
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4. effectivementИсРПсКИфуНКцИОНАлНИЕКвИвАлЕНТИ
4.1.фОРМАлНЕ,сИНТАКсИчКЕИсЕМАНТИчКОПРАГМАТИчКЕОдлИКЕ.За раз ли ку 

од en ef fet и en fa it ко ји, као дво чла ни из ра зи, не ма ју за себ не де фи ни ци је у 
реч ни ци ма оп штег ти па, адверб ef fec ti ve ment углав ном је де фи ни сан у окви-
ру по себ не од ред ни це или се на ла зи у скло пу де фи ни ци је од го ва ра ју ћег 
при де ва ef fec tif, ve. Реч ни ци фран цу ског је зи ка обич но иден ти фи ку ју две 
при мар не вред но сти: пр ву, у ко јој има уло гу ре че нич ног адвер ба, у зна че њу 
réel le ment/vra i ment (‘ствар но’) и дру гу, асер тив ну, чи ме по твр ђу је или ис ти че 
исти ни тост оно га што је ре че но или ће тек би ти (TLF). У том слу ча ју, те жи 
да за у зме по чет ну, па рен те тич ку по зи ци ју у ре че ни ци, што га чи ни кон ку-
рент ним из ра зу en ef fet (ForSGren 2009: 53). По пут свог (де ли мич ног) си но ни-
ма, ef fec ti ve ment се ја вља са мо стал но у ди ја ло шким се квен ца ма, али у на шем 
ис тра жи ва њу због при ро де ана ли зи ра ног кор пу са оче ки ва но ни су при сут ни 
та кви при ме ри. У ди ја ло зи ма ef fec ti ve ment сиг на ли зи ра од го вор на ре пли ку 
са го вор ни ка, те је оба ве зно ана фо рич ки. С дру ге стра не, у мо но ло шким се-
квен ца ма, ис ти чу се ње го ва ја сна ар гу мен та тив на функ ци ја, као и ка та фо рич-
ка вред ност, има ју ћи у ви ду да по ред по твр ђи ва ња са др жа ја прет ход не тврд ње, 
исту до дат но пот кре пљу је но вим ин фор ма ци ја ма (roSSarI2008: 371, 375).

Иа ко се у ве ћи ни реч ни ка и ра до ва en ef fet и ef fec ti ve ment ту ма че као 
си но ни ми због за јед нич ке асер тив не вред но сти, би ло је до ста по ку ша ја њи-
хо вог раз гра ни че ња. На при мер, у јед ној од пр вих ана ли за Н. Дан жу-Фло  
под вла чи да је en ef fet не у трал ни ји од ef fec ti ve ment, ко јим се укљу чу је и 
су бјек тив ни став го вор ни ка, но ова раз ли ка у се ман тич ким струк ту ра ма 
очи ту је се са мо у ди ја ло шким се квен ца ма (danjouFlaux 1980: 126). По ре-
ђе ње мар ке ра en ef fet/en  efec to и ef fec ti ve ment/efec ti va men te у фран цу ском и 
шпан ском от кри ва не што ве ћи број спе ци фич них зна че ња пр вог па ра, ко ји 
по ред афир ма тив не, има и (хе те ро)пре фор му ла тив ну вред ност (GarcIaneGornI
–SauerWeInSPInola2015: 75–76). Та ко ђе, пре ма овим ау тор ка ма, адвер би јал-
ни пар ef fec ti ve ment/efec ti va men te од ли ку је ва жна ди стинк тив на вред ност. 
На и ме, ове лек се ме че сто се ко ри сте при ли ком уво ђе ња хи по те тич ких, не-
по твр ђе них ис ка за, ко ји зах те ва ју до дат но раз ма тра ње, при че му се го вор ник 
не мо ра ну жно сло жи ти са са др жа јем по ла зног ис ка за Е1, што ни је слу чај с 
па ром en ef fet – en efec to (2015: 75, 79). 

4.2.ЕКвИвАлЕНТИусРПсКОМјЕЗИКу. Ана ли зом кор пу са из дру штве них 
на у ка иден ти фи ко ван је ве о ма ма ли број слу ча је ва упо тре бе ef fec ti ve ment 
– све га 15. У свим при ме ри ма, ова лек се ма по на ша се као кла сич ни ре че нич-
ни при лог, без ко нек тор ске функ ци је. Сход но то ме, ни је дан уо че ни при мер 
не на ла зи се у ини ци јал ној по зи ци ји, већ ис кљу чи во у ме ди јал ној или, евен-
ту ал но, фи нал ној. Зна чај но је ис та ћи да не ма ни при ме ра па рен те тич ке упо-
тре бе, те ни су за до во ље ни нео п ход ни пред у сло ви за ње го ву гра ма ти ка ли-
за ци ју и сти ца ње ста ту са над ре че нич ног мар ке ра. До дат но, уко ли ко се овај 
адверб на ла зи на са мом кра ју ре че ни це у ори ги нал ном тек сту, у срп ском се 
пре во ду ње гов екви ва лент обич но по ме ра уле во (14).

Ме ђу пре вод ним ва ри јан та ма у екс цер пи ра ном кор пу су уо че не су пар ти-
ку ле за и ста (6 при ме ра), ствар но (5 при ме ра), до и ста (3 при ме ра), те уи сти ну 
(1 при мер), прет ход но иден ти фи ко ва не као екви ва лент не мар ке ру en ef fet.

АН ЂЕ ЛА ВА СИ ЉЕ ВИЋ



(14) Les procédés em ployés po ur les se co u rir, qu el le qu ’en so it la gros siè reté, ne 
pe u vent paraître va ins pu i sque to ut se pas se com me s’ils agis sa i ent ef fec ti ve ment 
(durkheIM 19685: 333).
Bez ob zi ra ko li ko bi li ne zgrap ni, po stup ci ko ji ma se pri bje ga va da bi se bo go vi ma 
pri te klo u po moć ne mo gu se či ni ti uza lud ni ma, jer sve se do i ma kao da za i sta dje luju 
(durkheIM 2008: 377).
(15) To u te fo is, une ca ste de po ti ers fa bri que ef fec ti ve ment des pots, une ca ste de 
blan chis se urs la ve réel le ment le lin ge, une ca ste de bar bi ers ra se po ur de bon, tan dis 
que les po u vo irs ma gi qu es des gro u pes totémi qu es au stra li ens rel èvent de l’or dre 
ima gi na i re […] (lévIStrauSS 1962: 162).
Ipak, ka sta grn ča ra do i sta iz ra đu je ze mlja ne su do ve, ka sta pe ra ča stvar no pe re ru-
blje, ka sta ber be ra istin ski bri je, dok ma gij ska moć au stra lij skih to tem skih gru pa 
pred sta vlja neš to ima gi nar no; […] (levIStroS 19872: 162). 

У ода бра ним со ци о ло шким и ан тро по ло шким де ли ма ни су про на ђе ни 
при ме ри над ре че нич не упо тре бе у ко ји ма би овај адверб сте као ста тус асер-
тив ног дис курс ног мар ке ра, ка кав има en ef fet у при ме ри ма (1–7). Чи ње ни ца 
да у екс цер пи ра ној гра ђи не ма при ме ра над ре че нич не упо тре бе ef fec ti ve ment 
на во ди на про ви зо ран за кљу чак да се у тек сто ви ма из обла сти дру штве них 
на у ка он углав ном ко ри сти као ре че нич ни адверб, при че му мо ди фи ку је 
са мо гла гол уз ко ји сто ји.

5. enfaitИсРПсКИфуНКцИОНАлНИЕКвИвАлЕНТИ
5.1.фОРМАлНЕ,сИНТАКсИчКЕИсЕМАНТИчКОПРАГМАТИчКЕОдлИКЕ. En fa it 

је је дан од три об лич ки и зна чењ ски срод на фран цу ска мар ке ра, чи је су са-
став не ком по нен те пред лог (à, de, en) и име ни ца fa it, на ста ла пра вил ном 
фо но ло шком ево лу ци јом пар ти ци па пер фек та гла го ла faciō, fa ce re, fēcī, fac tum 
(PoPovIć 2014: 44). Au fa it, de fa it и en fa it про шли су кроз сло же не раз вој не 
про це се на рав ни зна че ња. Нај пре су по ста ли лек си ка ли зо ва не пред ло шке 
син таг ме, по том гра ма ти ка ли зо ва ни ре че нич ни при ло зи (адвер би јал ни из-
ра зи), да би на по слет ку на праг ма тич ком ни воу сте кли ста тус над ре че нич-
них ко нек то ра/дис курс них мар ке ра (d’hondt 2014: 258–260).

У реч ни ци ма се они углав ном на ла зе у скло пу де фи ни ци је од ред ни це 
fa it, ко ју од ли ку је бо га та по ли се ман тич ка струк ту ра. Та ко, реч ник Le Ro bert 
(LR) у елек трон ској вер зи ји3 бе ле жи че ти ри де фи ни ци је: 1) „Ce qui est ar rivé, 
ce qui a eu li eu” (‘оно што се де си ло, оно што се од и гра ло’), упу ћу ју ћи на лек-
се ме af fa i re и événe ment као си но ни ме овог зна че ња; 2) „Ce qui exi ste réel le ment 
(op posé à l’idée, au rêve, etc.)” (‘оно што ствар но по сто ји, су прот но иде ји, сну 
итд.’); 3) „Ce qui est con staté par l’ob ser va tion” (‘оно што се мо же кон ста то ва ти 
по сма тра њем’); 4) „Cas, su jet par ti cu li er dont il est qu e sti on” (‘слу чај, по себ на 
те ма о ко јој је реч’). У окви ру де фи ни ци је дру гог под зна че ња увр ште ни су 
адвер би јал ни из ра зи de fa it и en fa it, цир ку лар но де фи ни са ни пу тем си но-
ни ма – из ра за en réalité, од но сно при ло га ef fec ti ve ment и réel le ment. С дру ге 
стра не, au fa it се на ла зи у скло пу че твр тог под зна че ња, са на по ме ном да, уко-
ли ко се ја ви у по чет ној ре че нич ној по зи ци ји, до би ја зна че ње бли ско из ра зу 

3 <https://dic ti on na i re.le ro bert.co m/de fi ni tion/fa it>, стра ни ци при сту пље но 15. ју на 2020. 
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à pro pos. Смер ни це овог ти па од ве ли ког су зна ча ја за ко ри сни ке реч ни ка 
ра ди ја сни јег раз гра ни че ња из ме ђу ен до фра стич них и ег зо фра стич них упо-
тре ба, те че стих ко ло ка ци ја al ler au fa it (al ler à l’es sen tiel), être au fa it de (être 
au co u rant de) и слич но. 

Ме ђу тим, раз ли чи те ана ли зе об ли ка en fa it, au fa it и de fa it, ка ко у окви ру 
фран цу ског, та ко и кон тра стив не у од но су на екви ва лен те у дру гим је зи ци ма, 
по ка зу ју да они има ју знат но сло же ни ји си стем се ман тич ко-праг ма тич ких 
ин струк ци ја, бу ду ћи да ни су увек ме ђу соб но за мен љи ви (deFouret al. 2010; 
d’hondt 2014; laMIroy–vanderbauWhede 2016). 

У по гле ду фре квент но сти у са вре ме ном фран цу ском, en fa it је из ра зи то 
за сту пљен у свим функ ци о нал ним сти ло ви ма. Ње го ва пред ло шка ком по-
нен та (en) при сут на је у са ста ву дру гих адвер би јал них из ра за по пут en ef fet, 
en to ut cas, en réalité, en som me, en résumé итд. (d’hondt2014: 239). Иа ко је 
en fa it ре ла тив но ка сно праг ма ти ка ли зо ван (то ком дру ге по ло ви не XIX ве ка), 
вре ме ном је сте као нај ви ше се ман тич ко-праг ма тич ких ин струк ци ја. Ње го ва 
уче ста лост ути ца ла је на раз вој но вих ни јан си зна че ња, за раз ли ку од за ста-
ре лих из ра за de fa it и au fa it (deFouret al. 2010: 456; d’hondt 2014: 259). Та ква 
ево лу ци ја по сле ди ца је и се ман ти зма пред ло га en. На и ме, au fa it и de fa it 
има ју из ра зи то ана фо рич ки ка рак тер, ода кле по ти че и њи хо ва екс пли ка тив-
на вред ност. Пред лог de у свом основ ном зна че њу (‘од’) упу ћу је на по ре кло 
не че га, док пред лог à у ком би на ци ји с од ре ђе ним чла ном le тво ри об лик 
са же тог чла на au, те ука зу је на ре фе рент при су тан у ле вом кон тек сту или, 
евен ту ал но, у ван је зич кој ствар но сти, у скла ду с ге не рич ким вред но сти ма 
од ре ђе ног чла на (d’hondt 2014: 244). Сход но то ме, ове мар ке ре од ли ку је 
те мат ски ка рак тер, има ју ћи у ви ду да се оба ве зно на до ве зу ју на еле мен те из 
бли жег или да љег кон тек ста. 

Су прот но ре тро ак тив ној ори јен та ци ји au fa it и de fa it, en fa it има и ка та-
фо рич ку и ана фо рич ку вред ност, те мо же сиг на ли зи ра ти пр во уво ђе ње од ре-
ђе не тврд ње (ForSGren2009: 53). Ње го во при мар но зна че ње је адвер са тив но 
(си но ним но са en réalité), а но ви је ана ли зе ука зу ју и на мо гућ ност пре фор-
му ла тив не ин тер пре та ци је. У том слу ча ју, овај мар кер на ла зи се у окви ру 
про по зи ци је ко јом се го вор ник дис тан ци ра од са др жа ја по ла зног ис ка за, и то 
уво ђе њем но ве де фи ни ци је, до дат ног по ја шње ња или ис прав ке прет ход но 
ре че ног (roulet1987: 123; deFouret al. 2010: 248).

У го вор ном је зи ку ис ти че се ње го ва ва жна ин тер ак тив на уло га у одр жа-
ва њу ко му ни ка ци је, бу ду ћи да по пу ња ва пра зни не про у зро ко ва не окле ва њем 
или не си гур но шћу го вор ни ка (bluMenthal 1996: 266). У по је ди ним слу ча-
је ви ма зна че ње му је у пот пу но сти нео д ре ђе но, јер је сте као ста тус јед не од 
нај фре квент ни јих по шта па ли ца у раз го вор ном функ ци о нал ном сти лу фран-
цу ског је зи ка (d’hondt2014: 249). 

Упо ре див раз вој ни ток у по гле ду гра ма ти ка ли за ци је и праг ма ти ка ли за-
ци је зна че ња уо ча ва се и код ње го вог си но ни ма en réalité, чи ји је за јед нич ки 
срп ски екви ва лент у ства ри. За раз ли ку од ва ри јан те dans la réalité (‘у ствар-
но сти’), овај из раз по стао је ап стракт на спа ци јал на при ло шка од ред ба, а по том 
и над ре че нич ни ко нек тор. Пре ма М. Ша ро лу и П. Пје тран дреи, од су ство де-
тер ми на то ра (la) у ње го вој струк ту ри омо гу ћи ло је раз вој ши ро ког спек тра 
ап стракт них зна че ња (у пр вом ре ду адвер са тив ног и пре фор му ла тив ног). 
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До дат но, пред лог en има знат но не у трал ни ји се ман тич ки са др жај од dans, 
чи ја је при мар на уло га ло ка ли за тор ска. Ка ко ана ли зе ових ау то ра по ка зу ју, 
у ег зо фра стич ним упо тре ба ма en réalité је, по узо ру на си но ним en fa it, сте као 
пра ву ко нек тор ску функ ци ју, те је број по тен ци јал них се ман тич ких ре а ли-
за ци ја мно го ве ћи не го код ва ри јан ти ко је са др же дру ги пред лог и/или де-
тер ми на тор, по пут au fa it, de fa it, dans les fa its, dans la réalité и др. (charolleS
–PIetrandrea2012: 125, 139). 

5.2.сРПсКИфуНКцИОНАлНИЕКвИвАлЕНТИ. На осно ву ана ли зе 91 упа ре ног 
при ме ра из ода бра них со ци о ло шких, ан тро по ло шких и ет но ло шких сту ди ја, 
утвр ђе но је да је нај че шћи срп ски екви ва лент овог мар ке ра у ства ри, и то у 
не што ви ше од по ло ви не екс цер пи ра них при ме ра (50,5%).

