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Ор сат Ли го рио

ОПА СКЕ УЗ ИСТО РИ ЈУ ЛАТ. OLE UM  
(ИЗ БАЛ КАН СКОГ ЛА ТИ НИ ТЕ ТА XIV)*

У овом ра ду об ра ђу ју се три пи та ња из исто ри је лат. ole um: 1. да ли је од лат. ole
um ‘ма сли но во уље, уље’ мо гу ће из ве сти оне на сли је ђе не об ли ке у ро ман ским језицима 
ко ји се обич но схва та ју као не за ко но мјер ни, тј. порт. óleo ‘уље’, шп. óleo ‘уље’, ит. òlio 
‘уље’, кат. oli ‘уље’, окц. oli ‘уље’, стфр. oi le ‘уље’, фр. hu i le ‘уље’; 2. да ли је мо гу ће, под 
прет по став ком да је стсл. олѣи ‘уље’ зајм ље но од лат. ole um, да је ѣ (за ко ји се углав ном 
ну де раз ли чи та ad hoc рје ше ња) уства ри пра ви лан ре флекс; 3. да ли је мо гу ће, под прет-
по став ком да је сх. уље зајм ље но од лат. ole um, овај об лик од ње го вог пред ло шка из ве-
сти на пра ви лан и за ко но мје ран на чин? Те жи ште ра да је на тре ћем пи та њу.

Кључ не ри је чи: ети мо ло ги ја, грч ки, ла тин ски, ро ман ски, дал ма то ро ман ски, ста-
ро сло вен ски, сло вен ски, срп ско хр ват ски.

This pa per di scus ses three is su es which fe a tu re in the etymo logy of La tin ole um ‘oli ve 
oil, oil’. 1. Can aber rant or so-cal led le ar ned forms in Ro man ce lan gu a ges (Por tu gu e se, Spa nish 
óleo ‘oil’, Italian òlio ‘oil’, Ca ta lan, Oc ci tan oli ‘oil’, Old French oi le ‘oil’, French hu i le ‘oil’) 
in fact be de ri ved from La tin ole um re gu larly? 2. As su ming Old Chu rch Sla vo nic олѣи ‘oil’ was 
bor ro wed from La tin ole um, can ѣ (which is typi cally su bject to a va ri ety of ad hoc ex pla na ti ons) 
in fact be a re gu lar re flex? 3. As su ming Ser bo-Cro a tian ulje ‘oil’ was bor ro wed from La tin 
ole um, can it be de ri ved re gu larly and in ac cor dan ce with the hit her to known so und laws? 
Par ti cu lar emp ha sis is pla ced on the third qu e sti on.

Key words: etymo logy, Gre ek, La tin, Ro man ce, Dal ma tian Ro man ce, Old Chu rch Sla-
vo nic, Sla vic, Ser bo-Cro a tian. 

1.Увод.Ети мо ло ги ја сх. уље на пр ви по глед дје лу је ја сно и не про бле-
ма тич но: сх. уље по ти че од лат. ole um ‘ма сли но во уље, уље’, али, ка да се 
јед ном поч не то ста но ви ште пре тре са ти, он да убр зо по ста је све те же и те же 
да се оно обра зло жи у окви ру гла сов них за ко ни то сти и дру гих по ја ва ко је 
су до ка за но би ле на дје лу у срп ско хр ват ским ла ти ни зми ма. У овом ра ду ја 
сам се би сто га за глав но пи та ње по ста вио то да ли је мо гу ће пра вил но из ве-
сти сх. уље од лат. ole um и, ако је сте, ка ко тач но то има би ти?

* 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 бр. 451-03-9/2021-14 ко ји је скло пљен са Ин сти ту том за срп ски 
је зик СА НУ. То ком пи са ња че сто сам се обра ћао на гг. Н. Ву ле ти ћа, М. Грин бер га, А. Ми лен-
ко ви ћа и С. Ха би јан ца ко ји су ми по мо гли да раз би стрим мно га не ја сна мје ста. На све му им 
ср дач на хва ла!
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2. ГРАђА
2.1. Из грч ког је зи ка: грч. ἔλαιον n. ‘уље’, мик. erawo /ela iṷon/ n. ‘уље’, 

кип. ἔλαιϝον n. ‘уље’ (Frisk 1960‒72: 480; Chantraine 1968‒80: 331; Beekes 2010: 
400sq.).

2.2. Из ла тин ског је зи ка: лат. ole um n. ‘уље’ (TLL IX 2 545‒553; Walde
‒ hofmann 1938‒543: II 205sq.; ernout‒ meillet 19594: 460).

2.3. Из ро ман ских је зи ка: а. порт. óleo m. ‘уље’ (maChado 1977: IV 247), 
шп. óleo m. ‘уље’ (deChiV280sq.), кат. oli m. ‘уље’ (delC VI 51), окц. oli m. 
‘уље’, стфр. oi le f. ‘уље’, фр. hu i le f. ‘уље’ (FEW VII 341‒345); б. ит. òlio m. ‘уље’, 
сттоск. òglio m. ‘уље’, млет. ò(g)io m. ‘уље’ (DEI 2639sq., DE LI2 1067), сард. 
od zu m. ‘уље’, рум. uléi n. ‘уље’ (CioranesCu 1966: 871sq.), итд.

2.4. Из гер ман ских је зи ка: а. гот. alew n. ‘уље’ (uhlenBeCk 19002: 10; 
lehmann 1986: 26sq.); б. стенг. ele m. ‘уље’, нтумб. œle m. ‘уље’ (holthausen 
19632: 244), сренг. oi le ‘уље’, енг. oil ‘уље’, стфриз. olie ‘уље’, хол. olie c. ‘уље’ 
(deVries 19923: 481), стсакс. oli ‘уље’, срнњ. olie ‘уље’, ствњ. oli / ole / olei ‘уље’, 
њем. Öl n. ‘уље’ (kluge(‒seeBold) 198922: 516); в. по зно стнорд. olea / olia f. 
‘уље’ (deVries 19772: 418), шв. olja c. ‘уље’, норв. olje c. ‘уље’ (falk‒torp 
1910‒11: 790), итд.

2.5. Из сло вен ских је зи ка: а. стсл. ѥлѣи / елѣи / ѥлеи m. ‘уље’ (lpsgl1155;
eWss102; seWi264;ESJS V 280), олѣи / олеи m. ‘уље’ (lpsgl502; ESJS X 
583); б. струс. олѣи m. ‘уље’, рус. олéй m. ‘уље’, блр. aлéй m. ‘уље’, укр. олíя f. 
‘уље’ (Vasmer 1953‒58: II 263 /ФАсмЕР 1986‒87: III 134); в. чеш. olej m. ‘уље’ 
(maChek 19572: 413), слк. olej m. ‘уље’ (králik 2015: 401), глуж. wo lij m. ‘уље’, 
длуж. wo lej m. ‘уље’ (sChuster-ŠeWC1978‒89: 1650), пољ. olej m. ‘уље’ (Boryś 
2005: 390); г. слн. óḷje n. ‘уље’, слн. ди јал. oḷ (ESSJ II 247; snoj20153 s.v.), стсрп. 
ѥлео n. ‘(цр кве но) уље’ (дАнИчИћ 1863‒64: III 518), сх. уље n. (вУК 1818: 862; 
ERHSJ III 543; roCChi 1990: 256sq.; gluhak 1993: 653), сх. ди јал. òлај m. ‘лане но 
уље’ (Вој во ди на, вУК 1818: 506), сх. ди јал. је леј m. ‘(цр кве но) уље’ (пра во слав-
ни, Vasmer 1944: 69), буг. òлио n. ‘уље’ (БЕР IV 858), буг. елèй m. ‘(цр кве но) 
уље’ (op.cit. I 489), итд. До дат но из срп ско хр ват ских при мор ских, нај ви ше 
упра во ча кав ских го во ра (по из бо ру): уље n. Пр чањ, Ду бров ник (reŠetar 1900: 
65), ује n. Бру сје (dulčić–dulčić1985: 704), ули n. Ма ру лић (moguŠ 2001: 
307), ỹље n. Вр га да (juriŠić 1973: 224), ули n. Оми шаљ на Кр ку (mahulja 2006: 
346), уле n. Бе ли на Цре су (Velčić 2003: 501).

2.6. Из дру гих је зи ка (по из бо ру): а. јерм. ewł ‘уље’, ди јал. eł ‘уље’ (olsen 
1999: 954, martirosyan2010:271); б. алб. vaj m. ‘уље’, гег. voj m. ‘уље’ (eWa 
1981: 462; orel1998: 492); в. стир. ole ‘уље’, ир. ola f. ‘уље’, велш. olew m. ‘уље’, 
брет. oleo ‘(цр кве но) уље’ (pedersen 1909‒13: I 194); г. мађ. olaj ‘уље’ (Benkő 
1993: 1058).

3.ПРЕГлЕд.Ли те ра ту ра о исто ри ји лат. ole um ‘уље’ ду гач ка је и ве о ма 
бо га та; у њој се та ко сти гао до сле ску пи ти го лем број ин фор ма ци ја од ко јих 
се да нас не ке сма тра ју не спор ним (в. од. 3.1 и 3.2 до ле), не ке спо р ним (в. од. 
3.3 до ле), а не ке упит ним (в. од. 3.4 до ле).
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3.1. По мо јој про цје ни не спор но је:
а. да је, ка ко ми сли нпр. и Beekes 2010: 400sq., грч. ἔλαιον ‘уље’ (Хом. 

Ил.) (= мик. erawo /ela iṷon/, кип. ἔλαιϝον) зајм ље но од не ке не по зна те ри је-
чи из пред грч ког суп стра та (ко ји је и сам не по знат из у зев по тра го ви ма 
ко је је упра во у об ли ку по зајм ље ни ца оста вио по раз ли чи тим ин до е вроп ским 
је зи ци ма древ ног Ме ди те ра на, при је све га у грч ком);

б. да је, ка ко ми сле нпр. и Walde‒ hofmann 1938‒543: II 205sq., грч. 
ἔλαιον ‘уље’ зајм ље но у ла тин ски као *ele iṷom, и то та ко што је αι да ло ei 
усли јед пра вил ног сла бље на во ка ла и диф тон га у не по чет ним сло го ви ма, 
као нпр. и у пит. *enkaid- > стлат. enceidere tis (= лат. incīderētis) ‘усје ћи’ (на 
Se na tus con sul tum de Bac cha na li bus) (в. нпр. Weiss 2009: 119 и уп. deVaan 2008: 
79sq., 300);

в. да је, ка ко ми сле нпр. и ernout‒ meillet 19594: 460, лат. *ele iṷom ‘уље’ 
за тим да ло ole um ‘уље’, и то та ко што је *el ис пред не пред њег во ка ла пра вил-
но да ло ol, као нпр. и у пит. *ṷelo > лат. vo lo ‘хтје ти’ (в. нпр. Weiss 2009: 139 и 
уп. deVaan 2008: 687), и што је *-eiṷo пра вил но да ло eu, као нпр. и у пит. 
acc. *de iṷom  > лат. de um ‘бог’ (в. Weiss 2009: 101 и уп. deVaan 2008: 167sq.);

г. да је, ка ко ми сли нпр. и pedersen 1909‒13: I 194, лат. ole um ‘уље’ зајм-
ље но у келт ски као стир. ole ‘уље’, ир. ola ‘уље’, велш. olew ‘уље’, брет. oleo 
‘(цр кве но) уље’, с тим да у слу ча ју брит ских об ли ка, тј. велш. olew и брет. 
oleo, ва ља ра чу на ти са лат. ди јал. *ole vum мје сто лат. ole um, као нпр. и у 
велш. pydew < лат. pu te us > лат. ди јал. *pu te vus ‘пуч, зде нац’ (в. op.cit. I 253);1

д. да би лат. ole um ‘уље’ да ло вулг. лат. oliu(m) ‘уље’, и то та ко што би 
лат. e у хи ја ту пра вил но осла би ло у вулг. лат. i (в. нпр. Vӓӓnӓnen 19813: 45) 
и што би лат. m на кра ју у вул гар ном ла ти ни те ту по че ло да се гу би (в. op. cit. 
66), као нпр. у лат. ca se um > вулг. лат. ca siu(m) ‘сир’ (на гра фи ту из Пом пе ја);

ђ. да је, ка ко ми сле нпр. и holthausen 19632: 244; deVries 19923: 481 и 
kluge(‒seeBold) 198922: 516, вулг. лат. oliu(m) ‘уље’ зајм ље но у гер ман ски 
као стенг. ele ‘уље’, нтумб. œle ‘уље’, стфриз. olie ‘уље’, хол. olie ‘уље’, стсакс. 
oli ‘уље’, срнњ. olie ‘уље’, ствњ. oli / ole / olei ‘уље’, њем. Öl ‘уље’, и то, ка ко 
се чи ни, од об ли ка ге ни ти ва си нгу ла ра, вулг. лат. olii, с тим да је усли јед 
i-прегласа o пра вил но у ста ро ен гле ском по ста ло е или œ а у ње мач ком ö (в. 
нпр. fulk 2018: 61‒67);

е. да је, ка ко ми сле нпр. и falk‒torp 1910‒11: 790, вулг. (или ср.) лат. 
oliu(m) ‘уље’ зајм ље но у по зни ста ро нор диј ски као olea / olia ‘уље’ (f. sg.), и 
то, ка ко се чи ни, од об ли ка но ми на ти ва плу ра ла, вулг. (или ср.) лат. olia, та ко 
што је не у трум плу ра ла усли јед ме та пла зма бро ја и ро да у гер ман ско-ро ман-
ском кон так ту по гре шно иден ти фи ко ван са фе ми ни ну мом син гу ла ра, као 
нпр. и у лат. pa la(n)ti a (n. pl.) → ствњ. pfa lan za (f. sg.) ‘по ла ча, па ла та’ (в. нпр. 
kluge(‒seeBold) 198922: 539); 

ж. да би лат. ole um ‘уље’ пу тем вулг. лат. oliu(m) да ло пром. *ǫli̭u, и то 
та ко што би се у скло пу за мје не во кал ског кван ти те та ква ли те том лат. ŏ пра-
вил но од ми је ни ло са пром. *ǫ (в. нпр. alkire‒rosen2010:15sqq.), што би се 

1 У бри тан ском ла ти ни те ту сто ји -evus мје сто -eus. Та по ја ва ја ви ла се вје ро ват но усли-
јед упли ва брит ских је зи ка по што у фо не ти ци тих је зи ка по пра ви лу би ва да *e(h)u дȃ eṷu; в. 
ви ше у jaCkson 1994: 86‒94;adams 2007: 577‒624 и sChrijVer 1995: 384. 
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лат. e у хи ја ту пра вил но ре ду ко ва ло у пром. *i̭ (в. op. cit.64) и што би се лат. m 
(ко је је на кра ју ри је чи по че ло да се гу би још у вул гар ном ла ти ни те ту) у пра-
ро ман ском у пот пу но сти из гу би ло (в. op. cit. 36), као нпр. и у лат. fo li um > 
пром. *fǫ li̭u ‘лист’ (REW5 3415);

з. да је, ка ко хо ће нпр. и REW5 6054, вулг. лат. *ǫli̭u на сли је ђе но у ро ман-
ски као сттоск. òglio ‘уље’, млет. ò(g)io ‘уље’, сард. od zu ‘уље’, и то та ко што 
је пром. *li̭ пра вил но да ло сттоск. gli, млет. (g)i, сард. dz (в. нпр. rohlFs 1966: 
396sqq.), као нпр. и у пром. *fǫ li̭u, pl. *fǫ li̭a > ит. (тоск.) fòglio / fòglia ‘лист’, 
млет. fò(g)iа ‘лист’, сард. fod za ‘лист’ (REW5 loc. cit.); 

и. да је, ка ко хо ће нпр. и eWa 1981: 462, пром. *ǫli̭u зај мље но у ал бан ски 
као тоск. vaj ‘уље’, гег. voj, и то та ко што је пром. *ǫ на по чет ку ри је чи зајм-
ље но као тоск. va, гег. vo, као нпр. и у лат. orp ha num > пром. *ǫr fa nu → тоск. 
varfër, гег. vorfën ‘си ро ма шан’ (в. нпр. landi 1989: 61 и уп. REW5 6150), и што 
је пром. *li̭ по ста ло алб. j, као нпр. и у лат. fa mi lia > пром. *fa mi li̭a → алб. 
fëmijë ‘по ро ди ца’ (в. нпр. landi 1989: 61 и уп. REW5 3180).

3.2. Та ко ђе je не спор но:
а. да је, ка ко хо ће нпр. и FEW VII 344, сренг. oi le ‘уље’ (> енг. oil ‘уље’) 

зајм ље но од стфр. oi le, што в. тач. 3.4 а до ле; 
б. да је, ка ко ми сле нпр. и maChek 19572: 413, králik 2015: 401 и SChuster-

-ŠeWC1978‒89: 1650 (pa ce Boryś 2005: 390), чеш. olej ‘уље’, слк. olej ‘уље’, 
глуж. wo lij ‘уље’, длуж. wo lej ‘уље’, пољ. olej ‘уље’ зајм ље но од ствњ. olei, 
што в. тач. 3.1 ђ го ре;

в. да је, ка ко ми сле нпр. и falk‒torp 1910‒11: 790, шв. olja ‘уље’, норв. 
olje ‘уље’ зајм ље но од срнњ. olie, што в. тач. 3.1 ђ го ре;

г. да је, ка ко ми сли нпр. и Benkő 1993: 1058, мађ. olaj ‘уље’ зајм ље но из 
западносл. olej, што в. тач. 3.2 б го ре, та ко што је o‒e дјеј ством хар мо ни је 
вока ла пра вил но да ло o‒a; 

д. да је, ка ко хо ће нпр. и ESSJ II 247 (pa ce ERHSJ III 543), сх. òлај ‘ла-
не но уље’ (Вој во ди на) зајм ље но од мађ. olaj, што в. тач. 3.2 г го ре;

ђ. да је, ка ко хо ће нпр. и ESJS V 280, стсл. ѥлѣи / елѣи / ѥлеи ‘уље’, стсрп. ѥлео 
‘(цр кве но) уље’ зајм ље но од (sc. ср)грч. ἔλαιον [ꞌele on], што в. тач. 3.1 а го ре;

е. да је сх. је леј ‘(цр кве но) уље’ (пра во слав ни), буг. елèй ‘(цр кве но) уље’ 
зајм ље но од стсл. ѥлѣи / елѣи / ѥлеи ‘уље’, што в. тач. 3.2 ђ го ре;

ж. да је, ка ко ми сли нпр. и CioranesCu 1966: 871sq., рум. uléi ‘уље’ зајм-
ље но од стсл. олѣи / олеи ‘уље’, што в. тач. 3.4 б до ле, та ко што стлс. ѣ ис пред 
e, i пра вил но да је рум. e, као нпр. и у стсл. свѣштьникъ → рум. (s)féșnic ‘сви јећ-
њак’ (в. нпр. densusianu 1901: 279), а стсл. о у про то нич кој по зи ци ји пра вил но 
да је рум. u, као нпр. и у стсл. по зде риѥ → рум. puzdérie ‘мно штво’ (в. op. cit. 273);

з. да је, ка ко хо ће нпр. и БЕР IV 858, буг. òлио ‘уље’ зајм ље но од ит. olio, 
што в. тач. 3.4 а до ле.

3.3. Спор но је:
а. да ли је јерм. ewł ‘уље’ (Библ.), ди јал. eł ‘уље’ зајм ље но из истог из-

во ра као и грч. ἔλαι(ϝ)ον (martirosyan2010:271;Beekes2010:400sq.), што в. 
тач. 3.1 а го ре, или је пак на сли је ђе но из ие. пра је зи ка, би ло од пие. *se ib/
so iblo (од ко ри је на *se ib- ‘ли ти’, в. matzinger2006) или од пие. *selpo- (од 
ко ри је на *selp ‘ма стан’, в. kortlandt2008), што би ва јер ни је ја сно да ли се 
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јерм. ewł за и ста да по ре ди ти са грч. ἔλαι(ϝ)ον и та ко све сти на исти пра о блик 
или не (ма да и упр кос то му, ко ли ко се ме ни чи ни, пре о вла да ва ми шље ње 
да се ра ди о ри је чи ко ја је у јер мен ском зајм ље на а не на сли је ђе на);

б. да ли је гот. alew ‘уље’ (Библ.) зајм ље но не по сред но од лат. ole um, што 
в. тач. 3.1 в го ре, или пак пу тем ка квог по сред ног об ли ка, би ло келт ског (muCh 
1893: 34; solmsen 1895; untermann 1955: 394‒399), илир ског (kretsChmer1948: 
25), или рет ског (polomé 1985: 309‒311), ма да по сљед њи ра до ви на ту те му 
го во ре у при лог не по сред ног за и ма ња, тј. да је гот. alew од лат. ole um (paglia-
rulo 2019), што би мо гло би ти под усло вом да alew на ста вља ole um > *ole vum 
(као и у бри тан ском ла ти ни те ту, в. тач. 3.1 г го ре) при че му би лат. o би ло 
одо ма ће но као гот. a, што је не про бле ма тич но, а лат. e као гот. e, што је сте 
про бле ма тич но али се да по ре ди ти са гал. ce lic non > гот. kelikn ‘ку ла’.

3.4. Упит но је:
а. да je, ка ко би хтио нпр. REW5 6054 или FEW VII 344sq.,2 порт. óleo 

‘уље’, шп. óleo ‘уље’, ит. òlio ‘уље’, кат. oli ‘уље’, окц. oli ‘уље’, стфр. oi le ‘уље’, 
фр. hu i le ‘уље’ тзв. учен об лик (фр. formе sa van te, ит. for ma dot ta, шп. for ma 
cul ta) ко ји се – по што је ма сли но во уље кроз исто ри ју европ ске кул ту ре на 
ци је ни би ло не са мо као пре ра ђе ви на од ве ли ке тр жи шне ври јед но сти не го 
и као твар од на ро чи тог вјер ског зна ча ја – обич но ту ма чи ути ца јем тро сло-
жног цркв. лат. ole um на дво сло жно пром. *ǫli̭u (што је учи ни ло да и тај 
об лик бу де тро сло жан, тј. *ǫliu) а то би ва, ка ко се та ко ђе обич но сма тра, тим 
ви ше што би се за ко но мјер ни ис ход лат. olеum у за пад но ро ман ским је зи ци ма 
по кло пио са исхо дом лат. oc(u)lus ‘око’ (> порт. ol ho ‘око’, шп. ojo ‘око’, кат. ull 
‘око’, окц. uelh ‘око’, фр. œil ‘око’);

б. да је, ка ко би хтио нпр. ESJS X 583,3 стсл. олѣи / олеи ‘уље’ зајм ље но 
од лат. ole um, а да је, ка ко би хтио нпр. BrüCkner 1913: 307 или Vasmer 

2 REW5 6054, о свим го ре по ме ну тим ром. об ли ци ма: „Die me i sten For men […] we i sen auf 
dre i sil bi ges ole um; z. T. han delt es sich de u tlich um Buc hfor men, die den Klöstern en stam men”. 

FEW VII 344sq., о свим го ре по ме ну тим ром. об ли ци ма: „Der grund zu der von den sonst 
be kan nten nor men ab we ic hen den en tw[ic lun gen] li egt wohl da rin, dass ole um ein in der religiösen 
sphӓre hӓufig ge bra uc htes wort ist, be son ders dank dem in je der kir che oh ne un ter bruch bren nen den 
öllicht, dem he i li gen öl, das in der li tur gie in den sa kra men ten der ta u fe, der pri e ster we i he, der fir mung, 
der let zten ö lung, der ver wen dung zu he ilz wec ken usw. di ent. […] In za hlre ic hen da mit ver bun den 
kul tischen for meln hörte das volk im mer wi e der das wort in se i ner la te i nischen form”.

maChado 1977: IV 247, о порт. óleo ‘уље’: „Do lat. oleu- por via cul ta, provàvelmente ecle-
siástica”. 

deChiV280sq., o шп. óleo (и дру гим го ре по ме ну тим ром. об ли ци ма): „To dos los ro man-
ces […] pre sen tan en este vo ca blo for mas se mi cul tas o, me jor, de evolución re tra sa da, de bi das al 
es fu er zo que hi zo el lat. vg. tardío por pro nun ci ar oliu en tres sílabas”. 

delC VI 51, о кат. oli (и дру гим го ре по ме ну тим ром. об ли ци ма): „[D]el llatí ole um […]; 
en català, com també en al gu nes al tres llengües romàni qu es, el mot pre sen ta un trac ta ment mig sa vi 
o més ben dit una evolució re tar da da”. Укљу чу ју ћи и до дат но об ја шње ње на стр. 52: „Di ver sos 
fac tors de gu e ren in f lu ir en aqu est com po ra ment fon ètic: d’una ban da, una tendència a evi tar 
l’homonímia amb ull; d’al tra, la in fluè ncia del llen gu at ge cul te; l’ús del mot pels eclesiàstics (oli de 
llànties, sants olis) i so bre tot pels apo ter ca ris i pels met ges que re cep ta ven o pre pa ra ven di ver ses 
me nes d’olis con tra ma la ti es”.

DEI 2639sq., о ит. òlio: „[Dal l]a ti no ole um che dové es se re let to nell’al to me di o e vo tri sil la bo”. 
DE LI2 1067, о ит. òlio: „[Dal l]a ti no oleu(m) […]con un adat tta men to da al cu ni con si de ra to 

in so li to”.
3 ESJS X 583, о стсл. олѣи: „Přejetí z lat. ole um”.
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1953‒58: II 263,4 струс. олѣи ‘уље’, рус. олéй ‘уље’, блр. aлéй ‘уље’, укр. олíя 
‘уље’ зајм ље но или од лат. ole um или од ствњ. olei, при че му би јат био се кун-
дар ног по ри је кла, и то од упли ва сл. *lějǫ ‘ли јем’ на *ole jĭ ‘уље’ (као нпр. у 
из ра зу *lějǫ ole jĭ >> *lějǫ olějĭ);

в. да је, ка ко би хтио нпр. ERHSJ III 543 или roCChi 1990: 256sq.,5 сх. уље 
зајм ље но од лат. ole um ‘уље’, и то ка ко се чи ни, од об ли ка но ми на ти ва плу-
ра ла, лат. olea (= вулг. лат. olia, пром. *ǫli̭a), та ко што је не у трум плу ра ла 
усли јед ме та пла зма па де жа и бро ја у сло вен ско-ро ман ском кон так ту по гре-
шно иден ти фи ко ван са сл. ге ни ти вом син гу ла ра, сх. уља, ода кле је пу тем 
ре гре сив не де ри ва ци је он да обра зо ван но ми на тив син гу ла ра, сх. уље; 

г. да је, ка ко би хтио нпр. ERHSJ III 543 или roCChi 1990: 256sq. (pa ce 
ESSJ II 247 и snoj20153s.v.),6 слн. óḷje ‘уље’ зајм ље но или од лат. ole um или 
од ствњ. olei – али вје ро ват ни је упра во од ствњ. olei.

4.оПАсКЕУЗИсТоРИјУлАТ.ole um

4.1. Опа ска 1
(Што се ти че то га да порт. óleo, шп. óleo, ит. òlio, кат. oli, окц. oli, стфр. 

oi le, фр. hu i le потичe од об ли ка *ǫliu ко ји је на вод но „учен”; в. тач. 3.4 а го ре.)
Лат. ole um ‘уље’ ми је ња се као и оста ле o-осно ве у кла сич ном ла ти ни-

те ту:
[1] nom. ole um olea
 gen. olei oleorum
 dat. oleo oleis
 acc. ole um olea
 voc. ole um olea
 abl. oleo oleis
Но, нео ме те но дјеј ство гла сов них про мје на не би до ве ло до па ра диг ме 

[1]; до ве ло би до па ра диг ме [2]:

4 BrüCkner 1913: 307 ο рус. олéй: „So ist russ. olěj ‘Öl’ (schon Ostro mir usw.) nicht la u tlich aus 
je lej = ἔλαιοιν her vor ge gan gen, son dern wahrscheinlicher ei ne di rek te Bal ka nen tleh nung aus ole um”.

Vasmer 1953‒58: II 263, о рус. олéй, блр. aлéй, укр. олíя: „La u tlic he und wort ge o grap hische 
Erwӓgun gen sprec hen für En tleh nung aus dem We sten. Als Qu el le komt in er ster Li nie lat. ole um 
in Be tracht, sonst evtl. ahd. olei. […] Die En dung -ějь vi ell. durch An leh nung an lějǫ, li ti ‘gießen’”. 
(Исто ФАсмЕР 1986‒87: III 134.)

5 ERHSJ III 543sq. о сх. уље: „[Sh. ulje po tje če o]d lat. ole um < grč. ἔλαι(ϝ)ον pre ko nom. pl. 
olea > tal. oglio, pre ma fr. hu i le, ko ji je bio iden ti fi ci ran s gen. ulja, oda tle nom. ulje”.

Исто roCChi 1990: 256sq.: „[Sb.-cr. ulje] pro vi e ne, se con do lo Skok, di ret ta men te dal lat. pl. 
olea > sl. ulja, for ma sen ti ta da gli Sla vi co me ge ni ti vo e su cui si è ri fat to il nom. ulje”.

Та ко ђе, gluhak 1993: 653: „[Hrv. ulje] je vje ro jat no iz bal kan sko ro man skog od ra za lat. ole um”.
(maretić 19633: 87 се по пи та њу по ри је кла сх. уље дво у мио из ме ђу лат. ole um и ит. olio.)
(skok 1934: 435 за раз ли ку ERHSJ III 543sq. пред ла же да је лат. ole um > ром. *ǫli̭o зајм-

ље но као сх. уље за хва љу ју ћи дјеј ству сл. пре гла са (в. нпр. holzer 2011: 43sq.): „Di e ses -o be folgt 
in ei nem Fal le auch die al le ge me i ne Re gel der slav. er sten Pa la ta li sa tion: ole um > uļe”. Но, то об ја-
шње ње уско ро је по том и сам на пу стио уви дјев ши ваљ да да дру гог та квог слу ча ја ме ђу сх. 
ро ма ни зми ма и ла ти ни зми ма не ма.)

6 ERHSJ III 543sq.: „Za slov. óḷje do la zi u ob zir kao vre lo i stvnj. olei”.
roCChi 1990: 256sq.: „Per sln. óḷje è qu a si cer ta l’in ter me di a zi o ne dell’ a.a.t. oli / olei”.
ESSJ II 247: „[I] zpo so je no de lo ma iz lat. ole um, vulg. lat. oli um ali grč. ἔλαι(ϝ)ον”.
snoj 20153 s.v.: „[I] zpo so je no iz ne ke rom. be se de, ki se je raz vi la iz lat. ole um, mlaj še oli um”.



13ОПА СКЕ УЗ ИСТО РИ ЈУ ЛАТ. OLE UM (ИЗ БАЛ КАН СКОГ ЛА ТИ НИ ТЕ ТА XIV)

[2] nom. *ele iṷom > ole um *ele iṷa > oliva
 gen. *ele iṷi > ol(i(v))i *ele iṷosom > oleorum
 dat. *elеiṷo > oleo *ele iuis > ol(i(v))is
 acc. *ele iṷom > ole um *ele iṷa > oliva
 voc. *ele iṷom > ole um *ele iṷa > oliva
 abl. *ele iṷod > oleo *ele iṷis > ol(i(v))is

гдје осно ва ни је у свим па де жи ма ујед на че на не го се у јед ној гру пи па де жа 
пред за вр шет ком на ла зи ole а у дру гој oliv-.

Упо ре ди ста ру про мје ну лат. de us ‘бог’:
[3] nom. *de iṷos  > de us *de iṷi > d(i(v))i
 gen. *de iṷi > d(i(v))i *de iṷoso m > deorum
 dat. *de iṷo > deo *de iṷis > d(i(v))is
 acc. *de iṷom  > de um *de iṷos > deos
 voc. *de iṷe > dive *de iṷi > d(i(v))i
 abl. *de iṷod > deo *de iṷis > d(i(v))is

гдје осно ва та ко ђе ни је у свим па де жи ма ујед на че на не го се у јед ној гру пи 
па де жа пред за вр шет ком на ла зи de а у дру гој div-; в. deVaan 2008: 167sq.

(Уо чи да лат. *de iṷos , као и *ele iṷom, има сли јед *-eiṷV ко ји је по сри је ди; 
уп. нпр. стинд. deváḥ ‘де ва, бог’, ав. daeuuo ‘да е ва, зло дух’, литв. diẽvas ‘бог’.)

Нео ме те но дјеј ство гла сов них про мје на до во ди упра во до па ра диг ме [2] 
(и [3]) по што у ла тин ском по пра ви лу би ва да *-eiṷo > *-eụ̭o > *-eọ > eu и 
да *-eiṷo > -eụ̭o > -eọ > eo, а да *-eiṷa > *-eụ̭a > iva и да *eiṷi > *-eụ̭i > 
(i(v))i; в. нпр. Weiss 2009: 101, 143, 154. Па ра диг ма [1] да се, пре ма то ме, са мо 
јед ним ди је лом при пи са ти дјеј ству гла сов них про мје на, али не и дру гим, 
по што оно не мо же об ја сни ти по ста ње об ли ка gen. sg. olei, nom. acc. voc. pl. 
olea и dаt. / abl. pl. oleis (гдје про тив пра ви ла би ва да *eiṷi > -ei и да *-eiṷa 
> -ea).

По ста ње ових, не за ко но мјер них об ли ка се при пи су је обич но дјеј ству 
ана ло ги је:

[4] nom. ole um   oliva >> olea
 gen. ol(i(v))i >> olei oleorum
 dat. oleo   ol(i(v))is >> oleis
 acc. ole um   oliva >> olea
 voc. ole um   oliva >> olea
 abl. oleo   ol(i(v))is >> oleis

усли јед ко је би се oliv- ујед на чи ло са ole- та ко да у свим па де жи ма пред за-
вр шет ком бу де ole; в. szemЕrényi 1989: 122.

По ре ди се но ви ја про мје на лат. de us ‘бог’:
[5] nom. de us   d(i(v))i >> dei
 gen. d(i(v))i >> dei deorum
 dat. deo   d(ī(v))īs >> deis
 acc. de um   deos
 voc. dive >> dee (/de us) d(ī(v))ī >> dei
 abl. deo   d(ī(v))īs >> deis
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гдје се div- ујед на чи ло са de- та ко да је у свим па де жи ма пред за вр шет ком 
de-; в. deVaan 2008: 167sq.

Шта ви ше, и у јед ном и у дру гом слу ча ју ујед на ча ва ње функ ци о ни ше у 
прав цу и јед не и дру ге осно ве па та ко би ва да ујед на ча ва њем од па ра диг ме 
[2] по ста не и па ра диг ма [4] и пра диг ма [6] (в. ис под) а од па ра диг ме [3] и па-
рад ги ма [5] и па рад ги ма [7] (в. ис под).

Упо ре ди:
[6] nom. ole um >> olivum oliva
 gen. ol(i(v))i   oleorum >> olivorum
 dat. oleo >> olivo ol(i(v))is
 acc. ole um >> olivum oliva
 voc. ole um >> olivum oliva
 abl. oleo >> olivo ol(i(v))is

гдје се ни је oliv- ујед на чи ло са ole не го се упра во ole ујед на чи ло са oliv- тако 
да је у свим па де жи ма пред за вр шет ком oliv-.

По ре ди се:
[7] nom. de us >> divus d(i(v))i
 gen. d(i(v))i   deorum >> divorum
 dat. deo >> divo d(i(v))is
 acc. de um >> divum deos >> divos
 voc. dive   d(i(v))i
 abl. deo >> divo d(i(v))is

гдје се, опет, ни је div- ујед на чи ло са de не го се упра во de- ујед на чи ло са 
div- та ко да је у свим па де жи ма пред за вр шет ком div-.

(У кла сич ном ла ти ни те ту по сто ји и olivum и divus по ред ole um и de us, 
али се об ли ци olivum и divus на ла зе рје ђе не го ole um и de us; в. TLL V 1 
1649sq., IX 2 567.)

Што се ти че лат. ole um и olivum, ро ман ски је зи ци има ју кон ти ну ан те 
ко ји по ти чу од об ли ка па ра диг ме [1]. Дјеј ством гла сов них про мје на та па-
ра диг ма у вул гар ном ла ти ни те ту да ла би:

[8] nom. oliu(m) olia
 gen. olii(/oli, в. до ле) olioru(m)
 dat. olio oliis
 acc. oliu(m) olia
 voc. oliu(m) olia
 abl. olio oliis

а то би ва због то га што је у вул гар ном ла ти ни те ту лат. e у хи ја ту пра вил но 
сла би ло у i а лат. m на кра ју по чи ња ло је да се гу би; в. тач. 3.1 д го ре.

У пра ро ман ском па ра диг ма [8] усли јед гла сов них и об ли ков них про-
мје на да ла би:

[9] nom. *ǫli̭u *ǫli̭a
 gen.  ( *ǫli̭i(/ǫli, в. до ле) *oli ̭ọru )
 dat.  ( *ǫli̭o *ǫli̭is )
 acc. *ǫli̭u *ǫli̭a
 voc.  ( *ǫli̭u *ǫli̭ )
 abl.  ( *ǫli̭o *ǫli̭is )
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а то би ва, што се гла со ва ти че, због то га што је у пра ро ман ском вулг. лат. ŏ у 
скло пу за мје не во кал ског кван ти те та ква ли те том пра вил но од ми је ње но са 
*ǫ, што се вулг. лат. i у хи ја ту пра вил но ре ду ко валο у *i̭ и што се лат. m на 
кра ју ри је чи у пот пу но сти из гу би ло, а, што се об ли ка ти че, због то га што су 
се у пра ро ман ском по че ли гу би ти ко си па де жи вулг. лат. па ра диг ме; в. тач. 
3.1 ж го ре.

Као што је ре че но у тач. 3.1 з го ре, од об ли ка nom. / acc. sg. *ǫli̭u да се 
пра вил но из ве сти сттоск. òglio, млет. ò(g)io, сард. od zu док се порт. óleo, шп. 
óleo, кат. oli, окц. oli, стфр. oi le, фр. hu i le, ит. òlio не да пра вил но из ве сти ни 
од јед ног об ли ка па ра диг ме [9]. За ко но мје ран ис ход био би порт. ol ho, шп. 
ojo, кат. ull, окц. uelh, фр. œil, ит. òglio, а то би се јед ним ди је лом по кло пи ло 
са ис хо дом лат. oc(u)lus ‘око’ по што у за пад но ром. је зи ци ма по пра ви лу бива 
да се у ин тер во кал ској по зи ци ји сли је вулг. лат. cl и li; уп. порт. ol ho ‘око’, шп. 
ojo ‘око’, кат. ull ‘око’, окц. uelh ‘око’, фр. œil ‘око’, ит. òcchio ‘око’.

Не за ко но мјер ни об ли ци при пи су ју се сто га или хо мо ни миј ском су ко бу 
са ри је чи за ‘око’ или – усли јед зна ча ја ко је уље има у хри шћан ској вје ри – 
ути ца ју тро сло жног цркв. лат. ole um на дво сло жно пром. *ǫli̭u (што је навод-
но учи ни ло да и тај об лик бу де тро сло жан, тј. *ǫliu); в. тач. 3.4 а го ре. И јед но 
и дру го је мо гу ће, али је и ad hoc.

У ве зи с тим, хтио сам да опа зим да би се кат. oli и окц. oli уред но да ло 
из ве сти од лат. ole um, тј. вулг. лат. oliu(m) под прет по став ком да је оно на-
сли је ђе но од об ли ка кон тра хо ва ног ге ни ти ва син гу ла ра, тј. olii > oli; уп. нпр. 
fi lii > fi li од лат. fi li us ‘син’. Ни по што ни је ти пи чан слу чај да ри јеч у ро ман-
ским је зи ци ма бу де на сли је ђе на од об ли ка вул гар но ла тин ског кон тра хо ва ног 
ге ни ти ва син гу ла ра, али ни је ни не чу вен јер, по све му су де ћи, то исто биље-
жи и лат. hor de um, тј. вулг. лат. (h)or diu(m) ‘је чам’ (REW5 4180); на и ме, од 
gen. sg. (h)or dii > (h)or di да се из ве сти кат. or di ‘је чам’ и окц. or di ‘је чам’.

(Од вулг. лат. gen. sg. olii или oli вје ро ват но по ти чу и по зајм ље ни це у 
герм. је зи ци ма; в. тач. 3.1 ђ го ре. Не чу ди што је, ка ко се чи ни, об лик ге нити-
ва син гу ла ра и на сље до ван и за и ман јер се и у слу ча ју лат. hor de um и у слу-
ча ју лат. ole um ра ди о про из во ди ма ко ји се обич но ку пу ју на мје ру па су се 
у сва ко днев ном го во ру, ка ко ми сли и herzog 1904: 104, мо ра ли на ро чи то че сто 
ја вља ти у пар ти тив ном ге ни ти ву, као нпр. у из ра зи ма ти па (sc. tres mo dii) 
hor dei > (h)or dii > (h)or di или (sc. sex tari us) olei > olii > oli.)

У пра ро ман ском вулг. лат. gen. sg. oli дао би *ǫli (ода кле пра вил но кат. 
oli и окц. oli), а то би у па ра диг ми [9] био је ди ни об лик са дру га чи јом осно-
вом и, као та кав, мо гао је до ве сти до дјеј ства ана ло ги је:

[10] nom. *ǫli̭u >> *ǫliu *ǫli̭a >> *ǫlia
 gen. ( *ǫli   *oli̭ọru >> *oliọru )
 dat.  ( *ǫli̭o >> *ǫlio *ǫli̭is >> *ǫli is )
 acc. *ǫli ̭u >> *ǫliu *ǫli̭a >> *ǫlia
 voc. ( *ǫli̭u >> *ǫliu *ǫli̭ >> *ǫlia )
 abl.  ( *ǫli̭o >> *ǫlio *ǫli̭is >> *ǫli is )

усли јед ко је би се *ǫli̭ ујед на чи ло са *ǫli та ко да у свим па де жи ма пред завр-
шет ком бу де ǫli; по ре ди се нпр. ана ло ги ја у [6] и [7] гдје та ко ђе би ва да се 
па ра диг ма ујед на чи пре ма об ли ку ге ни ти ва син гу ла ра.
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Ако је та ко, он да би се од об ли ка ана ло шког пром. nom. / acc. sg. *ǫliu 
и пром. nom. pl. *ǫlia, да ло – без из ли шних прет по став ки о су ко бу хо мо ни-
ма и ути ца ју цр кве них об ли ка на пуч ке – из ве сти и оста ле „не за ко но мјер не” 
об ли ке у ро ман ским је зи ци ма, тј. порт. óleo, шп. óleo, ит. òlio (од пром. nom. 
/ acc. sg. *ǫliu) и стфр. oi le, фр. hu i le (од пром. nom. / acc. pl. *ǫlia). 

4.2. Опа ска 2
(Што се ти че то га да је стсл. олѣи / олеи зајм ље но од лат. ole um, да је струс. 

олѣи, рус. олéй, блр. aлéй, укр. oлíя зајм ље но од лат. ole um или ствњ. olei, а да је 
јат и у јед ним и у дру гим об ли ци ма ре зул тат на вод ног упли ва сл. *lějǫ ‘ли јем’.)

Што се ти че ста ро сло вен ских и ис точ но слов не ских об ли ка, мо гу ће је 
на пр ви по глед за кљу чи ти три ства ри: пр во, да је из кул тур но и сто риј ских 
раз ло га вје ро ват ни је да је струс. олѣи, рус. олéй, блр. aлéй, укр. oлíя зајм ље но 
од стсл. олѣи не го од лат. ole um или од ствњ. olei; дру го, да је из кул тур но-
исто риј ских раз ло га та ко ђе вје ро ват ни је да је стсл. олѣи / олеи зајм ље но од лат. 
ole um не го од ствњ. olei; и тре ће, да не ма ни ка квих по зи тив них до ка за, што 
се ја та у стсл. олѣи ти че, да је овај глас на стао усли јед упли ва сл. *lějǫ ‘ли јем’. 
(То је, ја сно, са мо пу ко на га ђа ње.)

Oстаје сто га да се раз ја сни то ка ко је при за и ма њу лат. ole um да ло стсл. 
олѣи / -еи (и, на ро чи то, ѣ у стсл. олѣи).

У ве зи с тим имам да опа зим да стсл. по зајм ље ни це од грч ких ри је чи 
ко је за вр ша ва ју на -αιος [-eos], -αιον [-eon] и -ευς обич но има ју за вр ше так -ѣи 
/ -еи као и стсл. олѣи / олеи, уп. нпр. грч. φαρισαῖος → стсл. фа рисѣи / фа ри сеи ‘фа-
ри сеј’ (LPSGL 1085), грч. ἔλαιον → стсл. ѥлѣи / елѣи / ѥлеи ‘уље’ (op. cit. 1155), 
грч. ἱερεύς → стсл. иерѣи / иѥреи ‘све ште ник’ (op.cit. 277), итд. 

Αко је та ко, он да стсл. -ѣи / -еи мо же би ти од лат. -eum по истом пра ви лу 
по ко јем је и стсл. -ѣи / -еи од грч. -αιος [-eos], -αιον [-eon], -ευς; пре ма то ме, 
стсл. олѣи / олеи да се од лат. ole um из ве сти пра вил но и без по тре бе за из ли-
шним прет по став ка ма као што је уплив сл. *lějǫ (или уна кр шта ње са грч. 
ἔλαιον, што се у ли те ра ту ри та ко ђе на ла зи).

Дру го је пи та ње оно си сте мат ско, тј. ка ко је уоп ште на стао јат у имени-
ца ма ко је у ста ро сло вен ском има ју -ѣи од лат. -eum и грч. -αιος, -αιον, -ευς. 
У срп ско хр ват ским по зајм ље ни ца ма из грч ког и ла тин ског по сто ји слич на 
по ја ва ко ја се зо ве „псе у до-јат ”; в. лИГоРИо 2015 (и на ро чи то стр. 65). Вје ру јем 
да би се мо гло по ка за ти да је и у овим слу ча је ви ма по сри је ди „псе у до-јат ”, 
али то оста вљам за не ки бу ду ћи рад јер у овом ви ше не ма мје ста.

Би ло ка ко би ло, кул тур но и сто риј ски раз ло зи ја сно го во ре у при лог то ме 
да су ста ри Сло ве ни на зив за ма сли но во уље зај ми ли мно го при је Ћи ри ла и 
Ме то ди ја.

4.3. Опа ска 3
(До да так уз оп ас ку 2.)
У Ма ру ли ће вој Ју ди ти по сто ји ха пакс ули ко ји се на ла зи сти ху 1117, тј. 

[sc. Ju di ta] pri pra vi obe da: kruh, uli, par gu, sir; в. moguŠ 2001: 307. По што у Ју
ди ти ина че сто ји dri vje за др вље, zdra vje за здра вље и слич но, ERHSJ III 543 
твр ди да uli сто га не мо же да сто ји за уље (јер би се пре ма dri vje, zdra vje и 
сл. оче ки ва ло uje) не го да мо ра би ти по ду дар но са стсл. олѣи (с тим да је u 
по ста ло уна кр ште њем пр во бит ног чак. *oli = стсл. олѣи са сх. уље, ода кле он да 
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uli), али мно го је вје ро ват ни је, ја ми слим, да је по сри је ди про сто по зајм љен-
ца од сх. ди јал. ули што се на ла зи по раз ли чи тим сје вер но ча кав ским го вори-
ма и по ста је, као и сх. уље, пра вил но од лат. ole um; в. тач. 6д у од. 4.3 до ле.

4.4. Опа ска 4
(Што се ти че то га да је сх. уље зајм ље но од лат. ole um та ко што је nom. 

pl. olea на вод но за бу њен за сл. gen. sg. уља, ода кле je он да из ве ден nom. sg. уље; 
в. тач. 3.4 в го ре.)

По пра ви лу би ва да се но ми на тив плу ра ла лат. о-осно ва сред њег ро да 
за бу ни за но ми на тив син гу ла ра сх. a-осно ва а не за ге ни тив син гу ла ра сх. 
o-осно ва; в. нпр. ligorio 2014: 57. Та квих слу ча је ва ме ђу сх. ла ти ни зми ма и 
ро ма ни зми ма има вр ло многο; уп. нпр. лат. nom. pl. cir ra → сх. ди јал. f. sg. 
кȅра ‘ре са’, лат. nom. pl. pa la tia → сх. ди јал. f. sg. пòла ча ‘па ла та’, лат. nom. pl. 
scri nia → сх. ди јал. f. sg. скриња ‘ков чег’, итд. 

Осим то га тре ба уо чи ти и у у сх. уље. За и ма ње од лат. olea не би об ја сни-
ло ни ду жи ну тог во ка ла јер по пра ви лу би ва да се лат. V́leV и V́liV, тј. пра ром. 
*V́li̭V, зај ми као сх. V̏љ(V); в. нпр. ligorio 2013: 359. Та квих слу ча је ва та ко ђе 
има вр ло мно го; уп. нпр. лат. nom. pl. no vália → сх. ди јал. f. sg. Но ваља, лат. 
nom. pl. nu cália → сх. ди јал. f. sg. Но гаља, лат. nom. pl. rosália → сх. f. pl 
ру са ље (= ру саље) ‘Ду хо ви’, итд.

Ни је оправ да но, пре ма то ме, прет по ста ви ти да би се и ме та пла зам и вокал-
ски кван ти тет по вео не ким дру гим, по себ ним обра сцем са мо у слу ча ју лат. olea.

Но, сх. уље ипак се да пра вил но из ве сти од лат. ole um, а то би ва упра во 
по сред ством пром. *ǫliu; в. тач. 4.1 го ре. 

Под прет по став ком да се за и ма ње де си ло на кон про мје не сл. *ău, *ӗu у 
сл. *ō а при је про мје не сл. *o у сл. *u (в. нпр. holzer2011: 35, 54), пром. *ǫ́liu 
пра вил но би да ло сх. уље на сље де ћи на чин: 

1. пром. *ǫ́liu > далм. ром. *ǫ́̄liu, та ко што се у дал ма то ро ман ском во кал 
под на гла ском у отво ре ном сло гу пра вил но ду жи (в. holzer2011: 27), као нпр. 
и у (лат. Póla >) пром. *Pǫ́la > далм. ром. *Pǫ́̄la; 

2. далм. ром. *ǫ́̄liu → сл. *őli je, та ко што се ром. *ǭ пра вил но одо ма ћи-
ло као сл. *o (в. holzer2011: 35), као нпр. и у далм. ром. *Pǫ́̄la → сл. *Polju, 
што се далм. ром. на гла сак пра вил но одо ма ћио као сл. акут (op.cit. 36) и што се 
далм. ром. *iu одо ма ћи ло као сл. *-ije (> *-ĭje, в. нпр. Vaillant 1974: 392–404);7

3. сл. *őli je > сл. *űli je, та ко што *o пра вил но да је *u (в. нпр. holzer 2011: 
54), као нпр. и у сл. *Polju > Pulji (ода кле ка сни је сх. Пуљ); 

4. сл. *űli je > сл. *űlĭ je, та ко што *i пра вил но да је *ĭ (в. holzer2011: 59); 
5. сл. *űlĭ je > сл. *ulĭ je, та ко што се ста ри акут пра вил но уки да а во кал 

под аку том пра вил но се кра ти (в. holzer2011: 74). 
Од сл. *ulĭ je за тим пра вил но по ста је и сх. уље и ди јал. уље, ỹље, ује, ули, итд.
6а. Сл. *ulĭ je > сх. уље, та ко што се *ĭ пра вил но гу би (в. holzer 2011: 

77), што се по гу бит ку *ĭ пр ви слог ком пен за циј ски пра вил но ду жи (в. нпр. 
leskien 1914: 201) и што се *lj дру гим јо то ва њем пра вил но са жи ма у *ľ (в. 
holzer 2011: 85), па та ко има мо ulje > ulje > uľe = уље, за што код Ву ка поред 
уље уп. нпр. и зeље (вУК 1818: 229). 

7 Овај су фикс у на шим ста ри јим ро ма ни зми ма на ла зи се још и у Жир је што се обич но 
из во ди из лат. gyrus ‘круг’ (ERHSJ I 13), али, су де ћи пре ма уље < ole um, мо жда ће ипак при је 
би ти од лат. *gyre us ‘кру жан’.
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6б. Сл. *ulĭ je > сх. ди јал. уље (Пр чањ, Ду бров ник), та ко што се *ĭ пра вилно 
гу би и што се *lj дру гим јо то ва њем пра вил но са жи ма у *ľ, као у тач. 6а го ре, 
али ‒ за раз ли ку од то га ‒ у овом слу ча ју не ма ком пен за циј ског ду же ња, па 
та ко има мо ulje > uľe = уље, за што у Пр ча њу и Ду бров ни ку по ред уље уп. 
нпр. и зeље (reŠetar 1900: 65). 

6в. Сл. *ulĭ je > сх. ди јал. ỹље (Вр га да), та ко што се *ĭ пра вил но гу би, 
та ко што се по гу бит ку *ĭ дру ги слог ком пен за циј ски пра вил но ду жи (в. нпр. 
kapoVić 2015: 588sqq.) и та ко што се *u пред со нан том пра вил но ду жи (при 
че му на ста је нео а кут, в. op.cit. 554 sqq.), па та ко има мо uljе > ũljе (> ũľе?) = 
ỹље, за што на Вр га ди по ред ỹље уп. нпр. и зẽље (juriŠić 1973: 243).

6г. Сл. *ulĭ je да је сх. ди јал. ује (Бру сје), та ко што се што се *ĭ пра вил но 
гу би и та ко што се u пред со нан том пра вил но ду жи (при че му на ста је ду ги 
си ла зни), као у тач. 6г го ре, али – за раз ли ку од то га – у овом слу ча ју не ма 
ком пен за циј ског ду же ња до чим се *lj дру гим јо то ва њем пра вил но са жи ма 
у *ľ ода кле он да по ста је ј, па та ко има мо ulje > ulje > uľe > uje = ује, за што 
у Бру сју по ред ује уп. нпр. и зеје (dulčić-dulčić: 735).

6д. Сл. *ulĭ je да је сх. ди јал. ули (Оми шаљ), та ко што се *ĭ пра вил но губи 
и та ко што се по гу бит ку *ĭ дру ги слог ком пен за циј ски пра вил но ду жи, као 
у тач. 6в го ре, али, – за раз ли ку од то га – не ма ду же ња пред со нан том до чим 
се -je пу тем -јi са жи ма у -и, па та ко има мо ulje > ulji > uli = ули, за што у 
Оми шљу по ред ули уп. нпр. и зелȗ (mahulja 2006: 392, са дру га чи јим ак цен том).

(Све про мје не у тач. 1 до 6 ја вља ју се у хро но ло шки тач ном ре ду; в. 
holzer2011.)

Об ли ци са ком пен за циј ским ду же њем (в. тач. 6а, 6в, 6д го ре) по ка зу ју 
да је далм. ром. *iu одо ма ће но упра во као сл. *-ĭje а не као *-je јер се из пра-
о бли ка по пут *őlје > *и̋lје > *ulје не би да ло из ве сти ни у у сх. уље ни е у сх. 
ди јал. ỹље ни ( ј)е > ( ј)и > и у сх. ди јал. ули.

Сх. ди јал. уле, gen. sg. ула из Бе лог на Цре су оста је ми не ја сно, али, што 
год да је по сри је ди, вје ро ват но ће би ти иста по ја ва као и у слн. ди јал. oḷ, gen 
sg. oḷa. Што се то га ти че, слн. óḷje ве о ма ли чи на сх. уље, али, ко ли ко ја успи-
је вам да раз би стрим, не да се из ве сти од пром. *ǫ́liu на исти на чин као и сх. 
уље јер би ис ход у том слу ча ју ваљ да мо рао да гла си úlje. 

Но, слич ност је сва ка ко пре ве ли ка да би би ла слу чај на; пи там се, пре-
ма то ме, да ли мо же би ти да је слн. óḷje зајм ље но са истог из во ра као и сх. уље 
и на исти на чин као и сх. уље (тј. по мо ћу сл. *-ĭje) али у не ко дру го до ба? мо жда 
ка да се већ би ло офор ми ло слн. ọ по мо ћу ко јег је он да во кал ро ман ског пред-
ло шка мо гао би ти апрок си ми ран?

5.ЗАКљУчАК.Сх. уље да се пра вил но из ве сти од лат. ole um, а то по мом 
ми шље њу би ва под три кључ не прет по став ке: пр во, да је лат. ole um зајм ље но 
по сред ством пром. *ǫ́liu (ко је се на ла зи иза об ли ка по ме ну тих у од. 4.1 го ре); 
дру го, да је пром. *ǫ́liu по ста ло далм. ром. *ǫ́̄liu (што у дал ма то ро ман ском 
би ва усли јед пра вил ног ду же ња на гла ше них во ка ла у отво ре ном сло гу ко је 
се на ла зи и у мно гим дру гим дал ма ти зми ма); и тре ће, да је далм. ром. *ǫ́̄liu 
зајм ље но као сл. *olije (> *ūlĭje) (при че му -iu ни је про сто зајм ље но не го је 
упра во од ми је ње но, и то су фи ском -ije (> ĭje), чи је при су ство у сх. уље уо ста-
лом мо же да се ре кон стру и ше и на те ме љу раз ли чи тих кван ти та тив них по ја-
ва ко је се на ла зе у сх. уље и ди јал. уље, ỹље, ује, ули).
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6.додАТАК:Ети мо ло шко окру же ње сх. уље

суп стр. ? ‘уље’
→ јерм. ewł ‘уље’?? [3.3 а]
→ мик. erawo /ela iṷon/ ‘уље’, грч. ἔλαιον ‘уље’, кип. ἔλαιϝον ‘уље’ [3.1 а]

→ лат. *ele iṷom ‘уље’ [3.1 б]
> лат. ole um ‘уље’ [3.1 в]

→ стсл. олѣи / олеи ‘уље’ [4.2]
→ струс. олѣи ‘уље’, рус. олéй ‘уље’, укр. oлíя ‘уље’? [4.4]
→ рум. uléi ‘уље’ [3.2 ж]

> вулг. лат. oliu(m) ‘уље’ [3.1 д]
> пром. *ǫli̭u ‘уље’  [3.1 ж]

> сттоск. òglio ‘уље’, млет. ò(g)io ‘уље’, сард. od zu ‘уље’ [3.1 з]
→ алб. vaj ‘уље’, гег. voj ‘уље’  [3.1 и]

> лат. ди јал. *ole vum ‘уље’ [3.1 г, 3.3 б]
→ велш. olew ‘уље’, брет. oleo ‘(цр кве но) уље’ [3.1 г]
→ гот. alew ‘уље’?? [3.3 б]

→ стсл. ѥлѣи / елѣи / ѥлеи ‘уље’, стсрп. ѥлео ‘(црк.) уље’ [3.2 ђ]
→ сх. ди јал. је леј ‘(црк.) уље’, буг. елèй ‘(црквeнo) уље’ [3.2 е]

лат. gen. sg. *ele iṷi ‘уље’  [4.1]
>> лат. gen. sg. olei ‘уље’ [4.1]
>> вулг. лат. gen. sg. olii / oli ‘уље’ [4.1]

> пром. gen. sg. *ǫli̭i / ǫli ‘уље’ [4.1]
> кат. oli ‘уље’, окц. oli ‘уље’ [3.4 а, 4.1]
⇒ пром. nom. / acc. sg. *ǫliu ‘уље’ [4.1]

> порт. óleo ‘уље’, шп. óleo ‘уље’, ит. olio ‘уље’ [3.4 а, 4.1]
→ буг. òлио ‘уље’ [3.2 ж]

→ сл. *ő̄l-ĭje ‘уље’ [4.3]
> сх. уље, ди јал. уље, ỹље, ује, ули, итд. [4.3]

→ слн. óḷ-je ‘уље’? [4.3]
⇒ пром. nom. / acc. pl. ǫlia ‘уље’ [4.1]

> стфр. оile ‘уље’, фр. hu i le ‘уље’ [3.4 а, 4.1]
→ сренг. οile ‘уље’, енг. oil ‘уље’ [3.2 a]

→ стенг. ele ‘уље’, нтумб. œle ‘уље’, стфриз. olie ‘уље’,
стфриз. olie ‘уље’, хол. olie ‘уље’, стсакс. oli ‘уље’,
срнњ. oliе ‘уље’, ствњ. oli / ole / olei ‘уље’, њем. Öl ‘уље’  [3.1 ђ]

→ шв. olja ‘уље’, норв. olje ‘уље’  [3.2 в]
→ чеш. olej ‘уље’, слк. olej ‘уље’, глуж. wo lij ‘уље’, 

длуж. wo lej ‘уље’, пољ. olej ‘уље’ [3.2 б]
→ мађ. olaj ‘уље’ [3.2 г]

→ сх. ди јал. òлaј ‘ла не но уље’ [3.2 д]

лат. nom. / acc. pl. *ele iṷa ‘уље’ [3.1 б]
>> лат. nom. / acc. pl. olea ‘уље’ [4.1]
>> вулг. (и ср.) лат. nom. / acc. pl. olia ‘уље’ [4.1]

> пра ром. *ǫli̭a ‘уље’ [3.1 ж]
→ по зно стнорд. olea / olia ‘уље’ [3.1 е]

(Об ли ци ко ји су бли же об ра ђе ни у овом ра ду од штам па ни су ма сним 
сло ви ма.)
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СКРА ЋЕ НИ ЦЕ

* (ре кон стру и сан об лик)
? (упит но)
> пра вил но да је
< пра вил но по ста је од
>> не пра вил но да је

<< не пра вил но по ста је од
→ зајм ље но као
← зајм ље но од
⇒ из во ди, гра ди
⇐ из ве де но, из гра ђе но од

ав. аве стиј ски
алб. ал бан ски
блр. бје ло ру ски
брет. бре тон ски
буг. бу гар ски
велш. вел шки
вулг. лат. вул гар но ла тин ски
гег. ге гиј ски
глуж. гор њо лу жич ки
гот. гот ски
далм. ром. дал ма то ро ман ски
ди јал. ди ја ле кат ски
длуж. до њо лу жич ки
енг. ен гле ски
ит. ита ли јан ски
јерм. јер мен ски
кат. ка та лон ски
кип. ки пар ски
лат. ла тин ски
литв. ли тван ски
мађ. ма ђар ски
мик. ми кен ски
млет. мле тач ки
норв. нор ве шки
нтумб. нор тум бриј ски
њем. ње мач ки
окц. ок ци тан ски
пие. пра ин до е вроп ски
пит. пра и тал ски
пољ. пољ ски
порт. пор ту гал ски
пром. пра ро ман ски
псл. пра сло вен ски

ром. ро ман ски
рум. ру мун ски
рус. ру ски
сард. сар ди ниј ски
сл. сло вен ски
слк. сло вач ки
слн. сло ве нач ки
сренг. сред њо ен гле ски
ср. лат. сред њо ла тин ски
срнњ. сред њо ни ско ње мач ки
ствњ. ста ро ви со ко ње мач ки
стенг. ста ро ен гле ски
стинд. ста ро ин диј ски
стлат. ста ро ла тин ски
стнорд. ста ро нор диј ски
струс. ста ро ру ски
стсакс. ста ро сак сон ски
стсл. ста ро сло вен ски
стсрп. ста ро срп ски
сттоск. ста ро то скан ски
стфр. ста ро фран цу ски
стфриз. ста ро фри зиј ски
суп стр. суп страт ски
сх. срп ско хр ват ски
тоск. то скиј ски
укр. укра јин ски
фр. фран цу ски
хол. хо ланд ски
цркв. лат. цр кве но ла тин ски
чак. ча кав ски
чеш. че шки
шв. швед ски
шп. шпан ски
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Or sat Li go rio

RE MARKS ON THE ETYMO LOGY OF LA TIN OLE UM 
(ON BAL KAN LA TIN XIV)

S u m m a r y

The pa per di scus ses three is su es which fe a tu re in the etymo logy of La tin ole um ‘oli ve oil, oil’. 
1. Can aber rant or so-cal led le ar ned forms in Ro man ce lan gu a ges (Por tu gu e se, Spa nish óleo ‘oil’, 

Ita lian òlio ‘oil’, Ca ta lan, Oc ci tan oli ‘oil’, Old French oi le ‘oil’, French hu i le ‘oil’) in fact be de ri ved 
from La tin ole um re gu larly? The pa per ar gu es that all aber rant forms are ba sed on a Pro to-Ro man ce 
form such as *ǫliu (in stead of the ex pec ted *ǫli̯u) which can be ex pla i ned wit ho ut re co ur se to unne ces-
sary as sump ti ons, viz. as ari sing from the in tra pa ra dig ma tic ana logy ba sed on the con trac ted form 
of ge ni ti ve sin gu lar, *oli.