Та бе ла 2. Срп ски екви ва лен ти мар ке ра en fa it

Срп ски екви ва лен ти (91 при мер) Уче ста лост у ана ли зи ра ном кор пу су
У ства ри (46) 50,5%
За пра во (15) 16,5%
На и ме (9) 9,9%
За и ста (8) 8,8%
Ствар но (4) 4,4%
До и ста (2) 2,2%
Без пре во да (2) 2,2%
У су шти ни (2) 2,2%
Зби ља (1) 1,1%
Исти ну го во ре ћи (1) 1,1%
Уи сти ну (1) 1,1%

У екс цер пи ра ној гра ђи en fa it је при су тан ка ко у при ло шкој (ме ди јал на 
по зи ци ја), та ко и праг ма тич кој ко нек тив ној функ ци ји (ини ци јал на по зи ци ја), 
сиг на ли зи ра ју ћи уда ља ва ње од са др жа ја прет ход ног ис ка за ко ји је у су прот-
но сти са ствар ним, чи ње нич ним ста њем (16):

(16) Eh bien, c’est le pa ra dis : on est au-delà du Ju ge ment der ni er, dans l’im mor ta lité 
– le to ut est d’y sur vi vre. Car là prend fin l’i ro nie, le défi, l’an ti ci pa tion, le maléfi ce, 
aus si ine xo ra ble ment que l’espéran ce aux por tes de l’en fer. En fa it, c’est là que com-
men ce l’en fer, ce lui de la réali sa tion in con di ti on nel le de to u tes les idées, l’en fer du 
réel (baudrIllard 1995: 147).
To je valj da raj: na la zi mo se iz van do ma ša ja Straš nog su da, u be smrt no sti – sad sa mo 
tu tre ba i op sta ti. Jer tu ne mi nov no pre sta ju iro ni ja, iza zov, an ti ci pa ci ja, zla kob kao 
što pred vra ti ma pa kla pre sta je sva ka na da. U stva ri, upra vo tu po či nje pa kao, pa kao 
bez u slov nog ostva re nja svih ide ja, pa kao re al nog (Srp Kor 2013).

 Ме ђу дру гим пре вод ним ва ри јан та ма, сре ћу се при лог/реч ца ствар но 
(ти пич на за ме ди јал не и фи нал не при ло шке упо тре бе en fa it), пар ти ку ле 
до и ста, за и ста, зби ља, за пра во, уи сти ну, те из раз исти ну го во ре ћи. Ве ћи ну 
ових об ли ка РСЈ де фи ни ше као си но ним не са у ства ри (2007: 1245). До дат-
но, ана ли за кор пу са отва ра мо гућ ност упо тре бе пре фор му ла тив ног на и ме, 
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нај че шћег пре вод ног екви ва лен та en ef fet, што ука зу је на то да су ови мар ке-
ри у од ре ђе ним слу ча је ви ма за мен љи ви. Ме ђу тим, en ef fet пр вен стве но има 
вред ност по твр ђи ва ња прет ход ног ис ка за, без про ме не ње го ве ар гу мен та-
тив не ори јен та ци је, док en fa it од ли ку је адвер са тив на вред ност, што га чи ни 
кон ку рент ним ве зни ци ма и адвер би ма слич них се ман тич ко-праг ма тич ких 
ин струк ци ја, по пут ma is, po ur tant, ce pen dant, to u te fo is, to ut de même, or или 
néan mo ins (‘ме ђу тим, ипак, на про тив’). 

Иа ко се en fa it сре ће у свим по зи ци ја ма, праг ма тич ку функ ци ју дис кур-
сног мар ке ра пр вен стве но до би ја у ини ци јал ној и па рен те тич кој ре че нич ној 
по зи ци ји, где има и нај ве ћи над ре че нич ни до сег.

(17) Cet te con cep tion no us paraît être ri go u re u se ment fid èle à la pensée de  Ma uss. 
En fa it, ce n’est pas au tre cho se que la con cep tion de Ma uss tra du i te, de son ex pres si on 
ori gi na le en ter mes de lo gi que des clas ses, dans ce ux d’u ne lo gi que symbo li que qui 
résu me les lo is les plus généra les du lan ga ge (lévIStrauSS 19684: 43).
Či ni nаm se da је ova kon cep ci ja pot pu no ver na Mo so voj mi sli. U stva ri, to i ni je niš ta 
dru go do Mo so va kon cep ci ja, pre ve de na sa svog ori gi nal nog iz ra za, po mo ću lo gi ke 
kla sa, na sim bo lič ku lo gi ku ko ja sa ži ma naj opšti je za ko ne je zi ka (levIStroS 1982: 57).

При мер (17) илу стру је екс пли ка тив ну вред ност мар ке ра en fa it, бу ду ћи 
да се ис ка зом ко ји уво ди прет ход на тврд ња до дат но пот кре пљу је. Слич но се 
уо ча ва и у при ме ри ма (18–19), где екви ва лен ти у ства ри и на и ме на ја вљу ју 
де таљ ни је об ја шње ње сла бо ис тра же них фе но ме на ве за них за за јед ни цу 
уро ђе нич ких дру шта ва. На па ра ле ли зам из ме ђу об ли ка у ства ри и на и ме 
упу ћу је и М. Вел чић, ко ја ове је ди ни це ана ли зи ра као гра ма ти ка ли зо ва не 
екс пли ка тив не ко нек то ре ко ји ма го вор ник афир ми ше исти ни тост прет ход-
ног са др жа ја (1987: 78).

(18) Su i vant qu ’on ima gi ne ra que ce sont les ancêtres du ma ri ou les ancêtres de la 
fem me qui su i vent ain si le je u ne ména ge en épi ant les oc ca si ons de se réin car ner, 
le to tem de l’en fant se ra ou ce lui de son père ou ce lui de sa mère. En fa it, c’est bien 
ain si que les Gna nji et les Um ba ia, d’u ne part, les Ura bun na, de l’a u tre, ex pli qu ent 
le urs systèmes de fi li a tion (durkheIM 19685: 183).
Ovi sno o to me ho će li se za mi sli ti da pre ci mu ža ili pak že ne pra te mla di par vre-
ba ju ći pri li ku da se re in kar ni ra ju, dje te tov će to tem bi ti ili očev ili maj čin. Na i me, 
upra vo ta ko Gnan dži i Um ba je, s jed ne stra ne, i Ura bu ne s dru ge, ob jaš nja va ju 
svo je su sta ve odre đi va nja pod ri je tla (durkheIM 2008: 127).
(19) Ce se ra it donc une vue su per fi ci el le que de les op po ser sim ple ment so us le 
rap port de l’e xo ga mie et de l’en do ga mie. En fa it, ca stes pro fes si on nel les et gro u pe-
ments totémi qu es sont éga le ment « exo-pra ti qu es », les pre miè res sur le plan des 
échan ges de bi ens et de ser vi ces, les se conds sur ce lui des échan ges ma tri mo ni a ux 
(lévIStrauSS 1962: 162–163).
Pre ma to me, po vrš no bi smo ra su đi va li kad bi smo ih pro sto su prot sta vi li po la ze ći 
od nji ho ve eg zo ga mi je i en do ga mi je. U stva ri, pre ma pro fe si ji stvo re ne ka ste i to-
tem ske gru pe pod jed na ko su „eg zo-prak tič ne”, pr ve na pla nu raz me ne do ba ra i 
uslu ga, a dru ge na pla nu raz me ne že na (Srp Kor2013).

Над ре че нич ни до сег овог мар ке ра ва ри ра од по ве зи ва ња су сед них ре-
че ни ца и па ра гра фа, до слу ча је ва упу ћи ва ња на знат но уда ље ни ја по гла вља. 
Та ко се у при ме ру (20) по сред ством на по ме не у фу сно ти чи та лац упу ћу је на 
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фе но мен опи сан у јед ном од по чет них по гла вља пр вог де ла да те ет но ло шке 
сту ди је:

(20) En fa it et com me on l’a vu dans un au tre cha pi tre*, to ut se pas se d’un cer tain 
po int de vue chez ces Aran da com me si, avant de naître, cha que in di vi du ti ra it au 
sort l’ancêtre anonyme dont il se ra la réin car na tion.
** Cf. plus ha ut, p. 108 (lévIStrauSS 1962: 315).
U stva ri, kao što smo vi de li u jed noj dru goj gla vi*, u tih Aran da sve se, u iz ve snom 
smi slu, do ga đa ta ko kao da po je di nac, pre ne go što se ro di, koc kom iz vla či bez i me nog 
pre tka ko ji će se u nje mu po no vo ova plo ti ti. 
* Is por. s pret hod nim tek stom str. 127 (levIStroS 19872: 303–304).

На по слет ку, но ви ја ис тра жи ва ња ука зу ју на раз вој ади тив ног зна че ња 
мар ке ра en fa it у ини ци јал ној по зи ци ји, при че му се њи ме уво ди до дат но 
об ја шње ње ко је ни је у су прот но сти с прет ход ном фор му ла ци јом (deFour et 
al. 2014: 438, 461). Ка ко број ни ау то ри ис ти чу, про цес раз во ја но вих праг ма-
тич ких функ ци ја да тог мар ке ра и да ље је у то ку. Ме ђу тим, чи ни се да је у 
од но су на фор мал не и зна чењ ске срод ни ке au fa it, de fa it или dans les fa its 
од нео ко нач ну по бе ду, ка ко у по гле ду бо гат ства се ман тич ког са др жа ја, праг-
ма тич ких вред но сти, та ко и на пла ну уче ста ло сти у свим ти по ви ма тек сто ва 
пи са ног и го вор ног је зи ка. 

6.ЗАКључНАРАЗМАТРАњА.Иа ко је на ше ис тра жи ва ње за сно ва но на ве о ма 
огра ни че ном узор ку при ме ра упо тре бе дис курс них мар ке ра en ef fet, ef fec ti
ve ment, en fa it и од го ва ра ју ћих срп ских функ ци о нал них екви ва ле на та, ана-
ли за је ука за ла на ши рок из бор пре вод них ре ше ња, као и на зна ча јан сте пен 
по ду дар но сти њи хо вих се ман тич ко-праг ма тич ких струк ту ра. Гра ђа по ка-
зу је да је у тек сто ви ма на уч ног функ ци о нал ног сти ла дру штве них на у ка мар-
кер en ef fet ве о ма за сту пљен, те да има асер тив но и пре фор му ла тив но зна че-
ње, уво де ћи ис каз ко јим се прет ход ни са др жај по твр ђу је и до дат но об ја шња ва, 
без про ме не ар гу мен та тив не ори јен та ци је се квен це у чи јем је са ста ву. Док 
по ме ну ти мар кер у раз го вор ном је зи ку ни је при су тан у зна чај ни јој ме ри, en 
fa it ка рак те ри ше ви со ка фре квент ност у свим функ ци о нал ним сти ло ви ма и 
је зич ким ре ги стри ма. И по ред слич них се ман тич ких осо бе но сти, по ка за но 
је да ef fec ti ve ment у со ци о ло шким и ан тро по ло шким сту ди ја ма за др жа ва при-
ло шку функ ци ју без над ре че нич ног до се га, те не сти че ни праг ма тич ку 
уло гу дис курс ног мар ке ра. Мо же се прет по ста ви ти да је је дан од узро ка ове 
чи ње ни це од су ство пред ло га en у ње го вој струк ту ри. Ка ко по ка зу ју по је ди-
на ис тра жи ва ња, en из ра зи ма у чи јем је са ста ву да је ка дра тив ну функ ци ју, 
што их чи ни дис курс ним ор га ни за то ри ма par ex cel len ce (roSSarI et al. 2018). 
На кон тра стив ном пла ну та кву прет по став ку до дат но би тре ба ло ис пи та ти 
на обим ни јем узор ку гра ђе.

Ана ли зом је по ка за но да ови мар ке ри и срп ски екви ва лен ти има ју ве ли-
ке по ду дар но сти на син так сич ком ни воу, по ред оних се ман тич ко-праг ма-
тич ке при ро де. У по гле ду ре че нич не по зи ци је, ана ли зи ра не је ди ни це у оба 
је зи ка функ ци ју дис курс ног мар ке ра про то ти пич но сти чу у ини ци јал ној и 
па рен те тич кој по зи ци ји, у ко јој је сте пен гра ма ти ка ли за ци је и праг ма ти ка-
ли за ци је зна че ња ујед но и нај ве ћи. Ка да је реч о упо тре ба ма у ме ди јал ној и 
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фи нал ној по зи ци ји, у њи ма за др жа ва ју при ло шку функ ци ју, с тим да их од-
ли ку је ви со ка мо бил ност, од но сно син так сич ка не за ви сност од оста лих ре че-
нич них чла но ва. Пре глед екс цер пи ра ног кор пу са та ко ђе по твр ђу је и зна чај-
ну по ли функ ци о нал ност. При кон тра стив ним ис тра жи ва њи ма и, на ро чи то, 
при ли ком пре во ђе ња, ва жно је уо ча ва ње спе ци фич них се ман тич ких ре а ли-
за ци ја, бу ду ћи да го то во ни ка да не до ла зи до пот пу ног зна чењ ског пре кла-
па ња екви ва ле на та у раз ли чи тим је зи ци ма, чак ни код фор мал но срод них 
лек се ма и из ра за (уп. фр. en ef fet и шп. en efec to). При ме ра ра ди, en ef fet и 
ef fec ti ve ment има ју за јед нич ке срп ске екви ва лен те у ви ду лек се ма за и ста, 
ствар но, до и ста или уи сти ну, док је упо тре ба пар ти ку ле на и ме уо че на само 
при ли ком пре во ђе ња мар ке ра en ef fet. Ову чи ње ни цу усло вља ва ње го ва ре-
тро ак тив на вред ност, од сут на у се ман тич ко-праг ма тич ким ин струк ци ја ма 
адвер ба ef fec ti ve ment. На по слет ку, по твр ђе на је ја сна по ду дар ност у струк-
ту ра ма мар ке ра en fa it и у ства ри, код ко јих се од ви ја ју па ра лел ни про це си 
раз во ја се ман тич ког кон ти ну у ма, што зах те ва да ље пра ће ње њи хо ве ево лу-
ци је, ка ко у пи са ном, та ко и у го вор ном је зи ку. 

Кон тра стив на ис тра жи ва ња дис курс них мар ке ра мо гу на ћи да љу при-
ме ну на по љу тран сла то ло ги је, лек си ко гра фи је, те ди дак ти ке стра них је зи ка. 
Има ју ћи у ви ду да реч ни ци, на ро чи то дво је зич ни, че сто пред ла жу са мо њи-
хо ве цир ку лар не де фи ни ци је пу тем си но ни ма, или их уоп ште не укљу чу ју 
као за себ не од ред ни це, ана ли зе овог ти па мо гу до при не ти по бољ ша њу на-
чи на њи хо вог пре во ђе ња. Ука зи ва њем на слич но сти и раз ли ке у зна чењ ским 
ком по нен та ма, по на ша њу на син так сич ком ни воу, те упо треб ним вред но сти-
ма, пру жа се и ши ри из бор пре вод них ре ше ња у за ви сно сти од је зич ког ре ги-
стра и функ ци о нал но стил ских од ли ка тек ста ко је до бар пре во ди лац увек 
мо ра има ти на уму. До дат но, као ва жно пи та ње на ме ће се и по тре ба за ујед-
на ча ва њем њи хо вог ме та лек си ко граф ског опи са, а по се бан про блем пред-
ста вља укљу чи ва ње сло же них мар ке ра дис кур са у оп шту реч нич ку ма кро-
струк ту ру и ми кро струк ту ру. Ко нач но, без об зи ра на спе ци фич ну на уч ну 
ди сци пли ну, ака дем ски стил од ли ку ју са же тост, мно штво сло же них ло гич-
ких од но са на ре че нич ном и над ре че нич ном ни воу, те при су ство број них 
је ди ни ца ко је до при но се ја ча њу ко хе зи је и ко хе рен ци је тек ста/дис кур са у 
це ли ни, што је ово ис тра жи ва ње по твр ди ло. Сход но то ме, раз ли чи ти опи си 
функ ци о ни са ња дис курс них мар ке ра, као не за о би ла зних еле ме на та у про-
це су раз во ја праг ма тич ке дис кур зив не ком пе тен ци је, мо гу на ћи да љу при-
ме ну и у окви ру ди дак ти ке на ста ве фран цу ског, од но сно срп ског као стра ног 
је зи ка и је зи ка стру ке. 
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An đe la Va si lje vić

DI SCO UR SE MAR KERS EN EF FET, EF FEC TI VE MENT, EN FA IT  
AND THE IR SER BIAN FUN CTI O NAL EQU I VA LENTS

S u m  m a r y

Due to the ir pro ce du ral cha rac ter, di sco ur se mar kers are used to di rect the re a der’s in ter pre-
ta tion of the lo gi cal re la ti ons from sen ten ce to sen ten ce, thus fa ci li ta ting the re cep tion of the text and 
con tri bu ting to a bet ter or ga ni za tion of its mic ro and mac ro struc tu re. Re gar dless of the spe ci fic 
sci en ti fic sub-di sci pli ne, aca de mic style is cha rac te ri zed by its con den sed style, the ric hness of com-
plex lo gi cal re la ti ons on sen ten ce and su per-sen ten ce le vel, as well as by va ri o us units stren gthe ning 
co he ren ce and co he sion on dif fe rent tex tu al le vels. Be a ring that in mind, this pa per pro vi des in sight 
in to dif fe rent pro per ti es of the French di sco ur se mar kers en ef fet, ef fec ti ve ment, en fa it and the ir 
Ser bian equ i va lents in so ci o lo gi cal, an thro po lo gi cal, and et hno lo gi cal di sco ur se. The analysis of 
exam ples ex trac ted from se lec ted works of se ve ral well-known French aut hors (E. Durk he im, C. 
Lévi-Stra uss, P. Bo ur di eu, J. Ba u dril lard) is car ried out using con tra sti ve, qu a li ta ti ve and qu an ti ta ti ve 
met hods, in or der to esta blish so me of the se man tic, syntac tic and prag ma tic fe a tu res of each of the se 
mar kers. Be si des the sta ti sti cal analysis of the ir re spec ti ve fre qu en ci es, each oc cur ren ce of each of the 
mar kers is matched to its Ser bian tran sla tion equ i va lent. The aim of such matching is to de ter mi ne 
dif fe rent tran sla tion pos si bi li ti es in to Ser bian and to iden tify si mi la ri ti es and po ten tial dif fe ren ces 
of the ir prag ma tic va lu es. Furt her mo re, we aim to esta blish, for each mar ker, its po si tion(s) in the 
text and in the re spec ti ve sen ten ce, the pos si bi lity of co or di na tion with ot her mar kers, the de gree of 
gram ma ti ca li sa tion as well as its transphra stic sco pe. Our ob jec ti ve is thus to show that the se mar kers 
are cha rac te ri zed by the ir highly con tex tu al se man tic de pen den ce in both lan gu a ges. 

Уни вер зи тет у Бе о гра ду (При мље но: 28. ју ла 2020;
Фи ло ло шки фа кул тет при хва ће но: 28. ок то бра 2020)
Ка те дра за ро ма ни сти ку
(сту дент док тор ских сту ди ја)
Сту дент ски трг 3, 11 000 Бе о град, Ср би ја
an dje la.va si lje vic.ue@g mail.com
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Х Р О Н И К А

UDC 81’1:929 Radovanović M.

IN ME MO RI AM

МИ ЛО РАД РА ДО ВА НО ВИЋ
(4. IX 1947 ‒ 10. VI 2020)

Ју на ме се ца 2020. за у век нас је на пу стио Ми ло рад Радовановић, редовни 
члан Српске академије наука и уметности и професор Филозофског факул-
тета у Новом Саду, оставивши својим делом неизбрисив траг у српској и 
словенској лингвистици.

Милорад Радовановић ро ђен је 4. септембра 1947. го ди не у Бе о гра ду. 
Основ не сту ди је за вр шио је на Одсеку за јужнословенске језике Филозофског 
факултета у Новом Саду 1970, магистрирао на Филолошком факултету у 
Београду 1972. и докторирао на Филозофском факултету у Новом Саду 1976. 
го ди не, од бра нив ши те зу под на сло вом Имен ски кон ден за тор ре че нич ног 
зна че ња у срп ско хр ват ском је зи ку. Усавршавао се у Москви и Лењинграду 
(Летња школа руског језика, литературе и културе 1970) и у Сједињеним 
Америчким државама (Sum mer Lin gu i stic In sti tu te, Tam pa, Uni ver sity of So uth 
Flo ri da, 1975). Био је сти пен ди ста Лин гви стич ког дру штва Аме ри ке и Фул-
брај то вог про гра ма. 

На Катедри за српски језик и лингвистику Фи ло зоф ског фа кул те та у 
Но вом Са ду (да нас – Од сек за срп ски је зик и лин гви сти ку) за по слио се 1970, 
као асистент за Савремени српскохрватски језик. У звање доцента иза бран 
је 1977, у зва ње ванредног про фе со ра 1981, a од 1986. био је редовни професор 
за предмет Општа лингвистика. Држао је курсеве из Увода у лингвистику 
(Те ме љи је зи ка, Те ме љи на у ке о је зи ку), Опште лингвистике (Пој мов ник и 
си сте ма ти за ци је, Те о ри је, Са вре ме ни прав ци), Синтаксе и семантике, Социо-
лингвистике и Реторике са стилистиком. Био је мен тор број них ма ги стар ских 
и док тор ских ра до ва (или је уче ство вао у њи хо вој оце ни и од бра ни) – из 
сер бо кро а ти сти ке, ру си сти ке, сло ва ки сти ке, ан гли сти ке, гер ма ни сти ке, скан-
ди на ви сти ке, ет но ло ги је, син так се и се ман ти ке, те кон тра стив не, ког ни тив не, 
ге не ра тив не и оп ште лин гви сти ке. Пре да вао је као го сту ју ћи про фе сор на 
Универзитету Корнел (De part ment of Mo dern Lan gu a ges and Lin gu i stics), САД, 
школ ске 1988/89. го ди не. Био је но си лац програма за Социолингвистику на 
лингвистичком смеру интердисциплинарних постдипломских студија у Љу-
бљани (In sti tu tum Stu di o rum Hu ma ni ta tis, 1999–2004). Др жао је као гост пре-
давања на универзитетима и у другим институцијама у Сарајеву, Загребу, 
Скопљу, Подгорици, Београду, те у Орхусу, Ослу, Итаци, Колумбусу, Ма-
дриду, Нанту, Будимпешти, Бечу. За дописног члана САНУ изабран је 2003, 
а за редовног члана 2012. године.
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Био је члан Лин гви стич ког дру штва Аме ри ке (Lin gu i stic So ci ety of Ame-
ri ca) и Лин гви стич ког дру штва Евро пе (So ci e tas Lin gu i sti ca Eu ro pa ea), члан 
Комисије за социолингвистику, експерт Комисије за граматичку структуру 
и сарадник Комисије за стандардне језике Међународног комитета слависта. 
У Српској академији наука и уметности имао је низ функција: водио је Одбор 
САНУ за про у ча ва ње срп ског је зи ка у светлу савремених лингвистичких 
теорија, био члан Од бо ра СА НУ за срп ски је зик у по ре ђе њу са дру гим је зи-
ци ма, члан Из вр шног од бо ра Огран ка СА НУ у Но вом Са ду и пред сед ник 
ви ше ко ми си ја Огран ка СА НУ (за из да вач ку де лат ност, за би бли о те ку, архи-
ву и до ку мен та ци ју). У Матици српској обављао је више дужности, као њен 
стал ни члан-сарадник, члан њеног Управног одбора и Од бо ра Оде ље ња за 
књи жев ност и је зик. Де сет го ди на је био руководилац за Србију научног про-
јекта „Стандардни српски језик” и српског дела међународног научног про-
јекта „Савремене промене у словенским језицима (1945–1995)” (1993–2003). 

Дра го це но вре ме по све тио је уред нич ком ра ду. Од 1984. го ди не био је 
члан Уред ни штва Зборника Матице српске за филологију и лингвистику, 
јед но вре ме и се кре тар Уред ни штва, и сво јим по све ће ним и пре да ним ра дом 
у ве ли кој је ме ри до при но сио ква ли те ту ча со пи са. Уз то је био и члан ре дак-
 ци ја ви ше дру гих ча со пи са и еди ци ја у Ср би ји: Анали Огранка САНУ у Новом 
Саду, При ло зи про у ча ва њу је зи ка (Од сек за срп ски је зик и лин гви сти ку Фи-
ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду), Језик данас (Матица српска), Уре ђи вач-
ког од бо ра едиције Студије о Србима (Матица српска – Вукова задужбина 
– Завод за уџбенике; од 2009. у свој ству пред сед ни ка), Струч не редакција за 
лингвистику и филологију Српске енциклопедије, Уред ни штва се ри је Срп ски 
је зик у све тлу са вре ме них лин гви стич ких те о ри ја (СА НУ). Ско ро три де це-
ни је по све тио је ре дак тор ском ра ду на из да њу Целокупних дела Павла Ивића 
(Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци – Нови 
Сад, 1991–). Уред нич ке по сло ве оба вљао је и на ме ђу на род ној лин гви стичкој 
сце ни. Од оснивања часописа Lin gu i stics Ab stracts (Ba sil Blac kwell, Ox ford 
1985–) био је „con sul ting edi tor” за Југославију (и пређашње југословенске 
земље), део уред нич ког ти ма (1984–1994) углед не серије Lin gu i stic & Li te rary 
Stu di es in Ea stern Eu ro pe, ко ју је из да вао John Be nja mins (Am ster dam – Phi-
la delp hia) и ре дак тор (1993–2003) се ри је од 14 књи га о 14 сло вен ских је зи ка 
Naj now sze dzi e je języków słowi ań skich (Uni wersytet  Opol ski, Instytut Fi lo lo gii 
Pol ski ej, Opo le). 

Публиковао је у ју жно сло вен ским зе мља ма, САД-у, Холандији, Великој 
Британији, Немачкој, Француској, Шпанији, Аустрији, Русији, Пољској, 
Словачкој, на српском, енглеском, француском, руском и пољском је зи ку. 
Об ја вљи вао је по позиву у иностраним часописима – Lin gua, Mul ti lin gua, 
In ter na ti o nal Jo ur nal of the So ci o logy of Lan gu a ge, Lin gu i stics Ab stracts, Jo ur nal 
of Sla vic Lin gu i stics, Stu dia gra matyczne, Jazyko vedný ča so pis, Les temps mo der nes, 
Stu dia Ro ma ni ca et An gli ca Za gra bi en sia, Su vre me na lin gvi sti ka, Сла ви стич ки 
сту дии, Меѓуна ро ден се ми нар за ма ке дон ски ја зик, ли те ра ту ра и кул ту ра, у 
енциклопедијама, антологијама, зборницима – The Encyclo pe dia of Lan gu a ge 
and Lin gu i stics, So ci o lin gu i stics (An In ter na ti o nal Hand bo ok of the Sci en ce of 
Lan gu a ge and So ci ety), Le xi cal Norm and Na ti o nal Lan gu a ge (Le xi co graphy and 
Lan gu a ge Po licy in So uthSla vic Lan gu a ges af ter 1989), Die Sprac hen Südo ste u ro pas 
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he u te, Ger ma noSla vi stische Beiträge, Lan gu a ge Plan ning in Yugo sla via, Lan gu a ge 
and De moc ra ti za tion, Języki słowi ań skie, Формированиеславянскихлитера
турныхязыков:теоретическиепроблемы, Język w pr ze str ze ni społec znej, 
Jazyk v komunikácii, Je zi kov na pre da nost, Je zič ni va ri je te ti i na ci o nal ni iden ti te ti, 
Lan gu a ge in the For mer Yugo slav Lands. Ње го ве сту ди је об ја вљи ва не су у ре-
но мир ним се ри ја ма и би бли о те ка ма као што су: Lin gu i stic and Li te rary Stu di es 
in Ea stern Eu ro pe, Cur rent Is su es in Lin gu i stic The ory, In ter na ti o nal Jo ur nal of 
the So ci o logy of Lan gu a ge, Naj now sze dzi e je języków słowi ań skich, Die Welt der 
Sla ven: Sammelbände – Сбор ни ки, Wi e ner sla wi stischer Al ma nach, Ber li ner 
sla wi stische Ar be i ten, и у нај у глед ни јим ино стра ним из да вач ким ку ћа ма: John 
Be nja mins, Mo u ton de Gruyter, Ba sil Blac kwell, Pe ter Lang, Nor th-Hol land, 
Per ga mon Press, Sla vi ca Pu blis hers, Ver lag Ot to Sa gner. О ме ђу на род ном угле ду 
ака де ми ка Ми ло ра да Ра до ва но ви ћа све до чи и низ при ка за и ци та та ње го вих 
књи га и ра до ва у пре сти жним сла ви стич ким и оп ште лин гви стич ким гла-
си ли ма, ка ква су, на при мер: Lan gu a ge, In ter na ti o nal Jo ur nal of the So ci o logy 
of Lan gu a ge, Sla vic Re vi ew, Ca na dian Sla vo nic Pa pers, Mul ti lin gua, The Mo dern 
Lan gu a ge Jo ur nal, Lin gu i stics Ab stracts, Au stra lian Sla vo nic and East Eu ro pean 
Stu di es, Ac ta Lin gu i sti ca Hun ga ri ca, Hi sto ri o grap hia Lin gu i sti ca, The UNE SCO 
World Lan gu a ges Re port, Lan gu a ge In ter na ti o nal World Di rec tory, In ter na ti o nal 
Year bo ok of Eu ro pean So ci o lin gu i stics, Реферативныйжурнал, Вестник
Ленинградскогоуниверситета, Съпоставителноезикознание, Ма ке дон ски 
ја зик, Jazyko vedný ča so pis, So ci o lin gu i sti ca Slo va ca, So cjo ling wi sti ka, Stu dia 
Sla vi ca, Stu dia z Fi lo lo gii Pol ski ej, Je zik, Su vre me na lin gvi sti ka, Збор ник Ма ти це 
срп ске за фи ло ло ги ју и лин гви сти ку, Ју жно сло вен ски фи ло лог, Наш је зик. 
Учествовао је по позиву на бројним међународним научним конференција-
ма, у Токију, Санта Барбари, Мадриду, Бад Хомбургу, Лондону, Лајдену, 
Амстердаму, Бечу, Кракову, Ополу, Охриду, Неуму, Сарајеву, За гре бу, као и 
на број ним до ма ћим на уч ним ску по ви ма. 

На уч ни опус Ми ло ра да Ра до ва но ви ћа об у хва та при ло ге из обла сти лин-
гвистичке теорије, синтаксе и семантике, те социолингвистике и пла ни ра ња 
је зи ка, ко ји ма је за ду жио срп ску, сло вен ску, али и европ ску лин гви сти ку, 
сло ве ћи за јед ног од нај у глед ни јих на уч ни ка у тим обла сти ма. У на уч ним 
сту ди ја ма, до ма ћим и стра ним, и по себ но сла ви стич ким, по све ће ним да тој 
про бле ма ти ци, ње го ви те о риј ски мо де ли не рет ко слу же као по ла зи ште и 
ин спи ра ци ја, пре све га у обла сти ма типологије раслојавања језикâ, теорије 
планирања језикâ, устројавања граматике друштвеног статуса, разраде за-
мисли контекстуалне лингвистике, европеизације и балканизације језикâ, 
појава синтаксичке кондензације и номинализације, појмова предикатске 
декомпозиције, да на ве де мо са мо нај ва жни је. 

Из бо га те би бли о гра фи је Ми ло ра да Ра до ва но ви ћа из два ја мо нај пре 
књигу о номинализацијама у српском језику Именица у функцији конденза
тора (radovanovIć 1978), публиковану у време када је овом теоријском пи-
тању у светској лингвистици била посвећена велика пажња, а по те о риј ско-
-ме то до ло шком обра сцу из ло же ном у овој књи зи но ми на ли за ци о на про бле-
ма ти ка об ра ђи ва на је по том и за не ке дру ге сло вен ске је зи ке. На пи сао је и 
(прву српску) Социолингвистику, објављену у више издања (radovanovIć 1979; 
допуњено издање radovanovIć 1986; 2003), и ова мо но гра фи ја пред ста вља једно 
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од нај у ти цај ни јих де ла у на шој лин гви сти ци у про те клих по ла сто ле ћа а, на-
пи са на у вре ме ка да је да та ди сци пли на у све ту тек ста са ва ла, би ла је за па-
же на и у ино стра ним на уч ним кру го ви ма. Не из о став но тре ба по ме ну ти и 
књи ге Спи си из син так се и се ман ти ке (radovanovIć 1990), Спи си из кон тек
сту ал не лин гви сти ке (radovanovIć 1997), Пла ни ра ње је зи ка и дру ги спи си 
(radovanovIć 2004), Ста ри и но ви спи си: огле ди о је зи ку и уму (РАдОвАНОвИћ 
2007), ко ји ма је за ду жио на шу лин гви сти ку а мла ђим на ра шта ји ма оста вио 
те мељ и смер ни це за по то ња ис тра жи ва ња. Раз у ме ва ју ћи ва жност пре зен та-
ци је на ше на у ке у све ту, био је, у ду ху сво јих учи те ља, по све ћен про мо ци ји 
до ма ће лин гви сти ке на ме ђу на род ној сце ни. Приредио је, по по зи ву, књи гу 
Yugo slav Ge ne ral Lin gu i stics (radovanovIć 1989) – прво (нажалост и последње) 
инострано представљање југословенске опште лингвистике. По том, та ко ђе 
по по зи ву, збо р ник Ser bian So ci o lin gu i stics (radovanovIć 2001) – и то је био први 
приказ српске социолингвистике у иностранству. Приредио је и збор ник по-
све ћен проблематици српскога језика на крају минулога века: Српски језик 
и Српски језик на крају века (РАдОвАНОвИћ 1996). Уз то, сво јим пре во ди ма, 
ре дак ци ја ма пре во да и број ним при ка зи ма мо но гра фи ја до при нео је про мо-
ци ји ка пи тал них де ла свет ске лин гви сти ке у на шој сре ди ни. Пре вео је књи ге 
Д. Хај мза (hajMZ 1980), Џ. Ости на (oStIn 1994), Ч. Ог де на и А. Ри чард са (oGden
‒rIčardS 2001) итд.