2. As su ming Old Church Sla vo nic олѣи ‘oil’ was bor ro wed from La tin ole um, can ѣ (which is 
typi cally su bject to a va ri ety of ad hoc ex pla na ti ons) in fact be a re gu lar re flex? The pa per ar gu es 
that -eum in ole um was su bject to the sa me de ve lop ment as Gre ek -αιος [-eos], -αιον [-eon] and -ευς 
which, when bor ro wed, typi cally yield Old Church Sla vo nic -ѣи and that, the re fo re, ѣ in олѣи sho uld 
not be de e med as ir re gu lar or re qu i ring ex tra or di nary ex pla na ti ons.
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3. As su ming Ser bo-Cro a tian ulje ‘oil’ was bor ro wed from La tin ole um, can it be de ri ved re-
gu larly and in ac cor dan ce with the hit her to known so und laws? The pa per ar gu es that it can, gi ven three 
as sump ti ons: 3a. that La tin ole um was bor ro wed via Pro to-Ro man ce *ǫliu (which pre fi gu res the 
forms men ti o ned in pt. 1 abo ve), 3b. that Pro to-Ro man ce *ǫliu de ve lo ped in to Dal ma tian Ro man ce 
*ǭliu (which is a re gu lar de ve lop ment, fo und in many ot her Dal ma tian bor ro wings), and 3c. that 
Dal ma tian Ro man ce *ǭliu was bor ro wed as Sla vic *olije (> *ulĭje) (whe reby -iu was re pla ced by -ije 
(> ĭje), a pro duc ti ve suf fix, rat her than be ing simply bor ro wed as such.) Sla vic -ĭje in Ser bo-Cro a tian 
ulje can al so be re con struc ted ba sed on the dif fe rent qu an ti ta ti ve pha e no me na seen in di a lec tal forms 
such as ȕlje, ũlje, uje, ȕli.

Уни вер зи тет у Бе о гра ду (При мље но: 5. апри ла 2021;
Фи ло зоф ски фа кул тет при хва ће но: 12. ма ја 2021)
Оде ље ње за кла сич не на у ке
Чи ка Љу би на 18-20, 11000 Бе о град, Ср би ја
or sat.li go ri o@g mail.co m
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Рад ми ло Ма ро је вић

ВЕР БА ЛИ ЗА ЦИ ЈА ТЕК СТА ШЋЕ ПА НА МА ЛОГ 
(РЕ КОН СТРУК ЦИ ЈА СА СТА ВЉЕ НОГ ПИ СА ЊА)*  

У ра ду се раз ма тра ју при мје ри по гре шног раш чла њи ва ња ри је чи на ста лих лек си-
ка ли за ци јом син таг мат ских ве за, тј. син так сич ком твор бом, и њи хов од нос пре ма син-
таг мат ским ве за ма ко је ни су лек си ка ли зо ва не, у пр вом из да њу Ње го ше вог спје ва Шће пан 
Ма лог. 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 
и ме ди та ци јом у про зи из пјес ни 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.

This pa per exa mi nes exam ples of in cor rect di vi sion of words which are the re sult of the 
le xi ca li za ti on of syntag ma tic re la ti ons, i.e. syntac tic for ma tion, and the ir re la tion with syntag ma-
tic re la ti ons which are not le xi ca li zed, in the first edi tion of Nje goš’s epic po em Step hen the Lit tle. 
A com pa ra ti ve analysis is ma de with The Mo un tain Wre ath, The Ray of the Mic ro cosm, and a 
me di ta tion in pro se from the po et’s No te bo ok.

Key words: Pe tar II Pe tro vić -Nje goš, epic po em Step hen the Lit tle, epic po em The Mo un tain 
Wre ath, epic po em The Ray of the Mic ro cosm.

0. ПРИсТУП. – Раш чла њи ва ње тек ста на ри је чи као са мо стал не лек сич ке, 
лек сич ко-гра ма тич ке и гра ма тич ке је ди ни це је дан је од при мар них тек сто ло-
шких за да та ка. Пи са ње ра ста вље но (ви ди мАРојЕвИћ 2021а), са став ље но 
(ко је је пред мет овог ра да), по лу са ста вље но, тј. с ди ви зом, те ра ста вље но у 
ак це нат  ском а са став ље но у кри тич ком и основ ном из да њу – за сни ва се на 
те о риј ској кон цеп ци ји о вер ба ли за ци ји тек ста (по дје ли тек ста на ри је чи). У 
не ким из да њи ма по је ди ни сег мен ти тек ста се раш чла њу ју на дви је ри је чи, 
а по треб но их је ин тер пре ти ра ти као јед ну лек сич ку, лек сич ко -гра ма тич ку 
или гра ма тич ку је ди ни цу. Са ста вље но се пи шу сег мен ти тек ста за ко је је 
ут вр ђе но да пред ста вља ју са мо стал не ри је чи (не ка да шње дви је ри је чи су 
сра с ле, лек си ка ли зо ва ла се њи хо ва ве за).

0.1. Из дво ји ће мо при мјер за чи је је са ста вље но пи са ње би ло по треб но 
по зна ва ти кул  тур но -исто риј ске при ли ке. Ри јеч је о опи сном па тро ни му 
/ген./ (Ра ша) Или ко ва. Ра шо Или ков је остао, у из да њи ма Шће па на Ма лог, 84 
го ди не без пр вог сло га у по се си ву али не од оче вог не го од дје до вог име на, 
ко ји има функ ци ју опи сног па тро ни ма (уз оба ве зну упо тре бу лич ног име на): 
Илико ва ку лу Ра ша / хо ће Тур чин да оба ра. [ШМ 2366 (112)]. Ра ста вље но 
пи са ње при ми је ње но је у пр вом из да њу: И ли ко ва ку лу Ра ша (сТој КовИћ 
1851: 112). У три на ред на из да ња по пра вље на је са мо ор то гра фи ја (пи са ње 

* 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 ру с 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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ве ли ког сло ва): И Ли  ко ва ку лу Ра ша (јо вА но вИћИ 1881: 93; Ко сТИћ 1902: 132 
(дру ге па ги на ци је) (2426. стих); РЕ  шЕТАР 1926: 273 (707. стих III чи на)). Дра-
гу тин Ко стић је са ста вље но пи са ње вас по ста вио у пред го во ру, ко ји је штам-
пан на кнад но сит ни јим сло гом и има по себ ну па ги на ци ју: „[…] тре ба ова ко 
по пра ви ти: […] у ст. 2426: Или ко ва (в. тач ку 9. у одељ ку ово га пред го во ра, 
па пре ма њој по пра ви и на по ме ну)” (Ко сТИћ 1902: 65 (пр ве па ги на ци је)). Не 
зна ју ћи за Ко сти ће ву ис прав ку, тек сто ло шки про блем је ри је шио Да ни ло 
Ву шо вић и у са мом из да њу: Или ко ва ку лу Ра ша (вУшовИћ 1935: 225 (III 
707)), и с об раз ло же њем у По го во ру: „[…] а стих ’И ли ко ва ку лу Ра ша,‛ где 
је очи глед но да је греш ком у пр вом из да њу раз дво јен слог пр ве ре чи то га 
сти ха – ис пра вљен је у: Или ко ва ку лу Ра ша (Илик – особ но име)” (вУшо вИћ 
1935: 656). При ро да ан тро по ни ма и ње го ва твор бе на ба за из и ски ва ли су по-
себ но об ја шње ње: Ра шо је ствар но био син по па Мир че те Или ко ва, чи ји 
дру ги по том ци но се пре зи ме По по вић, док су по том ци Ра шо ви – Ра шо ви ћи 
(ви ди по дроб ни је у мАРојЕвИћ 2019: 131–133).

0.2. Са ста вље но се пи шу пред лош ко-па де жне ве зе ко је су се пот пу но 
адвер  би ја ли зо ва ле или су пот пу но пре шле у пред ло ге те ве за пред   ло га и 
ком па ра ти ва при ло га ко ја је пот пу но пре шла у пред лог, али су ти аспек ти 
те ме пред мет на ред ног ра да из ове се ри је (ви ди мАРојЕвИћ 2021б).

0.3. Са ста вље но се пи шу ри је чи с пре фик со иди ма |по|, |при|, |пре| и (ал-
тер на тив но) |нај|, за тим ри је чи с пост фик си ма |зи|, |колик| и |год| те рјеч ца не 
ко ја се тран с фор ми са ла у пре фикс |не| али су ти аспек ти те ме об ра ђу ју у дру гом 
ра ду (ви ди мАРојЕвИћ 2021в).

0.4. У овом пак ра ду обра зла же се, у по гла вљу „Лек си ка ли за ци ја” [види 
тт. 1–5], са ста вље но пи са ње (и син так си ча твор ба као твор бе ни по сту пак) 
че ти ри ти па ри је чи, и то: а) ком би на ци је два ју им пе ра тив  них об ли ка с је дин-
стве ним ак цен том и је дин стве им (мо дал ним) зна че њем дáјбу ди и оп та тив не 
рјеч  це даако; б) мо дал них ри је чи јáмним у зна че њу ‛из гле да да’ и кáда у зна-
че њу ‛из гле да (да)’; в) сра сли ца у ка те го ри ји за мје ни ца (ген.) ко је чè са и бро-
је ва двá пут и трипут; г) при ло га (и ве зни ка) рá шта и при ло га по рá шта; и 
д) сло же них рјеч ци дà ну, ама и ада. 

Од нос раз ма тра них ри је чи на ста лих лек си ка ли за ци јом пре ма син таг мат-
ским ве за ма ко је се ни су лек си ка ли зо ва ле па се пи шу ра ста вље но освје тља ва 
се у по гла вљу „Ис хо ди” [види тт. 6–11].

1. лЕКсИКАлИЗАцИja. сРАслИцЕдáјбу диИдаако. – Дви је спе ци фич не оп-
та тив не ри је чи у Ње го ше вом пје снич ком је зи ку из и ску ју ту ма че ње – не 
са мо с аспек та вер ба ли за ци је тек ста.

1.1. У два Ње го ше ва спје ва, у Шће па ну Ма лом и Гор ском ви јен цу, по свје-
до чен је оп та тив ни об лик с је дин стве ним ак цен том дáј бу ди и је дин стве ним 
(мо дал ним) зна че њем, на стао као ком би на ци ја два ју им пе ра тив них об ли ка: 
ком по нен та дај је не ка да шњи им пе ра  тив дру гог ли ца јед ни не (ако по ђе мо 
од елип се во ка ти ва Бо же) или тре ћег ли ца јед ни не (ако по ђе мо од елип се 
но ми на ти ва Бог), а ком по нен та бу ди је не сум њи во не ка да шњи им пе ра тив 
тре ћег ли ца јед ни не (у зна че њу ‛не ка бу де’). Кон тек сти у ко ји ма је упо три је-

РАД МИ ЛО МА РО ЈЕ ВИЋ



бљен об лик дáј бу ди у ова два спје ва дје ли ми чно се раз ли ку ју, што је усло-
ви ло и из вје сне спе ци фич но сти у зна че њу.

(1) Оп та тив ни об лик дáј бу ди по свје до чен је у 1979. сти ху Шће па на Ма лог:
Што хо ће те зе маљ ски гла ва ри,
што  се [с] стâр цем јед ни јем бру ка те?
Дáјбу ди ви ја не тре бам ни шта.

[ШМ 1977–1979].

Им пе ра тив ни об ли ци дај и бу ди сра сли су фор ми ра ју ћи јед ну ри јеч са 
за јед нич ким зна че њем ‛па ваљ да’, али у овом слу ча ју ми, за раз ли ку од пр вог 
из да ња: дaј бу ди (с. 94), ре кон стру и ше мо са ста вље но пи са ње.

Тек сто ло шки про блем, у ко рист са ста вље ног пи са ња, ри је шен је већ у 
дру гом из да њу: Дај бу ди ви ја не тре бам ни шта. (јовАно вИћИ 1881: 79; исто 
у КосТИћ 1902: 110 (2014) итд.).

(2) Ана лог ни об лик по свје до чен је и у 1659. сти ху Гор ског ви јен ца:
ево среће за све Црнò горце –
дáјбу ди ћу по вест до ста пра ха
да с’ има ју чим би ти с Тур ци ма. 

[ГВ 1658–1660].

(3) На оп та тив ни об лик дáј бу ди об ра тио је па жњу Да ни ло Ву шо вић па, 
сма тра ју ћи „да оп та тив ни об лик бу ди, као и у ди ја лек ту, узи ма кат кад у за-
ви сним ре че ни ца ма зна че ње све зе (ма кар, кад, по ш то)” (вУшовИћ 1930а: 165; 
уп. вУ шовИћ 1930б: 73), на во ди ме ђу при мје ри ма и овај, из 1659. сти ха Гор ског 
ви јен ца.

Бли же је зна че њу об ли ка ту ма че ње у рјеч ни ку („До да так. Ту ма че ње не-
ко ли ко ри је чи у овој књи зи”) уз из да ње Учи тељ ског дру ш тва „На то ше вић”: 
„д а ј  б у  д и, бар, ба рем” (нАТо шЕ вИћ 1910: пр ва не па ги ни ра на стра на на 
умет ну тој че твр ти ни та ба ка).

У Реч ни ку Ње го ше ва је зи ка на во ди се од ред ни ца: дâјбу ди реч ца (сtЕвА-
новИћ и др. 1983 I: 144); при мје ром из Гор ског ви јен ца илу стру је се зна че ње 
1. бар, ба рем, а при мје ром из Шће па на Ма лог – зна че ње 2. ваљ да, на дам се.

(4) Ми смо ипак да ли пред ност ту ма че њу по ко ме је об лик дáјбу ди мо дал-
на ри јеч у зна че њу ‛ако бог да, из гле да, си гур но, на дам се да (ћу по вест до ста 
пра ха)’, а не ве зник ма кар или по што. На рав но, ри јеч пи  ше мо са став ље но 
јер се ра ди о јед ној лек сич кој је ди ни ци са син хро ног ста но ви шта (ви ди мА-
РојЕ вИћ 2005: 877).

У при мје ру из Шће па на Ма лог оства ру је се зна че ње ‛па ваљ да, си гур но, 
на дам се да (вам ја не тре бам ни шта)’.

По сво ме по ри је клу об лик буди > буд је сте не ка да шње 3. ли це јед ни  не 
им пе ра ти ва у оп та тив ном зна че њу ‛не ка бу де (он)’. Без ком по нен те дај а у 
ком би на ци ји с пост по зи тив ном рјеч цом ли он има зна че ње ‛ако’, а без рјеч це 
ли – зна че ње ‛ма кар’ (о то ме ви ди мАРојЕ вИћ 2021а: 18–20).

Про зо диј ска ин тер пре та ци ја рјеч це дáј бу ди у Реч ни ку Ње го ше ва је зи ка 
ни је оправ да на. У син та г мат ској ве зи (дâј -буди), при је не го што се она потпу-
но лек си ка ли зо ва ла, на пр вој ком по нен ти је био осла бљен, по боч ни ак це нат, 
а на дру гој глав ни. У да љем раз во ју пр ва ком по нен та је из гу би ла ак це нат 
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(дајбуди), па се на не ак цен то ва ну ду жи ну, у го во ри ма хер це го вач ког ти па, 
пре нио ак це нат с дру ге ком по нен те (дáј бу ди). Про зо диј ски лик ко ји ре кон-
стру и шу лек си ко гра фи Сте ва но ви ће ва ти ма мо гао се по ја ви ти у го во ри ма 
с не пре не се ном, ста ро срп ском ак цен ту а ци јом по угле ду на пре не се ну акцен-
ту а ци ју хер це го вач ког ти па.

1.2. У срп ском је зи ку, у го во ри ма ко ји чи не нај у жу осно ви цу књи  жев ног 
је зи ка, раз вио се но ви оп та тив: ком по нен та да ко + пре зент или кон ди ци о нал 
/ по тен ци јал свр ше них гла го ла. У за вр шној фа зи раз во ја ове кон струк ци је 
об лик дâко има ду го си ла зни ак це нат, а се кун дар ни псе у до ан тро по ним Дá ко 
(„Да ко је нај го ри чо вјек”) – ду го уз ла зни ак це нат. Но  ви оп та тив има зна че ње 
же ље да се не што де си и на де да ће се не што де си ти. Пр ва ком по нен та ове 
за ни мљи ве гра ма ти чке ино ва ци је има ла је сље де ћи раз вој: 1º ана ли тич ка 
фа за [да ако]; 2º син те тич ка фа за [даако]; 3º фа за с диф тон шким сте пе ном 
кон трак ци је [даак̯о]; 4º фа за с во кал ским сте  пе ном кон трак ци је [дâко].

(1) Но ви оп та тив – ком по нен та да а ко + пре зент свр ше ног гла го ла – по-
свје до чен је у јед ном сти ху Лу че ми кро ко зма, али је оп та тив на рјеч ца с диф-
тон шким сте пе ном са жи ма ња во ка ла:

„[…] дако [даак̯о] до ђу к се би из губ ни ци!” –
[ЛМ 1190 (III 320)].

Об лик [даак̯о] по по ри је клу је сте ди верб, али је син так сич ком твор бом 
(сра   ста њем) до би је на је дин стве на гра ма тич ка је ди ни ца, и њу пи ше мо са став-
ље но не са мо ор то граф ски, у кри тич ком из да њу, не го и про зо диј ско -вер со ло-
шки, у ак це нат ском из да њу: даа ̯ко дôђу || к сè би | и згуб ници! (кур зи вом озна-
ча ва мо не ме трич ки ак це нат). У пр вом из  да њу сто ји: „[…] Дa’кo дoђу къ сeби 
из губ ни ци!” (с. 45). Ни је ис кљу че но да је Ње гош био на пи сао дa  aкo, па је 
Са рај ли ја као тек сто лог, да би иска зао изо си ла би зам (јед нак број сло го ва у 
сти ху) по Ву ко вом мо де лу, дру го a за ми је нио апо стро фом.

(2) Но ви оп та тив – ком по нен та да а ко + пре зент свр ше ног гла го ла – по-
свје до чен је у два сти ха Гор ског ви јен ца, али пр ва ком по нен та оп та ти ва има 
тро сло жну струк ту ру: Дa aкo се низъ нѣг’ пoмoлитe! (мЕдАКовИћ 1847: 12); 
Дa aкo ми лaк шe ду ши будe. (мЕ дА КовИћ 1847: 89), а у Лу чи, ви дје ли смо, дво-
сло жну.

По ста вља се пи та ње: ка ко тре ба на ве де не об ли ке ор то граф ски и ор то еп ски 
ин тер пре ти ра ти? Ми при мје њу је мо са став ље но пи са ње и у Лу чи [види го ре 
т. (1)], и у Ви јен цу:

да а ко се [даакосе] низ њег по мо ли те
[ГВ 326];

да а ко ми [даакоми] лак ше ду ши бу де
[ГВ 2171].

(3) Но ви оп та тив – ком по нен та да а ко + по тен ци јал свр ше ног гла го ла 
– по свје до чен је у Шће па ну Ма лом, али у про зи. Ми га и у овом слу ча ју пи-
ше мо са став ље но: ша љу три по сла ни ка Тур ци ма у òко лу на Чево даако би 
ка ко хи три ном вра ти ли Тур ке на траг [ШМ -845]. У пр вом из да њу при ми-
је ње но је ра ста вље но пи са ње: да ако би ка ко хи три ном вра ти ли тур ке на траг 
(сТојКовИћ 1851: 45). У ка сни јим из да њи ма, све до на ших, остав ље  на је иста 
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вер ба ли за ци ја тек ста, са мо што је ет но ним пи сан с ве ли ким по чет ним сло-
вом: да ако би ка ко хи три ном вра ти ли Тур ке на траг (јо вА но вИћИ 1880: 39; 
исто кур зи вом у КосТИћ 1902: 51 итд).

И у из да њи ма Гор ског ви јен ца, осим у на шим, пр ва ком по нен та оп та-
ти ва пи ше се у об ли ку дви је ри је чи, без про зо диј ске ин тер пре та ци је: да ако, 
а у из да њи ма Лу че ми кро ко зма – као јед на ри јеч, с ду  го си ла зним ак цен том: 
дâко. Ми ми сли мо да је у Гор ском ви јен цу и Шће па ну Ма лом од ра же на дру-
га фа за у раз во ју кон струк ци је (ви ди до ље фа зу 2º), те да об лик да а ко тре ба 
пи са ти за јед но и ин тер пре ти ра ти као јед ну гра ма тич ку је ди ни цу, док об лик 
у Лу чи пред ста вља тре ћу фа зу (ви ди до ље фа зу 3º), те тре ба ре кон стру и са ти 
диф тонг с кра т ко си ла зним ак цен том на пр  вој ком по нен ти (на кон трак ци ју 
даако → даа̯ко у пр вом из да њу ука зу је апо строф: Дa’кo).

На ша ор то граф ска и про зо диј ска ин тер пре та ци ја Ње го ше вог тек ста у 
про зи и сти ху по ла зи од ста но ви шта да су у Ње го ше вом иди олек ту мо гле 
пòсто јати (и опстòја ти) са мо дви је су сјед не фа зе у раз во ју оп та тив не кон-
струк ци је – син те тич ка фа за с хе те ро си ла бич ким диф тон гом [аа] (ви ди до ље 
фа зу 2º) и син те тич ка фа за с та у то  си ла бич ким диф тон гом [аа]̯ (ви ди до ље 
фа зу 3º), а не по чет на и за вр шна фа за, ка ко је про из ла зи ло из до са да шње 
еди ци о не прак се.

Јед на иста гра ма тич ка је ди ни ца, оп та тив на рјеч ца, у Реч ни ку Ње го ше ва 
је зи ка на во ди се два пут: јед ном као ана ли тич ка ри јеч, без икак вих про зо диј-
ских зна ка, да ако (сtЕ вАновИћ и др. 1983 I: 142), ин тер пре ти ра на као „на мер-
ни везн. (у сти хо ви ма)”, али се она илу стру је не са мо 326. с т и  х о м  Гор ског 
ви јен ца не го и  п р о  з н и м  п р и  м ј е  р о м  из Шће па на Ма лог, дру ги пут 
– као син те тич ка ри јеч дâко (дáко) (сtЕвАновИћ и др. 1983 I: 144–145], ин тер-
пре ти ра на ово га пу та као „реч ца ди ја л[ек тизам]”, при че му се снаб ди је ва 
ду го си лаз ним ак цен том, а у за гра ди се ста вља као ал тер на ти ва ду го у злаз ни 
ак це нат.

Ко ли ко је та ква ин тер пре та ци ја тач на (и при мје ре на за Ње го шев идио-
лект и пјес ни чки је зик)?

1º Ана ли тич ка фа за [да ако], на ко ју би ука зи ва ла ак цен то ва ност оба 
ве зни ка, да нас се, из гле да, ви ше не чу ва.

2º Син те тич ку фа зу [даако] по твр ђу ју не са мо сти хо ви Гор ског ви јен  ца 
и про зна ди да ска ли ја у Шће па ну Ма лом не го и је зич ка си ту а ци ја у ју жном 
ди је лу да на шње цен трал не Хер це го ви не, од ра же на у ау тор ском тек сту Мом-
чи ла Го ли ја ни на (без об зи ра на то да ли је об лик та ко на пи сао ау тор или га 
је та ко ор то граф ски уоб ли чио лек тор од нос но уред ник): „Идем ја у мо ју Херце-
го ви ну[.] Да а ко су мо ји Хер це гов ци са чу ва ли ћи ри ли цу” (Го лИ јАнИн 2019: 6).

3º Фа зу с диф тон шким сте пе ном кон трак ци је [даак̯о] на ла зи мо у сје ве-
ро и сточ ним хер це го вач ким го во ри ма. Не ке ко ле ге ср би сти из ис точ не Хер-
це го ви не (На та ша Лу чић, ро дом из Пи ве, и Ми лош Ко ва че вић, ро дом од 
Ка ли но ви ка) ука за ли су ми да они оп та тив но да ко из го ва ра ју с ду го уз лаз ним 
ак цен том. Па жљи во ослу шку ју ћи њи хов из го вор, за кљу чио сам да они запра-
во из го ва ра ју диф тонг, да кле [даак̯о], па се диф тон шки из го вор с крат ко си ла-
зним ак цен том на пр вој ком по нен ти диф тон га аку стич ки при ма као ду го у зла-
зни ак це нат. Овом аку стич ком вар ком об ја шња ва мо лек си ко граф ску греш ку 
– ал тер на тив ни ак це нат *дáко за оп та тив ну рјеч цу у Реч ни ку Ње го ше ва је зи ка.
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4º Фа зу с во кал ским сте пе ном кон трак ци је [дâко] по твр ђу ју го во ри ис-
точ не Хер це  го ви не у не по сред ном су сјед ству ста ро цр но гор ских го во ра (ник-
шић ки крај). На шу про зо диј ску ин тер пре та ци ју – оп та тив дâко : псе удо ан-
тро по ним Дáко по твр ђу је и го вор с не пре не се ном ак цен ту а ци јом – оп та тив 
дâко : псе удо ан тро по ним Дако (ћУПИћИ 1997: 72).

(4) На осно ву све га на ве де ног, дâ се за кљу чи ти да дру га про зо диј  ска 
ва ри јан та у Реч ни ку Ње го ше ва је зи ка *дáко ни је ни ка ко тач на, а пр ва је тач на 
за са вре ме ни је зик, али не и за Ње го шев. Од дви је раз ли чи те оцје не при пад-
но сти вр ста ма ри је чи тач на је са мо јед на – рјеч ца. Тро сло жни про зо диј ски 
лик ни је на стао „рас те за њем” (сти ха ра ди), не го је сти ха ра ди до шло до са-
жи ма ња у сти хо ви ма Лу че ми кро  ко зма и Огле да ла срб ског. Тре ћи при мјер у 
од ред ни ци дâко из Ње го ше вог је пи сма Или ји Га ра ша ни ну од 5/17. ју ла 1850. 
го ди не (ЊЕ Гош Пи сма 1955 III: 437–438), за ко је Ми раш Ки ћо вић, пу бли ку-
ју ћи га, са мо ка же: „Штам па се пр ви пут пре ма тек сту ко ји се на ла зио у ар хи ви 
Или је Га ра ша ни на” (ЊЕ Гош Пи сма 1955 III: 607). Пи смо ни је је зич ки ау тен-
тич но, са др жи не об ја шњи ве ека ви зме и дру ге по је ди но сти ко је не мо гу бити 
Ње го ше ве, па не зна мо да ли је Ње гош био ства р но на пи сао у ње му *да ко: 
да ко се ма ло по о кре пим (уп. ЊЕ Гош Иза бра на пис ма 1975: 189) или ипак да 
ако. Бо ље би би ло да су лек си ко гра фи узе ли при мјер из прет ход ног пи сма, 
Је ре ми ји Га ги ћу: Мно ги ме то ме и со вје то ва ше да се у род ни кли мат по вра-
тим, да ако се што год опо ра вим (уп. ЊЕ Гош Иза бра на пи сма 1975: 188). Јев то 
Ми ло вић је за ово пи смо ко ри стио ори ги нал на Це ти њу, и у ње му пи ше да 
ако, док Ми раш Ки ћо вић при мјер на во ди у ре ди го ва ном об ли ку: да ко се што-
год опо ра вим (ЊЕ Гош Пи сма 1955 III: 436).

Је ди ни до сад аде кват ни лек си ко граф ски опис ове гра ма тич ке ри је чи 
има у на шем Рјеч ни ку Лу че ми кро ко зма: „даако (1) оп та тив на рјеч ца даак̯о 
дôђу || к сè би | и згуб ни ци! [1190]” (mАРојЕвИћ 2016: 723).

2. сРАслИцЕјáмнимИкáда. – Иа ко су раз ли чи тог по ри је кла, ове дви је 
мо дал не ри је чи има ју исто зна че ње уз ма лу раз ли ку у син так сич кој спо ји-
во сти.

2.1. Са ста вље но пи са ње при мје њу је мо, за раз ли ку од прет ход них из да-
ња, у мо дал ној ри је чи (по уче њу о вр ста ма ри је чи то је при  лог) јáмним, по свје-
до че ној у Гор ском ви јен цу, ме ди та тив ној про зи и Шће па ну Ма лом, у зна че њу 
‛из гле да да’.

(1) У члан ку О је зи ку Пе тра II. Пе тро ви ћа Ње го ша Ни ко ла Си мић пи ше: 
„Кат кад се крат ко ће ра ди ис пу шта да” (сИмИћ 1901: 361), па на во ди сти хо ве 
947. и 1653. Гор ског ви јен ца, ко ји у на шем основ ном из да њу гла се: ([…] јáмним 
га је до и ста до звао!) [ГВ 947]; Јáмним те је до че ка ли је по? [ГВ 1653].

Да ни ло Ву шо вић је за па зио да је из раз јâ ̬мним у Гор ском ви јен цу и у 
на род ним го во ри ма „под јед ним ак цен том, тј. из го ва ра се као јед на реч”, да 
је об лик мним „остао уса мљен у сво јој пре зент ској про ме ни” те да се о њему 
ви ше не мо же го во ри ти као о об ли ку „са гла гол ском функ ци јом: он за јед но 
са за ме ни цом ја да нас прет ста вља при ло ш ки из раз, нај че шће са из вес ним 
ду би та тив ним зна че њем: ве ро ват но, ваљ да, из гле да и сл. […]; али се мо гу 
чу ти и при ме ри са афир ма тив ним зна че њем: сва ка ко, за и ста и сл.” (вУшo вИћ 
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1937: 457–458). При хва та ју ћи Ву шо ви ће во ту ма че ње овог за ни мљи вог слу-
ча ја ад  вер би ја ли за ци је ре че ни це, ми смо га ко ри го ва ли са мо у не ким по је-
ди но сти ма. Пр во, у не ким цр но гор ским го во ри ма об лик мним ни је уса мљен: 
у го во ру За га ра ча упо тре бља ва се и дру го ли це јед ни не: Што мниш (ћУ ПИ ћИ 
1997: 232, s. v. мња ват). Дру го, при ли ком ле к  си ка ли за ци је (пре ла ска у мо-
дал ну ри јеч) из раз је сте под јед ним ак  цен том, из го ва ра се као јед на фо нет ска 
ри јеч, али се уоп шта ва ак це нат гла гол ског а не за мје нич ког об ли ка: ја мним 
(у го во ри ма с не пре не се ном ак цен ту а ци јом) > јá мним (у го во ри ма с пре не-
се ном ак цен ту а ци јом). С об зи ром на пот пу ну лек си ка ли за ци ју из ра за, у 
кри тич ким из да њи ма тре ба при мје њи ва ти са ста вље но пи са ње (с про зо диј-
ском ин тер пре та ци јом у за гра ди).

На шу вер ба ли за ци ју тек ста по твр ђу је пје сни ков ру ко пис (за пр ви при-
 мјер), у ко јем је на пи са но са ста вље но: ямнимъ [ВГ: л. 10 об.]. Са став ље но 
пи са ње за па зио је Ми о драг С. Ла ле вић, али тек у сво јој дру гој рас пра ви, у 
од јељ ку „Са ста вље но и одво је но пи са ње ре чи”: „Ње гош да ље пи ше […] јам ним” 
(лАлЕвИћ 1958: 66). У пр вој рас пра ви овај сег мент ру ко пи са он је био по гре шно 
про чи тао: „Ја мним” (лАлЕвИћ 1952: 217), као и Ми лан Ре ше тар при је ње га: 
я мнимъ (РЕшЕТАР 1926: 352), и Јев то М. Ми ло вић по сли је ње га: Ја мним 
(мИловИћ 1982: 129).

(2) Са став ље но пи са ње, тј. ре кон струк ци ју при ло га јáмним, при   ми је ни ли 
смо у 16. ме ди та ци ји у про зи (ци ти ра мо је пре ма на шем кри тич ком из да њу): 

Je ли вје ко ви те облач не го ми ле,
зар ђа ле сво јим мр твим ћу та њем,

труд но би ло пр ви [први] дан про ник ну ти?
Jaмним [јáмним] ка ко пр ви [први] пут оста ра ло ме уму

ко ји не да к се бе про свје ште ни ја [МП 16].

(3) У Шће па ну Ма лом при лог јáмним има пет по твр да. На ве ш ће мо их 
пре ма тек сту на шег основ ног из да ња, у ши рем кон тек сту:

»[…] сва ко знáде (јáмним и ви зна те)
да се Пе тар Тре ћи пре ста ви о 
јошт тису ћу и седме сто ти не
и ше зде сет и дру ге го ди не
у цвијéту од жи во та сво га
од три де сет и шест пу них ље та
и сто ти ну три дест и пет да на,
па ми дó ђе ви со ка на ред ба 
да вам ову об ја вим исти ну.«

[ШМ 345–353];
Дав но би смо те бе по здра ви ли,
ал  не смје смо (сра мо та је кри ти):
пред тво јом се си лом зе мља тре се
а камо ли [ми] ша ка гор шта ка –
јáмним нам се ру га ти не ће те.

[ШМ 860–864];
на свијéту јошт ове см’јè ши не
нит је би ло, ни[т] ће јáмним би ти;
да ка жу јем по тису ћу пу та,
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ни ко ово не би вје ро вао –
ово ни кад прист òја ти не ће
што се ра ди с ови јем човје ком 
за при ча ње ни за вје ро ва ње!

[ШМ 2380–2386];
Јáмним, оче, ма ло што и ми слиш,
но сми ре но, фи ло зоф ски че каш 
што ће те би дан ко ји до ве сти?

[ШМ 2551–2553];
Јáмним су му све та кве кри ви це.
Чи сто др жим да нà правди стра да –
благо њè му и ње го вој дŷши!

[ШМ 3291–3293].

(4) Ра ста вље но пи са ње при ми је нио је, по сли је пр вих два ју из да ња без 
ну ме ра ци је сти хо ва, Дра гу тин Ко стић у свом из да њу, а то је пр во из да ње 
ко је је бри жљи во при пре ма но (с ну ме ра ци јом у кон ти ну и те ту): Сва ко зна де, 
ја мним, и ви зна те, (Ко сТИћ 1902: 25 (348)); Ја мним нам се ру га ти не ће те. 
(КосТИћ 1902: 53 (898)); Нит’ је би ло, ни ће, ја мним, би ти, (Ко сТИћ 1902: 134 
(2454)); Ја мним, оче, ма ло што и ми слиш, (Ко сТИћ 1902: 144 (2625)); Ја мним 
су му све та кве кри ви це, (КосТИћ 1902: 178 (3365)). Ко сти ћа су сли је ди ли 
ка сни ји при ре ђи ва чи.

2.2. Са ста вље но пи са ње при мје њу је мо, за раз ли ку од прет ход них из-
да ња, у мо дал ној ри је чи (по уче њу о вр ста ма ри је чи то је при  лог) кáда у зна-
че њу ‛из гле да (да)’, ко ја је по свје до че на у Гор ском ви јен цу и Шће па ну Ма лом.

(1) За ни мљи ва је тек сто ло шка ин тер пре та ци ја 2068. сти ха Гор ског 
ви јен ца у до са да шњим из да њи ма. У пр вом из да њу он гла си: Ты се Ву че, ка’ 
да сам номъ ру гашъ? (мЕ дАКовИћ 1847: 84). Ми лан Ре ше тар је у из да њу Гор
ског ви јен ца апо строф за ми је нио зна  ком ду го си ла зног ак цен та, оста  вив ши 
и знак пи та ња: Ти се, Ву че, кâ да са мном ру гаш? (Рe шetaР 1890: 191). У на-
ве де ном ор то граф ском и ин тер пунк циј ском ли ку стих се по ја вљу је и у број-
ним ка сни јим из да њи ма. У Це ло куп ним де ли ма, ме ђу тим, Ре ше тар је знак 
пи та ња за ми је нио тач ком: Ти се, Ву че, кâ да са мном ру гаш. (Рe шe taР 1926: 
76), што је при хва тио и Да ни ло Ву шо вић (вУшовИћ 1935,вУшовИћ 1936). У 
из да њу ко је је при ре дио Ђу за Ра до вић умје сто упит ни ка од нос но тач ке сто-
ји уз вич ник: Ти се, Ву че, кâ да са мном ру гаш! (РaдoвИћ 1974: 113). То зна чи 
да се у свим из да њи ма ко ја смо пре гле да ли оби ље жа ва ду го си ла зни ак це нат, 
а ком по нен те кâ да пи шу ра ста вље но.

Ни про зо диј ска, ни ин тер пунк циј ска (у ве ћи ни из да ња), ни ор то граф-
ска ин тер пре та ци ја сти ха не мо же се при хва ти ти. Пр во, сти хом се не ис ка-
зу је пи та ње не го обич на кон ста та ци ја, па знак пи та ња тре ба за ми је ни ти 
тач ком или не ким дру гим ин тер пунк циј ским зна ком (у на шем из да њу: са 
дви је тач ке). Дру го, ком по нен те ка и да су сра сле у јед ну лек сич ку је ди ни цу. 
Тре ће, мо дал на ри јеч кáда у зна че њу ‛из гле да’ има ду го уз лаз  ни ак це нат. Стих 
у на шем основ ном из да њу Гор ског ви јен ца гла си: Ти се Ву че кáда са мном 
ру гаш: [ГВ 2068].

РАД МИ ЛО МА РО ЈЕ ВИЋ



33ВЕР БА ЛИ ЗА ЦИ ЈА ТЕК СТА ШЋЕ ПА НА МА ЛОГ (РЕ КОН СТРУК ЦИ ЈА СА СТА ВЉЕ НОГ ПИ СА ЊА)

(2) При лог кáда у Шће па ну Ма лом има пет по твр да (на во ди мо их пре-
ма тек сту ос нов ног из да ња, у ши рем кон тек сту). У три при мје ра она, без 
ди ле ме, има зна че ње ‛из гле да’:

А ево си, опро сти ми Бо же,
кáда с Бо гом прав ду за по чео.

[ШМ 540–541];
Ја се сти дим ње го ве сра мо те
и грд ни јех лáжа и плè тењă,
а он зà то глáве не обра ћа,
не го су му кáда хора до шла 
да из но ва о по гр ди ра ди.

[ШМ 1887–1891];
Ти се мула кáда пока ву ри:
ка ко хва лиш јед не не вјер ни ке
и зло чин це од сва ко је руке
ко јино  се на шом кр вљу хра не?

[ШМ 3580–3583].

(3) Тре ба раз ли ко ва ти мо дал ну ри јеч кáда у зна че њу ‛из гле да’, у ко јој су 
ком по нен те ка и да сра сле у јед ну лек сич ку је ди ни цу, од при мје рâ у који ма 
су на по ре до упо три је бље ни ве зни ци ка и да у жи вој гра ма тич кој функци ји, 
па их тре ба пи са ти рас тав ље но, а ком по нен ту кâ из го ва ра ти с ду го си ла зним 
ак цен том [види т. 8.1]. У два при мје ра, ме ђу тим, у ис тој ре пли ци и у кон тек сту 
исте ре че ни це, при лог кáда има зна че ње ‛из гле да (да)’, тј. мо же се схва ти ти 
и у сми слу ‛као да’:

Опро сти ми Бо же све мо гу ћи:
кáда ни ти глâву не обр ћеш
што се чи ни по зе мљи не срећ њој –
кáда ти је то нај ма ња миса
кад не прав ду са три је ти не ћеш.

[ШМ 547–551].

Ме тод утвр ђи ва ња зна че ња у при мје ри ма кон тек сту ал не дво знач но сти 
раз ма тра мо у по  гла вљу „Ис хо ди” [види т. 8.4].

(4) Ра ста вље но пи са ње при ло га кáда при ми је нио је Дра гу тин Ко стић, 
а ње го во је из да ње пр во ко је је бри жљи во при пре ма но: Кâ да с Бо гом прав ду 
за по чео. (КосТИћ 1902: 35 (544)); Кâ да ни ти гла ву не обр ћеш, (КосТИћ 1902: 
35 (551)); Кâ да ти је то нај ма ња мисâ, (Ко сТИћ 1902: 53 (553)); Не го су му кâ 
да хо ра дош ла, (КосТИћ 1902: 107 (1925)); Ти се му ла кâ да по ка ву ри, (КосТИћ 
1902: 192 (3654)). Исту тек сто ло ги ју, ра ста вље но пи са ње с ак цен том на пр вој 
ком по нен ти: кâ да, при мје њу ју Ми лан Ре ше тар и Да ни ло Ву шо вић (РЕ шЕТАР 
1926: 205 (х 3), 255, 318; вУшовИћ 1935: 169 (х 3), 210, 261), али и Ми ха и ло Сте-
ва но вић у пр вом из да њу (сТЕ  вАно вИћ 1952: 35 (х 3), 180), сем че твр те по твр де: 
не го су му кâ да хо ра дош ла (сТЕ вАно вИћ 1952: 99 (III 206)). И Јев то Ми ло вић 
остав ља ра став ље но пи са ње (мИловИћ 1965: 41 (I 544), 42 (I 551, 553), 226 (V 
172)) укљу чу ју ћи и че твр ту по твр ду: не го су му кâ да хо ра дош ла (мИловИћ 
1965: 122 (III 206)), што зна чи да је он сли је дио пред рат не при ре ђи ва че, а не 
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Сте ва но ви ћа. Исто вјет но рје ше ње на ла зи мо и у из да њи ма Вла да на Не ди ћа 
(нЕдИћ 1964, нЕдИћ 1969).

Са ста вље но пи са ње, с ду го си ла зним ак цен том на пр вом сло гу, на ла зи мо 
у из да њу Алек сан дра Мла де но ви ћа, у пр ве че ти ри по твр де: кâда (mлАдЕновИћ 
2007: 49, 50 (х 2), 123), у пе тој је – ра ста вље но: Ти се му ла кâ да по ка ву ри, 
(mлАдЕновИћ 2007: 211 (3653)). Тек сто ло шка рје ше ња при ре ђи вач је пре у зео 
од Ми ха и ла Сте ва но ви ћа, ко ји у дру гом из да њу са ста вље но пи са ње при м  је-
њу је у пр ва че ти ри при мје ра: кâда с бо гом прав ду за по чео. (сtЕ вА новИћ 1967: 
37 (I 544)); кâда ни ти гла ву не обр ћеш: (сtЕ вА новИћ 1967: 37 (I 551)); кâда ти 
је то нај ма ња мисâ, (сtЕ вАно вИћ 1967: 37 (I 553)); не го су му кâда хо ра дош ла 
(сtЕ вА новИћ 1967: 102 (III 206)), а у пе том – ра ста вље но: Ти се му ла кâ да по-
ка ву ри. (сtЕвАно вИћ 1967: 182 (V 172)).

Раз ли чи то пи са ње у по сли је рат ним из да њи ма, осим Не ди ће вих и Ми-
ло ви ће вог, не ма оправ да ња (оно са мо по ка зу је да су Сте ва но вић или ње го ви 
ко рек то ри би ли у ди ле ми).

Тре ба на по ме ну ти да се у Реч ни ку Ње го ше ва је зи ка на во ди ри јеч кâда 
и ин тер пре ти ра као при лог у зна че њу ‛кан да, као да, из гле да (да)’, уз че ти ри 
по твр де из Шће па на Ма лог (сteвaнoвИћ и др. 1983 I: 328–329). За што са мо 
че ти ри? За то што је пе та у из да њу Це ло куп них де ла из 1975. го ди не, ко јим 
су се лек си ко гра фи слу жи ли, оста ла ра ста вље но на пи са на.

Не зна мо от ку да лек си ко гра фи ма ду го си ла зни ак це нат, осим ако га про-
сто ни су пре  узе ли из из дањâ, а у њи ма је он ко ри шћен и као знак за са жима-
ње. Ду го у зла зни ак це нат не са мо да по твр ђу ју ис точ но хер це го вач ки го во ри 
(да нас у Цр ној Го ри) не го је он у скла ду с исто риј ским раз во  јем: као да > ка да 
(кон трак ци ја во ка ла у по ред бе ном вез ни ку) > кáда (пре но ше ње ак цен та на 
прет ход ни ду ги во кал). Не ма, ре ци мо и то, ни ка кве раз ли ке у гра ма тич кој 
при ро ди и зна че њу мо дал не ри је чи кá да у Гор ском ви јен цу и Шће па ну Ма лом, 
са мо што је у из да њи ма овог по сљед њег дје ла има ла – ма ло ви ше сре ће (види 
под роб ни је у мАРојЕ вИћ2005: 874–876).

У кри тич ким из да њи ма при мје њу је мо са став ље но пи са ње при ло га кáда 
с про зо диј ском ин тер пре та ци јом у ква драт ној за гра ди, на при мјер:

Ти се Ву че ка да [к áда] са мном ру гаш: [ГВ 2068];
ка да [к áда] с Бо гом прав ду за по чео. [ШМ 541].

3. сРАслИцЕко је чè са Идвá пут, три   пут. – Са став ље но се пи шу сра сли-
це са за мје ни ца ма: (ген.) ко је чè са [види да ље т. (1)] и с бро је ви ма двá пут, 
три   пут [види да ље т. (2)], а ра ста вље но – ве за бро је ва два и три с об ли ком 
пу та [види т. 9]. Про но ми нал но -ну ме рал на сло же ни ца само сêд ми ни је на-
ста ла сра ста њем, тј. син так сич ком твор бом, не го ком по зи ци јом као ти пом 
мор фем ске твор бе, па смо је из дво ји ли у по гла вљу „Ис хо ди” [види т. 10].

(1) Са ста вље но се пи ше сра сли ца (ген.) ко је чè са: јошт им тре ба мно го 
ко је чè са [ШМ 2465, ко је че са (с. 117 пр вог из да ња)]. Тек сто ло шки про блем 
је ри је шен, у сми слу са ста вље ног пи са ња, већ у дру гом из да њу: Јошт им 
тре ба мно го ко је че са – (јовА но вИћИ 1881: 98), али ни је у сми слу утвр ђи ва ња 
по ла зног об ли ка ри је чи (ру ски: ис ход ная фор ма сло ва) и про зо ди је.
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Об лик ко је чè са у Реч ни ку Ње го ше ва је зи ка ту ма чи се као „ди јал. ген. 
од име нич ке за ме ни це ко је шта”, а он да се, у сље де ћој од ред ни  ци, опи су је 
„по ла зни об лик” ко јè шта, ко је чè га, ко јè чег и ди јал. ко је чè са (сtЕ вАновИћ и др. 
1983 II: 253). Но ми на тив за мје ни це гла сио је *ко јè што, али он ни је у Ње го-
ше вом је зи ку и по твр ђен, а ко јè шта је та ко ђе ге ни тив, но ви ји (ана ло шки), 
као и ко је чè са, ко ји ни је ди ја лек ти  зам не го ар ха и зам; дру га два ге ни ти ва у 
пје сни ко вом је зи ку ни су по твр ђе на. Оно што се на во ди као дру го зна че ње 
за мје ни це ни је за мје ни ца не го име ни ца, у зна че њу ‛ко је ка кве бе сми сли це’, 
на при мјер: Хајд’ ото лен, што ко је шта дро биш! [ГВ 2579].

(2) Са ста вље но се пи шу, и из го ва ра ју с је дин стве ним ак цен том, сра с-
ли це са став ље не од бро ја два од но сно три и име ни це пут у при мје ри ма у 
ко ји ма је име ни ца из гу би ла де кли на ци ју: Бо сан ска се два пут си ла / на Тp њи-
не сло ми се ло – [ШМ 2251 (99), два пут (с. 106)]; Не ка Осман [с] зло бом дише, 
/ не ка га је три пут ви ше – [ШМ 818 (4), три пут (с. 42)]; три пут ве   ће по раст 
не бе си ма – [ШМ 1173, Три пут (с. 60)]. Не ујед на че но пи са ње оста ло је и у 
дру гом из да њу: два пут (јовАно вИћИ 1881: 89); три пут, Три пут (јо вАно вИћИ 
1880: 37, 51). Тек сто ло шки про блем је ри је шен, у сми слу са став ље ног пи са ња, 
у из да њу Дра гу ти на Ко сти ћа: Бо сан  ска се два пут си ла / на Тр њи не сло ми 
се ло, (Ко сТИћ 1902: 125 (2302)); Не ка га је три пут ви ше, (Ко сТИћ 1902: 48 (825)); 
Три пут ве ће по раст’ не бе си ма (Ко сТИћ 1902: 69 (1206)).

4. сРАслИцЕ рá штаИ по рá шта. – Са ста вље но пи ше мо при лог (и ве зник) 
рá шта и при лог порá шта. При мје ре ће мо на ве сти с ука зи ва њем на то ка ко 
су тe ри је чи на пи са нe у пр вом, Стој ко ви ће вом из да њу.

(1) Ри јеч рá шта мо же би ти при лог, у зна че њу ‛за што’, и ве зник – у зна-
че њу ‛јер, за то што’ и у зна че њу ‛ра ди че га’.

На ла зи мо је у че ти ри сти ха за ре дом (у њи ма има зна че ње ‛јер, за то што’):
ра шта је су не по кор не ћу ди,
ра шта љу бе кâ дŷшу сво бо ду,
ра шта јој се уви јек кла ња ју. […]
Ра шта јој се уви јек кла ња ју?!

[ШМ 1479–1482, Рад’ шта (с. 73 /х4/)],

а у раз ли чи том зна че њу и у број ним дру гим при мје ри ма: Ра шта тàкō, дра ги 
го спо да ре, [ШМ 133, Рад’ шта (с. 14)]; ра шта ца ру да је за бра ње но, [ШМ 145, 
Рад’ шта (с. 14)]; и ра шта те с пре сто ла ди го ше. [ШМ 224, рад’ шта (с. 18)]; 
имао сам ра шта по стра да ти [ШМ 459, рад’ шта (с. 27)]; ра шта има не ка ки јех 
књигā [ШМ 635, Рад’ шта (с. 24)]; што сте до шли и ра шта сте до шли – [ШМ 
881, рад’ шта (с. 47)]; ра шта к ме ни спре ми ли ни је су [ШМ 955, Рад шта (с. 
50)]; Ра шта до вест ни ’рò ми це нê ће? [ШМ 983, Рад’ шта (с. 51)]; Ра шта не би 
на до го вор до шли [ШМ 1000, Рад шта (с. 52)]; Де ми кáжи ра шта до ћи не ће: 
[ШМ 1005, рад’ шта (с. 52)]; Ра шта они не би смје ли до ћи [ШМ 1024, Рад’ 
шта (с. 53)]; Ра шта ће мо раз би ја ти глâву [ШМ 1320, Рад’ шта (с. 66)]; Ра шта 
се је ова си ла сле гла [ШМ 1348, Рад’ шта (с. 67)]; што си до ша и ра шта си 
до ша. [ШМ 2294, рад’ шта (с. 109)]; то ли ци ња, ра шта га пра ти те? [ШМ 2957, 
рад’ шта (с. 138)]; ра шта ли сте ви пру жи ли ру ке [ШМ 2974, Рад’ шта (с. 
138)]; Ра шта прô то – рад нè сре ће на ше [ШМ 2976, Рад’ шта (с. 139)]; Ра шта 
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зà нас до бро би ти не ће? [ШМ 3176, Рад’ шта (с. 148)]; ра шта дре чи по ње го-
вој ћŷди. [ШМ 3281, Рад’ шта (с. 152)]; ра шта Шће пан тýжи у там ни ци? [ШМ 
3329, Ра шта (с. 155)]. – Као што ви ди мо, са ста вље но пи са ње уз од ра же но 
упро шћа ва ње су гла снич ке гру пе при ми је ње но је са мо у по сље д  њем при мје ру, 
а то зна чи да при ре ђи вач сво ју р е  д а к  ц и  ј у  н и  ј е  с п р о  в е о  д о  к р а  ј а.

При лог порá шта у зна че њу ‛за што’ на ла зи мо у шест сти хо ва: но по рá-
шта са со бом пре вр ну – [ШМ 1145, по рад’ шта (с. 58)]; порá шта су они та ко 
цр ни? [ШМ 1465, По рад’ шта (с. 72)]; Порá шта су јед ни Цр нòгор ци, [ШМ 
1511, По рад’ шта (с. 74)]; по рá шта си ти к ме ни до шао. [ШМ 2292, По рад’ 
шта (с. 109)]; Порá шта је па тријарх  всè љен ски [ШМ 2972, По рад’ шта (с. 
138)]; Но порá шта, че сти ти прин ци пе? [ШМ 3332, по ра шта (с. 155)]. – Као 
што ви ди мо, са став ље но пи са ње дру ге и тре ће ком по нен те при ло га уз од-
ра же но упро ш ћа ва ње су гла снич ке гру пе при ми је ње но је са мо у по сљед њем 
при мје ру, а то зна чи да при ре ђи вач ни у овом слу ча ју сво ју р е  д а к  ц и  ј у 
н и  ј е  с п р о  в е о  д о  к р а  ј а.

(2) По гле да ће мо ка ко пр ве, ре ди го ва не, и по сљед ње, не ре ди го ва не при-
мје ре пи шу при ре ђи ва чи ка сни јих из да ња.

У дру гом из да њу, бра ће Јо ва но ви ћа, ни су с по сљед  њим при мје ри ма: 
Ра шта Шће пан ту жи у там ни ци? (јовАно вИ ћИ 1881: 129); Но по ра  шта, че-
сти ти прин ци пе? (јовАно вИ ћИ 1881: 129) ујед на ча ва ни прет ход ни, на при мјер: 
Рад’ шта та ко, дра ги го спо да ре, (јо вА но  вИ ћИ 1880: 15); Но по рад’ шта са со бом 
пре вр ну, (јовАно вИ ћИ 1880: 50).

У тре ћем из да њу Дра гу тин Ко стић је тек сто ло шко пи та ње ри је шио, 
аде кват но – ујед на чив ши при мје ре у ко рист са ста вље ног пи са ња, тј. прет ход-
не, на при мјер: Ра шта та ко, дра ги го спо да ре, (Ко сТИћ 1902: 16 (135)); Но по ра-
шта са со бом пре вр ну, (КосТИћ 1902: 67 (1178)) с по сљед њим при мје ри ма: 
Ра шта Шће пан ту жи у там ни ци? (Ко сТИћ 1902: 180 (3403)); Но по ра шта, че-
сти ти прин ци пе? (Ко сТИћ 1902: 180 (3406)).

Ми лан Ре ше тар се вра ћа ко рак уна зад – пи ше са ста вље но и без апо стро-
фа, али не упро шћа ва су гла снич ку гру пу, на при мјер: Рад шта та ко, дра ги 
го спо да ре, (РЕ шЕ ТАР 1926: 191 (I 137)): но по рад шта са со бом пре вр ну, (РЕшЕ-
ТАР 1926: 228 (II 301)). По сљед ње при мје ре ни је ујед на ча вао с прет ход ни ма 
оста вив ши их без д: ра шта Шће пан ту жи у там ни ци? (РЕ шЕ  ТАР 1926: 310 (IV 
835)); Но по ра шта, че сти ти прин ци пе? (РЕ шЕ ТАР 1926: 310 (IV 838)). Ре ше та-
ре ве тек сто ло ги је при др жа ва се Да ни ло Ву шо вић (вУ шо вИћ 1935: 158 (I 135), 
188 (II 301), 254 (IV 835, 838)).

Тек сто ло шки про блем ко нач но је ри је шен са Сте ва но ви ће вим из да њем, 
у ко јем се об ли ци пи шу као у из да њу Дра гу ти на Ко сти ћа, као јед на ри јеч, 
на при мјер: Ра шта та ко, дра ги го спо да ре, (сТЕ  вА но вИћ 1952: 18 (I 135)); но 
по ра шта са со бом пре вр ну, (сТЕ  вА но вИћ 1952: 64 (II 301)). До ду ше, ни је све 
при мје ре ујед на чио: по рад шта су они та ко цр ни? (сТЕ  вА но вИћ 1952: 78 (II 621)).

(3) Да при лог и ве зник рá шта тре ба пи са ти са ста вље но по твр ђу је пр во 
из да ње Гор ског ви јен ца. Пр вих пет по твр да је из оног ди је ла за ко ји је са чу-
ван ру ко пис: имао се ра шта и ро ди ти! [ГВ 609]; ра шта га је Бог ви ше га дао 
– [ГВ 1208]; Ра шта ти је ср це по ни је ла? […] / Има ра шта, ру гаш ли се зби ља: 
/ ра шта дрýге не ма на свијéту! [ГВ 1268–1270]. У ру ко пи су у пр ва два на ве-
де на при мје ра на пи са но је: ра шта [ВГ: л. 8 об., 14 об.]. У тре ћем при мје ру у 

РАД МИ ЛО МА РО ЈЕ ВИЋ



ру ко пи су сто ји: за што, у че т вр том при мје ру де фи ни тив на вер зи ја пр вог 
по лу сти ха гла си: има за што, прет ход на је гла си ла: ка ко за што. И сље де ћи 
стих је по чи њао: за што дру ге, па су ове ри је чи пре цр та не. Али је за то ри-
је чи ма: ра шта си [ВГ: л. 15 об.], ко је су пре цр та не, от по чи њао 1276. стих. 
Све то го во ри да је Ње гош пи сао ра шта (и из  го ва рао рá шта).

(4) Са ста вље но пи са ње од ра же но је у лек си ко граф ским из во ри ма. У 
јед но том ном Рјеч ни ку [уз пје снич ка дје ла П. П. Његоша] пред став ље на је 
са мо ријч „рá шта (рâ шта) (тј. рад шта)” (сteвaнoвИћ–БoшКовИћ 1954/1957: 
182). – Ал тер на тив ни ак це нат (у за  гра ди) сре ће се са мо у ста ро цр но гор ским 
го во ри ма, али он ни је из вор ни не го ана ло шки (ко пи ра се мје сто ак цен та у 
го во ри ма с пре не се ном ак цен ту аци јом), а то зна чи да ни  је аде ква тан за про-
зо ди ју Ње го ше вих дје ла. – У дво том ном Реч ни ку Ње го ше ва је зи ка оста вљен 
је са мо овај дру ги, не  аде кват ни ак це нат: „рâ шта прил. 1. […]. 2. везн.” (сte-
вa нoвИћ и др. 1983 II: 226–227). Об ра ђе на је и ри јеч „порāш та прил.” (сte вa-
нo вИћ и др. 1983 II: 92) с по греш ном про зо диј ском ин тер пре та ци јом (она се 
ни је мо гла по ја ви ти ни ана ло шки у ди ја лек ту).

5.сРАслИцЕ дà ну, ама Иада. – Са ста вље но пи са ње при мје њу је мо у пар-
ти ку ла ма дà ну [ви ди да ље т. (1)], ама [види да ље т. (2)] и ада [види да ље т. 
(3)].

(1) Са ста вље но се пи ше сло же на рјеч ца да ну: Дà ну, зби ља, не мој ни шта 
мр дат, [ШМ 1621, Да ну (с. 80)]; Дà ну при чај го спо дин -сер да ре [ШМ 2429, 
Да ну (с. 116)]; Дà ну при чај, да чу је мо што је. [ШМ 3241, Да ну (с. 151)]. Као 
што ви ди мо, у пр вом из да њу рјеч ца је на пи са на јед ном са ста вље но, а два пут 
ра ста вље но. Исто, не у јед на че но пи са ње ка рак те ри ше и дру го из да ње (јо вА-
но  вИ ћИ 1881: 67, 96, 125). Тек сто ло шки про блем ри је шио је Дра гу тин Ко стић, 
са ста вље но пи шу ћи рјеч  цу у сва три сти ха: Да ну (Ко сТИћ 1902: 93, 137, 176).

(2) Рјеч ца aма је ди ја лек ти зам на стао та ко што је рјеч ци а при кљу че на 
рјеч ца ма ко ја је ори јен та ли зам (у књи жев ном је зи ку рјеч ци ама од го ва ра 
рјеч ца али). Има по боч ни ак це нат, па са сље де ћом ри јеч ју с глав ним ак цен том 
фор ми ра сло же ну фо нет ску ри јеч:

без и ме њак ама Ср бин [aма^србин] пра ви – [шм 568];
Ама Тур ци [aма^тŷрци] пре ко ње га зи ше![шм1491];
Ама што је вој ска [aма^ш тоје^вóјска] ру ме линска [румèлии̯н ска],

[шм2084].

У пр вом из да њу при ми је ње но је са ста вље но пи са ње са мо у пр вом при-
мје ру: ама (с. 31), а ра ста вље но у дру гом: А ма тур ци пре ко ње га зи ше. (сТој-
КовИћ 1851: 73) и тре ћем при мје ру: А ма што је вој ска Ру ме лин ска, (сТојКо-
вИћ 1851: 100). У дру гом из да њу ујед на че на је ор то гра фи ја у ко рист са ста вље-
ног пи са ња (уз гред но је ис прав ље но и пи са ње ве ли ког сло ва): Ама Тур ци 
пре ко ње га зи ше. (јо вА но  вИ ћИ 1880: 62); Ама што је вој ска ру ме лин ска, (јо-
вА но  вИ ћИ 1881: 84). Та ко је тек сто ло шки про блем и ри је шен.

(3) И рјеч ца ада је ди ја лек ти зам, а на ста ла је та ко што је рјеч ци а при кљу-
че на ато ни ра на рјеч ца да (у књи жев ном је зи ку рјеч ци ада и од го ва ра рјеч ца а). 
По на ша се као про кли ти ка ко ја са за мје ни цом и ње ном ен кли ти ком фор ми ра 
јед ну, про сту фо нет ску ри јеч:
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Ада што би [адаш тоби] ре кли да то бу де? [ШМ 1297];
Ада што је [адаш тоје] сви јет до тр пи ја? [ШМ 3441].