Ње го ва ин те ре со ва ња су по след њих де се так го ди на би ла усме ре на на 
фа зи лин гви сти ку: об ја вио је Увод у фа зи лин гви сти ку (РАдОвАНОвИћ 2009) 
и Фа зи лин гви сти ку (РАдОвАНОвИћ 2015). Ова књи га, ко ја мо жда на нај бо љи 
на чин за о кру жу је ње го ве по гле де на је зик, уте ме ље на је на схва та њу лин гви-
сти ке као „кон тек сту ал не на у ке”, чи ји је cre do хо ли стич ки при ступ фе но ме ну 
је зи ка, као си сте му у ко јем се укр шта ју и њи ме ис по ља ва ју, ис пре пле те ни, 
много стру ки ви до ви чо ве ко вог би ћа. Она, да га ци ти рам, „је зик опи су је и 
об ја шња ва као устрој ство по ја ва што функ ци о ни шу у њи хо вом укуп ном пси-
хич ком, кул тур ном, дру штве ном, са знај ном, ства ра лач ком, ко му ни ка циј ском, 
ин тер ак циј ском, праг ма тич ком, и сва ко вр сном дру га чи јем окру же њу”, на гла-
ша ва ју ћи да је је зик фа зи по ја ва per de fi ni ti o nem, и „спо ља” и „из ну тра”, те да 
по сто ји и тра је са мо у кон ти у у ми ма, мно го стра ним уну тар си стем ским, ди ја-
ле кат ским, исто риј ским. Укуп на на уч на де лат ност Ми ло ра да Ра до ва но ви ћа, 
од ње них са мих по че та ка, чи ни је дин ствен ток, али ток ко ји се вре ме ном 
бо га тио при то ка ма ши рих уви да у пи та ња је зи ка као си сте ма, чи ме се тран-
сфор ми сао у це ло ви ти, све стра ни при ступ, не са мо је зи ку већ и чо ве ко вом 
уму, ко ји се кроз је зик осли ка ва. Био је у правом смислу ђак Милке Ивић, 
њен наследник и један од најбољих представника Новосадске лингвистичке 
школе, коју су, на Белићевом трагу, утемељили Павле и Милка Ивић.

Но ова сли ка Ми ло ра да Ра до ва но ви ћа не би би ла пот пу на уко ли ко не би-
смо по ме ну ли и ње гов про фе сор ски рад. Био је ори ги на лан и на да све на дах нут 
пре да вач. пле нио је ви ше од че ти ри де це ни је сво јим пре да ва њи ма из оп ште 
лин гви сти ке от кри ва ју ћи на ра шта ји ма сту де на та тај не је зи ка. Био је це њен и 
ме ђу сту ден ти ма и ме ђу ко ле га ма, и не ће би ти пре те ра но ако ка же мо ‒ оми-
љен, не са мо због свог зна ња и уме ћа, ја сне и бр зе ми сли и ви спре не ре чи, већ 
и сто га што је био лич ност ка ква се рет ко сре ће, спре ман да са слу ша, по са ве-
ту је, увек сва ко ме по мог не и не на ме тљи во по у чи, при том увек ве дро га духа.
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ста ро сло вен ског кор пу са, не то ли ко и са мо га ста ро сло вен ско га је зи ка, мо ра 
се ре ви ди ра ти” (стр. 21). На кра ју из ла га ња скре ће се па жња на три бит на еле-
мен та нај ста ри је срп ске пи сме но сти: (а) она ба шти ни и ћи ри ли цу и гла го љицу, 
(б) у њој су при сут ни и еле мен ти за пад но га об ре да и (в) она има спе ци фи чан 
вид, и ор то граф ски и је зич ки, тек на пу ту ка нор ми ра њу, и у том сми слу она 
ни је са мо срп ска већ при па да и је дин стве ној цр кве но сло вен ској кул ту ри.

У при ло гу „Ра ни ста ро сло вен ски је зик и срп ска ре дак циј ска пи сме ност” 
раз ма тра се ра на гла сов на вред ност гла гољ ских гра фе ма ⱋ и ⰼ – ⱎⱅ и ⰶⰴ, у 
све тлу, с јед не стра не, схва та ња тра ди ци о нал не па ле о сла ви сти ке, ко ја су, 
има ју ћи у ви ду ста ње у ста ро сло вен ским спо ме ни ци ма, сма тра ла да је ста-
ро сло вен ски фо но ло шки си стем пр во бит но имао št, žd као ре флек се псл. *t’, 
*d’, и, с дру ге, стру је ко ја је ово уте ме ље но оспо ра ва ла. У ме то до ло шком 
по гле ду пак је ди ни ис пра ван при ступ је сте онај ко ји је и Вик тор Са вић ов де 
при ме нио, ја сно раз ли ку ју ћи је зич ки си стем са чу ва них ста ро сло вен ских 
споме ни ка и си стем пр во бит не, со лун ске фа зе ста ро сло вен ског је зи ка, ме ђу 
ко ји ма по сто ји зна тан вре мен ски јаз, у ко јем су се од и гра ва ле круп не фо но-
ло шке про ме не у пра сло вен ским ди ја лек ти ма, да ју ћи си сте ме по себ них сло-
вен ских је зи ка. Ау тор по том пи ше и о од го ва ра ју ћим гра фиј ско-фо но ло шким 
па ра ле ла ма у раз ли чи тим сло вен ским сре ди на ма. На кра ју, ре кон стру и шу 
се окви ри у ко ји ма су мо гле на ста ти две срп ске „ре дак ци је”: пр ва са ⱋ и ⰼ 
(→ k [{] и g/:), дру га са ⱎⱅ и ⰶⰴ – { и /d. Из но си се та ко ђе прет по став ка да је 
пр вој ре дак ци ји ма тич но под руч је мо гло би ти у ши рој око ли ни Сир ми ју ма, 
а да је дру га мо гла на ста ти пре ра дом пр ве у ду ху ис точ но ју жно сло вен ских 
го во ра, за хва љу ју ћи ау то ри те ту нај ва жни јих Кон стан ти но вих (Ћи ри ло вих) 
и Ме то ди је вих уче ни ка ко ји су у ме ђу вре ме ну уоб ли чи ли ис точ но ју жно сло-
вен ску ре дак ци ју, у не по сред ној срп ској бли зи ни. 

У ра ду „Ре дак циј ске од ли ке пр ве стра ни це Ки јев ских ли сти ћа” ау тор 
ана ли зи ра текст од лом ка из По сла ни це Па вла Ри мља ни ма и мо ли тве све тој 
Бо го ро ди ци ко ји је ка сни ја ру ка ис пи са ла на пр вој, пра зној стра ни ци Ки јев-
ских ли сти ћа, а чи ји је пи сар, ка ко је у на у ци прет ход но би ло по зна то, „гре-
шни Ди ми три је”, с ци љем да од ре ди ње го во по ре кло као и тип ре дак ци је 
ста ро сло вен ског је зи ка ко јим су ови тек сто ви пи са ни. На кон пред ста вља ња 
је зи ка основ ног тек ста Ки јев ских ли сти ћа, у ко ји ма се огле да ра на, ве ли ко-
мо рав ско-па нон ска ета па ста ро сло вен ске пи сме но сти, Вик тор Са вић из но си 
пре глед до са да шњих ис тра жи ва ња по све ће них пр вој стра ни спо ме ни ка, 
не сум њи во по ве за ној са на кнад но упи са ним пас ха ли ја ма у Си нај ском слу-
жаб ни ку, и ве за ној за ју жно сло вен ско под руч је, да би по том дао де таљ ну 
ана ли зу па ле о граф ских и ви ше слој них је зич ких од ли ка тек ста, у кон тек сту 
ра не сло вен ске пи сме но сти. На осно ву то га, он за кљу чу је да је у Ди ми три-
је вом тек сту спро ве де на срп ска ре дак ци ја ста ро сло вен ског је зи ка, у сво јој 
нај ра ни јој фа зи, ка да су из го вор на и пра во пи сна нор ма још увек би ле у рас-
ко ра ку. Текст се за вр ша ва про ми шља њи ма ода кле је наш пи сар оти шао у 
Све ту зе мљу. Пре до ча ва ју ћи чи та о цу ра ни је прет по став ке, пре све га М. Пан-
те лић ‒ да је реч о про сто ру под ју рис дик ци јом Ду бро вач ке цр кве, за тим хи по-
те зе, за сно ва не на мо ли тва ма из Си нај ског псал ти ра да ву ци не ула зе у коша-
ре и мо ли тве све том Ди ми три ју, у ко јој по ми ње ву ко ве, ли си це и ме две де ‒ да 
је мо рао до ћи из ви со ких пла нин ских обла сти, те оне да је наш пи сар до шао 



199

с про сто ра Ди о кли је ‒ Зе те, Вик тор Са вић обра зла же мо гућ ност да је у пи-
та њу Ра шка, а да би оправ да но би ло по ми шља ти и на област По ли мља. У 
скла ду с до бром фи ло ло шком прак сом, Ди ми три јев текст пред ста вљен је у 
ра ду раш чи тан, ори ги нал ном гла го љи цом и у ћи ри лич кој тран сли те ра ци ји, 
а пра ћен је и од го ва ра ју ћом ћи ри лич ком тран скрип ци јом.

Де лат ност исто га пи са ра пред ста вља се и у сле де ћем ра ду, „Ди ми три-
је ви за пи си: крат ка бе ле шка и из да ње тек ста”. У пи та њу је шест гла гољ ских 
бе ле жа ка на Псал ти ру из при бли жно дру ге по ло ви не XI ве ка, ко ји се чу ва 
у ма на сти ру Све те Ка та ри не на Си нај ском по лу о стр ву. На осно ву ана ли зе 
па ле о граф ских и пра во пи сних од ли ка Ди ми три је вих тек сто ва, ау тор из но-
си хи по те зу да је реч о пи са ру ко ји до ла зи из јед не по себ не тра ди ци је, а реч 
је о пи сме но сти ко ја се ве зу је за пу сти ње жи тељ ство а не за пи сар ске скрип-
то ри је. Уз то, на гла ша ва да „Ди ми три јев пра во пис прет хо ди оно ме ко ји ће за 
по ла сто ле ћа би ти оства рен у Гр шко ви ће ву од лом ку апо сто ла” (стр. 94‒95), 
ука зу ју ћи исто вре ме но на од ре ђе не фо но ло шке цр те у тек сту ко је ука зу ју 
на по ре кло пи са ра. 

 „Срп ски је зик у Ди о кли ји у до ба кне за Јо ва на Вла ди ми ра” на сто ји да 
са гле да мо гу ћи и по сред но до ку мен то ван раз вој срп ског на род ног и срп ског 
књи жев ног је зи ка у пе ри о ду кључ ном за на ста нак и раз ви так оба иди о ма, 
ко ји се по кла па са жи во том кне за Јо ва на Вла ди ми ра (крај X – по че так XI 
ве ка). Рад је по де љен на два де ла. У пр во ме се, пре све га, кон сул ту ју два 
нај круп ни ја из во ра ко ји се ти чу ра не срп ске исто ри је, Пор фи ро ге ни тов спис 
De ad mi ni stran do im pe rio и тзв. Ље то пис по па Ду кља ни на – Ge sta re gum 
Scla vo rum. У дру гом де лу се са гле да ва пи та ње на стан ка Жи ти ја све тог Вла-
ди ми ра. У кон тек сту ра ни јих ис тра жи ва ња по ре кла ово га жи ти ја, те бро јих 
ми шље ња о је зи ку ори ги на ла, Вик тор Са вић за кљу чу је да има до вољ но 
раз ло га за прет по став ку да је сло вен ско жи ти је све тог Јо ва на Вла ди ми ра 
ра но на пи са но, опре зно до да ју ћи да се не мо же зна ти да ли је то учи ње но у 
срп ској сре ди ни и на ко јој ва ри јан ти цр кве но сло вен ског је зи ка је оно мо гло 
би ти. Мо гу ће по сто ја ње цр кве но сло вен ско га је зи ка у Ди о кли ји, од но сно Зе ти 
у нај ста ри јем пе ри о ду (XI век), ау тор по сма тра и у све тлу укуп не срп ске 
пи сме но сти нај ра ни јег пе ри о да, упо тре бе срп ске ре дак ци је до пр вих де це-
ни ја XI II ве ка (1220).

Нај о бим ни ји и те мат ски нај о бу хва ти ји при лог пред ста вља сту ди ја „Срп-
ска ре дак ци ја ста ро сло вен ско га је зи ка: од све то га Кли мен та, епи ско па сло-
вен ско га, до све то га Са ве, ар хи е пи ско па срп ско га”, у би ти мо но граф ског ка-
рак те ра, те јој сто га и по све ћу је мо од го ва ра ју ћу па жњу. У њој се са гле да ва 
уку пан исто риј ски, по ли тич ки и кул тур ни оквир, у ме ри у ко јој их је мо гу ће 
ре кон стру и са ти, при хва та ња кли мен тов ске пи сме но сти у се вер ни јим, срп-
ским кра је ви ма. Ка ко Вик тор Са вић пи ше, део срп ског цр кве ног про сто ра, 
пре ко епар хи је у Ра су, на шао се по пр ви пут око 924/927. го ди не у са ста ву 
Бу гар ске цр кве, у ко јој је основ ни бо го слу жбе ни је зик био грч ки. У окви ру 
исте цр кве не ор га ни за ци је су се, по чев од 893. го ди не, на ла зи ле и не ко ли ке 
епар хи је у ко ји ма се бо го слу же ње вр ши ло на ста ро сло вен ском је зи ку. Ли тур-
гиј ски ком плекс ко ји су за сно ва ли Све ти Кли мент Ве лич ки (893–916), ње-
го ви са рад ни ци и не по сред ни на след ни ци, пре нет је у нај и сточ ни ју срп ску 
др жав ну област, Ра шку. Тај ра ни про цес окон чан је до 971. го ди не. Ти ме је на 
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не ве ли ком, али у да љој бу дућ но сти вр ло ути цај ном де лу срп ског про сто ра, 
пре сло јен за те че ни, ћи ри ло ме то ди јев ски ли тур гиј ски ком плекс. Екс пан зи ја 
кли мен тов ског, ис точ но ју жно сло вен ског ти па ста ро сло вен ског је зи ка ће се 
у срп ским обла сти ма на ста ви ти и у на ред ним сто ле ћи ма (до пи ру ћи, за хва-
љу ју ћи по вре ме ним про ме на ма у цр кве ној ју рис дик ци ји, пре ко ис ту ре них 
срп ских по кра ји на, и у хр ват ске пре де ле). Цр кве не при ли ке код Ср ба, с ко-
ји ма у не по сред ној ве зи сто је и књи жев но је зич ка пи та ња, до ис те ка X ве ка 
те шко је пре ци зни је пра ти ти. Од 1019/1020. го ди не, ка да цар Ва си ли је II пот-
чи ња ва Ра шку епар хи ју но во о сно ва ној ви зан тиј ској Ар хи е пи ско пи ји Бу гар-
ске са сре ди штем у Охри ду (тзв. Охрид ску ар хи е пи ско пи ју), цр кве ни жи вот 
до би ја ја сни је обри се и нео п ход ну стал ност, ко ја ће с ма лим пре ки ди ма 
по тра ја ти све до осни ва ња са мо стал не Срп ске ар хи е пи ско пи је, 1219. го ди не. 

Иа ко на срп ској ре дак ци ји ста ро сло вен ског је зи ка по сто је тек сто ви који 
се ве зу ју за пи о нир ску де лат ност све тог Кли мен та Ве лич ког и ње го вих са-
рад ни ка на сло вен ском ју гу, свест о зна ча ју Кли мен то ве ми си је за ду го је 
би ла не до вољ но ја сна. Вик тор Са вић пи ше да је пи та ње, на при мер, ко ли ко 
је уоп ште Све ти Са ва био све стан зна ча ја Кли мен то ве де лат но сти, ма да је у 
ње го вим тек сто ви ма, без сум ње, на ла зио на дах ну ће за сво је књи жев но ства-
ра ње. Култ Све тог Кли мен та, као „Охрид ског”, на кон што је до био но ви, шири 
ка рак тер ко јим ис ко ра чу је из ло кал них окви ра, уз по др шку са мих грч ких 
охрид ских ар хи е пи ско па у XI II ве ку, ожи вео је у на ро чи тим окол но сти ма и 
у срп ским кра је ви ма, али тек око по чет ка XIV ве ка. 