У пр вом из да њу ком по нен те рјеч це пи шу се ра ста вље но: А да што би 
ре кли да то бу де? (сТојКовИћ 1851: 65); А да што је сви јет до тр пи ја? (сТој-
КовИћ 1851: 160). Ра ста вље но пи са ње оста ло је и у свим ка с ни јим из да њи ма, 
укљу чу ју ћи и сва три Сте ва но ви ће ва (че твр то и на ред на и ина че су фо то-
тип ска), све до на шег основ ног.

У јед но том ном Рјеч ни ку [уз пје снич ка дје ла П. П. Његоша] Ра до сав 
Бо шко вић на во ди, без ак цен та, ри јеч „ада рјеч ца за ис ти ца ње” (сte вa нo вИћ
–БoшКовИћ 1954/1957: 7) илу стру ју ћи је с три при мје ра, сва три из Гор ског 
ви јен ца. Не зна мо за што ње гов ко ау тор, Ми ха и ло Сте ва но вић, ни је у дру гом 
из да њу ис пра вио при мје ре из Шће па на Ма лог. У дво том ном Реч ни ку Ње го
ше ва је зи ка, ко ји је ура дио Сте ва но вић са са рад ни ци ма, на во ди се ри јеч „ада 
реч ца, че сто упит на, за на гла ша ва ње, за по кла ња ње по себ не паж ње и ин
тер е со ва ња за оно на шта се њом упу ћу је” (сteвaнoвИћ и др. 1983 I: 4), а 
по ред че ти ри при мје ра из Гор ског ви јен ца, илу стру је се са мо још са јед ним 
при мје ром, из Огле да ла срб ског.

6. ИсхoдИ. односдáјбу ди:даако. – Ако ове оп та тив не ри је чи пре ве де мо 
у не утрал ни проз ни дис курс и све де мо их на ми ни мал ни кон текст, за кљу-
чи ће мо сље де ће.

Оп та тив на ри јеч дáјбу ди мо же би ти упо три је бље на с гла го лом у оба ви да, 
и у пре зен ту не свр ше ног ви да: дáјбу ди вам нè тре бам, и у фу ту ру свр ше ног 
ви да: дáјбу ди ћу од вè сти. У се ман тич кој ин тер пре та ци ји ко ја би по ве за ла оба 
кон тек ста мо же се упо три је би ти не ка мо дал на ри јеч с ве зни ком да, на при-
мјер: ‛ра чу нам да (вам нè тре бам)’, ‛ра чу нам да (ћу од вè сти)’. Ана ли зи ра на 
ри јеч, ме ђу тим, ни је пре ди ка тив (по сли је ње са ме не мо же би ти вас по ста вљен 
ве зник да), али ни умет ну та ри јеч адвер би јал ног ка рак те ра (по сли је ње се не 
мо же, ни ал тер на тив но, ре  кон стру и са ти па уза ко ја би се озна чи ла за пе том). 
За кљу чак би био: дáјбу ди је ипак оп  та тив на рјеч ца. Да ли се овај за кљу чак 
ко си с оцје ном да је то мо дал на ри јеч? Не ко си се: сво ју мо дал ност ова сра-
слица при ли ком гра ма ти ка ли за ци је (ов дје пре ла ска у рјеч цу) пре но си на 
пре ди кат (и на чи та ву кон струк ци ју) не ми је ња ју ћи зна че ње ни пре ди ка та 
ни дру гих чла но ва ре че ни це.

За ри јеч даако ја сно је да она ни је ве зник (до ла зи на по чет ку син так-
сич ког пе ри о да не по ве зу ју ћи ни ре че ни це ни исто вр сне чла но ве ре че ни це) 
не го рјеч ца. Упо треб ља ва се ис кљу чи во с гла го ли ма свр ше ног ви да у пре-
зен ту: даако дôђу, даако се пòмо лите, или у кон ди ци о на лу/по тен ци ја лу: 
даако би врá ти ли. Ако је гла гол дво вид ски (бити/буде), ре али зу је се ње го ва 
се ман тич ка ври јед ност пер фек тив но сти: даако лакше (дŷши) буде – ‛даако 
олак ша (ду ши)’. Ако овом ди ја ле кат ском ар ха и зму при зна мо ста тус (но вог) 
оп та ти ва, он да ће мо ре ћи да он не ма ка те го ри ју вре ме на (јед но ври је ме не 
чи ни ка те го ри ју) ни ти ка те го ри ју ви да (је дан вид не чи ни ка те го ри ју), али 
има ка те го ри ју на чи на (раз ли ку је ин ди ка тив и кон ди ци о нал/по тен ци јал, тј. 
по ве зу је та два на чи на). А за што ка же мо да је то н о  в и  о п  т а  т и в  ако сеже 
у епо ху пред фор ми ра ње ка те го ри је гла гол ског ви да? Па за то што је с т а  р и 
о п  т а  т и в  из пра ин до е вроп ског пе ри о да раз во ја: он се у пра сло вен ском 
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је зи ку по сма тра ном са сло вен ског ста но ви шта тран сфор ми сао у им пе ра тив 
чу ва ју ћи (у тре ћем ли цу јед ни не) тра го ве оп та тив ног зна че ња.

7. односјáмним :кáда. – Не мо же се ре ћи да су ове мо дал не ри је чи (пра-
ви) си но ни ми, ни по ужем зна че њу, ни по син так сич кој спо ји во сти, а ни по 
на чи ну по стан ка, али при па да ју ис тој вр сти ри је чи (при ло зи ма).

При лог јáмним се ман ти зу је мо с дви је ри је чи – ‛из гле да да’, тј. без лич-
ним гла гол ским об ли ком из гледа и ве зни ком да; ве зник се, до ду ше, мо же 
ели ди ра ти. На стао је ад вер би ја ли за ци јом као под вр стом тран спо зи ци је, али 
адве р би ја ли за ци јом (пре ла ском у при лог) чи та ве ре че ни це. С об зи ром на то 
да је у твор бе ној ба зи, син таг ми јâ мним, би ла лич на за мје ни ца пр вог ли ца 
јед ни не, у се ман тич кој струк ту ри при ло га чу ва се ни јан са ме ни ‛из гле да да’.

При лог кáда се ман ти зу је мо са мо јед ном ри јеч ју, без лич ним гла гол ским 
об ли ком из гледа, јер се ком по нен та |да| већ на ла зи у ње го вој мор фем ској 
струк ту ри (ве зник да у се ман тич кој ин тер пре та ци ји до да је мо са мо ал тер на-
тив но, кад се при лог на ла зи у од но су хо мо ни ми је (за пра во хо мо гра фи је) с 
дво ком по нент ним вез ни ком кâ /< кàо/ да). И овај је при лог на стао ад вер би-
ја ли за ци јом као под вр стом транс по зи ци је, али адвер би ја ли за ци јом дво компо-
нент ног ве зни ка, па се овај ри је дак на чин твор бе мо же сма тра ти (и на зи ва ти) 
д е  г р а  м а  т и  к а  л и  з а  ц и  ј о м. С об зи ром на то да у твор бе ној ба зи ни је 
би ла оби ље же на ка те го ри ја ли ца (и бро ја), у се ман тич кој струк ту ри при ло-
га кáда не чу ва се ни јан са *ме ни ‛из гле да’, не го уоп ште, сви ма ‛из гле да’.

8. односкâ да :кáда. – На по ре до упо три је бље не ве зни ке кâ и да у жи вој 
гра ма ти  чкој функ ци ји тре ба пи са ти ра ста вље но, а ком по нен ту кâ из го ва ра ти 
с ду  го си ла зним ак цен том, ко ји је ов дје ар ха ич ни ји (ма да се она из го ва ра и с 
ду го у зла зним ак цен том). Ком по нен та да у пр вој из го вор ној ва ри јан ти ско ро 
је не утра ли са ла свој по боч ни ак це нат, али га ми у Ње го ше вим из да њи ма оби-
ље жа ва мо (у дру гој из го вор ној ва ри јан ти пре   но си га на прет ход ни ду ги слог).

8.1. У Шће па ну Ма лом по свје до че но је де сет при мје ра на по ре до упо три-
је бље них вез ни ка ка и да ко ји ни су иза зи ва ли ди ле му (и је дан ко ји је по гре шно 
ин тер пре ти ран [види т. 8.2]):

у цркви се òдри јех појући,
па из цркве онај час у ко лу –
пјавам-играм кâ да сам нај мла ђи,

[ШМ 1735–1737];
Црнò горци кâ су рав но ду шни:
нà њи ма се ма ло што пòзна је,
но спо кој но пу ше и го во ре,
кâ да по сла ни је су ве лика 
ни очи ма ниг ђе види је ли
а тô ли га ру ка ма свр ши ли.

[ШМ 1747–1752];
Док си ов дје, тре ба за ба ци ти
свеко ли ке св’јêтске по сла сти це
кâ да си се из но ва ро дио.

[ШМ 2534–2536];
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То је би ло, не го сà сном про ђе:
по ги бо ше ца ри и ба но ви
кâ да у њих удри му ња жива,
по ги бо ше Ср би на све стра не,
по ги бо ше ду шом и ти је лом.

[ШМ 2680–2684];
Лов смо до бар, прô то, уло ви ли,
али му се тà ко ве се ли мо
кâ да ће нăс све опр жит му ња.

[ШМ 2958–2960];
свакŏ му се живи ове се ли,
кâ да но во нâс огри ја сун це –

[ШМ 2984–2985].

У два кон тек ста на ла зи мо по два при мје ра на по ред не упо тре бе вез никâ 
кâ да у зна че њу ‛као да’:

истŏ ми се ср це об ра до ва
кâ да Ду шан ве ли ки уста де –
кâ да Ср бе по зва на осве ту.

[ШМ 484–486];
Анà дол је – кâ ве ли ко гув но,
Румели ја спрама Анà до ла –
кâ да ста виш на гув но теп си ју,
а Бо сна је спрама Румели је –
кâ да ста виш сахан на теп си ју;

[ШМ 3997–4001].

8.2. Тре ба раз ли ко ва ти, с дру ге стра не, на по ред ну упо тре бу вез ни ка кâ 
и да од упит ног за мје нич ког при ло га кà да? По пра ви лу, кон текст ди фе  ренци ра 
раз ма тра не кон струк ци је, али има је дан при мјер у ко ме је, у свим из дањи ма 
осим на ших, по гре шно иден ти фи ко ван об лик:

Не ки ка жу да су га познали 
ђе се с пу шком ис пред двó ра ше та –
кâ да ца ри с пу шка ма ше та ју!

[ШМ 371–373].

Не а де кват но, са ста вље но пи са ње на ла зи мо у свим прет ход ним из дањи-
ма. Стих је на ве ден као упит на ре че ни ца с упит ним за мје нич ким при ло гом 
већ у пр вом из да њу: Ка  да Ца ри с пуш ка ма ше та ју? (сТој Ко вИћ 1851: 23), а 
за тим и у дру гом (јовАно вИ ћИ 1881: 22 (али с ма лим сло вом у об ли ку ца ри)). 
И Дра гу тин Ко стић, ко ји је сту ди о зно при пре мао сво је из да ње, на ве де ни 
стих по гре шно схва та као упит ну ре че ни цу с упит ним за мје нич ким при ло-
гом: Ка да ца ри с пуш ка ма ше та ју? (КосТИћ 1902: 26 (376)). Ина   че он на по-
ред ну упо тре бу вез ни  ка ка и да оби ље жа ва тзв. ге ни тив  ним зна ком на пр вој 
ком по  нен ти, на при мјер: Пје вам, играм кâ да сам нај мла ђи, (Ко сТИћ 1902: 
99 (1772)). Ми лан Ре ше тар зна ку пи та ња до да је знак чу ђе ња: Ка  да ца ри с 
пу шка ма ше та ју?! (РЕ шЕ ТАР 1926: 199 (I 379) (гре шком ко рек то ра, стих почи-
ње ве ли ким умје сто ма лим сло вом)). Пи та ју се и чу де и сви ка сни ји при ре-
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ђи ва чи (вУ шо вИћ 1935: 164), с ма   лим сло вом на по чет ку сти ха ко јим не по-
чи ње ре че ни ца у (сТЕ  вА но вИћ 1952: 28 (I 376), нЕдИћ 1964: 25, mИ ло вИћ 1965: 
33), с ве ли ким сло вом на по чет ку сти ха ко јим при ре ђи вач от по чи ње но ву 
ре че ни цу у (mлА дЕновИћ 2007: 41 (376)). 

Ра ста вље но пи са ње смо ус по ста ви ли ми у ос нов ном из да њу Ње го ше вих 
спје во ва (mА Ро јЕвИћ 2018: 303 (код нас је то 373. стих)).

8.3. С тре ће стра не, тре ба раз ли ко ва ти на по ред ну упо тре бу вез ни ка кâ 
и да од вез ни ка кà да у за ви сној адвер би јал ној вре мен ској ре че ни ци, али ту 
раз ли ку ја сно сиг на ли зи ра кон текст.

8.4. С че твр те стра не, тре ба раз ли ко ва ти на по ред ну упо тре бу вез ни кâ 
кâ и да у жи вој гра ма тич кој функ ци ји, па их тре ба пи са ти ра ста вље но а ком-
по нен ту кâ из го ва ра ти с ду го си ла зним ак цен том, од при мјерâ у ко ји ма су 
ком по нен те ка и да сра сле у јед ну лек сич ку је ди ни цу, мо дал ну ри јеч кáда, 
у ко јој се из го ва ра ду го у зла зни ак це нат [види при мје ре у т. 2.2.(2)].

Да би смо раз ли ко ва ли мо дал ну ри јеч кáда од на по ред не упо тре бе вез-
ни кâ кâ и да у жи вој гра ма тич кој функ ци ји ко ри сти мо ме тод се ман тич ке 
за мје не. Та ко, у кон тек сти ма гдје се гра фи ја пр вог из да ња ка да мо же, у про-
зном дис кур су, за ми је ни ти си но ни мом ‛из гле да’, ре кон сру и ше се мо дал на 
ри јеч с ду го уз ла зним ак цен том на пр вом сло гу (кáда), а гдје се она мо же, у 
про зном дис кур су, за ми је ни ти ва ри јан том ‛као да’, ре кон стру и ше се дво ком-
по нент ни ве зник кâ да с по боч ним ак цен ти ма. Во кал ски сте пен са жи ма ња 
пр ве ком по нен те си ла бич ки је ус лов љен; у про зи је у све че ти ри по твр де 
не са же ти об лик: Шће пан гле да пис ма кàо да уми је чи та ти, [ШМ -647]; Шће
пан òтва ра пи смо, гле да га кàо да га чи та, и [о]д ра до сти пла че [ШМ -2293]; 
Свак гле да Шће па на с љу бо пит ством кàо да га јошт никад ни је су вид[и]јели. 
[ШМ -2352]; БЕГ лЕР-БЕГ[дРУГИ]/(зи је ва ју ћи кàо да се тòпи) [ШМ -3712], али 
јед ном и у сти ху – кад су то си ла бич ки усло ви до пу сти ли:

Нà здрављ е ти! Вје што је искапи,
кàо да си и приђе по чи ња.

[ШМ 2537–2538].

Та мо гдје је мо гу ћа и јед на и дру га за мје на: кáда ни ти глâву не обр ћеш 
[ШМ 548]; кá да ти је то нај ма ња миса [ШМ 550] (ви ди ши ри кон текст у т. 2.2.(3)), 
текст се ре кон стру и ше ал тер на тив но, али се да је пред ност са ста вље ном 
пи са њу и зна че њу ‛из гле да’ пре  ма дру гим па ра мет ри ма, кон тек сту ал ним и 
стил ским.

Се ман тич ка за мје на ‛из гле да’, у про зном дис кур су, у 548. сти ху мо же 
би ти из дво је на за пе том, што ни је слу чај ни у јед ном од при мје ра у ко ји ма се 
јед но знач но ре кон стру и ше дво  ком по нент ни ве зник кâ да као са же та ва ри-
јан та вез ни ка кàо да. Та ква за мје на, на рав но: у про зном дис кур су, мо гу ћа је 
и у 550. сти ху, али уз из ми је ње ни ред ри је чи: из гле да, то ти је нај ма ња ми сао.

По ред то га, у обра ћа њу Бо гу стил ски је аде кват на са мо се ман тич ка 
ин тер пре та ци ја ‛из гле да’.

9. ПРономИнАлно-нУмЕРАлнАсложЕнИцАсамо сêд ми. – Овај при дјев, 
обра зо ван од за мје ни це сам и ред ног бро ја сед ми по мо ћу ин тер фик са |о| као 
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твор бе ног фор ман та пи ше се са ста вље но: Мр тав па ша само сêд ми / од ви те-
шке рýке па де, [ШМ 2421 (131), са мо сед ми (с. 115)]. Тек сто ло шки про блем 
је ри је шен већ у дру гом из да њу у сми слу са ста вље ног пи са ња: Мр тав па ша 
са мо сед ми од ви те шке ру ке па де, (јовАно вИћИ 1881: 96), али ни је у по гле ду 
про зо ди је.

У Реч ни ку Ње го ше ва је зи ка ана ли зи ра ним при мје ром илу  стру је се зна-
че ње „ко ји је за јед но са још шест дру гих” при дје ва самò сēд ми (сtЕ вАновИћ 
и др. 1983 II: 253). Пре ци зни ја би би ла се ман ти за ци ја да је ре че но ‛он и још 
шест дру гих (му шких ли ца)’. Нор ма ти ви сти ка не при зна је си ла зни ак це нат 
у сре ди ни ри је чи, па га, на су прот је зич кој ствар но сти, пре но си на прет ход-
ни слог, и не при зна је да сло же ни це ова квог ти па има ју још је дан, по боч ни 
ак це нат, на пр вој ком по нен ти.

У ди ле ми да ли се тво ре ни ца само сêд ми твор бе но раш чла њу је на „само 
+ сêд ми”, па би она при па да ла сра сли ца ма (син так сич кој твор би), или на „сâм 
+ |о| + сêд ми”, те је при  кљу чу је мо сло же ни ца ма (чи стој ком по зи ци ји), од лу-
чу ју ћа је се ман тич ка ин тер пре та ци  ја: он сам је сед ми, а ни је *са мо сед ми. То 
што је ри јеч укљу че на у од го ва ра ју ћи ак це нат ски тип па се њен по боч ни ак-
це нат по ду да ра с ак цен том при ло га само, ни је од зна ча ја: ри јеч је о си стем ском 
про зо диј ском ујед на ча ва њу дво ак це нат ских ри је чи (упо ре ди сло же  ни цу с 
нул тим ин тер фик сом /са мо жен ски род/ сàм дру га у зна че њу ‛труд на, у дру гом 
ста њу’).

10. односдва пут, три пут : два пу та, три пу та. – Ра ста вље но се пи ше 
ве за бро је ва два и три с об ли ком пу та – ге ни ти вом јед ни не (син гу ла ра) по 
школ ској гра ма ти ци, ствар но но ми на  ти вом или аку  за ти вом не ко ли ци не (па-
у ка ла), и то не са мо он да кад ком по нен те има ју са мо стал не ак цен те: у двâ 
пŷта то ли ко мун áра, [ШМ 3662, два пу та (с. 168)] не го и он да кад се фа кул-
та тив но оства ру је је дан ак це нат (пр ва ком по нен та се ато ни ра, па се на њу 
пре но си ак це нат с дру ге ком по нен те): три пу та ће дру га ви ша до ћи [ШМ 
1177, Три пу та (с. 60)]. У проз ном при  мје ру: По про чит áњу граматē учи не 
Цр нòгōр ци у три пŷта ве се ље из пушака[х]. [ШМ -2613, у три пу та (с. 124)] 
чу ва ју се оба ак цен та, али се пр ви фа кул та тив но пре но си на пред лог. Ком по-
нен та пу та пи ше се ра став ље но и у при мје ру: Би ва ло је и то двá-три пу та 
– [ШМ 1492, два три пу та (с. 73)], али се по лу сра сли ца са ста вље на од бро-
је ва два и три у зна че њу не од ре ђе но сти пи ше по лу са ста вље но, тј. с ди ви зом.

11. односада : а да. – Рјеч цу ада тре ба раз ли ко ва ти од ве зе рјеч це а и 
ве зни ка да, по твр ђе не у 3610. сти ху Шће па на Ма лог:

А да смо их на мир оста ви ли
(ма лè ни су они у свијéту!),
име би им дав но по ги ну ло
у свијéту и у на ро ди ма.

[ШМ 3609–3612],

ко ју пи ше мо ра ста вље но. Ато на (без ак цен та) рјеч ца а вр ши исто вре ме но и 
функ ци ју ад вер са тив ног (су прот ног) ве зни ка на ни воу тек ста.
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12. ЗАКљУчАК. – Са бра ће мо ре зул та те при мје не ме то да ре кон струк ци је 
син так си ч ке твор бе и мо но лек сем не ин тер пре та ци је не ка да шњих дво ком-
по нент них син та гмат ских ве за огра ни чив ши се са мо на спјев Шће пан Ма ли. 
У се ри ји ра до ва у ко ју се укљу чу је овај чла нак ко ри сти се тер мин „ор то гра-
фе ма” у зна че њу ‛ор то граф ска пре зен та ци ја гра ма тич ких хо мо ни ма (хо мо -
гра фа и хо мо фо на)’.

Ако се из у зме опис на чи на по стан ка и твор бе ног по ступ ка, ко јим су 
об у хва ће не све ана ли зи ра не је ди ни це, ре зул та те би смо мо гли при ка за ти 
кроз че ти ри кон цен трич на кру га.

(1) Нај ши ри круг чи не је ди ни це у ко ји ма се пр ви пут обра зла же ре кон-
струк ци ја са ста вље ног пи са ња те пре ци зи ра њи хо во зна че ње и гра ма тич ка 
при ро да; та кав је при лог јáмним у 345, 864, 2381, 2551. и 3291. сти ху Шће
па на Ма лог (по свје до чен и у дру гим Ње го ше вим дје ли ма) и рјеч ца ада у 1297. 
и 3441. сти ху (ра ста вље но пи са на са мо у Шће па ну Ма лом).

(2) Ужи круг чи ни је ди ни ца ко ја је не а де кват но (ра ста вље но) пи са на у 
из да њи ма, а не у јед на че но (и као син те тич ка и као ана ли тич ка ри јеч) с не-
аде кват ном про зо ди јом пред ста вље на у лек си ко граф ским из во ри ма, ка ква 
је оп та тив на рјеч ца даако у про зи ис пред 845. сти ха.

(3) Још ужи круг чи не је ди ни це у ко ји ма са ста вље но пи са ње ни је ре кон-
стру и са но у свим при мје ри ма и ни је аде кват на про зо ди ја у Реч ни ку Ње го
ше ва је зи ка; та кав је при лог кáда у 541, 549, 550, 1890. и 3580. сти ху спје ва.

(4) Нај у жи круг чи не је ди ни це ко је су ма ње -ви ше тач но се ман ти зо ва не 
и са став ље  но пи са не и у нај но ви јим из да њи ма и у лек си ко граф ским из вори-
ма, али је тре ба ло ис    пра ви ти њи хо ву про зо ди ју – та ква је оп та тив на рјеч ца 
дáј бу ди у 1979. сти ху, при лог (и ве зник) рá шта те при лог порá шта у број ним 
сти хо ви ма, или је тре ба ло ис  пра ви ти њи хов по ла зни об лик – та кав је у 2465. 
сти ху ге ни тив ко је чè са за мје ни це *ко је што, чи ји но ми на тив ни је по твр ђен 
па га пи ше мо са звје зди цом.
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Рад ми ло Ма ро е вич

ВЕР БА ЛИ ЗА ЦИЯ ТЕК СТА В ПОЭМЕ 
«ЩЕПАН МАЛЫЙ» ПЕ ТРА НЕ ГО ША 

(РЕ КОН СТРУК ЦИЯ СЛИТ НО ГО НА ПИ СА НИЯ)

Р е з ю м е

В се рии ста тей под этим на зва ни ем кри ти че ски обо сновыва ется под го тов лен ное ав то ром 
на уч ное из да ние поэмы «Ще  пан Малый» серб ско го поэта эпо хи ро ман ти зма Пет ра II Пет ро ви-
ча -Не го ша на уров не тек ста (в аспе те сло во о бра зо ва тельном  и лек си ко ло ги че ском).

В на стоящей статье се рии рас сма три ваются спор ные во просы ре кон струк ции слит но го 
на пи са ния пер вичных сло во со че та ний, в то время как в дру гих статьях се рии бу дег рас смо тре-
но раз дельое и де фи сное на пи са ние, а тек же ин тер пре та ция ди вер бов в разных ти пах из да ний.

В ра бо те рас смо трены при меры не вер но го выде ле ния слов, во зник ших в ре зульта те 
лек си ка ли за ции со че та ний слов, т. е. син так си че ко го сло во о бра зо ва ния, и их со от но ше нис с 
не лек си ка ли зо ван ны ми сло во со че та ниями, в пер вом из да нии поэмы Не го ша «Ще  пан Малый».

В статье, по ми мо тек сто логтче ских за дач, выдви гаются те о ре ти че ские во  про сы раз ра бот ки 
и лек си ко гра фи че ско го опи са ния рас сма три ва емых ти пов слов, при чем вво дится тер мин «ор фо-
гра фе ма» в зна че нии ‛ор фо гра фи че ская пре зен та ция грам ма ти че ских омо ни мов (омо  гра фов и 
омо фо нов)’.

Ис сле до ва ние, ко то рое пре сле ду ет не только прак ти  че ские тек сто ло ги че ские це ли, стро ится 
на осно ве те о рии о вер ба ли за ции тек ста, а так же на уче нии о частях ре чи в серб ском язвке. 
Заключи тельные этюды статьи посвя щены до пол ни тель ным ме то дам в тек сто ло ги че ской те о рии 
и прак ти ке.

В ра бо те при меняетс я ин тер тек сту альный со по ста ви тельный под ход: при ме ры, за сви де-
тельство ван ные в поэме «Щепан Малый», срав ни ваются с кон тек ста ми поэм Не го ша «Горный 
ве нец» и «Луч ми кро ко сма», а так же с кон тек стом ме ди та ции в про зе из «За пи сной книж ки» 
поэта.

Уни вер зи тет у Бе о гра ду (При мље но: 17. но вем бра 2021;
Фи ло ло шки фа кул тет при хва ће но: 12. ма ја 2021)
Сту дент ски трг 3, 11000 Бе о град, Ср би ја
rad mi lo @mail.ru
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На да Ар се ни је вић

ГРА МА ТИ КА ЛИ ЗА ЦИ ЈА СЕ МАН ТИЧ КИХ ОБЕ ЛЕЖ ЈА  
ГЛА ГО ЛА ВИ ЗУ ЕЛ НЕ ПЕР ЦЕП ЦИ ЈЕ У СРП СКОМ ЈЕ ЗИ КУ∗

У ра ду су ана ли зи ра на се ман тич ка обе леж ја срп ских гла го ла ви зу ел не пер цеп ци-
је и на чин њи хо ве гра ма ти ка ли за ци је. Уста но вље но је да не ки од ових гла го ла мо гу 
би ти мо но ва лент ни, а да се дво ва лент ни и ви ше ва лент ни пре ма сво јим рек циј ским 
спо соб но сти ма мо гу кла си фи ко ва ти у три гру пе: тран зи тив не, ин тран зи тив не и дво-
род не. 

Кључ не ре чи: син так са и се ман ти ка срп ског је зи ка, ви зу ел на пер цеп ци ја, ва лен-
ци ја, рек ци ја.

In this pa per an analysis is car ried out of the se man tic fe a tu res of Ser bian verbs of vi sual 
per cep tion and the ways they are gram ma ti ca li zed. It is esta blis hed that so me of the se verbs 
can be mo no va lent, and that bi va lent and mul ti va lent ones can be clas si fied in to three gro ups 
ac cor ding to the ir rec ti o nal qu a li ti es: tran si ti ve, in tran si ti ve, and am bi tran si ti ve.

Key words: Ser bian lan gu a ge syntax and se man tics, vi sual per cep tion, va lency, rec tion.

1. Овом при ли ком вра ћа мо се на те му ко јом смо се већ ба ви ли (АРсЕнИ-
јЕвИћ1992), а би ла је и пред мет мно гих ис тра жи ва ња код нас и у све ту. Стал-
но ин те ре со ва ње за пер цеп ци ју са свим је ра зу мљи во, јер про у ча ва ње овог 
фе но ме на, од ан тич ких вре ме на до да нас, до при но си бо љем схва та њу чо ве-
ко ве кон цеп ци је све та. Иа ко се за пер цеп ци ју че сто ка же да је еле мен та ран 
об лик ис ку ства, то не тре ба по и сто ве ћи ва ти са јед но ста ва ним и при ми тив-
ним, већ на про тив, са фун да мен тал ним, тј. основ ним об ли ком (radman 1988: 
27). Чул ним опа жа ји ма би ле су због то га за о ку пље не пре све га фи ло зо фи ја, 
пси хо ло ги ја и фи зи о ло ги ја. До вољ но је да по ме не мо са мо не ка од њи хо вих 
за па жа ња као, на при мер, да су чу ла наш из вор це ло куп не спо зна је и да ре-
зул та ти из у ча ва ња гра ђе и функ ци о ни са ња људ ског ор га ни зма по ка зу ју да 
по сто ји по ве за ност чул не и мен тал не спо зна је, а да је све сно опа жа ње свој-
стве но са мо умом об да ре ним ство ре њи ма.1 

Свој до при нос у про у ча ва њу пер цеп ци је да ла је и лин гви сти ка2 чи ја 
ис тра жи ва ња по ка зу ју да по сто ји зна чај на раз ли ка из ме ђу сли ке све та одра-

* Овај рад пред ста вља део ис тра жи ва ња у окви ру про јек та Стан дард ни срп ски је зик: 
син так сич ка, се ман тич ка и праг ма тич ка ис тра жи ва ња бр. 178004, ко ји фи нан си ра Ми ни-
стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја ре пу бли ке Ср би је.

1 Што се ти че про у ча ва ња пер цеп ци је и ње ног са гле да ва ња, ка ко са те о риј ског та ког и 
са праг ма тич ког аспек та, ве о ма је ин фор ма тив на сту ди ја Дра га не По по вић (2016) Пре ди ка ти 
пер цеп ци је у ру ском и срп ском је зи ку. 

2 Од 70-их го ди на у свет ској лин гви стич кој ли те ра ту ри по чи ње ин тен зив ни је ин те ре-
со ва ње за пер цеп ци ју, што је срп ској лин гви стич кој јав но сти ве о ма сту ди о зно при ка за но у 
ра ду Жељ ка Мар ко ви ћа (2006), ко ји нам је при бли жио и пред ста вио не ке од раз ли чи тих те о-
риј ско-ме то до ло шких при сту па при ме ње них при се ман тич ком опи су пер цеп тив них гла го ла. 
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же не у је зи ку и оне ко ја је на уч но уста но вље на (АПРЕсян 1995). Та ква су, на 
при мер, за па жа ња о бро ју и са знај ним мо гућ но сти ма чу ла. Не по сред но, на 
осно ву је зи ка мо же се до би ти ин фор ма ци ја и о њи хо вој хи је рар хи за ци ји, у 
ко јој вид за у зи ма по себ но ме сто. То по твр ђу је и чи ње ни ца да око 80% ин-
фор ма ци ја из свог окру же ња чо век до би ја пу тем ви зу ел не пер цеп ци је3. 