У при ло гу су да ље ана ли зи ра ни ис так ну ти ји срп ски спо ме ни ци, гла гољ-
ски и ћи рил ски (пре не ти с гла го љи це на ко јој су об ли ко ва ни), ко ји се до во-
де у те сну ве зу с кли мен тов ским на сле ђем. Спо ме ни ци су пред ста вље ни 
са ми за се бе али и узи ма ју ћи у об зир ста ри ју је зич ку под ло гу на ко јој су по-
ни кли. А те ста ри је је зич ке цр те, и да ље ста ро сло вен ске, иа ко с по ма ком у 
од но су на по чет но, нео бе ле же но ста ње, као и не ке по зни је, мо гу ће је на чел но 
рас по ре ди ти ме ђу со бом, на иде ал ној хро но ло шкој рав ни, што омо гу ћу је и 
прет по став ку о ре ла тив ној хро но ло ги ји на ста ја ња из вор ни ка по је ди них срп-
ских спо ме ни ка (њи хо ви ста ро сло вен ски ар хе ти пи и до ма ћи или ста ро сло-
вен ски про то гра фи). Исто та ко, до ма ће је зич ке цр те омо гу ћу ју пре ци зни је 
да то ва ње, а по не кад и уже те ри то ри јал но од ре ђе ње са мих срп ских спо ме ни-
ка. Овај низ по чи ње Ма ри ји ним је ван ђе љем, а на ста вља се Ми ро сла вље вим 
је ван ђе љем, Ми ха но ви ће вим од лом ком апо сто ла, Гр шко ви ће вим од лом ком 
апо сто ла, Брат ко вим ми не јом, Је ру са лим ским па лимп се стом и Бе о град ским 
па ри меј ни ком, да би се за вр шио Срп ским па ри меј ни ком из Санкт Пе тер бур-
га и Ки је ва. На ста нак Ма ри ји ног је ван ђе ља ау тор сме шта у тре ћу че твр ти ну 
XI ве ка, на ју го и сточ ни обод Ра шке (от при ли ке у По и бар је). Ми ро сла вље во 
је ван ђе ље, за тим, да ту је не што ра ни је не го што је то до са да био слу чај, у 
пе ри од из ме ђу 1161. и 1170. го ди не (око 1165) и је зич ки га ве зу је за про стор 
Ра шке епар хи је, бу ду ћи да су ње го ви пи са ри но си о ци ра шког ди ја лек та. 
Би ло да је на ста ло у Ра шкој или су га пи са ли ра шки пи са ри на стра ни – у 
По ли мљу, оно је, ка ко за кљу чу је Вик тор Са вић, на ста ло у скло пу ра шке 
др жав не те ри то ри је. 

На гра ђи Ми ро сла вље вог је ван ђе ља уо ча ва ју се два ди ја ле кат ска мар-
ке ра ко ји ће, сва ки на свој на чин, бит ни је обе ле жи ти срп ске спо ме ни ке XII 
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и пр вих де це ни ја XI II ве ка. У ње му по сто је до бро по зна ти тра го ви при зрен-
ско-ју жно мо рав ског ди ја лек та, што не дво сми сле но ука зу је на огра ни че ни 
про стор на ко јем се мо гао фор ми ра ти ње гов срп ски про то граф. У ње му, та-
ко ђе, сма тра Вик тор Са вић, по сто је и по ка за те љи екав ског го во ра (у ан ти-
ци па ци ји или са свим раз ви је ном), ко ји се ве зу ју за оно вре ме ни ра шки ди ја-
ле кат (да на шњи ко сов ско-ре сав ски ди ја ле кат). На осно ву ових ди ја ле кат ских 
цр та, у ком би на ци ји с по зна тим цр кве ним и исто риј ским при ли ка ма код 
Ср ба у на зна че ном пе ри о ду, пре ци зни је је оцр тан пра вац кре та ња сло вен ских 
књи га, у окви ру ре гу лар не цр кве не ор га ни за ци је, ка срп ском се ве ру. У пр вој 
по ло ви ни XII ве ка, на ро чи то у дру гој че твр ти ни сто ле ћа (до 1155. го ди не), 
књи ге су пре пи си ва не на те ре ну При зрен ске епар хи је, от при ли ке у сли ву 
Бе лог Дри ма у Ме то хи ји, не да ле ко од епи скоп ске сто ли це. Ода тле су, по том, 
пре но ше не на про стор Ра шке епар хи је, где су умно жа ва не и за оста ле срп ске 
кра је ве. 

На при ме ру не ма лог бро ја спо ме ни ка ау тор да ље са гле да ва и тре ћу 
ета пу у жи во ту ове пи сме но сти, у обла сти По ли мља, где су се на ла зи ли ба-
штин ски по се ди Не ма њи ћа и њи хо вих срод ни ка. Од ра ног сред њег ве ка ту 
је по сто јао кон ти ну и ра ни цр кве ни жи вот, на ла тин ским осно ва ма. Јед но од 
кул тур них сре ди шта је сва ка ко би ло око тро ли сне цр кве све тог Јо ва на у 
За то ну (IX –XI век). Ни ма ло слу чај но, чи та ва жу па За тон се ка сни је на шла у 
не по сред ном вла сни штву Срп ске ар хи е пи ско пи је (1219/1220). У По ли мљу су 
по диг ну те број не за ду жби не у XII и XI II ве ку, уз са гла сност цр кве ног вр ха, 
нај пре у ви зан тиј ском Охри ду, а по том и у срп ској Жи чи, од но сно Пе ћи. На 
том ши рем пр о сто ру се не што ду же мо гла за др жа ва ти и кон зер ва тив ни ја 
срп ска књи жев на тра ди ци ја, чи ји би се траг мо гао на зре ти у Ми ха но ви ће вом 
од лом ку апо сто ла. У пи та њу је „нај чи сти ји” пред став ник срп ске ре дак ци је, 
без се кун дар них на но са ка рак те ри стич них за ино ва тив ни сло вен ски југ у XI 
ве ку (с нај ма њим од сту па њем у из го во ру књи жев ног у од но су на на род ни 
је зик), па ипак на кли мен тов ској је зич кој под ло зи. Је зич ка сли ка ово га спо-
ме ни ка упу ћу је на те рен на ко јем се за др жа ла древ на је зич ка ре дак ци ја 
ко ја се же до ра ног X ве ка, ако не и на ста ри ји књи жев но је зич ки ва ри је тет 
из IX ве ка (на ла тин ском об ре ду) ко ји се укр стио с мла ђим ис точ но ју жно сло-
вен ским сло јем нео д ре ђе не ста ро сти (X–XI век).

У сре ди шту па жње при ло га „О је дин ству срп ске ре дак ци је ста ро сло вен-
ско га је зи ка у вре ме ну Сте фа на Не ма ње” је пе ри од срп ске пи сме но сти XII 
сто ле ћа, ко ји је зна чај ним де лом обе ле жио Сте фан Не ма ња. Овај век је ва жан 
не са мо за раз у ме ва ње ка сни је га књи жев но је зич ко га раз во ја, већ и све га што 
му је прет хо ди ло. У ово до ба окон ча ва ју се је зич ки и ор то граф ски про це си 
ко ји ма ће се из гра ди ти пре по зна тљив лик срп ско сло вен ско га је зи ка и на ста ју 
пр ви ре пре зен та тив ни спо ме ни ци. Усло жње не цр кве но-по ли тич ке при ли ке 
у на ред ном пе ри о ду до ве шће до по сте пе но га уда ље ња из ме ђу ис точ но га 
де ла кор пу са, не го ва но га и раз ви ја но га у др жа ви Не ма њи ћа, с чвр стом нор-
мом и ви со ком про дук ци јом, и ње го вог за пад но га огран ка у Бо сни, је два по-
све до че ног, без чвр сте нор ме и пот пу но га уну тра шње га је дин ства (нпр. у 
по гле ду не јед на ке суд би не ја та). Ка ко ау тор на гла ша ва, за утвр ђи ва ње од но са 
из ме ђу ра шких и бо сан ских цр кве но сло вен ских ко дек са мо ра се при сту пи ти 
ди ја го нал ном по ре ђе њу бу ду ћи да не ма ру ко пи са из Бо сне ко ји би при па дао 
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XII сто ле ћу. Сви они су знат но мла ђи, али се, ако се ис кљу че по зни ји ди ја-
ле кат ски на но си, од ли ку ју тек сто ло шком и је зич ком ста ри ном, пре не том из 
пред ло жа ка, и, ка ко ана ли за па ле о граф ских, ор то граф ских и је зич ких цр та 
све до чи, нај бли жи су ста њу по све до че ном у Ми ро сла вље вом је ван ђе љу. Уз 
то, по сто је је зич ки до ка зи да су њи хо ве књи жев не ма ти це про шле кроз при-
зрен ско-ју жно мо рав ски аре ал. По себ ну па жњу Вик тор Са вић по све ћу је Свр-
љи шким од лом ци ма је ван ђе ља (1279), пи са ним из ван срп ско га др жав но га и 
цр кве но га про сто ра, ва жним за раз у ме ва ње укуп них од но са у ра ној срп ској 
пи сме но сти, бу ду ћи да овај ру ко пис ја сно од сли ка ва при ли ке на срп ској 
се ве ро и сточ ној пе ри фе ри ји, а на по сре дан на чин и у огра ни че ној ме ри и 
ста ње с по чет ка XII ве ка. Су ми ра ју ћи ре зул та те ис тра жи ва ња, у сег мен ту 
ра да на сло вље ном „Ка за кључ ку” ау тор да је осврт на срп ску пи сме ност у 
пр вим вре ме ни ма, ста ри ју нор му у из го во ру и ор то гра фи ји, из ме не у ор то-
гра фи ји, књи жев но је зич ку уни фи ка ци ју (XI век), над ди ја ле кат ски ка рак тер 
што кав ске под ло ге, ути цај сре ди шта и зна чај Ху ма, Ми ро сла вље во је ван ђе-
ље и спе ци фи чан по ло жај спо ме ни ка из Бо сне, мо гућ но сти за кул тур ни 
кон такт из ме ђу Бо сне и Ра шке, хро но ло шки оквир за уоб ли че ње ре дак ци је, 
пре ли ва ње све тов не у цр кве ну ор то гра фи ју, те вре ме Сте фа на Не ма ње и 
ње го во на сле ђе. На тра гу у на у ци и ра ни је из не тих ста во ва, Вик тор Са вић 
за кљу чу је да је срп ска пи сме ност на свом укуп ном пр о сто ру у XII ве ку била 
не спор но је дин стве на, а да ње но уну тар ње ра сло ја ва ње за по чи ње у до ба Сте-
фа на Не ма ње, ко ји „не сто ји са мо на по чет ку но ве срп ске др жав но сти, не го 
и на по чет ку но во га кон цеп та срп ске кул ту ре” (стр. 318).

У књи зи Срп ска књи жев на реч у сво јим пр вим сто ле ћи ма Вик тор Са вић 
те о риј ски и ме то до ло шки зна лач ки и ар гу мен то ва но, уз вр сно по зна ва ње 
ре ле вант не ли те ра ту ре, раз от кри ва у нас ма ло по знат пе ри од ра ђа ња срп ске 
пи сме но сти, пу те ве и окви ре ње ног по сте пе ног нор ма тив ног уоб ли ча ва ња 
и ње на на ста ри ја све до чан ства. Има ју ћи на уму да се до њом гра ни цом срп ског 
пи са ног на сле ђа по пра ви лу сма тра не ма њић ка епо ха, са већ у пот пу но сти 
фор ми ра ним пра во пи сом и је зи ком, ко ји, са свим је ја сно, ни су мо гли на ста ти 
од је дан пут, раз от кри ва ње до са да у на у ци за по ста вље ног пред не ма њић ког 
сло ја ру ко пи сне ба шти не и кул ту ре ви ше стру ко је дра го це но. Оно нас под-
се ћа и на јед ну бит ну но не рет ко са свим скрај ну ту чи ње ни цу, на ко ју су и 
не ки до са да шњи ис тра жи ва чи ука зи ва ли, али ко ја је у овој књи зи те мељ но 
об ра ђе на: на ша нај ста ри ја пи сме ност рав но прав но ба шти ни и ћи ри ли цу и 
гла го љи цу и жи ви на раз ме ђи Ис то ка и За па да. Оно што нас мо же ра до ва ти 
је сте да но ве ге не ра ци је фи ло ло га, ме ђу чи је еми нент не пред став ни ке спа да 
Вик тор Са вић, ја сно уви ђа ју да сли ку о срп ској је зич кој али и укуп ној кул-
тур ној ба шти ни ка кву нам је про шло сто ле ће оста ви ло у на сле ђе ва ља те-
мељно пре и спи та ти.

Ја сми на Гр ко вићМеј џор

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 

jgr ko vic@ff.uns .ac.rs
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UDC 81’28(049.32)

Па вле Ивић. Рас пра ве, сту ди је, члан ци. 2. О ди ја лек то ло ги ји  
(прир. Сло бо дан Ре ме тић), Це ло куп на де ла Па вла Иви ћа X/2  

(ред. Ми ло рад Ра до ва но вић). 
Срем ски Кар лов ци – Но ви Сад: Из да вач ка књи жар ни ца  

Зо ра на Сто ја но ви ћа, 2018, I–V.

То ком 2018. го ди не у Из да вач кој књи жар ни ци Зо ра на Сто ја но ви ћа, у 
еди ци ји Це ло куп на де ла Па вла Иви ћа, под ре дак ту ром проф. др Ми ло ра да 
Ра до ва но ви ћа, у окви ру то ма Рас пра ве, сту ди је, члан ци, штам па но је пе ток-
њиж је О ди ја лек то ло ги ји. Уче ник, ду го го ди шњи са рад ник и при ја тељ про-
фе со ра Иви ћа, Сло бо дан Ре ме тић, да нас углед ни лин гви ста и по зна ти ди ја-
лек то лог, при ре ђи вач је ових пет то мо ва.1

Рас пра ве, сту ди је и члан ци из дијaлек тологије Па вла Иви ћа об је ди ње ни 
на јед ном ме сту на ла зе се ме ђу ко ри ца ма ових пет књи га. Тек сто ви при ре ђе ни 
за ову при ли ку, на ста ја ли су у вре мен ском ра спо ну од око по ла ве ка. Је зи ци 
на ко ји ма су об ја вљи ва ни, осим срп ско(хр ват ско)г, је су ен гле ски, не мач ки, 
фран цу ски, ру ски и пољ ски. Ра до ви ов де од штам па ни, пре ве де ни су на срп-
ски је зик. Ве ћи део то га по сла ура ђен је за Про фе со ро ва жи во та, а оста так 
је учи њен за ову при ли ку.

Ди ја лек то ло шке ра до ве Па вла Иви ћа „ко јим су об у хва ће ни сви срп ски 
и хр ват ски ди ја лек ти и го во ри, сви што кав ски, ча кав ски и кај кав ски иди о ми 
у сво ме ли ку и су од но су са да љим и бли жим го вор ним ти по ви ма, гра ди во у 
ком се на шло свих шест ак це нат ских српск(охр ватск)их си сте ма: од при зрен-
ско-ти моч ке ди ја ле кат ске обла сти, са екс пи ра тор ним ак цен том, до ше сто-
ак це нат ског ис точ но бо сан ског ди ја лек та” при ре ђи вач, чи ји по сао ни је био 
ни ма ло лак, раз вр стао је у пет те мат ски уоб ли че них књи га: 

1. I. О про бле ми ма ди ја лек то ло шке те о ри је (стр. 67–228); II. Лин гви стич
ка ге о гра фи ја (стр. 229–448).

2. I. Из про шло сти ди ја ле ка та (стр. 5–115); II. Оп шти про бле ми српск(охр
ватск)их ди ја ле ка та (стр. 117–423).

1 Да би у еди ци ји Це ло куп на де ла Па вла Иви ћа био пред ста вљен пот пу ни на уч ни до при-
нос Па вла Иви ћа на пла ну ди ја хро ни је и син хро ни је, не до ста ју Ба нат ски го во ри шу ма диј ско
вој во ђан ског ди ја лек та I–II (у ко а у тор ству са Жар ком Бо шња ко ви ћем и Гор да ном Дра гин) као 
и Ре ги стри (лич них име на, ге о граф ских име на, је зи ка, ди ја ле ка та, гра ма тич ких ка те го ри ја). 
У по ме ну тој еди ци ји, од 1991. го ди не до да нас штам па не су сле де ће књи ге Па вла Иви ћа: I. О 
го во ру Га ли пољ ских Ср ба (прир. Дра го љуб Пе тро вић, 1994), II. Ди ја лек то ло ги ја срп ско хр ват
ског је зи ка (прир. Дра го љуб Пе тро вић, 2001), III. Срп ско хр ват ски ди ја лек ти (прир. Ма то Пи-
жу ри ца, 1994), IV. О Ву ку Ка ра џи ћу, (прир. Алек сан дар Мла де но вић, 1991), V. Срп ски на род 
и ње гов је зик (прир. Ми ло рад Ра до ва но вић, 2001), VI. Сту ди је из срп ске сред њо ве ков не пи сме
но сти (прир. Ја сми на Гр ко вић-Меј џор, 2008), VII/1 О срп ско хр ват ским ак цен ти ма /са Ил се 
Ле хи сте/ (прир. Дра го љуб Пе тро вић, 2002), VII/2 Про зо ди ја ре чи и ре че ни це у срп ско хр ват ском 
је зи ку /са Ил се Ле хи сте/ (прир. Љи ља на Су бо тић, 1996), VI II. Пре глед исто ри је срп ског је зи ка 
(прир. Алек сан дар Мла де но вић, 1998), IX. По ле мич ки и дру ги срод ни спи си (прир. Ра да Сти јо вић, 
2016), X/1 Рас пра ве, сту ди је, члан ци; 1. О фо но ло ги ји (прир. Дра го љуб Пе тро вић, 1998), X/3 
Рас пра ве, сту ди је, члан ци; 3. О исто ри ји је зи ка (прир. Ма то Пи жу ри ца, 2016).
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3. Рас пра ве и члан ци о што кав ским го во ри ма (стр. 5–593).
4. Рас пра ве и члан ци о ча кав ским и кај кав ским го во ри ма (стр. 5–216).
5. I. Из ве шта ји о ди ја лек то ло шким ис тра жи ва њи ма (стр. 5–52); II. При

ка зи, оце не, ре цен зи је (стр. 53–201); III. Из ди ску си ја на на уч ним ску по ви ма 
(стр. 203–281); IV. Про мо ци је, пред го во ри, по го во ри (стр. 283–337). 