И овом при ли ком у цен тру па жње би ће гру па гла го ла се ман тич ки по-
ве за на јед ним сен зор ним мо да ли те том, за сно ва ним упра во на пер цеп ци ји 
чу лом ви да. У до ма ћој лин гви стич кој ли те ра ту ри већ је пи са но о њи хо вим 
лек сич ко-се ман тич ким ка рак те ри сти ка ма на ди ја хро ном (ГРКовИћ-мЕјџоР
2013) и син хро ном пла ну (мАРКовИћ 2006; 2007; 2012; РИсТИћ 2011; цРЊАК 
1999–2000), као и у кон тра стив ном од но су срп ског са не ким дру гим је зи ком 
(BulatoVić 1999; ФИлИПовИћ 2004; мАРКовИћ– ђУКАновИћ 2013; мАРКовИћ 
2014; мАРКовИћ 2019; ПоПовИћ 2016).

Ко ли ко је на ма по зна то, се ман тич ка и син так сич ко-се ман тич ка обе-
леж ја би ла су при мар ни пред мет ис тра жи ва ња срп ских гла го ла ви зу ел не 
пер цеп ци је у не ко ли ко ра до ва (мАРКовИћ 2012; ПЕТРовИћ 1991; 1992; 1994; 
ПЕТРовИћ – сУБоТИћ 2002), од ко јих би смо из дво ји ли два ко ја су нам овом 
при ли ком по себ но зна чај на. На кор пу су реч нич ких при ме ра гла го ла гле да ти 
Вла ди сла ва Пе тро вић (1992) си сте ман ти зу је се ман тич ка обе леж ја овог гла-
го ла, а ин ди ка то ре раз ли чи тих зна чењ ских ком по нен ти ау тор ка на ла зи у 
син так сич ком окру же њу. Дру ги рад се ба ви се ман тич ким уло га ма ко је има-
ју ар гу мен ти гла го ла ви зу ел не пер цеп ци је. Осла ња ју ћи се на свет ску и до-
ма ћу ре цент ну ли те ра ту ру, ау тор, Жељ ко Мар ко вић (2012), из два ја и опи су-
је 4 та кве уло ге: уло гу пер ци пи јен та, објек та пер цеп ци је, ор га на опа жа ња и 
спа ци јал ног де тер ми на то ра. 

Бу ду ћи да ре зул та ти да тих ана ли за отва ра ју пут и да ју смер ни це дру-
гим ис тра жи ва чи ма, ми смо од лу чи ли да сво јим се ман тич ко-син так сич ким 
при сту пом об у хва ти мо све или ба рем ве ћи ну гла го ла ви зу ел не пер цеп ци је 
у срп ском је зи ку, а да њи хо ва обе леж ја са гле да мо и при ка же мо с об зи ром 
на ва лен циј ске4 и рек циј ске5 спо соб но сти. Ин спи ри са ни пре све га зна чај ним 
ре зул та ти ма прет ход но по ме ну тих ана ли за, али и под стак ну ти по сто је ћом 
ди ле мом ко ја се мо же на слу ти ти у не у јед на че но сти де тер ми на тив ног пре-
ци зи ра ња, углав ном гла го ла гле да ти као ти пич ног пред став ни ка ове се ман-
тич ке гру пе, по ку ша ће мо да про на ђе мо и раз ло жан од го вор на пи та ње ко ју 
вр сту син так сич ког од но са ус по ста вља ју са сво јим окру же њем пре ди ка ти 
за сту пље ни лек сич ким је ди ни ца ма се ман тич ког при ми ти ва ‛ви де ти’. На 
при мер, ин те ре су је нас да ли су функ ци о нал но иден тич ни слу ча је ви По гле

3 Ба ве ћи се ког ни тив ним при ми ти ви ма, Ја сми на Гр ко вић-Меј џор (2013: 239) го во ри о 
ди стинк ци ји све тлост : та ма и том при ли ком нас оба ве шта ва о ис тра жи ва њи ма де чи јег го во-
ра ко ја по ка зу ју да су у ра ном ка те го ри са њу ви зу ел не ка рак те ри сти ке нај и зра же ни је. 

4 Кац нељ сон (1984), ко ји у лин гви сти ци пр ви по ми ње ва лент ност, де фи ни ше овај по јам 
као спо соб ност ре чи да сту па у син так сич ке ве зе с дру гим еле мен ти ма. Да се пи та њи ма кон-
струк ци о не мо гућ но сти ре чи, тј. син так сич кој ва лент но сти, тре ба по све ти ти ви ше па жње, у 
за пад но е вроп ској лин гви сти ци скре ће па жњу фран цу ски лин гви ста Те ни јер (tèsniere 1965). 

5 Ов де ће по јам рек ци је има ти, у лин гви сти ци ши ре при хва ће но, зна че ње „ва лент но сти 
у ужем сми слу”, тј. обе ле жа ва ће од нос у ко јем син так сич ки над ре ђе на реч (ре генс) ре ги ра 
или зах те ва од ре ђе ни па де жни об лик под ре ђе ног чла на (рек ту ма) (simeon 1969). 
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да Мар ка и По гле да у Мар ка, та ко ђе, да ли се хи је ра хи ја спа ци јал ног де тер-
ми на то ра раз ли ку је у при ме ри ма: Гле дао је про ла зни ке пре ко огра де и Гле
дао је пре ко огра де. Ишли би смо и ко рак да ље, та ко што ће мо се по за ба ви ти 
тра же њем ре ле вант них фак то ра од ко јих за ви си гра ма ти ка ли за ци ја пој мо ва 
у син так сич ко-се ман тич ком од но су с овим гла го ли ма. Из ме ђу оста лог, по-
ку ша ће мо да уста но ви мо од че га за ви си из бор пред ло шког ре ше ња као у 
при ме ри ма: Гле да у та блу/на  та блу, од но сно да ли је пред лог сиг нал из ве-
сне се ман тич ке ди стинк ци је. 

2. Овом при ли ком при мар ни кон цепт у си сте ма ти за ци ји син так сич ко-
се ман тич ких обе леж ја гла го ла ви зу ел не пер цеп ци је би ће за сно ван на њи хо-
вом од но су ко ји оства ру ју као пре ди ка ти са свим ар гу мен ти ма укљу че ним 
у ре а ли за ци ју сен зор ног про це са ста тич ке или ди на мич ке при ро де. У пољ-
ској лин гви стич кој ли те ра ту ри (grzesiak 1983: 14, 33) ука за но је на ди стинк-
ци ју из ме ђу не све сног ре ги стро ва ња оно га што је у вид ном по љу и све сног 
усме ра ва ња чу ла ви да и мен тал не об ра де ви ђе ног. У кро а ти стич кој ли те ра-
ту ри (čilaŠmikulić 2014: 80) на и ла зи мо на трој ну по де лу ових гла го ла према 
уче шћу ког ни тив ног про це са у об ра ди фи зич ког ре ги стро ва ња ути са ка – на 
оне фи зич ке пер цеп ци је (нпр. гле да ти, по сма тра ти, спа зи ти), мен тал не 
пер цеп ци је (нпр. уви де ти, са гле да ти, раз ма тра ти) и оне ко ји су и фи зич ке 
и мен тал не (нпр. уо чи ти, за па зи ти, при ме ти ти), с тим да се не ки по ли се-
ман тич ни гла го ли, а ме ђу њи ма ви де ти и гле да ти, по ја вљу ју и у пр вој и у 
тре ћој гру пи. 

2.1. Наш кор пус об у хва та осим ти пич них и нај че шћих гла го ла ви де ти 
и гле да ти и оста ле пер цеп тив не гла го ле у срп ском је зи ку: бле ну ти, бле са ти, 
бу љи ти, ви ри ти, до гле да ти, за бле ну ти се, за бле са ти се, за бу љи ти се, за ви
ри ти, за зре ти, за па зи ти, за пи љи ти се, зве ра ти, зи ја ти, зир ка ти, зир ну ти, 
зу ри ти, из ви ри ва ти, мо три ти, на гле да ти се, оба зи ра ти се, од гле да ти, огле
да ти, огле да ти се, опа зи ти, опа жа ти, освр та ти се, освр ну ти се, осмо три
ти, осма тра ти, пи љи ти, пòгле да ти, поглéда ти, по сма тра ти, по смо три ти, 
про ма тра ти, прè гле да ти, преглéда ти, при ме ти ти, при ме ћи ва ти, про ви ри
ва ти, про гле да ти, про ма тра ти, про мо три ти, раз гле да ти, смо три ти, спа
зи ти, чки љи ти, угле да ти, уо ча ва ти, уо чи ти. 

При ма ње (и де ко ди ра ње) ви зу ел них ути са ка пред ста вља њи хо ву нај ва-
жни ју и по ве зу ју ћу ком по нен ту, ко ја ће и би ти по ла зи ште овог ис тра жи ва ња, 
док ће усме ра ва ње ду хов не па жње, ин те ре со ва ња и ус по ста вља ње дру гих 
вр ста ве за, на ста лих ме та фо ри за ци јом основ не се ман ти ке,6 би ти пред мет 
не ке бу ду ће ана ли зе. 

По је ди ни гла го ли ове се ман тич ке гру пе, под ло жни суб ка те го ри за ци ји, 
осим при мар не има ју и дру ге за јед нич ке ком по нен те (ФИлИПовИћ 2004), као 
на при мер, бр зи ну при ма ња ви зу ел ног ути ска – ‛крат ко’: по гле да ти, осмо три
ти, угле да ти, за тим ‛крат ко’ и ‛у тај но сти’: про ви ри ти, за ви ри ти, зир ка ти, 

6 На ову чи ње ни цу скре ће па жњу и Ја сми на Гр ко вић-Меј џор (2013: 369) ре чи ма: „ … у 
је зи ци ма све та је уо би ча је на по ли се ми ја лек сич ког екс по нен та ‛ви де ти’ и ме та фо ри зо ва них 
зна че ња ‛зна ти’, ‛ми сли ти’ и ‛раз у ме ти’ (goddard2001: 38), ког ни тив но по сма тра но, бли ских 
пој мо ва.”
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зир ну ти; ‛ду го’ и ‛ин тен зив но’ (а по је ди ним слу ча је ви ма и по ма ло от сут но): 
бле ну ти, бле са ти, зве ра ти, зи ја ти; ‛ду го’ и ‛па жљи во’: мо три ти, осма тра
ти, по сма тра ти, преглéда ти, про ма тра ти, раз гле да ти, смо три ти, уо ча
ва ти; као и ком по нен ту ко ју ка рак те ри ше спе ци фи чан об лик и по кре та ње 
ре цеп то ра – ‛бр зо’ и ‛крат ко’: жмир ка ти, чки љи ти; ‛ду го’ и ‛не тре ми це’: 
бу љи ти, зу ри ти, пи љи ти.

3. Не ве ре мен ска ре а ли за ци ја по сма тра них гла го ла пред у слов је за њи-
хо ву мо но ва лент ност. У ква ли фи ка ци ји су бје кат ског ар гу мен та углав ном 
уче ству ју гла го ли ви де ти, гле да ти и про гле да ти. На то је скре ну ла па жњу 
и Вла ди сла ва Пе тро вић (1992: 162) кон ста та ци јом да је су бје кат ско – пре ди-
кат ски од нос *Ја гле дам не ин фор ма ти ван. Вид је чо ве ку дат ро ђе њем и по 
пра ви лу се ани мат ном су бјек ту не при пи су ју спо соб но сти при ма ња ви зу-
ел них ути са ка, осим ако ни је у пи та њу ге не рич ки ис каз ко јим се из но се 
оп ште по зна те на уч не чи ње ни це, као што је при ро ђе ност ове спо соб но сти 
од ре ђе ној вр сти: Си са ри ви де (grzesiak 1983: 21).

Ме ђу тим, у не ти пич ним окол но сти ма по је ди ним су бјек ти ма омо гу ће-
но је при пи си ва ње и дис по зи тив ног зна че ња. Је дан од узро ка за мар ка ци ју 
по је ди на ца упра во пер цеп тив ним гла го ли ма је сте не функ ци о нал ност чу ла 
ви да (ре цеп то ра) или од у да ра ње од про сеч не сен зор не спо соб но сти, што се 
син так сич ки ре ша ва, на при мер, не га ци јом или при ло шком де тер ми на ци јом 
гла го ла ви де ти: Он не ви ди; Он сла бо ви ди, као и ре а ли за ци јом гла го ла ви
де ти и про гле да ти у кон тек сту ко ји на го ве шта ва да је по сто јао из ве сни 
по ре ме ћај у ви зу ел ном опа жа њу: По сле ски да ња ди оп три је, он ви ди све бо ље 
и бо ље; По след њих го ди на дра стич но ми се сма њио вид, а сад сам по но во про
гле дао. 

Дис по зи ци ја се при пи су је и по је дин ци ма при про ме ни оп ти мал них 
усло ва за пер цеп ци ју, ко ји се им пли ци ра ју или екс пли ци ра ју у не по сред ном 
кон тек сту ових гла го ла као пре ди ка та: Она гле да, а не ви ди; Он сла бо ви ди на 
да љи ну; Он ви ди у мра ку; Ла га но је спу сти ла лам пу да би омо гу ћи ла за сле пље
ном мла ди ћу да про гле да (Срп Ко пр).

Спе ци фи чан при мер је и Он гле да а она жму ри (ПЕТРовИћ 1992: 162), 
где се до во ђе њем гла го ла гле да ти у ве зу са ан то ни мом жму ри ти скре ће 
па жња на по ло жај ока ти пи чан за ви зу ел ну пер цеп ци ју, пре ма дис функ цио-
нал ном по ло жа ју овог ре цеп то ра.

4. Већ ра ни је је у струч ној ли те ра ту ри7 кон ста то ва но да су у про цес 
ви зу ел не пер цеп ци је оба ве зно укљу че ни обје кат пер цеп ци је (из вор по дра-
жа ја, тј. ви зу ел ни ефе кат) и пер ци пи јент са сво јим чу лом (ре цеп то ром), па 
се они мо гу сма тра ти и основ ним ар гу ме ти ма са др жа ним у се ман ти ци пер-
цеп тив них гла го ла. По пу ње ност ле ве и де сне стра не ових пре ди ка та и фор-
мал но по твр ђу је њи хо ву дво ва лент ност, а лек сич ко-мор фо ло шке ка рак те-
ри сти ке њи ма под ре ђе них пој мо ва ука зу ју на рек циј ски по тен ци јал ових 

7 По себ но је ин фор ма ти ван рад Жељ ка Мар ко ви ћа (2006) ко ји да је де та љан при каз свет ске 
ли те ра ту ре у ко јој су при ме ње ни раз ли чи ти при сту пи про у ча ва њу се ман ти ке пер цеп тив них 
гла го ла.
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гла го ла. Пре ма об лич ким ре ше њи ма (рек циј ских) до пун ских кон сти ту е на-
та, ко ји, у не до стат ку мор фо ло шког сиг на ла тран зи тив но сти, слу же као 
ин ди ка то ри овог гра ма тич ког обе леж ја, мо же мо за кљу чи ти да у по сма тра-
ној се ман тич кој гру пи има и пре ла зних и не пре ла зних лек се ма, а оне по ли-
се ман тич не мар ки ра не су у за ви сно сти од ак ту ел ног зна че ња, ко је се не мо ра 
увек по кла па ти у том по гле ду с при мар ном семeмом (ГоРТАн-ПРЕмК1997: 
43), на при мер: Де спот га по гле да бла го (ДЋ, 75) ~ Сви по гле да ше у ње га и он 
ста де (ДЋ, 9). 

По зна то је да су па ра ме три „ви со ке тран зи тив но сти” ка рак те ри стич ни 
за ка у за тив не гла го ле, чи ја се ман ти ка укљу чу је не са мо про то ти пич ни па-
ци јенс већ и про то ти пич ни агенс8. С дру ге стра не, ди ја хро на ис тра жи ва ња 
по ка зу ју (ГРКовИћ-мЕјџоР2007: 425) да гла го ли мен тал них ста ња, ко је одли-
ку је „ни ска тран зи тив ност”, не ма ју про то ти пич ни агенс, па се уз њих спо-
ри је учвр шћу је и аку за тив ди рект ног објек та. С об зи ром на то да се пер цеп-
тив ност кон ци пи ра дво ја ко, и као рад ња са ак тив ним вр ши о цем, али и као 
ста ње су бјек та – екс пе ри јен се ра, код пер цеп тив них гла го ла се за па жа да је 
„вољ ност” се ман тич ка ком по нен та ко ја је би ла пред у слов за њи хо во по сте-
пе но по ве зи ва ње с ди рект ним објек том у аку за ти ву. 

Кла си фи ка ци ја пер цеп тив них гла го ла пре ма тран зи тив ном обе леж ју 
за сно ва на је на кон цеп ту ал ној осно ви. Сва ки ви зу ел ни про цес мо гао би се 
сли ко ви то пред ста ви ти као вир ту ал на пу та ња с ис хо ди шном и циљ ном тач-
ком, тј. као за ми шље на ли ни ја из ме ђу пер ци пи јен та и објек та пер цеп ци је, о 
ко јем се ства ра ју ути сци и ко ји, у за ви сно сти од ан га жма на оног пр вог, би ва 
ма ње или ви ше де таљ но про а на ли зи ран. При ме ри по ка зу ју да до пу на ма 
ин ди ко ван фо кус, ова ко схе мат ски пред ста вље ног про це са, ни је увек исти. 
Уко ли ко је ак ту а ли зо ва на пу та ња, тј. усме ра ва ње по гле да пре ма објек ту 
по сма тра ња, гла гол је се ман ти зо ван као ин тран зи ти ван, док се код тран зи-
тив ног фа во ри зу је сен зор но-мен тал на об ра да објек та. Да кле, у оба слу ча ја 
обје кат пер цеп ци је пред ста вља циљ, ко ји је или за вр шни ца упи ра ња по гле-
да или по јам об у хва ћен по сма тра њем и ства ра њем ути са ка о ње му. 

4.1. ТРАнЗИТИвнИПЕРцЕПТИвнИГлАГолИ.У нај ве ћем бро ју слу ча је ва тран-
зи тив ност пер цеп тив них гла го ла фор ма ли зо ва на је аку за тив ним об ли ком 
до пу не и од ре ђе ним усло ви ма огра ни че ном по ја вом ге ни ти ва (сТЕвАновИћ 
1979: 201), и по ве за на с два ма оба ве зним обе леж ји ма као ин ди ка то ри ма објект-
но сти9 – ди рект ном и пот пу ном об у хват но шћу/нео б у хват но шћу до пун ског 
пој ма: За па зи га пред сед ник; Де те та ни ви део ни је, као и ди рект ном и абла-
тив ном кон такт но шћу с њим: И та ко она ни ка да си на да се на гле да (АРсЕ-
нИјЕвИћ2016). 

И по ред фи зич ке, фи зи о ло шке и мен тал не об ра де, ко јој су под врг ну ти 
објек ти пер цеп тив них гла го ла, чул на спо зна ја, ства ра ње и де ко ди ра ње ути-
са ка су про це си у ко ји ма из о ста ју ин тер вен ци је као што су кре и ра ње, транс-
фор ми са ње, ели ми ни са ње, тран спо но ва ње обје ка та, ко је ина че спро во де 

8 За про то ти пич ни агенс Мил ка Ивић (2002: 51) ка же да је то „ен ти тет ко ји је у по кре ту, 
а ко ји у од но су на име но ва ну рад њу функ ци о ни ше као њен про у зро ко вач и кон тро лор”.

9 По јам објект ност од но си се на лек сич ко-се ман тич ку ка те го ри ју, чи ја је син так сич ка 
ма ни фе ста ци ја по зна та као тран зи тив ност (КРысьКо1997: 11). 
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су бјек ти гла го ла ак ци је. Су штин ска раз ли ка је и тер ми но ло шки ен ко ди ра на, 
па се у ру ској лин гви стич кој ли те ра ту ри обје кат по сма тра не се ман тич ке 
гру пе гла го ла на зи ва пер цеп ти вом (всЕволодовА 2000: 144), што је и код нас 
при хва ће но при ли ком ис тра жи ва ња и ти по ло ги је аген са (АлАновИћ 2004: 
219) и ана ли зе тран зи тив них гла го ла и па де жа об је кат ског зна че ња (АРсЕ-
нИјЕвИћ 2012: 20).

4.1.1. Гру пу пер цеп тив них гла го ла ко ји су мар ки ра ни ис кљу чи во као 
пра ви тран зи тив ни10 чи не сле де ће лек се ме: ви де ти, до гле да ти, за зре ти, за
па зи ти, на зи ра ти, од гле да ти, осмо три ти, осма тра ти, опа зи ти, опа жа ти, 
по сма тра ти, про ма тра ти, при ме ти ти, раз гле да ти, смо три ти, спа зи ти, 
угле да ти, уо ча ва ти, уо чи ти. Син так сич ки објек ти екс пли ка ци ра ни у син-
таг ма ма с њи ма пред ста вља ју пој мо ве пот пу но об у хва ће не, ка ко сен зор но-
ви зу ел ним, тј. фи зич ким и фи зи о ло шким про це сом, та ко и спо знај ним: 

Мла ди ћа ни је ни ма ло из не на ђи ва ло што ви ди ан ђе ла ту; Као оно лав ко ји 
при пр вом свом ско ку про ма ши сво ју жр тву да је ви ше не до гле да; Труд но те 
је и за зре ти; Па вле је да кле мо гао да за па зи ње не ле пе, пра ве це ва ни це; На
зи рао је зид на ко ји је хтео, […], да се ур ли ком ба ци. (МЦ, 86); До бро осмо три 
адво ка та Ђу ка но ви ћа; Имам сре ћу што све ко лек ци је од гле дам уна пред; 
Ње го ва ко шу ља је бле до пла ва кад је смо трим; Оти шао је до вра та и осмо трио 
це лу со бу; Осма тра ју и из ви ђа ју по ло жа је и рас по ред је ди ни ца (Срп Корп). 
Опа зи мо на ше га кне за Ке ди ћа (МН, 123); Кад на ша вој ска уђе у град и опа зи 
пи ри нач, по че ше сва ки јаг ми ти (МН, 148); По сма тра ху од ме ре не по кре те све-
ште ни ка (МЦ, 23); Фран цу зи их при ме ти ше (МЦ, 95); Озбиљ ним по гле дом 
про ма трао је краљ сво ју кћер ку; Он кад нас до бро раз гле да, по ви ка (МН, 74); 
Не мо же на ћи ли му да спа зи ви ше ни сво је па пу че (МЦ, 67); Али кад отво ри 
вра та, угле да две спо је не кан це ла ри је; Пут ник је уо чио те то ва жу на ру ци 
во за ча (www.alo.rs); На опе ка ма сте пе ни ца и под ним пло чи ца ма уо ча ва мо изли-
за не иви це од стал ног ко ри шће ња (vi mi na ci um.or g.rs  › ar he o lo ski-park).

Лин гви стич ку ана ли зу обје ка та по сма тра ња, тј. пер цеп ти ва, за по чи ње-
мо у осно ви фи ло зоф ском кон ста та ци јом да и по ред па жљи вог гле да ња не ки 
пред мет не ће мо до бро ви де ти уко ли ко нам ње го ва упо тре ба и свр ха ни су 
ја сни.11 

Пер цеп тив ни гла го ли не спа да ју у ти пич не аген тив не гла го ле, али се њи-
хо ви су бјек ти, чак и ка да су не на мер ни при ма о ци ви зу ел ног ути ска, сво јом 
све шћу о пер ци пи ра ном са др жа ју на из ве стан на чин при бли жа ва ју аген тив-
ним су бјек ти ма. Дру га чи је ре че но, ди на мич ност12 се мо же раз ви ти пре ла ском 

10 Осла ња мо се на Сте ва но ви ће ву (1981: 325) по де лу тран зи тив них гла го ла на пра ве пре-
ла зне, не пра ве пре ла зне и не пре ла зне, а о раз ра ди де та ља у ве зи са та квом кла си фи ка ци јом 
мо же се оба ве сти ти у АРсЕнИјЕвИћ 2016.

11 Здрав ко Рад ман (radman 1988: 14) то ве о ма сли ко ви то об ја шња ва и на сле де ћи на чин: 
„ … по дра жај и пе р цеп ту ал ни до жи вљај не сто је у од но су „је дан на је дан”, тј. пер цеп ци ја се 
не да про ту ма чи ти пре сли ка ва њем, око не функ ци о ни ра по пут фо то-апа ра та, оно је, за пра во, 
вр ло не са вр ше на ка ме ра. Ви дје ти не зна чи са мо отво ри ти очи. Оно што се кри је у том, на из глед, 
јед но став ну чи ну за цје ло је је дан од нај сло же ни јих ду шев них про це са.” 

12 Са ма ње или ви ше па жње из у ча ва о ци пер цеп тив них гла го ла по све ћи ва ли су се опо-
зи ци ји ста тич ког и ди на мич ког ту ма че ња слу ча је ва у ко ји ма су ре а ли зо ва ни ови гла го ли. До-
ма ћој струч ној јав но сти је на рас по ла га њу, у том сми слу ве о ма ин фор ма ти ван, рад Жељ ка 
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из ста ња нео па жа ња у ста ње опа жа ња, та ко да ин тен ци о нал ност по ста је зна-
чај на се ман тич ка ком по нен та це лог до га ђа ја (мАРКовИћ 2007: 485). Због то га 
ти пич ну фор му син так сич ког објек та има ју и гла го ли у осно ви не а ген тив не 
се ман ти ке, као што је нпр. гла гол ви де ти: Ја ви дим те ва тре (МН, 41).

Као што по ка зу ју илу стро ва ни при ме ри, ани мат ност пер цеп ти ва ни је 
мар ки ра на, а из ве сне спе ци фич но сти се ти чу њи хо ве број но сти и про це суал-
но сти. Ка да је ви зу ел ни ефе кат за сту пљен мно штвом иден тич них је дин ки, 
оне мо гу би ти об у хва ће не јед но крат но: Кад вој ска ди мо ве опа зи, а они но ћом 
сви отр ча ше сво је фа ми ли је укла ња ти с пу та (МН, 125), или је за ви зу ел ни 
про цес ка рак те ри стич на ди стри бу тив ност, с об зи ром на спа ци јал ну или 
спа ци јал но-тер мпо рал ну раз дво је ност је дин ки, ко је као мно штво чи не обје-
кат по сма тра ња: И оде са чам џи ја ма, да пре гле да оба ле (Срп Корп); По сма тра
ше лет ти ца (МЦ, 31). 

Пер цеп ти ви ко ји су и са ми обе ле же ни ди на мич но шћу оства ру ју си мул-
та ни од нос с ви зу ел ним про це сом. По ред об у хват но сти ова квих обје ка та, 
гла го лом мо же би ти мар ки ра но и окон ча ње пер цеп ци је: Имао сам при ли ку 
да од гле дам цео је дан Фест (Срп Корп). Као ин ди ка тор про це су ал но сти пер-
цеп ти ва по ја вљу је се сен тен ци јал на до пу на управ ног гла го ла или про леп-
тич ки обје кат, као по себ но фо ку си ра ни де таљ у вид ном по љу пер ци пи јен та: 
По сма тра ка ко де ца из ла зе из шко ле; По сма тра де цу ка ко из ла зе из шко ле.13 

4.1.2. У ве ћи ни на ве де них при ме ра тран зи тив не гла го ле ви зу ел не пер-
цеп ци је до пу њу је пра ви обје кат у аку за ти ву, док је ге ни тив ни обје кат гра-
ма тич ки усло вљен не га ци јом, чи ме је пред о дре ђе но и ње го во обе леж је 
[обухватно ст –]: 

Ја не ви дим ни ка кве ку ће; Ре ши ла је да усво ји и мла ду слу жав чи цу, ко ја 
не ви ди сун ца; Да ни кад ви ше не ви ди ни сво је ку ће ни ка са бе; Не ви ди му ли ца 
(Срп Корп).

4.1.3. Ме ђу се ман тич ким тран зи ти ви ма на ла зи се и са тив ни гла гол на
гле да ти се. Ње го ва до пу на има функ ци ју не пра вог објек та јер за си ће ност 
пер ци пи јен та, ко ју обе ле жа ва овај не пра ви пре ла зни гла гол, по из ла зи из 
кон такт ног од но са с пер цеп то ром, чи ји ге ни тив ни об лик без пред ло га фор-
ма ли зу је не по сред ност и абла тив ност ове гла гол ско-име нич ке ре ла ци је (АР-
сЕнИјЕвИћ 2016): 

Ни је мо гао да је се на гле да; […] да се из го ми ле из дво ји, уса ми, и на ми ру 
на гле да не ба, сун ца, би ља и зе мље; Че сто за у ста вим ау то мо бил да иза ђем и 
да се на гле дам и на пи јем те ле по те (Срп Корп). 

4.1.4. С об зи ром на то да рад ња с ин кор по ри ра ним објек том чи ни „ор ган-
ску це ли ну” (БЕлИћ 1998: 128), тј. се ман тич ко је дин ство и у ког ни тив ном и 
у пер цеп тив ном сми слу, ње го ва екс пли ка ци ја ни је увек нео п ход на. Не рет ко 

Мар ко ви ћа (2007). Бу ду ћи да је овом при ли ком при мар но ис тра жи ва ње не ких дру гих па ра-
ме та ра, ова обе леж ја ће са мо ин ди рект но би ти укљу че на. 

13 У овом ра ду за илу стра ци ју смо од бра ли при ме ре у ко ји ма је обје кат за сту пљен име-
ни цом, име нич ком кон струк ци јом или син таг мом, због то га што се, у од но су на дру чи ја фор-
мал на ре ше ња об је кат ског кон сти ту ен та, раз ли ку ју са мо у сте пе ну ко му ни ка тив ног ди на ми-
зма (ИвИћ 1983: 135), а у ода бра ном ре ше њу се нај бо ље од ра жа ва тран зи тив но обе леж је као 
се ман тич ко-син так сич ка ка те го ри ја (мИлошЕвИћ 1972: 30–33). 
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се гла го ли по ја вљу ју у сво јој ап со лу тив ној упо тре би (ИвАновИћ 2005), а већа 
ве ро ват но ћа је да ће се без објек та ре а ли зо ва ти лек се ме ап стракт ни јег значе-
ња (samardžija1988: 42). Оту да не из не на ђу је ни чи ње ни ца да се ова по ја ва 
за па жа и код пер цеп тив них гла го ла14: 

С дру ге стра не, увек има отво ре не очи, да ви ди, са гле да, за па зи. 

Лек сич ко се ман тич ки и дру ги фак то ри ко ји ути чу на фа кул та тив ност 
ре а ли за ци је објек та већ су по зна ти и по ми ња ни у лин гви стич кој ли те ра ту ри 
(РУжИћ 2005: 503–506; 2006; silić– pranjkoVić 2005: 301–302). Та ква „ин тран-
зи ти ви за ци ја” тран зи тив них гла го ла, на при мер, при ли ком фо ку си ра ња не ког 
дру гог па ра ме тра ње не ре а ли за ци је, или про сто ка да је пред ска зи вост објек та 
по у зда на, пред ста вља „ … са мо си ту а ци о ну, али не и гра ма тич ку ин тран зи-
тив ност” (ГРИцКАТ 2004: 225). Ова кви гла го ли не ре пре зен ту ју ин тран зи тив-
но зна че ње већ ин тран зи тив ну упо тре бу. 

Ели ди ра ње син так сич ког објек та из по вр шин ске струк ту ре ре че ни це 
не ути че на ста тус оста лих кон сти ту е на та, па при ло шке од ред бе, ко ји ма је 
за сту пљен фо ку си ра ни де таљ, за др жа ва ју функ ци о нал ни ранг као и на ду-
бин ском пла ну. Дру гим ре чи ма, не ма су штин ске раз ли ке ме ђу при ме ри ма: 
По сма тра де цу кроз отво рен про зор и По сма тра [неш то] кроз отво рен про
стор. Сле де ћи при ме ри по ка зу ју јед ну од мо гућ но сти ис пу шта ња објек та 
због фо ку си ра но сти на не ки дру ги де таљ:

По пе се на го ру и осмо три око ње; Осма тра мо дан и ноћ; По гле да још 
јед ном пре ко ре ке (МЦ, 79).

4.1.5. Окол но сти ко је пра те пер цеп ци ју, као што су ло ка ли за ци ја пер ци-
пи јен та, спа ци јал на де тер ми на ци ја ви зу ел не пу та ње, ло ка ли за ци ја пер цеп-
то ра, на чин спор во ђе ња пер цеп ци је и сл., има ју вред ност на ко му ни ка тив ном 
пла ну, али се не мо гу сма тра ти оба ве зним ар гу мен ти ма. Као пр во, ни су угра-
ђе ни у се ман ти ку тран зи тив них пер цеп тив них гла го ла; дру го, та кви де та љи 
ни су ка рак те ри стич ни са мо за ви зу ел ну пер цеп ци ју већ и за не ке дру ге 
про це се и рад ње; и тре ће, функ ци о нал на раз ли ка у од но су на об је кат ску 
до пу ну огле да се у њи хо вој фа кул та тив но сти, док за обје кат увек ва жи оба-
ве зност при су ства, ма кар им пли цит ног. Ако све ово има мо на уму, мо же мо 
кон ста то ва ти да се у овом слу ча ју ра ди о при ло шким од ред ба ма. 

За иу лу стра ци ју су ода бра ни при ме ри у ко ји ма је ди рект но или ин ди
рект но ло ка ли зо ван пер ци пи јент: 

На кре ве ту је пре гле дао ал бум са сли ка ма; Че сто ис пред ку ће по сма тра 
во зи ла што при сти жу пу тем. 

Знат но че шће је ло ка ли зо ван пер цеп тив: 
Ако ви ни при тим ре чи ма не при ме ти те бу то не у ње ним уши ма […] 

(БН, 15); Спа зив ши на дру гој оба ли фран цу ске пред стра же […] (МЦ, 79); 
При ме ти, под про зо ром, три ка лу ђе ра (МЦ, 112); Она пред за ве сом спа зи и 
тр бух (МЦ, 47); Већ из да ле ка при ме ти, дуж не ког уста ја ног по то ка, бо ста не 
и ви со ку ку де љу, па ку ће, кра ве и њи ву (МЦ, 94); За па зи са мо вр тлог су ка ња, 

14 Не ки ма од ова квих при ме ра у ли те ра ту ри се при пи су је по себ но стил ско обе леж је 
при ли ком пор тре ти за ци је ли ко ва (мАРКовИћ‒ђУКАновИћ 2013: 124).
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око ње них но гу; Ме ђу зва ни ца ма угле да Ма ру са му жем; Ено га – ре че Јо ван 
кад угле да др во по крај пу та (Срп Корп).

Че шће од ло ка ли за ци је са мог пер ци пи јен та де тер ми ни са на је за ми шље
на ли ни ја ко јом се кре ће ње гов по глед с по тен ци ра ном по чет ном тач ком, па це ла 
струк ту ра има абла тив но обе леж је, а че сто и по да так о усме ре но сти на до ле:

Са уз ви си не осма тра мо ста да ко шу та; Же ли те ли да се огле да те от-
по за ди (Срп Корп); […] та ко да је из да ле ка, из ко ла, от ку да га је Ко ме сар, са 
сво јим ки ра си ри ма, по сма трао (МЦ, 21).

Пру жа ње по гле да мо же да има и ка рак те ри сти ке пер ла тив ног кре та ња: 
[…] да га ја од мах по том ви дим пре ко ку ћа (Срп Корп). 

Не рет ко се са оп шта ва и о дру гим окол но сти ма ко је пра те пер цеп ци ју, 
на при мер: 

Пре не го што ће и огле да ло ста ви ти у ко фер, не ко ли ко ми ну та се огле дао; 
Ин тен зив но осма тра ју и из ви ђа ју по ло жа је и рас по ред је ди ни ца; Озбиљ ним 
по гле дом про ма трао је краљ сво ју кћер ку; Кроз су зе ви ди при ли ке ко је уста ју 
од тр пе зе (Срп Корп). 

По не кад и ви ше ова квих де тер ми на то ра пра ти исти ви зу ел ни про цес: 
Са ви со ког др ве ног тре ма, спа зи у да љи ни ре ку и Сун це (МЦ, 112). 

4.2. ИнТРАнЗИТИвнИПЕРцЕПТИвнИГлАГолИ
4.2.1. Оба ве за но од су ство објек та у се ман тич ком по тен ци ја лу ин тран-

зи тив них гла го ла пра ће но ком пле мен тар ном син так сич ком си ту а ци јом, свр-
ста ва их у ма р ки ра ну ка те го ри ју у од но су на тран зи ти ве (мИлошЕвИћ 1973: 
33), чи ји се ман тич ки обје кат мо же али и не мо ра би ти син так сич ки екс пли-
ци тан. Ме ђу пер цеп тив ним гла го ли ма ко ји ис пу ња ва ју пр вен стве но фор мал-
ни услов – не мо гућ ност по ве зи ва ња с до пун ским ар гу мен том у аку за ти ву 
или ге ни ти ву без пред ло га, на ла зе се: бле ну ти, бле са ти, бу љи ти, ви ри ти, 
за бле ну ти се, за бле са ти се, за бу љи ти се, за ви ри ти, зáгле да ти се, заглéда ти 
се, зи ја ти, зир ка ти, зу ри ти, жмир ка ти, пи љи ти, чки љи ти. Све њих по везу-
је иста при мар на се ман ти ка, као и сло же ни рек циј ски об лик за иден ти фи-
ка ци ју објек та пер цеп ци је: 

Гле дај пред но ге и не бле ни у про зо ре (ДЋ, 37); Куп ци бле са ју у сво је те-
ле фо не док хо да ју кроз про дав ни це и тр жне цен тре (ko mu ni ci ra nje.rs ); Ду го је 
бу љи ла у из лог и љу де ко ји ула зе и из ла зе (Срп Корп); Па жљи во ви ри у цр кву; 
Гњи да ма ла, ви ри у кљу ча о ни цу; Био се за бле нуо у фран це ски фрак се кунд 
– се кре та ра; Си ноћ или бо ље ре че но ра но ју трос сам се за бле сао у филм са 
ин те ре сант ним на зи вом; Де чак се за бу љио у де кол те Са ње До ле жал (www.
blic.rs › za ba va › ve sti › hit-n); Свуд ти љу ди не мар но за ви ри ше у мо ју ди пло му 
и свуд ми ре ко ше (БН, 121); За гле дао се у ша ре не очи (ДЋ, 6); Уста је, тра жи 
ци га ре ту, па ли је, ши би цу ба ца на под, од ла зи до че сме, пи је во ду, за гле да се 
у цве ће на сто лу; Ан ђе ла ми већ опи па ва пулс, струч но ми се за гле да у зе ни це 
(Срп Корп); Са мо сам зи ја ла у дру гу де цу (МК, 149); Ђор ђе зу ри у Ада ма; Жмир
као је у нас кроз сло је ве шљо ки ца на тре па ви ца ма; Офи ци ри ко ји су с њим 
би ли у со би, пи љи ли су у ње га; Би ло је ви ше љу ди, а не са мо опе ра тер, док чки
љи у ма ли екран (www.sk.rs › cla nak).
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По ред за јед нич ких гра ма тич ких и праг ма тич ких ка рак те ри сти ка, који-
ма су ови пер цеп ти ви по ве за ни с пер цеп ти ви ма тран зи тив них гла го ла, по сто-
ји и фор мал но раз ми мо и ла же ње – њи хо ва дру га чи ја мор фо ло ги за ци ја. Та 
је ди на раз ли ка ујед но је и сиг нал се ман тич ке ди фе рен ци ја ци је управ них 
гла гол ских лек се ма, ме ђу тим, оста је отво ре но пи та ње да ли су ови гла го ли 
опо нен ти пре ма ка те го ри ји гла гол ског ро да. То што у на ве де ним при ме ри ма 
пер цеп тив не ма фор му бес пре дло шког аку за ти ва ни је до вољ но ин фор ма тив-
но, јер је оп ште по зна то да на про ме ну тран зи тив не се ман ти ке не ути че екс-
пли ка ци ја (нпр. Хо дао је це лу ноћ), или им пли ка ци ја овог па де жног об ли ка 
(Чи та, раз ми шља и од лу чу је). Оту да ни по ја ва аку за тив не пред ло шке кон-
струк ци је, у илу стро ва ним при ме ри ма, ни је је ди ни осло нац за тврд њу да су 
ов де у пи та њу ин тран зи тив ни гла го ли, по го то во што исти фор мал ни об лик 
има ју и об је кат ске до пу не не пра вих пре ла зних гла го ла (За љу био се у њу). 

Уко ли ко би у овом слу ча ју аку за тив с пред ло гом у био не пра ви обје кат, 
а то за ви си од лек сич ке се ман ти ке гла го ла, он би имао од ре ђе на, по зна та 
обе леж ја – ин ди рект ност уче шћа и упра вље ност рад ње пре ма ње му (АРсЕ-
нИјЕвИћ 2012: 18). Пер цеп ти ви гла го ла као што су бу љи ти, пи љи ти, зу ри ти 
и сл. обе ле жа ва ју не по сред но уче шће у ви зу ел ном про це су, та ко да их при-
пи са но обе леж је [дирек тн ост +] ели ми ни ше из по зи ци је се ман тич ког али и 
син так сич ког објек та. Та ко ђе, до во љан је и увид у зна че ње ових гла го ла, 
ко ји у ве ћи ни слу ча је ва обе ле жа ва ју ‛упи ра ње по гле да’, че сто не на мер но и 
од сут но, да се схва ти ка ко њи хо ви де сни ак тан ти има ју са свим дру га чи ји 
ста тус од об је кат ског. Ов де је ме та фо ри за ци ја кре та ња из ме ђу пер ци пи јен-
та и пер цеп ти ва мно го очи глед ни ја, та ко да обје кат пер цеп ци је пред ста вља 
обич но адла тив но обе ле жен про стор ни сег мент, ко ји за сту па спа ци јал ну 
до пу ну. Дру гим ре чи ма, и тран зи тив не и ин тран зи тив не гла го ле ви зу ел не 
пер цеп ци је ка рак те ри ше до пун ски од нос са објек том по сма тра ња, ко ји је 
код пр вих, сход но њи хо вој се ман ти ци, об је кат ска, а код дру гих адвер би јал-
на до пу на.

Се ман ти ка пер ци пи јен та у ова квом ви зу ел ном про це су ко ји се од ви ја 
го то во не све сно, по ма ло и од сут но, што је по не кад и по себ но из ра же но, и 
раз ли чи тог је тра ја ња, од го ва ра при ро ди екс пе ри јен се ра. Гра ма тич ку по-
твр ду за то да је у пи та њу ви ше ста ње су бјек та, не го ак тив ност, на ла зи мо и 
у по врат ном об ли ку по је ди них гла гол ских лек се ма (за бле ну ти се, за бле са ти 
се, за бу љи ти се, зáгле да ти се, заглéда ти се,), где је пер цеп тор из вор ви зу ел-
ног ефек та, а пер ци пи јент до жи вља вач или чак сво је вр стан ме ди јум.

С дру ге стра не, ову вр сту пер цеп ци је мо же мо схва ти ти и као ме та фо-
ри зо ва но кре та ње од пер ци пи јен та – као ис хо ди шта, до објек та пер цеп ци је 
– као ци ља, па су и од но си у овој вр сти ви зу а ли за ци је ком пле мен тар ни од-
но си ма у спа ци јал ном се ман тич ком по љу. Аку за тив ним кон струк ци ја ма с 
пред ло гом у, као ти пич ним дво ди мен зи о нал ним или тро ди мен зи о нал ним 
ло ка ли за то ри ма са ан га жо ва ним уну тра шњим де лом, при дру жу је се ма њи 
број при ме ра у ко ји ма је пред ло шко ре ше ње ре гу ли са но по ло жа јем пер ци-
пи јен та, ко ји нај че шће са уз ви ше ња усме ра ва по глед на до ле и фи на ли зу је 
га с гор ње стра не пер цеп то ра као ло ка ли за то ра, што је ти пич но за аку затив-
ну кон струк ци ју с пред ло гом на:
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На бор се спу сти на сво је ле га ло и за гле да се да ле ко пре ко дво ри шта: на 
пла ни ну (Срп Корп); Зи ја мо та ко до ле на пут ис под нас (МК, 161); Ве ли ко 
си во око не ба над не ло се над се ло, над зво на ру, ви ри на То лу (ДЋ, 48). 

4.2.2. И ка да је циљ не пре ци зи ра ни део про сто ра (бле не у мрак, у даљи
ну, у тач ку), он фор мал но функ ци о ни ше као ком пле мент управ ног гла го ла, 
док при сут ни при ло шки де тер ми на то ри до при но се ин фор ма ци ји на ко му-
ни ка тив ном пла ну, где се њи хо ва фа кул та тив ност по твр ђу је у ве ћем де лу при-
ме ра, осим ка да се ра ди о оба ве зном де тер ми на то ру јед ног од иден тич них 
спа ци јал них сег мен та, као што по ка зу је по след њи слу чај, где по сма тра на 
при ло шка кон струк ци ја има атри бут ску функ ци ју: 

Де вој ка се за ми сли ла и бле не кроз про зор у мрак; А не да бле не из гу бље-
ним по гле дом не где у да љи ну кроз ду ћан ска вра та; По цео дан Ма ра ви ри кроз 
плот сво га дво ри шта у обли жњи парк; Ве ру о вић с ту гом на ли цу зу ри у тач-
ку ис пред се бе (Срп Корп). 

У за ви сно сти од на ме ре го вор ни ка и фо ку са ње го ве па жње, он са го вор-
ни ка мо же ли ши ти јед ног де ла ова кве ин фор ма ци је, па се уме сто ре че ни це: 
Де вој ка се за ми сли ла и бле не кроз про зор у мрак, мо же чу ти и: Де вој ка се 
за ми сли ла и бле не у мрак, као и: Де вој ка се за ми сли ла и бле не кроз про зор. 
У не ким при ме ри ма до ми нан тан је по да так о на чи ну спро во ђе ња ви зу ел ног 
про це са, па је ре а ли зо ва на упра во са мо аку за тив на кон струк ци ја с пред ло-
гом кроз: 

По гнут у пле ћи ма док зу ри кроз дур бин; Да ко јим слу ча јем за ви ри те 
кроз уве ли ча ва ју ће ста кло ми кро ско па (Срп Корп).

Уко ли ко па жњу при вла чи не ки дру ги де таљ или га је лак ше иден ти фи-
ко ва ти у од но су на не пре ци зи ра ни циљ, овај при мар но сен зор но-ви зу ел ни 
про цес сво јом за вр шни цом се ло ка ли зу је са мо на гра ма тич ком пла ну, јер је 
праг ма тич ки циљ нео д ре ђен, им пли ци тан, а адла тив на про стор на кон струк-
ци ја је са мо ње гов екс по нент у по вр шин ској сен тен ци јал ној струк ту ри (нпр. 
зу ри под ће бе [← зу ри у не ку тач ку под ћеб етом]:

А кад је за ви ри ла под гру бо сук не но ће бе ко је је до би ла на дар од не ке 
се љан ке; Спу шта књи гу у кри ло те зу ри пре да се; Зу ри се би под но ге (Срп-
Корп).

По не кад не пре ци зи ра ну фи на ли за ци ју по гле да мо же да за ме ни ин фор-
ма ци ја о усме ре њу пре ма при бли жно од ре ђе ном ци љу: 

По спа но зу рим у ње го вом прав цу; Зу рим пут екра на; Опет се пре ма про-
зо ру за гле дао (Срп Корп); Ис ку сним оком жмир као пре ма сун цем оба сја ним 
по љи ма (www.zet na.org ); Са кри ва ла иза ка пи је и, тек ка да онај про ђе, он да да 
ви ри за њим (Срп Корп).

До ми на ци ја фи зич ке стра не ви зу а ли за ци је код ових гла го ла по вла чи 
за со бом и ве ћи број при ме ра у ко ји ма се от кри ва ју упра во де та љи ко ји ма 
су по је ди нач ни кон крет ни пер цеп тив ни про це си мар ки ра ни. При ме ри ко ји 
сле де по ка зу ју да је за гла гол (за)ви ри ти ре ле вант на за кло ње ност по сма тра-
ча, а за зир ка ти бр зо пре ме шта ње по гле да с јед ног ме ста на дру го, па се уз 
гла го ле ре ла зу ју од го ва ра ју ће пер ла тив не при ло шке кон стук ци је са зна че њем 
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за кло на (пу ко ти на, про зор, за ве са, огра да и сл.) или при ло зи ко ји ма се се ман-
ти зу је ре ду пли ка ци ја кре та ња (ле воде сно, уна о ко ло, на све стра не):

Ви ри та ко Ма ра кроз пу ко ти ну пло та; За ста је од ку ће до ку ће, ви ри кроз 
ка пи ји це, или пре ко огра да, или кроз про зо ре; За ви ру јем иза. Ске ле, џа ко ви, 
бу рад; У ку хи њи сам за те као оца ка ко ви ри иза за ве се Буј ка ви ри иза сво је 
чу па ве ко се (Срп Корп); Ви ри кроз про зор; Кад јој слу шки ње за ви ри ва ху кроз 
ти хо од шкри ну та вра та и, ви дев ши је да спа ва (МЦ, 100); Ре кли су и пу сти ли 
те, па зир ка ју иза за ве се (МК, 3); Пе ша чим та ко кроз тај бе о град ски Блу бе ри-
хил и зир кам ле во-де сно (МК, 69); Ви де ло да су још клин ке: ми слим, ви де ло 
се то по на чи ну на ко ји су зир ка ле уна о ко ло и кри ле сме шак у пр сте (МК, 7); 
Још не што: ни ка да вас не гле да ју у очи, већ не пре ста но зир ка ју ле во-де сно 
(МК, 12); Поч нем да зир кам на о ко ло (МК, 43); Јед ну мач ку, ми слим, по крај 
ме не, ко ја је не пре ста но др жа ла свог мом ка као за ру ку, а зи ја ла на све стра не 
че ка ју ћи да се не што до го ди (МК, 92).

4.2.3. Та ко ђе, ап со лу тив на упо тре ба ни је стра на ни овој гру пи гла го ла 
пер цеп ци је, а раз ло зи су раз ли чи ти – кон тек сту ал на им пли ка ци ја ци ља, 
ка рак те ри за ци ја ста ња су бјек та, спе ци фич ност фи зич ког мо мен та итд., што 
по твр ђу ју ови при ме ри:

Ла ки се над вио над ру пу, бле не; А се ља че из Ма ле Иван че, реч ен гле ског 
не знам, ста ло па бле не; Чак и амам џи ка ушла. И она ко об у че на, са пле ти вом 
о вра ту, за гле да ла се; Ах та мо бих од сил них бо ја за не сен за гле дао се и за бо-
ра вио све; За гле дам се он да, не треп ћем, не ди шем, и ми слим о си но ви ма; 
Гле да лац зу ри и ужи ва или тр пи; Уства ри, са мо чки љи јер му дим иде у очи 
(Срп Корп).

4.3. двоРоднИПЕРцЕПТИвнИГлАГолИ.Пре пли та ње тран зи тив ног и ин-
тран зи тив ног зна че ња по твр ђу ју не са мо са вре ме на (АРсЕнИјЕвИћ 2013) већ 
и исто риј ска про у ча ва ња срп ског је зи ка (ГРКовИћ-мЕјџоР2013). Ме ђу „дво-
род ним” гла го ли ма на ла зе се и не ки пер цеп тив ни: гле да ти, заглéда ти, мо три
ти, огле да ти (се), по гле да ти. С об зи ром на то да је тран зи тив ност има нент на 
од ре ђе ној гла гол ској лек се ми, до ње не про ме не не до ла зи све док гла гол ко-
ре спон ди ра с од ре ђе ним ти пом се ман тич ког са др жа ја (мИлошЕвИћ 1973: 30). 
Тек про ме ном лек сич ког зна че ња ме ња се и ово се ман тич ко обе леж је. По-
во дом то га Ире на Гриц кат (2004: 214–215) на по ми ње да ни је у пи та њу транс-
фор ма ци ја, тј. пре ла зак ин тран зи тив ног у тран зи тив ни гла гол и обр ну то, 
већ ње го во обо га ћи ва ње и на по ре до ег зи сти ра ње оба под ти па. 

4.3.1. Функ ци о ни са ње на ве де них пер цеп тив них гла го ла као тран зи тив-
них ни по че му не од у да ра у од но су на оне чи ји је гла гол ски род мар ки ран 
као тран зи ти ван, што зна чи да се при ро да као и гра ма тич ка фор ма њи хо вих 
пер цеп ти ва пот пу но укла па у обра зац об је кат ског ком пле мент ног од но са, 
што се ви ди и у сле де ћим при ме ри ма:

Осе ћа ла сам да и она ме не гле да; За јед но гле да мо вр хо ве шу мо ви тих 
бре го ва; По вре ме но на те ле ви зи ји гле да мо пре но се мод них ре ви ја; Још јед ном 
за гле да мо но ву цр кву у срп ско-ви зан тиј ском сти лу; Аћим га за гле да; Пе тар је 
на ста вио да за гле да ко ла и ко ње; Хо до ча сни ци и да ље за гле да ју со бе и дво ра-
не Бањ ског хо те ла; Че сто и ду го мо три сво је те ло; Пре стра ше ним зе ни ца ма 
ко јим се стра не тре ми це мо три и нај ма њи мој по крет; Он је отуд љу ти то 
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мо три (Срп Корп); Ђер зе лез је са мо ћу тао, са ги бао се, огле дао ко пи та; Де спот 
га по гле да бла го (МЦ, 85); Љу ди по ска ка ше да још јед ном по гле да ју сво је (МЦ, 
8); Она ди же упла ка не очи и по гле да ме са пу но по уз да ња (БН, 105).

4.3.2. У јед ну од спе ци фич но сти ових гла го ла спа да њи хо ва дво стру ка 
ком пле мен ти за ци ја:

Гле да га пра во у очи; Гле да ме у фа цу; Гле да га пра во у ли це (Срп Корп).

Пра ма тич ки по сма тра но, це ли на не ког пер цеп то ра би ва об у хва ће на 
ви зу ел ним фо ку си ра њем јед ног ње го вог де ла, док на гра ма тич ком пла ну 
об је ди ње ност истом струк ту ром бес пре дло шког и пред ло шког аку за ти ва 
опо вр га ва сум њу на њи хо ву си но ни мич ност (ИвИћ1972: 32), што би се евен-
ту ал но мо гло при пи са ти овим об ли ци ма у ко ре спо дент ном од но су: Ха ри 
гле да Ве се ли но ва ве ли ка ле ђа ~ Ха ри гле да у Ве се ли но ва ве ли ка ле ђа. У при-
лог то ме да су ов де у пи та њу два раз ли чи та зна че ња, об је кат ско пре ма лока-
ли за тор ском, иде и чи ње ни ца, на ко ју је ра ни је већ ука за но (мАРКовИћ 2019: 
822), да је бес пре дло шки аку за тив не мо гу ће за ме ни ти пред ло шким у при-
ме ри ма ти па: Гле да по ле та ње ави о на ~ *Гле да у по ле та ње ави о на. Бу ду ћи 
да је по ле та ња ави о на про цес ко ји се це лим сво јим то ком мо же об у хва ти ти 
ви зу ел ном пер цеп ци јом, пред ста вља са свим ре гу ла ран обје кат, док с дру ге 
стра не, про цес као та кав не мо же ло ка ли зо ва ти пер ци пи јен тов по глед, па 
не ма ни од го ва ра ју ћу је зич ку но та ци ју ло ка ли за тор ског зна че ња. 

По ве зи ва ње с две ма до пу на ма, аку за тив ном и ло ка тив ном, ка рак те ри-
стич но је и за гла гол огле да ти (се), ка да је њи ме обе ле же но ‛по сма тра ње не ког 
де ла те ла на глат кој по вр ши ни во де и сл.’ (РСА НУ 16, 589, огле да ти, I. 1. b.):

Ку па ла се на га и огле да ла по том сво је ли це у би строј во ди (ДН, 22).

Сиг нал по ли се ман тич но сти овог гла го ла је сте и ње го ва дво ја ка мор-
фо ло шка ре а ли за ци ја. Осим тран зи тив не се ме ме, са зна че њем обу ха ва та ња 
по гле дом, ко ја је при кљу че на оста лим та квим лек се ма ма дво род них пер цеп-
тив них гла го ла, и ов де илу стро ва ног при ме ра дво рек циј ског ком пле мен тар-
ног од но са – об је кат ског и адвер би јал ног, ви зу ел но зна че ње има и по врат ни 
об лик, огле да ти се. И за ње га би се мо гло ре ћи да по ве зу је тран зи тив ну и 
ин тран зи тив ну се ман ти ку, јер га од ли ку је објект ност, по че му је бли зак први-
ма, и фор мал ни из о ста нак син так сич ког објек та, што га по ве зу је с дру ги ма, 
па га за то ов де и по сма тра мо. С об зи ром на то да је је дин ство су бје кат ског 
и об је кат ског пој ма гра ма ти ка ли зо ва но мор фе мом се, ова ко се ман ти зо ван 
гла гол до пу њу је се са мо ло ка тив ном кон струк ци јом: 

По том су се огле да ли у по ве ћем, дво ме тар ском огле да лу; Огле да ла се у 
ви ру и у ду бо ком школ ском бу на ру; Они што су се огле да ли у про зор ским окни-
ма; Ују тру се вла дар ка Со ња огле да ла у бр зом и би стром пла нин ском по то ку; 
У Ду на ву се огле да ла јед на зве зда (Срп Корп); […]огледао се мио и са о се ћа јан 
у њи хо вим по там не лим бе о ња ча ма (ДН, 93).

Ови при ме ри још јед ном по твр ђу ју да је ло ка тив екс по нент пој ма ко ји 
ло ка ли зу је не чи ји по глед, а исто вре ме но је он фор мал но и обје кат пер цепци-
је. За хва љу ју ћи ње го вој спо соб но сти ре флек си је, вр ши се ре ду пли ка ци ја пер-
цеп то ра – по глед у глат ку по вр ши ну омо гу ћа ва пер цеп ци ју и од ра за у њој. 
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У де лу при ме ра ја сно је сиг на ли зи ран и по ло жај по сма тра ча у од но су на ре-
флек ту ју ћу по вр ши ну: 

Има ју ни кло ва но, сјај но се чи во, мо же те ко мот но на ње му да се огле да те; 
Огле да ју се над во дом (Срп Корп). 

4.3.3. Дру га чи ја, ин тран зи тив на основ на се ман ти ка истих гла го ла визу-
ел не пер цеп ци је по вла чи за со бом про ме не и у по гле ду гра ма тич ког об ли ка 
до пун ског кон сти ту ен та. При ме ре ло ка ли зо ва ња по гле да у сфе ри објек та, 
тј. мар ки ра ња сли ке пер цеп ти ва ко ји се на ла зи у вид ном по љу, илу стру ју 
сле де ћи при ме ри: 

Са да гле да мо у ову ку ће ри ну; Ухва ти На бор дру га да гле да у сво ју не ве сту; 
За гле да у ни ске про зор чи ће; Ни је им на па мет па ло да за гле да ју у Пра во слав-
ни све тач ник је ро мо на ха; А и да ље сва ко др жи за вр ну ти ру кав и за гле да у 
ма ју шни убод (Срп корп); Сви по гле да ше у ње га, и он ста де (ДЋ, 9); Та да би скуп 
ски де са ње га сво је хлад не очи и на је жен по гле да у ноћ (МЦ, 27); По гле да у 
клуп чад ко ја су се глат ко од мо та ва ла (Срп Корп). 

Jедним кра јич ком гле да на до шља ка а дру гим и да ље на мај ку; Гле да на 
за хук та ли раз бој; Мо три на Јов чу; По цео дан мо три на ку па ли ште; Мо три 
на де цу из ком ши лу ка; Па збу ње но и бо ле ћи во по гле да на де те, по том на 
же ну; По гле да на хуч ну рекu, на окол на бр да (Срп Корп).

Раз ли чи та пред ло шка струк ту ра до пун ских кон сти ту е на та у овим приме-
ри ма ука зу је на не јед на ку кон цеп ту а ли за ци ју обје ка та пер цеп ци је. Опо зи ци ја 
пред ло га у и на, ина че за сно ва на на обе ле жа ва њу уну тра шњо сти дво ди мен-
зи о нал них и тро ди мен зи о нал них про сто ра пре ма обе ле жа ва њу спо ља шњо-
сти и то гор њом стра ном код тро ди мен зи о нал них пој мо ва, по зна та и као од нос 
са др жа но сти пре ма од но су но ше ња (КлИКовАц 2007), у овом слу ча ју има 
ди стинк тив ну уло гу не са мо ме ђу пер цеп то ри ма ко ји би од го ва ра ли та квим 
ти пич ним ло ка ли за то ри ма (По гле да у со бу ~ По ле да на сто) већ и ме ђу праг-
ма тич ки иден тич ним објек ти ма по сма тра ња (По гле да у та блу ~ По гле да на 
та блу), што илу стру ју и ови при ме ри: 

Он по гле да у свој сат ~ За тим по гле да на свој џеп ни сат; Тр же се, али 
не по гле да у вра та јер зна за што су тре сну ла ~ Гор да на по гле да на вра та с 
ле ве стра не и при ђе они ма с де сне и умет ну кључ у бра ву (Срп Корп).

У та квим слу ча је ви ма аку за тив на кон струк ци ја с пред ло гом у пред ста-
вља са мо фо ку си ра ни обје кат, код ко јег се по глед фи на ли зу је у окви ру оком 
ви дљи вих гра ни ца (Гле да у та блу, па у вра та), с ње го ве вањ ске стра не 
(Гле да час у тор бу, час у за ве жљај по ред ње), али мо же се од но си ти и на 
уну тра шњост тро ди мен зи о нал них пој мо ва (Гле да у тор бу да ви ди шта у 
њој има). 

За раз ли ку од та квог објек та по сма тра ња, ко ји се кон цеп ту а ли зу је као 
је дин ствен, це ло вит ло ка ли за тор, пер цеп тор за сту пљен аку за ти вом с пред-
ло гом на за ни јан су је дру га чи ји. Ди стри бу тив ност, ка рак те ри стич на за ову 
пред ло шку струк ту ру (АРсЕнИјЕвИћ 2008: 156–158), у по сма тра ним при ме-
ри ма, мо же се про ту ма чи ти као де таљ ни је пер ци пи ра ње по је ди нач них се-
гем на та да те це ли не или са др жа ја чи ји је он но си тељ, што под ра зу ме ва и 
ма ло дру га чи ју ви зу ел но-мен тал ну об ра ду од прет ход ног слу ча ја. То мо гу 
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би ти, на при мер, раз ли чи ти де та љи тек ста на пи са ног на та бли (Гле да на 
та блу), по је ди нач ни еле ме на ти спи ска (По гле да на спи сак), про ве ра тре нут-
ног вре мен ског ин тер ва ла (Гле да на ча сов ник), уо ча ва ње од ре ђе них де та ља 
ви дљи ве стра не, ка да су на при мер вра та у пи та њу, или про ве ра ви зу ел них 
или ау ди тив них окол но сти ве за них за њих (По гле да на вра та). 