На кра ју сва ке од ових пет књи га на ла зи се Ре ги стар име на, Ре ги стар 
ге о граф ских и ет нич ких на зи ва и На по ме на при ре ђи ва ча. 

Уз ра до ве у овом пе ток њиж ју, при ре ђи вач да је по дат ке о пу бли ка ци ја ма 
у ко ји ма су члан ци ра ни је штам па ни, а код ко а у тор ских тек сто ва не из о ста-
је по да так о дру гом ау то ру. Од у ста ло се од ре зи меа ко ји су, под ра зме ва се, 
би ли са став ни део ве ћи не при ло га. 

Од прин ци па по што ва ња те ма ти ке, од у ста ло се, оправ да но, је ди но ста-
вља њем на пр во ме сто рас пра ве Бе ле шке о би о гра чић ком го во ру, сту дент ског 
ра да про фе со ра Па вла Иви ћа. 

Ра до ви са ку пље ни на овом ме сту, пре ма ре чи ма при ре ђи ва ча, на ста ли 
су „то ком по лу сто лет ног пе ри о да пи са ни по од ред ба ма три ју пра во пи са, на 
је зи ку ко ји је у том вре мен ском про сто ру ме њао име”. Ау тор је че сто, због 
оскуд них тех нич ких и штам пар ских мо гућ но сти из да ва ча „при бе га вао по-
себ ним ре ше њи ма у пред ста вља њу осе тљи вих је зич ких, пре све га гла сов них 
чи ње ни ца”, а све то за по сле ди цу има од ре ђе не не у јед на че но сти (раз ли чи то 
је озна ча ва на и гра ма тич ка но мен кла ту ра, пра во пи сне из ме не од ра зи ле су 
се у до ме ну ге о граф ских на зи ва). При ре ђи вач се опре де лио да се „сви тек сто-
ви пи са ни ву ков ским је зи ком (срп ским, срп ско хр ват ским, хр ват ско срп ским, 
хр ват ским или срп ским и сл.) ов де штам па ју са вре ме ном срп ском ћи ри ли-
цом”. У На по ме ни при ре ђи ва ча на гла ша ва се да „од у ста ја ње од иде а ла пу не 
ујед на че но сти и при ста ја ње на не ми нов ни ком про мис пра ти ло је го то во сва-
ки по ду хват ујед на ча ва ња у до ме ну пра во пи сне и тех нич ке при ро де”. Уко-
ли ко би уса гла ша ва ње, на при мер, у обе ле жа ва њу про зо диј ских вред но сти 
у скла ду са да на шњом прак сом и тех нич ким мо гућ но сти ма за ди ра ло у ау тен-
тич ност Про фе со ро вог де ла, од то га се од у ста ја ло. Пра во пи сне из ме не ко је 
су се де ша ва ле у ме ђу вре ме ну, при ре ђи вач је ре шио на во ђе њем у за гра ди 
дру ге, обич но „не ре гу лар не ва ри јан те”, нпр. Хр ват ско при мор је (При мор је). 
На кра ју са мог По го во ра, ни је из о ста ла ни реч за хвал но сти од стра не при-
ре ђи ва ча сви ма они ма ко ји су му „по мо гли у ово ме обим ном, зах тев ном, и 
по ка за ло се, ни ма ло ла ком за дат ку”. 

Сло бо дан Ре ме тић, уче ник Па вла Иви ћа, по тру дио се, ка ко усме ном 
ре чи та ко и пи са ном да ге не ра ци је ко је Про фе со ра ни су по зна ва ле, о ње му 
стек ну пра ву сли ку. У при ло гу Уз 56. књи гу Jужнословенског фи ло ло га, по
све ће ну успо ме ни на ака де ми ка Па вла Иви ћа, пи шу ћи о свом учи те љу, Ре ме-
тић је ка зао да „озбиљ не по ма ке свет ској на у ци о је зи ку до не ла су и Иви ће ва 
раз ми шља ња о пи та њи ма ти по ло ги је ди ја ле кат ске ди фе рен ци ја ци је. Ни ко 
пре ње га и ни ко у ње го во вре ме, ни је та ко ду бо ко по ни рао у са му бит срп ског 
је зи ка” (РЕМЕТИћ 2000: 5).

Иа ко циљ ово га при ка за ни је ана ли зи ра ње ни ти пред ста вља ље ра до ва 
Па вла Иви ћа, већ скре та ње па жње на уч ној јав но сти на то да су се на јед ном 
ме сту на шли сви ње го ви ра до ви из ди ја лек то ло ги је, ипак ће мо о по је ди ним 
члан ци ма ре ћи по ко ју реч. 



По ме ну ће мо Про фе со ров пр ви рад Бе ле шке о би о гра чић ком го во ру, који 
се, оправ да но и сим бо лич но, пра те ћи хро но ло ги ју, на шао на са мом по чет ку 
ово га пе ток њиж ја. По ме ну тим ра дом уда ре ни су те ме љи мо дер не срп ске 
ди ја лек то ло шке на у ке. Иа ко је овај чла нак пи сао као ве о ма млад, про фе сор 
Ивић је већ та да по ка зао ве ли ку зре лост у из во ђе њу за кљу ча ка и по ве зи ва њу 
чи ње ни ца. Обра ти ће мо па жњу и на чла нак О до цен ту Ра до са ву Бо шко ви ћу 
и ди ја лек то ло ги ји ко ји се на до ве зу је на Бе ле шке о би о гра чић ком го во ру. У 
ње му ау тор по ја шња ва ка ко је ди ја лек то ло ги ја по ста ла цен тар ње го вог на-
уч ног ин те ре сов ња и ка ко је на ста ла са ма сту ди ја.

Основ не обла сти ин те ре со ва ња Па вла Иви ћа би ле су исто ри ја је зи ка и 
ди ја лек то ло ги ја. Спо јив ши те две ди сци пли не, за ди рао је у сва ки ку так на ше 
са вре ме не и исто риј ске ди ја лек то ло ги је. Ис та кли би смо и ње го ву син те тич-
ку сту ди ју О не ким про бле ми ма на ше исто риј ске ди ја лек то ло ги је, ко ја да је 
смер ни це за да ља ис тра жи ва ња ко је су од ви ше стру ке ко ри сти. Ивић је, не-
дво сми сле но, схва тио зна чај је зич ке ин тер фе рен ци је, зна чај по сле ди ца до-
ди ра раз ли чи тих и срод них ди ја ле кат ских и је зич ких си сте ма. На уч но де ло 
Па вла Иви ћа „пред ста вља срећ ни спој рет ко ви ђе не еру ди ци је, ми ну ци о зне 
ана ли тич но сти, лу цид не про ниц љи во сти и нео бич не ин ту и ци је” (РЕМЕТИћ 
2000: 5). Јед но ста ван стил из ра жа ва ња, ко ји кра си ње го ве ра до ве, ја сно по-
ка зу је да ау тор у пот пу но сти вла да ма те ри јом.

Бу ду ћи да је ши ро кој на уч ној за јед ни ци ја сно ко је био Па вле Ивић и 
ко ји су ње го ви на уч ни ре зул та ти, Сло бо дан Ре ме тић, оду жив ши се и на овај 
на чин свом учи те њу, сви ма је учи нио услу гу са брав ши и на јед ном ме сту 
при ре див ши ви ше од 2000 стра ни ца тек ста ње го вих рас пра ва, сту ди ја и 
чла на ка из ди ја лек то ло ги је. 

При каз пе ток њиж ја за вр ши ће мо ре чи ма оно га ко их је и при ре дио: 
„Де ло про фе со ра Па вла Иви ћа им пре си о ни ра оби мом и до ра ђе но шћу. Опус 
од бли зу де сет хи ља да стра на ка рак те ри ше не на ру ше на ко ре ла ци ја из ме ђу 
ње го вог кван ти те та и ква ли те та. Та кво де ло сво ме на ро ду ни је оста вио није-
дан срп ски лин гви ста. Уо ста лом, Па вле Ивић је је ди ни наш струч њак ко ме 
је још за жи во та по че ло штам па ње Це ло куп них де ла” (РЕМЕТИћ 2000: 6).

ЦИ ТИ РА НА ЛИ ТЕ РА ТУ РА

РЕМЕТИћ, Сло бо дан. Уз 56. књи гу Jужнословенског фи ло ло га, по све ће ну успо ме ни на ака де мика 
Па вла Иви ћа. Ју жно сло вен ски фи ло лог LVI/1‒2 (2000): 1–6.

Мир ја на Пе тро вићСа вић

Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ
Од сек за ди ја лек то ло шка ис тра жи ва ња

Кнез Ми ха и ло ва 36/1, 11000 Бе о град
Mir ja na.Pe tro vic @isj.sa nu.ac .rs  
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UDC 821.163.41’282.2(082.2)(049.32)

Та тја на Трај ко вић, Јор да на Мар ко вић. Ди ја ле кат ска хре сто ма ти ја  
срп ског је зи ка (тек сто ви и кар те). Ниш: Фи ло зоф ски фа кул тет  

Уни вер зи те та у Ни шу, 2020, 353 стр.

На став ни ци ко ји су ра ди ли од по чет ка осни ва ња Ка те дре за срп ски 
је зик на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Ни шу, као и мла ђе ко ле ге обра зо ва не на 
њој, ко ји су са да у на ста ви или ра де у на уч ним ин сти ту ци ја ма да ли су зна-
ча јан до при нос срп ској ди ја лек то ло ги ји мо но граф ским опи си ма по је ди них 
го во ра П-Т обла сти, бо га тим ди ја ле кат ским реч ни ци ма и успе шним по ку-
ша ји ма син те зе до са да шњих ис тра жи ва ња. Ово га пу та же ли мо да ука же мо 
на два уни вер зи тет ска при руч ни ка на ста ла у овом цен тру за ре а ли за ци ју 
прак тич ног де ла, тј. ве жби кур са Срп ска ди ја лек то ло ги ја. Пр ви, Прак ти кум 
ди ја лек то ло ги је ау то ра Не дељ ка Бог да но ви ћа и Јор да не Мар ко вић је об ја-
вљен пре два де сет го ди на (2000), те о ње му не ће мо де таљ но го во ри ти, осим 
што ће мо ис та ћи оно што је тре ба ло угра ди ти у дру гу књи гу Ди ја ле кат ски 
тек сто ви ау то ра Та тја не Трај ко вић и Јор да не Мар ко вић, ко ја ће би ти пред мет 
на шег при ка за.

Књи га има 353 стра ни це. На кон Увод них на по ме на (стр. 9–11) сле де Тек-
сто ви (стр. 15–299), Кар те (стр. 300–344) и Из во ри и ли те ра ту ра (стр. 345–353).

Пре гле да ју ћи Са др жај за сме та ло нам је што ди ја лек ти ни су озна че ни 
по себ ним па ра гра фи ма (нпр. 2.1. Ди ја лек ти ис точ не и ју жне Ср би је, 2.2. 
Ко сов ско-ре сав ски ди ја ле кат итд.), што ау то ри оправ да ва ју не у са гла ше ном 
по де лом на ших ди ја ле ка та. Ми слим да би Иви ће ва књи га Срп ски ди ја лек ти 
и њи хо ва кла си фи ка ци ја знат но олак ша ла тај по сао, ко ји је из пе да го шких 
раз ло га по тре бан.

У крат ком Уво ду ука зу је се и на оста ле про бле ме срп ске ди ја лек то ло-
ги је. У на шим уни вер зи тет ским цен три ма не ко ри сти се иста тер ми но ло ги ја, 
не пре да је се исти са др жај, тј. ни је исти обим гра ди ва ко ји сту ден ти тре ба 
да усво је. Ау то ри ка жу да „Срп ски ди ја лек то ло зи се ни су екс пли цит но из ја-
сни ли ни до го во ри ли у ве зи с тим шта се сма тра срп ским ди ја лек ти ма...”. И 
ов де мо же да по мог не на ве де на Иви ће ва сту ди ја у ко јој се ка же да „срп ски ма 
мо же мо сма тра ти оне ди јале к те ко ји ма го во ре Ср би, од но сно по пу ла ци је 
ко је свој го вор на зи ва ју срп ским. То су у круп ним цр та ма, сви што кав ски 
ди ја лек ти осим икав ских, ста ри нач ких сла вон ских и ис точ но бо сан ских. Ипак, 
у са ста ву ди ја ле кат ских је ди ни ца ко је се по том ме ри лу убра ја ју у срп ске, 
по сто је од ре ђе не ску пи не љу ди са друк чи јим на ци о нал ним опре де ље њи ма, 
нај че шће за сно ва ним на ве ри, ко ја се то ком по след њег сто ле ћа и по на мет-
ну ла као во до дел ни ца ме ђу на ци ја ма на овим про сто ри ма” (ИвИћ 2009: 7). 
Ја сно је да циљ ове хре сто ма ти је ни је ре ша ва ње на ве де них про бле ма, већ 
до ку мен то ва ње раз ли чи тих што кав ских го во ра у ко јим ће сту ден ти пре по-
зна ти цр те слич не или раз ли чи те у од но су на дру ге го во ре и стан дард. С 
исто риј ског аспек та сту ден ти би тре ба ло да зна ју ко ји су ре флек си по је ди них 
ста ро сло вен ских гла со ва, као и њи хов од нос пре ма бу гар ском и ма ке дон ском 
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је зи ку ка да је нпр. у пи та њу П-Т ди ја ле кат ска област. На ве де но је да су тек-
сто ви пре у зе ти у ори ги на лу из ди ја лек то ло шких мо но гра фи ја и ма њих опи-
са, што зна чи да су пре ку ца ва ни без ме ња ња на чи на бе ле же ња гла со ва код 
по је ди них ау то ра. При ре ђи ва чи ни су сма тра ли за по треб но да да ју об ја шње-
ња по је ди них сим бо ла по што ове тек сто ве сма тра ју до пу ном оно га што је 
из не се но на пре да ва њи ма и у са мој ли те ра ту ри. Ми сли мо да је, из пе да го шких 
раз ло га, тре ба ло ујед на чи ти бе ле же ње по је ди них фо нет ских ка рак те ри сти ка, 
али и да ти њи хо во об ја шње ње ра ди лак ше и пра вил ни је ин тер пре та ци је 
ди ја ле кат ског тек ста. 

Из во ри и ли те ра ту ра се на во де на кра ју књи ге, али и ис под на сло ва од-
ре ђе ног го во ра. Ја сно нам је да је из бор мо рао би ти се лек ти ван, али ипак сма-
тра мо да је тре ба ло оба ве зно укљу чи ти и го во ре на шег жи вља из Ру му ни је 
и Ма ђар ске, по го то во што су мно ги од њих опи са ни и до ку мен то ва ни ве за-
ним го во ри ма, ди ја ле кат ским тек сто ви ма. Има и ди ја ле кат ских тек сто ва са 
под руч ја ко ја још не ма ју мо но граф ске опи се, али су уз њих да те крат ке на по-
ме не о са мом го во ру, као нпр. БОшњАКОвИћ 2010. Та ко ђе, тре ба ло је сва ка ко 
укљу чи ти још не ки текст са под руч ја С-В ди ја лек та, као што је то нпр. го вор 
Жа ба ра. При ре ђи вач тек ста је дао пре бо га ту гра ђу на пе де сет стра ни ца из 
ко је је тре ба ло узи ма ти оне де ло ве ко ји по ка зу ју да тај го вор при па да С-В 
ди ја лек ту: вода, њега, оца, иди, учи, сагла се, ишла, не могу, не би могла, сра
мота ме, точак; вод, мен; ја го ворим мо јом Да ни јели, у сво јом њиви (РЕМЕТИћ 
1986: 529–530). 

У Хре сто ма ти ји тре ба ло је да се на ђу оба ве зно и не ки од ди ја ле кат ских 
тек сто ва из Вој во ди не ко је је са ку пи ла бив ша сту дент ки ња Алек сан дра Бе-
ли ћа, Не вен ка Се ку лић, 1952. и 1953. го ди не. Ње ни тек сто ви су ау тен тич ни, 
увек тач но за бе ле же ни, што је сам Бе лић про ве ра вао, бо га ти и ве о ма за хвал ни 
са по ре ђе ње не ка да шњег ста ња са оним ко је до но се но ви ја ис тра жи ва ња го-
во ра на те ри то ри ји Вој во ди не. Она је за бе ле жи ла и го вор оп та на та из Ма ђар-
ске (Ба та, Ба та ња), што је див на при ли ка да се ви ди ка ко су Ср би го во ри ли 
не ка да и у но ви јем пе ри о ду, осам де се тих го ди на два де се тог ве ка, ка да је сту-
дент ки ња На та ли ја Пе тро вић об ја ви ла фо нет ски опис не ких срп ских го во ра 
у Ма ђар ској и при ло жи ла ди ја ле кат ске тек сто ве из Ка ла за, По ма за и Ба те 
(ПЕТРОвИћ 1979: 71–99). Тек сто ви ко је је за бе ле жи ла Не вен ка Се ку лић да ју 
нам ре ал ну сли ку го во ра бу ду ћи да она на во ди све ин тра го вор нич ке ва ри-
ја ци је, као нпр. за го вор Вр шца: у боли – у боли, водио – води јо, иди – иди, да 
из вадиш – да из ва диш, за ар гелом – за ар гелом, јед ног – јед нога, за њим – за 
њим, дошо – доа шо, јавио – јави јо, коње своје – коње своа је (сЕКулИћ 1981: 186). 
Да кле, на овај на чин ће сту ден ти сте ћи пра ву сли ку о јед ном го во ру, ко ји се 
увек од ли ку је ин тра го вор нич ким и ин тер го вор нич ким ва ри ја ци ја ма, че му 
по себ ну па жњу по све ћу је со ци јал на, али, на жа лост, не увек и тра ди ци о нал на 
ди ја лек то ло ги ја.

Ову Хре сто ма ти ју мо гла је да пра ти и би бли о гра фи ја ра до ва ко ји са др же 
ди ја ле кат ске тек сто ве. Зна мо да ко ле ги ни ца Бран ки ца Мар ко вић ра ди на 
то ме и да ће то би ти од ве ли ке ко ри сти но вом из да њу ове дра го це не збир ке 
ди ја ле кат ских тек сто ва.

На кра ју књи ге су при ло же не ко пи је или сли ке по је ди них ди ја лек то ло-
шких ка ра та, од ко јих је њих не ко ли ко ве о ма ло шег ква ли те та. Не ке од њих 
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су оп ште ди ја лек то ло шке кар те (Бе ли ће ва и Иви ће ва), ве ћи на да је ис пи ти-
ва ни аре ал са пунк то ви ма. Ка да у сту ди ја ма ни је би ло ових по след њих, при-
ре ђи ва чи су се од лу чи ли за кар ту на ко јој се при ка зу ју аре а ли не ких је зич-
ких осо би на. Та ко је за го вор Ис точ не Шу ма ди је иза бра на кар та (14) на ко јој 
је при ка зан аре ал ана ло шке си би ла ри за ци је су гла сни ка /к/, /г/, /х/ код имени-
ца м. р. у аку за ти ву мно жи не. Ме ђу тим, си гур но би би ло ко ри сни је да је да та 
кар та бр. 1 на ко јој се ви ди аре ал и жа ри ште ка но вач ког ак цен та (БОшњАКО
вИћ 2008: 321, 308). Та ко ђе, би ло би бо ље да се уз текст на шла и аде кват на 
кар та. При ре ђи ва чи у бу ду ћем из да њу ове хре сто ма ти је тре ба да на пра ве 
кар ту на ко јој ће се ви де ти сте пен ис пи та но сти срп ских го во ра и пунк то ви 
из ко јих се на во ди ди ја ле кат ски текст, слич но оно ме што је ура ђе но за сте пен 
ис пи та но сти Ш-В ди ја лек та (БОшњАКОвИћ– РАдОвАНОвИћ 2009).

 Цен трал ни део књи ге су са ми ди ја ле кат ски тек сто ви. На во ђе ње ди ја-
ле кат ских тек сто ва је за по че то с Алек сан дром Бе ли ћем, за чет ни ком (1905) 
мо но граф ских опи са срп ских ди ја ле ка та. То је до бро и због са мих сту де на та 
Фи ло зоф ског фа кул те та у Ни шу, ко ји у нај ве ћем бро ју по ти чу са те ри то ри је 
П-Т ди ја лектске обла сти, те ће се та ко у на ста ви ди ја лек то ло ги је ре а ли зо-
ва ти ме то дич ки прин цип си сте ма тич но сти и по ступ но сти, а у окви ру ње га 
по сту пак пре зен то ва ња оно га што им је бли же, тј. по зна то, па по сте пе но до 
нај у да ље ни јих иди о ма. Тај по сту пак би мо гао при ме њи ва ти сва ки наш уни-
вер зи тет ски цен тар, те би они ко ји се на ла зе на под руч ји ма чи ји су го во ри 
ушли у осно ви цу стан дар да мо гли кре ну ти од но во што кав ских го во ра. У 
нај бо љем по ло жа ју су они ко ји се на ла зе на под руч ју ста ро срп ске ак цен ту-
а ци је (Ко сов ска Ми тро ви ца) по што је до бро кре ну ти од тих го во ра па до ћи 
до оних са но во што кав ском и оних ко ји су ре во лу ци о нар ни у од но су на све 
њих (П-Т).

Из над ди ја ле кат ског тек ста у ле вом углу је име пунк та и на слов, ако су 
га ис пи ти ва чи од ре ди ли. Ис под тек ста у ле вом углу је у за гра ди име ин фор-
ма то ра и го ди на ро ђе ња, што је у скла ду са тра ди ци јом у на шој ди ја лек то-
ло шкој прак си, ко ја ин си сти ра на ау тен тич ним, обич но нај ста ри јим го вор-
ни ци ма. Из из во ра во ди мо да сту ди је по ти чу из раз ли чи тих пе ри о да и да се 
го вор ко јим су се слу жи ли та да нај ста ри ји ин фор ма то ри дав но из ме нио, што 
зна чи да би бу ду ћи ис тра жи ва чи тре ба ло да да ју сли ку но вог ста ња у ко јој ће 
се ви де ти да су не ке цр те уз на пре до ва ле, а дру ге не ста ле из го во ра. У не ком 
бу ду ћем из да њу тре ба ло би да ти тек сто ве из пр вог опи са и но ви јих. Та ко ђе, 
но ви ји опи си би ће за сно ва ни на сним ци ма знат но бо љег ква ли те та, те их 
оба ве зно тре ба при ло жи ти уз хре сто ма ти ју. Ме ђу тим, на да мо се да ће би ти 
фор ми ран и елек трон ски кор пус на род них го во ра у ко јем ће се ла ко по ве зи-
ва ти глас ин фор ма то ра, тран скри бо ван текст и пункт у ис пи ти ва ном аре а лу. 
О тран скрип ци ји и тран скрип ти ма у но вој ери го во ри до бар рад ко ле ги ни це 
Дан ке Уро ше вић (уРОшЕвИћ 2017).

Већ смо ре кли да је тек сто ве тре ба ло раз вр ста ти по ди ја лек ти ма и по 
под ди ја лек ти ма, те се та ко тек сто ви из Го во ра Сред њег Ибра не би на шли 
на јед ном ме сту (в. 2.30), већ и у окви ру К-Р и З-С ди ја лек та по што се на испи-
ти ва ном аре а лу сре ћу ова два иди о ма. 

У спо ми ња ном Прак ти ку му у пр вом де лу су, по је зич ким ни во и ма, 
на ве де не цр те ко је се мо гу на ћи у свим на шим го во ри ма. У дру гом де лу су 
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об ра ђе ни по је ди ни ди ја лек ти са сво јим под ди ја лек ти ма. По ред на зи ва, да ју се 
гра ни це и за јед нич ке осо би не на свим је зич ким ни во и ма и при мер ана ли зе 
на кра ћем ди ја ле кат ском тек сту. Шта би од ово га тре ба ло уне ти у но во из-
да ње Хре сто ма ти је? Сва ка ко тре ба на ве сти све на зи ве ко ји се ко ри сте за 
је дан ди ја ле кат или ње го ве под ди ја лек те и го вор не ти по ве. Гра ни це не би 
тре ба ло опи си ва ти, већ са мо при ло жи ти кар ту са мог ди ја лек та са под ди ја-
лек ти ма. Нео п ход но је на ве сти струк ту рал не цр те ди ја лек та и спе ци фич но-
сти ње го вих ни жих је ди ни ца. Тек сто ве би тре ба ло та ко би ра ти да се у њи ма 
оба ве зно на ла зи нај ве ћи број тих цр та, ко је би тре ба ло по себ но мар ки ра ти 
(БОшњАКОвИћ 2016). Сва ка ко би тре ба ло уз тек сто ве до бро осми сли ти за дат ке 
ко ји ће по мо ћи сту ден ту да са гле да исто риј ски аспект из у ча ва ња ди ја лек-
то ло ги је. На и ме, тре ба ло би тра жи ти да сту ден ти ди ја ле кат ску реч вра те у 
ста ње у ко јем се ја вља ла у ста ро сло вен ском или пра сло вен ском. Та ко ђе, тре-
ба ло би да се утвр ди од нос осо би на јед ног ди ја лек та пре ма су сед ном и пре ма 
стан дар ду. По је ди ни ау то ри су да ли при ме ре ана ли зе на фо нет ском, фо но-
ло шком, мор фо ло шком и син так сич ком ни воу (БОГдАНОвИћ– МАРКОвИћ 2000; 
сТАНКОвИћ– БОшњАКОвИћ 2015). Ме ђу тим, сту ден ти ма би би ле сва ка ко ин-
те ре сант не ана ли зе на тек сту ал но-праг ма тич ном ни воу (БОшњАКОвИћ 2009; 
2010; 2010а; 2019; 2016a).

За сва ку по хва лу је иде ја да се са ста ви ди ја ле кат ска хре сто ма ти ја, ко ју 
су мно ги има ли, али је би ла по треб на и ве ли ка хра брост, зна ње, ис ку ство и 
озби љан рад да на став ни ци ди ја лек то ло ги је и сту ден ти ко нач но до би ју дуго 
оче ки ва ну и пре ко по треб ну ли те ра ту ру за про ве ру те о риј ских зна ња у вези 
са на шим на род ним го во ри ма. Мо жда би тре ба ло у бу дућ но сти раз ми шља ти 
да тек сто ви бу ду ве за ни за на шу ма те ри јал ну и ду хов ну кул ту ру ка ко би их 
мо гли ко ри сти ти и ет но ло зи, ан тро по лин гви сти и лин гво кул ту ро ло зи.
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Зо ран Си мић. Син так са па де жа у го во ру ро ма ниј ског пла тоа:  
ме та фо ри за ци ја про сто ра. 

Бе о град: Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ. Би бли о те ка  
Ју жно сло вен ског фи ло ло га. Но ва се ри ја, књ. 25, 2018, 373 стр. 

Сва ки при лог из ди ја ле кат ске син так се, још увек не до вољ но ис тра же не 
је зич ке обла сти у ср би сти ци, вр ло је зна ча јан за ју жно сло вен ску фи ло ло ги ју 
уоп ште. Ди ја лек то ло шких сту ди ја ко је про у ча ва ју син так сич ке од ли ке го во-
ра јед не обла сти има све га не ко ли ко, при че му су че ти ри ве за не за син так су 
па де жа, а са мо јед на има за те му син так су гла го ла. Сто га је ве ли ки до га ђај то 
што је 2018. го ди не, у окви ру еди ци је Би бли о те ка Ју жно сло вен ског фи ло ло га, 
Но ва се ри ја, Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ об ја вио но ву књи гу Син так са 
па де жа у го во ру ро ма ниј ског пла тоа: ме та фо ри за ци ја про сто ра. У пи та њу 
је не знат но из ме њен и де ли мич но скра ћен док то рат Зо ра на Си ми ћа, ко јим 
он на ста вља ис тра жи ва ња у обла сти ди ја ле кат ске син так се на на чин ко ји је 
за по чет књи гом ње го вог мен то ра Сло бо да на Па вло ви ћа Де тер ми на тив ни 
па де жи у го во ру се ве ро за пад не Бо ке (2000). Пред мет ис тра жи ва ња је го вор 
ро ма ниј ског пла тоа у ис точ ној Бо сни, на ју го за па ду оме ђе ног пла ни ном 
Ро ма ни јом, на за па ду ре ком Ка љи ном, на се ве ру и се ве ро и сто ку пла ни ном 
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Ја вор, ко ји се за тим про те же ка ис то ку до бо рич ког кра ја и за себ не обла сти 
у до ли ни ре ке Ра кит ни це, док ис под ње го ве ју жне ли ни је ис тра жи ва них 
пунк то ва про ти че ре ка Пра ча. Већ у на сло ву мо но гра фи је З. Си мић ис ти че 
свој при ступ у про у ча ва њу син так се па де жа (ко ји је код нас пр ви де таљ но 
раз ра дио Пре драг Пи пер све о бу хват ним ис тра жи ва њи ма на по љу се ман тич-
ких ло ка ли за ци ја): „упо тре ба је зич ких зна ко ва са при мар но про стор ним зна-
че њем (као кон крет ним, због че га има уло гу из вор ног до ме на) у функ ци ји 
обе ле жа ва ња од но са ко ји су не про стор не, ап стракт не при ро де (у уло зи циљ-
ног до ме на) пред ста вља ме та фо ри за ци ју про стор них ре ла ци ја (ПИПЕР 19971/ 
20012: 9–47; КлИКОвАц 2004: 10–32)” (стр. 20). По сто ја ње већ го то ве струк ту ре 
ве ћи не се ман тич ких ка те го ри ја у лин гви стич кој ли те ра ту ри, ко је су те ориј-
ски раз ра ђе не на стан дард но је зич ком кор пу су (пре све га у: ПИПЕРи др. 2005), 
ди ја ле кат ском кор пу су (го вор се ве ро за пад не Бо ке у: ПАвлОвИћ 2000) и на 
исто риј ском је зич ком кор пу су (ста ро срп ска по слов но прав на пи сме ност у: 
ПАвлОвИћ 2006) – ау то ру је пред ста вља ло бит ну по моћ у кла си фи ка ци ји и 
об ра ди екс цер пи ра них при ме ра. Ипак, ово је но ва при ме на те о риј ски раз-
ра ђе не струк ту ре се ман тич ких ка те го ри ја на је дан го вор хер це го вач ко-кра-
ји шког ди ја лек та ко ји до сад ни је ис тра жи ван на се ман тич ко-син так сич ком 
ни воу, и ко ја је из и ски ва ла евен ту ал не мо ди фи ка ци је, но ва до ми шља ња и 
пу ну па жњу. 

Књи га об у хва та вр ло ин фор ма ти ван Увод (стр. 11–25), у ко ме су да те 
украт ко ге о граф ске, исто риј ско-ет но граф ске и де мо граф ске ин фор ма ци је о 
ис пи ти ва ном под руч ју. Иза то га сле де, у на зна ка ма, оба ве ште ња о до са да-
шњим ис пи ти ва њи ма ис тра жи ва ног го во ра (у че му до при нос ко ле ге Си ми ћа 
ни је за не ма рив) и о ис тра жи ва њи ма ди ја ле кат ске син так се у срп ским на род-
ним го во ри ма, за тим по да ци о кор пу су на ко јем је рас пра ва за сно ва на (за ди-
вљу је чи ње ни ца да је ау тор, по чев ши од 1996. го ди не при ку пио ау дио-за пи се 
из пре ко 70 пунк то ва). У Уво ду се об ја шња ва и ме сто ис тра жи ва ног го во ра 
на срп ском ди ја ле кат ском про сто ру: пре ла зни по јас из ме ђу ју го и сточ ног и 
се ве ро за пад ног под ди ја лек та хер це го вач ко-кра ји шког ди ја лек та, с тим што 
су на ро ма ниј ском пла тоу углав ном сме ште не изо гло се ко је при па да ју ју го-
и сточ ном под ди ја лек ту (ИвИћ 1998: 120–123). Оно што је да то на за вр шних 
пет-шест стра на увод ног де ла мо гло би се ква ли фи ко ва ти ме то до ло шким 
по став ка ма. 

Ау тор је нај пре пред ста вио функ ци о ни са ње сфе ре про стор но сти, као 
из вор ног до ме на, а за тим је у уло зи циљ ног до ме на ме та фо ри за ци је раз лу-
чио сле де ће се ман тич ке ка те го ри је: тем по рал ност, ква ли фи ка тив ност (ко ја 
укљу чу је ин стру мен тал ност, ква ли фи ка тив ност у ужем сми слу, про прат ну 
окол ност, кри те ри јум / основ ква ли фи ка тив ног ти па, ком па ра тив ност и кван-
ти фи ка тив ност), ин тен ци о нал ност, ка у зал ност, кон ди ци о нал ност и кон це сив-
ност. Цен трал ни део мо но гра фи је, да кле, чи ни нај пре по гла вље Пред ло шко
па де жни фор ма ли за то ри про стор но сти (стр. 27–99), а за тим: Тем по рал ност 
(стр. 101–180), Ква ли фи ка тив ност (стр. 181–243), Ин тен ци о нал ност (стр. 
245–267), Ка у зал ност (стр. 269–282), Кон ди ци о нал ност (стр. 283–286), Кон
це сив ност (287–289), при че му ау тор на кра ју сва ког од ових по гла вља са гле-
да об ра ђе ну се ман тич ку ка те го ри ју кроз при зму ме та фо ри за ци је про сто ра, 
што ре дов но пред ста вља јед ну за ни мљи ву и ко ри сну син те зу прет ход ног 
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са др жа ја; по том сле ди кон ци зан За кљу чак (стр. 291–313), бо га та Ли те ра ту
ра (стр. 314–343), Скра ће ни це и сим бо ли (стр. 344), Sum mary (стр. 345–346), 
Ре ги стар пред ло га и па де жних кон струк ци ја (стр. 347–354). На кра ју књи ге 
су При ло зи: та бе лар ни и схе мат ски при ка зи, кар те (стр. 355–373, при че му 
кар те ни су па ги ни ра не). 

Про стор не од но се З. Си мић је пред ста вио на на чин ко ји ни је пот пу но 
јед нак ни јед ном од по сто је ћих (та ко ре ћи) не тра ди ци о нал них пред ста вља ња 
ове се ман тич ке ка те го ри је (ПАвлОвИћ 2000; ПИПЕРи др. 2005; ПАвлОвИћ 
2006), али се мо же ре ћи да је, по шав ши од свих до са да шњих мо де ла, из у зет-
но пе дант но и пре глед но дао вла сти ти рас по ред спа ци јал них зна че ња (и у 
окви ру њих, пред ло шко-па де жних кон струк ци ја ко ји ма се фор ма ли зу ју та 
зна че ња): I. Про стор на ло ка тив ност (стр. 28–58), II. Про стор на тран сло ка
тив ност: пер ла тив ност (стр. 58–68), III.1. Про стор на тран сло ка тив ност: 
адла тив ност (стр. 68–90), III.2. Про стор на тран сло ка тив ност: ди рек тив
ност (стр. 90–95), IV. Про стор на тран сло ка тив ност: абла тив ност (стр. 
95–99). При ме ћу је се да ау тор вра ћа тер мин ло ка тив ност, ко ји је увео још 
П. Пи пер (1988: 18), али је код С. Па вло ви ћа био за ме њен тер ми ном ин ди рек-
тив ност „да би се из бе гле мо гу ће не до у ми це у од но су ло ка тив (као фор ма) 
~ ло ка тив ност (као се ман тич ка ка те го ри ја)” (2006: 19). За тим из два ја, у 
окви ру тре ћег по гла вља про стор них зна че ња, две се ман тич ке ка те го ри је 
про стор не тран сло ка тив но сти: адла тив ност и ди рек тив ност, по угле ду на 
рад И. Ан то нић (ПИПЕРи др. 2005: 152). На и ме, на осно ву при сут но сти пред-
ста ве о ци љу, про стор на адла тив ност под ра зу ме ва „при бли жа ва ње иден ти-
фи ко ва ном ме сту с по дат ком о до се за њу ци ља”, док ди рек тив ност ка рак те-
ри ше „нео д ре ђе ност пред ста ве о оства ри ва њу кон так та с ме стом за вр шет ка 
рад ње кре та ња као при бли жа ва ње иден ти фи ко ва ном ме сту без по да та ка о 
до се за њу ци ља” (стр. 68–69). На овај на чин ау тор је по сти гао ве ћу пре ци зност 
у од но су на дру ге ис тра жи ва че, ко ји ове две ка те го ри је ни су екс пли цит но 
одво ји ли већ су све по сма тра ли као – адла тив ност (уз од го ва ра ју ћа об ја шње ња, 
на рав но). Упра во у овој по себ но из дво је ној ка те го ри ји на и ла зи мо на ин те-
ре сант не осо бе но сти ис тра жи ва ног го во ра: упо тре ба бес пре дло шке фор ме 
да ти ва и ван син таг ми с гла го ли ма кре та ња пре фик си ра ним фор ман том 
при- (озго мени трче (Ск); бјежали смо Дрини (Пљ) и сл.), као и пот пу но од-
су ство да ти ва с пред ло гом к(а) (стр. 91–93). Осим то га, ау тор не ма по твр да 
ни да се у про у ча ва ном го во ру пред лог над упо тре бља ва са ин стру мен та лом 
или аку за ти вом у зна че њу про стор не су пра ло ка тив но сти. Овај пред лог је 
пот пу но по ти снут ге ни тив ним кон струк ци ја ма са пред ло зи ма ви ше и из над, 
што од го ва ра ста њу на це лом што кав ском под руч ју, где се мо же по ја ви ти 
– у нај бо љем слу ча ју, са мо мар ги нал но (стр. 47–49), укљу чу ју ћи и пе ри фе ри-
ју срп ског је зич ког про сто ра – пчињ ски го вор (јуРИшИћ 2014: 408–409, 438). 
Ина че, го вор ро ма ниј ског пла тоа при па да но во што кав ским го во ри ма ко ји 
има ју до бро очу ван па де жни си стем и не по ре ме ће ну опо зи ци ју ло ка тив ност 
~ адла тив ност. Ве ли ки број пред ло га у ком би на ци ји са од ре ђе ним па де жи-
ма чу ва сво ја ста ра зна че ња или у из ве сној ме ри одо ле ва њи хо вом гу бље њу. 
Та ко, на при мер, па де жне кон струк ци је са обе леж јем не мар ки ра не кон тактно-
сти – са зна че њем по се со ра им пли цит ног про стор ног ло ка ли за то ра код + ген. 
и у + ген., по сто је па ра ле но у ис тра жи ва ном го во ру, иа ко је пред лог код мно го 
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фре квент ни ји (по сље смо код некога Сари ћа стано вали (Ск); там код Ми лене 
ради (Јп); то је било у неког Копри ви це (ДБ) (стр. 39–41). Исто је и у дру гим 
го во ри ма ис точ не и ју го и сточ не Бо сне, али је пот пу но дру га чи је у да љим 
ср би јан ским го во ри ма (где се кон струк ци ја у + ген. по ја вљу је са мо спо ра дич-
но или је пот пу но по ти сну та кон струк ци јом код + ген.), док се исто вре ме но 
у + ген. из у зет но до бро чу ва у мно гим срп ским го во ри ма оста лог ди ја ле кат-
ског окру же ња (та мо има или рав но прав ни ста тус са код + ген. или је основ ни 
фор ма ли за тор по ме ну тог зна че ња). Ау тор ши ре ње кон струк ци је код + ген. 
у по ме ну том зна че њу до во ди у ве зу са ино ва ци о ним бал ка ни стич ким про це-
си ма и сма тра да по ја ва кон струк ци је у + ген. у раз ли чи тој сра зме ри у срп ским 
го во ри ма го во ри о сте пе ну очу ва но сти „сво је вр сног ар ха и зма над екс пан зи јом 
ге ни тив не кон струк ци је с пред ло гом код” (стр. 292). По твр ду да је ова кво ви-
ђе ње ове по ја ве са свим мо гу ће пру жа и ста ње у го во ри ма ју го и сточ не Срби је 
(ко ји су ви со ко бал ка ни зо ва ни) и у ко ји ма је ана ли тич ка кон струк ци ја у + 
оп шти па деж по све до че на у са свим ма лом бро ју по твр да, за раз ли ку од куд(е) 
‘код’ + оп шти па деж (јуРИшИћ 2014: 411–412). Та ко ђе, С. Па вло вић пи ше о 
„дефан зи ви” ге ни ти ва с пред ло гом у, уоч љи вој још у сред њо ве ков ној по слов-
но прав ној пи сме но сти, и о по ја ви да се овај пред лог ве зу је за ин тра ло ка ли-
за ци ју, док јук ста ло ка ци о но зна че ње пре у зи ма ју дру ги пред ло зи. Је ди но у 
по ме ну том зна че њу, у + ге ни тив жи ви до на ших да на (в. фу сно ту 72 у: ПАвлО
вИћ 2006: 55).

Тем по рал ност је об ра ђе на на 80 стра на и пред ста вља, оче ки ва но, бо-
га ту се ман тич ку ка те го ри ју. Пред ста вље на је у два по гла вља: I. Тем по рал на 
иден ти фи ка ци ја – вре мен ска ло ка ли за ци ја, ко ја об у хва та 1. Си мул та ност 
(не по сред ну вре мен ску ло ка ли за ци ју) и 2. Сук це сив ност (по сред ну вре мен-
ску ло ка ли за ци ју) и II. Тем по рал на кван ти фи ка ци ја, ко ја об у хва та: 1. Тем по
рал ну кван ти фи ка ци ју у ужем сми слу (Лон ги ту ди нал ност, Тер ми на тив ност 
и Ин гре сив ност), 2. Тем по рал ну фре квен ци ју (Ре гу лар ност и По вре ме ност 
(ока зи о нал ност) и 3. Тем по рал ну ефект ност – бр зи ну. За ни мљив де таљ из 
овог по гла вља је сте јед на нео че ки ва на упо тре ба пред ло га у са аку за ти вом 
у тем по рал ном зна че њу (си мул та ност): сад у старе дане ме то стиже (МП); 
њега је вам Дани ца у старе дане роди ла (Тш) (стр. 124). Та кви при ме ри за-
бе ле же ни су још са мо у су сед ном го во ру ис точ но бо сан ских Ера и ускоч ком 
го во ру, док су у дру гим што кав ским го во ри ма (као и у стан дард ном је зи ку) 
уо би ча је не кон струк ци је под ста рост и под ста ре да не. У не ки ма од тих 
го во ра лек сич ки екс по нен ти кон струк ци је под + аку за тив мо гу би ти и ве че, 
ноћ, је сен, зи ма (стр. 124, 298). Та ко је и на ју го и сто ку Ср би је у го во ри ма 
Цр не Тра ве и Вла си не: под јесен се спреми ЦТ, под пролет не стане сено Р/О 
(вуКАдИНОвИћ 1996: 257), Бу чу ма и Бе лог По то ка: под старос се тешко жи ви 
Б (БОГдАНОвИћ 1979: 119), Гор ње Пчи ње: Дeца ће чuвамо пoстарос, не мoжемо 
сyг да ги чuвамо! (КД); пoд‿ је сен се јeдев (Ш) (јуРИшИћ 2014: 450). 

Се ман тич ко по ље ква ли фи ка тив но сти, је сте још јед но од „бо га ти јих” 
по гла вља, у окви ру ко јег је ау тор из дво јио не ко ли ко се ман тич ких ка те го ри ја: 
Ин стру мен тал ност (стр. 182–201), ко ја је пак пред ста вље на као А. Ин стру-
мент спро вод нич ког ти па и Б. Ин стру мент омо гу ћи вач ког ти па, Ква ли фи ка
тив ност у ужем сми слу (стр. 202–215), Про прат на окол ност (стр. 215–219), 
Кри те ри јум / основ ква ли фи ка тив ног ти па (стр. 220–221), Ком па ра тив ност 
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(стр. 221–225) и Кван ти фи ка тив ност (стр. 225–230). Ова кав рас по ред се ман-
тич ких ти по ва сва ка ко је усло вљен чи ње ни цом да ау тор не одва ја ад но ми-
нал ну и адвер би јал ну ква ли фи ка тив ност на две за себ не се ман тич ке ка те-
го ри је (уп. ПАвлОвИћ 2006: 194) већ се опре де љу је за при ступ ко ји је да ла И. 
Ан то нић (ПИПЕРи др. 2005). 

Сле де ће се ман тич ке ка те го ри је: Ин тен ци о нал ност, Ка у зал ност, Кон ди
ци о нал ност и Кон це сив ност, оче ки ва но су об ра ђе не на мно го ма њем про сто-
ру. Па жњу при вла чи чи ње ни ца да је ау тор у ис тра жи ва ном го во ру за бе ле жио 
са мо пред лог ра ди у ин тен ци о нал ном зна че њу уз на по ме ну да се у свим на-
ве де ним при ме ри ма мо ра ра чу на ти на не рас ки ди ву ве зу циљ ног и узроч ног 
зна че ња и на мо гућ ност ка у зал ног ин тер пре ти ра ња ових при ме ра „уко ли ко 
је у ин тер пре та ци ји екс пли ци ра на ком по нен та же ље (хте ња) чи ји је обје кат 
циљ на си ту а ци ја” (стр. 263). Исто вре ме но, пред лог ра ди има зна чај но ме сто 
у окви ру зна че ња ин ди рект не ка у зал но сти, од но сно да ле ко је фре квент нији 
од пред ло га због са ге ни ти вом (стр. 275–277). Ау тор је из у зет но па жљи во (у 
на по ме ни 300), пра те ћи од го ва ра ју ћу ди ја лек то ло шку ли те ра ту ру, дао пре-
глед упо тре бе ових пред ло га у на род ним го во ри ма. На осно ву по сто је ћих 
по да та ка не мо гу ће је сте ћи пот пу ну сли ку рас по ре да ових пред ло га (и њи-
хо вих зна че ња), али се ипак мо гу из ве сти не ки за кључ ци. Нај пре, на род ни 
го во ри иду у прав цу сво ђе ња пред ло га због и ра ди на је дан пред лог ко ји ће 
озна ча ва ти и узрок и циљ, то ме обич но прет хо ди упо тре ба јед ног од њих у оба 
зна че ња или се и је дан и дру ги пред лог упо тре бља ва ју за ис ка зи ва ње оба 
зна че ња. То пре ви ра ње још увек тра је у срп ским го во ри ма. Сте пе ни очу ва-
но сти ових пред ло га и зна че ња ко ја има ју у на род ним го во ри ма су раз ли чи ти 
и не у јед на че ни. У том ша ре ни лу да се при ме ти ти да је нај че шће у при зрен-
ско-ти моч ким и ко сов ско-ре сав ским го во ри ма пред лог због од нео пре ва гу 
над пред ло гом ра ди, док је у херцеговачко-крајишким и зет ско-сје нич ким 
го во ри ма обр ну та си ту а ци ја – пред лог због се рет ко упо тре бља ва; у шу ма-
диј ско-вој во ђан ским го во ри ма функ ци о ни шу оба пред ло га и не мо гу ће је 
до ћи до не ког уоп ште ног за кључ ка (осим оно га да има ју на ру ше ну ди стри-
бу ци ју). По ред све га, по ја вљу ју се и дру ги пред ло зи ко ји по ти ску ју пред ло ге 
због и ра ди из њи хо вих зна чењ ских по ља. Ина че, пред лог ра ди са ге ни ти вом 
З. Си мић бе ле жи и у зна че њу кон ди ци о нал но сти (то би јањади ма ра ди гуја вица 
брали (Јб); у посо ти не ме реш данас ра ди стран ке (Књ), али као рет кост 
(стр. 284–285).

Ова мо но гра фи ја пред ста вља за ни мљи во шти во и за ди ја лек то ло ге и за 
син так си ча ре. За сно ва на је на огром ном је зич ком кор пу су, па жљи во при ку-
пља ном од пoузданих ин фор ма то ра ви ше го ди шњим те рен ским ра дом, јер, 
ка да је тра га ње за син так сич ким ин фор ма ци ја ма у пи та њу, рад на те ре ну је 
зах тев ни ји и ком пли ко ва ни ји од уо би ча је ног, упит ни ци ни су од ве ли ке по-
мо ћи већ ду ги и стр пљи ви раз го во ри. Исто вре ме но са овим те шким по слом, 
ко ји ле жи у осно ви сва ког ди ја лек то ло шког оства ре ња, ау тор је вр ло па жљи-
во про у чио све нај мо дер ни је се ман тич ко-син так сич ке по ступ ке (ка кви су 
се у нас одо ма ћи ли тек у по след њим де це ни ја ма у про у ча ва њу са вре ме ног 
срп ског је зи ка, ста ро срп ских спо ме ни ка и ди ја ле кат ске син так се) да би на 
нај бо љи на чин по ка зао упо тре бу па де жа у јед ном но во што кав ском го во ру. 
Књи га је пу на дра го це них по да та ка, сва ка опи си ва на син так сич ка по ја ва 
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илу стро ва на је по у зда ним по твр да ма, та ко да чи та о ци има ју стал ну по тре-
бу да пра ве по ре ђе ња из ме ђу овог го во ра и свог иди о лек та или са вре ме ног 
је зи ка, ме ђу тим, овом при ли ком па жња је мо гла би ти по све ће на са мо не ко-
ли ким син так сич ким осо би на ма го во ра ро ма ниј ског пла тоа, ко је су се тре-
нут но чи ни ле за ни мљи вим.
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РЕЦЕНЗЕНТИ ЗА КЊИГУ LXIII ЗБОРНИКА МАТИЦЕ СРПСКЕ  
ЗА ФИЛОЛОГИЈУ И ЛИНГВИСТИКУ
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проф. др МАРИјАсТЕфАНОвИћ, Уни вер зи тет у Но вом Са ду, Фи ло зоф ски фа кул тет





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-
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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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