Ову кон ста та ци ју по твр ђу је и чи ње ни ца да се гла гол заглéда ти, ко ји при-
мар но озна ча ва ‛ба ца ти по глед, за ви ри ва ти’ (РМС 2, 91, заглéда ти) до пу њу је 
са мо кон струк ци јом с пред ло гом у (Са ужи ва њем за гле да ју у ру ко тво ри не 
овог чу ве ног мај сто ра), док се гла гол мо три ти са зна че њем ‛па жљи во гле-
да ти, пра ти ти по гле дом’ (РМС 3: 429, мо три ти) до пу њу је ис кљу чи во кон-
струк ци јом с пред ло гом на (Из чам ца на ку па че буд ним оком мо три 50 
спа си ла ца). Раз ли ка при упо тре би ових пред ло га мо же би ти за сно ва на и на 
мар ка ци ји ме ђу соб ног по ло жа ја пер ци пи јен та и пер цеп то ра, та ко да се усме-
ре ње по гле да на до ле но ти ра пред ло гом на, док ње гов ко ре спо дент – аку за тив 
с пред ло гом у, ни је мар ки ран у том по гле ду:

За вр шим раз го вор и збу ње но гле дам у те ле фон ~ Спу стио је по глед на 
те ле фон; Усред је ла по глед му па де на те ле фон (Срп Корп).

4.3.4. Де тер ми на то ри ма ре а ли зо ва ним у струк ту ри с овим управ ним 
гла го ли ма про стор но се од ре ђу је је дан од уче сни ка ви зу ел ног про це са. На 
при мер, ин ди рект но се от кри ва по ло жај пер ци пи јен та, пре ци зни је ре че но, 
абла тив ном кон струк ци јом се озна ча ва ис хо ди шна по зи ци ја усме ра ва ња 
ње го вог по гле да, а обје кат по сма тра ња се, у илу стро ва ним при ме ри ма, ди-
рект но или ин ди рект но ло ци ра у про сто ру, или се од го ва ра ју ћом пред ло шком 
кон струк ци јом са оп шта ва о на чи ну спро во ђе ња ви зу ел ног про це са: 

Гле да ме за тим са по сте ље ; Да све то гле да мо с не ког обли жњег др ве та; 
Из ча ма ца на ку па че буд ним оком мо три 50 спа си ла ца; Али од о зго, с па ди на 
гро мад не Ру ми је, мо три га бри жно ста рач ко око (Срп Корп).

За гле да мо во ду у ко фи; За тим, по гле дав ши кро во ве над со бом […] (МЦ, 
96); За тим, пре свла че ћи се, по гле да иза ко ли бе пу те ве (МЦ, 93); Глав но је да 
се не тре ми це гле да у мр љу на та ва ни ци; Он гле да на ро чи то у је зе ро иза ме не; 
За тим опет на ста ви ла да гле да ис пред се бе у ста зу по ко јој смо га зи ли. Он се већ 
уз ди гао и очај но по гле да на ја ру гу под со бом; Про ла зе ћи ход ни ком он мрач но 
и ско ро са мр жњом по гле да на не ја сне кон ту ре цр ка ва у дво ри шту (Срп Корп); 
Гле да ме кроз су зе; […] по гле дав ши га, кроз лор њон, јед ним оком (МЦ, 65).

Уко ли ко по сма трач ни је у ста њу да пре ци зи ра обје кат свог по сма тра ња 
(Гле да [неш то]), по сто ји мо гућ ност да фи на ли за ци ју по гле да про стор но де-
тер ми ни ше ин ди рект но – у од но су на не ки ла ко пре по зна тљив по јам (Гле да 
[неш то] око се бе). Та ко се и ови дво род ни гла го ли ви зу ел не пер цеп ци је удру-
ж ју с раз ли чи тим пред ло шким кон струк ци ја ма спа ци јал ног зна че ња: 

По себ но не по це ну ства ра ња та квих раз ли ка да се су тра гле да мо са мо 
пре ко та ра бе; Де чак гле да око се бе очи ма без дна; Гле да мо по кан це ла ри ја ма; 
Па жљи во за гле да ју ис под ка ро се ри је; Ка да мла да у Ср би ји, Хер це го ви ни и 
Цр ној Го ри стиг не мла до же њи ној ку ћи, она за гле да под кућ ну стре ху; За гле да 
кроз вра та; не освр ће се, већ пра во иде јер зна да за њим мо три она; Ево че твр ту 
го ди ну Ка ра ђор ђе Пе тро вић, мо три низ Рзав ску ко тли ну пре ма Ви ше гра ду 
(Срп Корп); Да вил се огле дао по по лу пра зној со би; Трг нув ши се, опи пао је пу шку, 
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огле дао се око се бе са осе ћа њем чо ве ка ко ји је не што про пу стио; По гле дао је 
кат кад у вис (МЦ, 53); По гле да и по об зор ју (МЦ, 91).

Ин кор по ри ра ност мо гу ћих обје ка та по сма тра ња у се ман ти ци пер цеп-
тив них гла го ла и им пли ка ци ја од го ва ра ју ћих пер цеп то ра омо гу ћа ва и овој 
глагол ској суб ка те го ри ји да се ре а ли зу је са мо стал но, без рек циј ских до пу-
на и њи хо вих по вр шин ских екс по не на та: 

Ђер зе лез сје ди и гле да, то пи се и ши ри ру ке; Гле да мо и ћу ти мо; Про ла зни-
ци за гле да ју, за ви ру ју, сти дљи во уђу; Вр те се, за гле да ју, за пит ку ју, па за ре неку 
сит ни цу; А же не се му ва ју око ло, за гле да ју, одо бра ва ју; Ма нус је на кљу ну, 
мо три; На род мо три, рас пре да и су ди (Срп Корп).”

5. Ре зул та ти ана ли зе гла го ла ви зу ал не пер цеп ци је по ка зу ју да ови гла-
го ли има ју раз ли чи те ва лен циј ске и рек циј ске спо соб но сти. Мо но ва лент ност 
је ве за на за њи хо ву ква ли фи ка тив ну упо тре бу, док су вре мен ски упо тре бље-
не лек се ме оба ве зно дво ва лент не или ви ше ва лент не. Аспе кат ове се ман тич ке 
гру пе гла го ла ни је мар ки ран, та ко да су не ки од њих пре ла зни, не ки не пре-
ла зни, а јед ну гру пу по ли се ман тич них гла го ла ка рак те ри ше дво род ност. Се-
ман тич ка пре ла зност под ра зу ме ва пот пу но об у хва та ње (или ис кљу чи ва ње) 
пер цеп то ра у сен зор но-мен тал ној об ра ди у ко јој он има уло гу об је кат ске до-
пу не, син так сич ки за сту пље не бес пре дло шким аку за ти вом или ге ни ти вом. 
Не пре ла зност је се ман ти зо ва на као вир ту ал на ло ка ли за ци ја по гле да у сфе ри 
објек та по сма тра ња ко ји је за сту пљен пред ло шким аку за ти вом (и ло ка ти вом) 
у функ ци ји адвер би јал не до пу не. Им пли ка ци ја до пун ских кон сти ту е на та 
кон тек сту ал но је усло вље на, та ко да се ови гла го ли по не кад ре а ли зу ју у 
ап со лу тив ној упо тре би, или је фо кус па жње са пер цеп ти ва пре у сме рен на 
не ки дру ги де таљ ко ји пра ти пер цеп ци ју и ко ји, с об зи ром на фа кул та тив-
ност ре а ли за ци је, има функ ци ју при ло шке од ред бе. 

Оно што је но ви на у од но су на до са да шња са зна ња о овим гла го ли ма 
ти че се пре све га пер цеп ти ва за сту пље них пред ло шким кон струк ци ја ма ко ји 
су ту ма че ни обич но као не пра ви објек ти или им је при пи си ван си но ни ми чан 
од нос са бес пре дло шким ко ре спо ден ти ма. Та ко ђе, ов де је ука за но на раз ли-
ку из ме ђу спа ци јал них струк ту ра до пун ског ка рак те ра и оних ко ји ма су обе-
ле же не окол но сти пер цеп ци је, ка ко би се скре ну ла па жња на чи ње ни цу да се 
не мо гу све при ло шке кон струк ци је сма тра ти оба ве зним ар гу мен ти ма, већ 
са мо оне ко је обе ле жа ва ју обје кат по сма тра ња. То ујед но зна чи и да по сто је 
два оба ве зна ар гу мен та ових гла го ла – пер ци пи јент и пер цеп тив, при че му 
је пер цеп тив или об је кат ска или адвер би јал на до пу на. 
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An analysis is ma de in this pa per of Ser bian verbs of vi sual per cep tion which are clas si fied 
in to se ve ral gro ups ac cor ding to the ir va len ci es and rec ti ons. Qu a lifyin g  verbs are mo no va lent (On 
ne vi di; Po sle ope ra ci je je pro gle dao), whi le in tem po ral use they are polyva lent and un mar ked in 
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Жар ко Бо шња ко вић

ФУНК ЦИ ЈЕ И ЗНА ЧЕ ЊА НО МИ НА ТИ ВА  
У ГО ВО РУ СЕ ЛА БИ НАЧ И КЛО КОТ У ГОР ЊОЈ МО РА ВИ

У ра ду се ана ли зи ра ме сто но ми на ти ва у па де жном си сте му, ње го ва струк ту ра, 
функ ци је и зна че ња у го во ру два ју се ла (Би нач и Кло кот) у Гор њој Мо ра ви. Кон крет но, 
раз ма тра на је упо тре ба но ми на ти ва: 2.1. у функ ци ји су бјек та (су бје кат ски но ми на тив), 
2.2. у функ ци ји пре ди ка ти ва (пре ди кат ски но ми на тив), 2.3. у функ ци ји оста лих па де жних 
зна че ња и 2.4. у пар це ла ти ма. С об зи ром на то да је па деж пр вен стве но син так сич ка 
ка те го ри ја, не чу ди чи ње ни ца да је до шло до об лич ког син кре ти зма па де жа, те да се 
основ ни об лик име ни це, но ми на тив, мо же фа кул та тив но по ја ви ти у функ ци ји оста лих 
па де жа у стан дар ду или оп штег у овом го во ру: флаша лад на вода Кл, Мора свака су бота 
да идем у Гила не оба везно Би, А кој ти вол’и брат, брате! Би.

Кључ не ре чи: срп ски је зик, ди ја лек то ло ги ја, балканологија, при зрен ско-ју жно мо рав-
ски ди ја ле кат, го вор Гор ње Мо ра ве (се ла Би нач и Кло кот), син так са, упо тре ба но ми на ти ва. 

This pa per analyzes the pla ce of the no mi na ti ve in the ca se system, its struc tu re, fun-
cti ons and me a nings in the spe ech of so me vil la ges (Bi nač and Klo kot) of Gor nja Mo ra va. In 
par ti cu lar, the use of no mi na ti ve was con si de red: 2.1. in the fun ction of su bject (the su bject 
no mi na ti ve), 2.2. in the fun ction of pre di ca te (a pre di ca te no mi na ti ve), 2.3. in the fun ction of 
ot her ca se me a nings and 2.4. in par cels. Gi ven that ca se is pri ma rily a syntac tic ca te gory, it is 
not sur pri sing that a for mal syncre tism of the ca ses has oc cur red, and that the ba sic form of 
no uns, the no mi na ti ve ca se, can op ti o nally ap pe ar in the fun ction of ot her ca ses in the stan dard 
lan gu a ge or the ge ne ral ca se in this spe ech: fláša ládna vóda Kl, Móra sváka subóta da ídem 
u Gílane obavézno Bi, A kój ti vól’i brát, bra te! Bi.

Key words: Ser bian lan gu a ge, di a lec to logy, Pri zren-So uth Mo ra vian di a lect, Gor nja 
Mo ra va di a lect (vil la ges Bi nač and Klo kot), syntax, use of no mi na ti ves. 

1. УводнЕнАПомЕнЕ. У ра ду се ана ли зи ра ме сто но ми на ти ва у па де жном 
си сте му, ње гов струк тур ни лик, функ ци је и зна че ња у го во ру два ју се ла 
Гор ње Мо ра ве, Би нач (Би) и Кло кот (Кл), у ви тин ској оп шти ни Ко сов ско по-
мо рав ског окру га. При ана ли зи во ди ће мо ра чу на о упо тре би но ми на ти ва у 
стан дар ду и го во ру Гор ње Пчи ње, Па ра ћин ског По мо ра вља и Лев ча. За ка рак-
те ри сти ке но ми на ти ва у стан дар ду ко ри сти ће мо се сту ди јом Ива не Ан то нић 
Син так са и се ман ти ка па де жа (АнТонИћ 2005: 119–300), по себ но де лом 
ко ји се од но си на но ми на тив (123–127). По дат ке о ње го вим осо би на ма у на-
род ним го во ри ма узи ма ће мо из син так сич ких сту ди ја по све ће них упо тре би 
па де жа у го во ру Гор ње Пчи ње (јУРИшИћ 2014), Лев ча (сИмИћ 1980) и Па ра ћин-
ског По мо ра вља (мИлоРАдовИћ 2003). За ове сту ди је од лу чи ли смо се за то 
што се ба ве са мо син так сич ким про бле ми ма, те не мо ра мо по мо но граф ским 
опи си ма и ди ја ле кат ским тек сто ви ма да тра га мо за цр та ма ко је нас ин те ре-
су ју, ма да је и то не ка да ве о ма по треб но. За тим, у на шој тра ди ци о нал ној ди-
ја лек то ло ги ји ма ло је сту ди ја по све ће них син так сич ким про бле ми ма. Не ке 
од њих ба ве се го во ри ма са син те тич ком де кли на ци јом, дру ге се ба ве нај бли-
жим го во ри ма, ко сов ско-ре сав ским, у ко ји ма је по чео про цес ана ли ти за ци је, 
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тј. ја вља ње аку за ти ва у функ ци ји оп штег па де жа, али се оне не ба ве упо тре-
бом но ми на ти ва. Да кле, на ве де не сту ди је су нам ко ри сне због чи ње ни це да 
се ба ве и упо тре бом но ми на ти ва, и то у го во ру Гор ње Пчи ње, обла сти ко ја 
је ве о ма бли ска на шим пунк то ви ма, али и у го во ри ма ко сов ско-ре сав ског ди-
ја лек та, ко ји се мо же сма тра ти пре ла зним ка да је у пи та њу сме на ар ха ич не 
син те тич ке у но ви ју ана ли тич ку де кли на ци ју. Ове две по след ње сту ди је су 
ко ри сне јер се на осно ву њих мо гу ре кон стру и са ти ета пе про до ра ана ли тич-
ких об ли ка, што је на дру гом кор пу су по ка за но у ра ду Ан дре ја Со бо ље ва 
(соБољЕв 1991).

1.1. КАРАКТЕРИсТИКЕномИнАТИвАУсТАндАРдУ. Но ми на тив, ге ни тив и 
аку за тив спа да ју у гру пу цен трал них па де жа по што пр ви има функ ци ју су-
бјек та у ре че ни ци, а дру га два ди рект ног објек та1. Но ми на тив се ја вља и као 

1 По сто је и дру ге кла си фи ка ци је па де жа (ТоПолИЊсКА 2002). У јед ној од њих, цен трал-
ни па де жи су но ми на тив, да тив и аку за тив. У тој кла си фи ка ци ји се по шло од ау то ра тек ста 
ко ји нај пре би ра њен глав ни кон сти ту ент, тј. пре ди кат ко ји ус по ста вља ре ла ци је с оста лим 
ре че нич ним чла но ви ма, а го вор ник би ра њи хо ве по вр шин ске фор ма ли за то ре. Да кле, у овој 
те о ри ји ве о ма је бит но да ли су ен ти те ти ко ји се ве зу ју за пре ди кат (људ ска) би ћа или пред-
ме ти, те се на осно ву то га од ре ђу ју и про то ти пич на пра ви ла. Ако је уче сник не ке ре ла ци је 
људ ско би ће, она имен ска гру па (син таг ма или фра за) ко јом се оно име ну је у огром ној ве ћи ни 
сто ји у но ми на ти ву (Пе тар пи ше пи смо. Пе тар пе ва). Ако то људ ско би ће не кон тро ли ше 
ре ла ци ју, он да се имен ска фра за ко јом се оно име ну је на ла зи у да тив ном од но су (Не тре ба ми; 
Ње му се спа ва). Ако у ре ла ци ји уче ству ју два људ ска би ћа, он да нај че шће фра зе ко ји ма се она 
име ну ју сто је у но ми на тив ном и да тив ном од но су, при че му је ак тив ни уче сник у но ми на ти-
ву, а онај пре ма ко ме је усме ре на ак ци ја у да ти ву. Та ко би но ми на тив био па деж пр вог људ ског 
би ћа, а да тив дру гог.

Ка да су у пи та њу не-би ћа, аку за тив би био па деж пр вог ма те ри јал ног пред ме та, а ин-
стру мен тал дру гог, при че му ди рект ни обје кат у ре че ни ци (Мај ка хра ни де те) има уло гу 
про то ти пич ног нео жи вље ног пред ме та. Ло ка ти вом се име ну ју и ста тич ке и ди на мич ке ре ла-
ци је, обе ле же не не ким од пред ло га, при че му лек сич ко зна че ње са мог пре ди ка та од лу чу је о 
то ме да ли је у пи та њу ло ка ци о на или ди рек тив на кон струк ци ја. До сад смо по сма тра ли па-
де же ко ји за ви се од пре ди ка та, а бес пре дло шки ге ни тив је па деж ко ји за ви си од дру ге имен ске 
ре чи у син таг ми, док се не ки при ме ри за ви сни од пре ди ка та (ли ши ти сло бо де) мо гу ту ма чи-
ти као по ка за те љи се ман тич ки мо ти ви са не ва ри јан те аку за тив ног од но са. Пред ло шки ге ни тив 
би био ва ри јан та ло ка тив ног од но са.

Ми ће мо овом при ли ком ви де ти шта ан тро по цен ти чан при ступ па де жи ма ка же о но-
ми на ти ву и пре ди ка ти ву. На при ме ру на шег го во ра мо же мо кон ста то ва ти да је он са чу вао 
об лич ку са мо стал ност са мо у јед ни ни име ни ца жен ског (мај ка – мај ку) и му шког ро да на -а 
(Или ја – Или ју) и име ни ца му шког ро да ко ји ма се име ну ју би ћа (Сто јан – Сто ја на, тат ко – 
тат ка), док је у оста лим слу ча је ви ма до шло до син кре ти зма об ли ка. Ме ђу тим, као и за дру ге 
па де же, у ко ји ма је при су тан ана ли ти зам, на став ци су ире ле вант ни по што се па де жи сма тра-
ју си так сич ким ка те го ри ја ма. Пре ди кат на ла же да се пр ви ак тант ја ви у основ ном об ли ку, без 
пред ло га или дру гих оба ве зних де тер ми на то ра, а он ути че на ли це, број и род глав ног кон сти-
ту ен та ре че ни це. Ако до ђе до син кре ти зма об ли ка, раз ли ка из ме ђу но ми на ти ва и аку за ти ва 
се од ре ђу је на осно ву лек сич ке се ман ти ке пре ди ка та и на осно ву ли не а ри за ци је ре че нич них 
чла но ва у сло вен ским је зи ци ма (SVO). Ме ђу тим, го вор ник мо же раз ли чи то да хи је рар хи зу је 
уче сни ке ре ла ци је и да се не ја ви уста ље на струк ту ра про сте ре че ни це.

По овој те о ри ји не по сто ји оп шти па деж, већ са мо син кре тич ки об лик име ни це ко ји сту-
па у раз ли чи те па де жне од но се. Ми ће мо се у са мој ана ли зи, ка ко је то уо би ча је на прак са у 
на шој ди ја лек то ло ги ји, ипак ко ри сти ти тим тер ми ном, али и не ким еле мен ти ма ове те о ри је.

Ов де же ли мо да на по ме не мо да по сто је и дру ги на чи ни за из ра жа ва ње об лич ке са мо стал-
но сти но ми на ти ва. Та ко нпр. у бу гар ском је зи ку име ни це му шког ро да у функ ци ји су бјек та 
упо тре бља ва ју се са ду жим чла ном, а у оста лим функ ци ја ма са кра ћим: Шофьорът ка ра 
ко ла. Ле карят ле ку ва.: Ча кам шофьора. Го воря с ле каря (ГИнИнА и др. 1965: 48).
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лек сич ки део имен ског пре ди ка та. Њи ме се не мо же ис ка за ти би ло ко је дру го 
кон крет но зна че ње, за раз ли ку од ста ња у не ким на род ним го во ри ма. У 
срп ском стан дар ду он је сло бо дан па де жни об лик бу ду ћи да се упо тре бља ва 
без оба ве зних де тер ми на то ра и пред ло га, што ни је слу чај у не ким го во ри ма, 
на ро чи то ка да је у пи та њу упо тре ба пред ло га. Да кле, мно ге те о ри је ко је 
вре де за је дан сло вен ски је зик (ру ски) ни су у пот пу но сти при хва тљи ве у 
дру гом (срп ски) или пра ви ла за сно ва на на кор пу су стан дард ног је зи ка мо гу 
знат но да се раз ли ку ју од оно га што је обич но у не ком го во ру или ди ја лек-
ту. Зна чи, у ди ја лек то ло шким ра до ви ма не тре ба по ла зи ти од стан дар да и 
утвр ђи ва ти слич но сти или са мо раз ли ке, већ са гле да ти цео си стем упо тре-
бе овог па де жа у ис пи ти ва ном го во ру. Сва ка ко да су нео п хо да и по ре ђе ња 
са ста њем у окол ним го во ри ма, па и у стан дар ду, на ро чи то ако до ла зи до 
ин тер фе рен ци је два си сте ма.

1.2. КАРАКТЕРИсТИКЕномИнАТИвАУнЕКИмнАРоднИмГовоРИмА. О ка рак-
те ри сти ка ма но ми на ти ва, као што смо ре кли, го во ри ће мо на осно ву го ре 
спо ме ну те три син так сич ке сту ди је. Њи хо во раз ма тра ње по че ће мо хро но-
ло шким ре дом ка ко би смо ви де ли да ли се ши рио ин вен тар про бле ма у ве зи 
с упо тре бом но ми на ти ва, али и да ли су се сем де скрип ци је при ме њи ва ле и 
дру ге ме то де у ана ли зи. 

У сво јој Син так си ле вач ког го во ра Ра до је Си мић об ра ђу је и но ми на тив 
(сИмИћ 1980: 19–26). Ау тор да је ре ла тив но бо га ту гра ђу, али је из о ста ла оп-
шир ни ја ана ли за при ме ра. Ана ли зи ран кор пус мо гли би смо по де ли ти у две 
це ли не: ону у ко јој је упо тре ба но ми на ти ва услов ње на гра ма тич ким си сте-
мом, тј. пре ди ка том, и ону у ко јој се он ко ри сти у на ра тив ном дис кур су, обич-
но у бес пре ди кат ским кон струк ци ја ма. Нај пре ће мо ука за ти на кон струк-
ци је са раз ли чи тим ти по ви ма пре ди ка та. Ау тор на по чет ку пре ди ка тив ну 
функ ци ју са мо илу стру је при ме ри ма не да ју ћи њи хо ву ана ли зу. Ту су при-
ме ри са ко пу лом (Ја сам Ба наћанин) и са се ми ко пу ла тив ним2 гла го ли ма (на-
правио се Грк; и садт се зову Грци). За тим сле ди бес пре ди кат ска упо тре ба 
но ми на ти ва, ко ја је исто та ко углав ном до ку мен то ва на при ме ри ма с из о ста-
вље ном ко пу лом (А нама овако [је]3 чаир, [→ова ко је пут] пут, па гор [је] опет 
њива) и дру гим пар це ла ти ма (Нема е жена, дође деда. Деда ћопав; Ништа, 
са рaнили њега; Мај, бре!), од ко јих су не ки са на гла ше ном екс пре сив ном 
но том (Па није шијо, кака ма шина, не го на прсте!), а дру ги су раз ли чи ти ти-
по ви ре фор му ла ци ја ис ка за (Доби је мо слику одт куће: Жика, бра танац ми, 
жена ми и сестра; Кук њава ту – ми сви кука мо; сла нина ко лик-оћеш).

Ау тор се по том вра ћа на пре ди кат ске кон струк ци је, и то на оне са гла-
го ли ма ег зи стен ци јал ног зна че ња (би ти и има ти). Нај ве ћи број при ме ра се 

Пре ди ка тив има са мо ад скрип тив ну функ ци ју, тј. њи ме се не што при пи су је су бјек ту. 
Он је лек сич ка до пу на ко пу ле или се ми ко пу ла тив ног гла го ла. У на шем кор пу су он се увек 
сла же у ро ду, бро ју и па де жу са но ми на ти вом. Он се овом функ ци јом из да ва ја из дру гих па-
де жних од но са, а у је зи ци ма са чла ном ни ка да не мо же би ти од ре ђен њи ме, као што се ни у 
срп ском не мо же ре ћи *Он је ле пи (ТоПолИЊсКА 2002: 10 и 8).

2 Тер ми но ло ги ја ко ју ко ри сти мо у пред ста вља њу ове сту ди је углав ном ни је ко ри шће на 
у њој.

3 Ове ин тер вен ци је и тран сфор ма ци је не на ла зе се у на ве де ној сту ди ји, већ их је дао ау тор 
овог ра да.
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од но си упра во на њих. Из гра ђе се ви ди да је ви ше при ме ра са гла го лом 
има ти, не го са би ти у функ ци ји пре ди ка та, што је у скла ду са аре а лом егзи-
стен ци јал них кон струк ци ја с овим гла го ли ма. Ау тор углав ном пра ти кон ку-
рен ци ју па де жних об ли ка, тј. упо тре бу но ми на ти ва или ге ни ти ва у су бје кат-
ској по зи ци ји. Са гла го лом би ти у афир ма тив ном об ли ку че шћи је но ми на тив 
(Левчани су били доста), а са не га тив ним, ге ни тив (Оно да није ка зана, да 
није шaле, јед но, друго, де ће мо д ије мо). 

Код кон струк ци ја са гла го лом има ти ви ше фак то ра ути че на из бор 
јед ног од па де жа. Ка да име ни це не под ле жу кван ти фи ка ци ји, а њи ма се 
име ну је по сто ја ње уоп ште (играŋка има сваки дан) или кон крет но на не ком 
ме сту (Има л ту газда), та да се ко ри сти са мо но ми на тив. Та ко је и ка да је 
име ни ца пра ће на од ред ба ма је дан (има едан поток) и не ки (има нека ли вада). 
Ако су у пи та њу име нич ке за ме ни це, та да се сре ћу оба па де жа (имало ту 
нешто; Ел има неки да про да е/ Кога има ту).

Ка да име ни це под ле жу кван ти фи ка ци ји, ја вља ју се оба па де жа (ако има 
вода, оно ис тече дол / имало света), при че му је у мно жи ни че шћи но ми на-
тив (Имали Цига ни неки). Кон струк ци је са лич ним за ме ни ца ма, по при ро ди 
ства ри, не мо гу има ти ег зи стен ци јал но зна че ње, већ ис кљу чи во ло ка ци о но 
(Има л га), а с име ни цом до ла зи до удва ја ња ло гич ког су бјек та (Има л га 
Ра дој ко).

У не ги ра ним кон струк ци ја ма са гла го лом има ти ја вља се но ми на тив 
ка да се име ни ца упо тре би у јед ни ни уме сто у мно жи ни и ка да не мо же да 
до ђе до кван ти фи ка ци је (нема ниг де пањ у за  брану), а у оста лим се слу ча је-
ви ма ја вља ју оба па де жа (нема смена да дође / нема краја), при че му је че шћи 
но ми на тив, као и ка да је име ни ца у мно жи ни (нису имали судо ви / Нема 
Тура ка ниг де). Нор мал но, ка да се име ни це мо гу кван ти фи ко ва ти, не што 
че шће се ко ри сти ге ни тив (леба ниг де нема). Име ни це са де тер ми на то ри ма 
сре ћу се у оба па де жа (за мене ника ка препре ка није имала / ни јед нога чо века 
није имало куј ние за плакао), а име нич ке за ме ни це че шће у но ми на ти ву (да 
нема неки на таван / ние имало нико га). И уз не ги ра ни гла гол лич на за ме ни-
ца је у ге ни ти ву, а мо же се ја ви ти и име ни ца у но ми на ти ву: нема га ниг де 
(Раŋко). Уз гла гол не ста ти че шћа је упо тре ба ге ни ти ва (хрaне све више не стае 
/ чим не стане снег). Уз пре зне та ти ве име ни ца је обич но у но ми на ти ву (Ево 
коњи), а из ме ђу реч це и ње мо же се ја ви ти ен кли тич ки об лик у да ти ву (ено 
ти цела земља) или у ге ни ти ву (ево е Ми лева). Ка да се уз пре зен та тив ко ри-
сти са мо ен кли тич ки об лик, он је у ге ни ти ву (Ево га ту). 

На кра ју ау тор за кљу чу је да је упо тре ба но ми на ти ва у ле вач ком го во ру 
не што ши ра не го у књи жев ном је зи ку, и то у кон струк ци ја ма са ге ни ти вом 
у по зи ци ји ло гич ког су бјек та ре че ни це (сИмИћ 1980: 26).

Дру га по ре ду сту ди ја Упо тре ба па де жних об ли ка у го во ру Па ра ћин ског 
По мо ра вља, ау тор ке Со фи је Ми ло ра до вић исто се ба ви и упо тре бом но ми-
на ти ва (мИлоРАдовИћ 2003: 37–49). У увод ном де лу, по ред уста ље них ста-
во ва о но ми на ти ву да он обе ле жа ва име ни цу у свом основ ном и не за ви сном 
по ло жа ју у ре че ни ци, на во ди се и про то тип ска се ман тич ка ка рак те ри сти ка 
но ми на ти ва као адвер би јал ног па де жа. На и ме, он је па деж пр вог уче сни ка 
(људ ског би ћа) у го вор ном дога ђа ју.
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Ста ње у ис пи ти ва ном го во ру се сла же с оним у стан дард ном ка да је у 
пи та њу су бје кат ска и пре ди кат ска функ ци ја. Ме ђу тим, као и у го во ру Лев-
ча, он ши ри по ље упо тре бе и на оста ле па де жне кон струк ци је, а на ро чи то 
оне са ге ни ти вом. Ау тор ка кон ста ту је да не ће на во ди ти при ме ре са но ми на-
ти вом у функ ци ји су бјек та, а оне у уло зи пре ди ка ти ва по твр ђу је ма лим бро јем 
при ме ра (све крва била удо вица; мен сра мота да ме она виче снаша).

У ег зи стен ци јал ним кон струк ци ја ма са гла го лом има ти и би ти у зна-
че њу `постојатѝ , у афир ма тив ној и не га тив ној фор ми ко ри сти се но ми на тив 
јед ни не и мно жи не. Ге ни тив се са мо по из у зет ку ја вља у кон струк ци ја ма са 
гла го лом има ти, и то код име ни ца ко је су под ло жне кван ти фи ка ци ји, али 
и ко је ни су (тамо има нaрода, света). Ре че но је да се но ми на тив из лич них 
кон струк ци ја пре нео у без лич не и да се њи ма ре фе ри ше о по то ја њу не ког 
ен ти те та у ути ли тар не свр хе, при че му се не ка да осе ти и ја ча ни јан са са ме 
ег зи стен ци је или пар ти тив но сти. На кон ових ко ри сних на по ме на сле ди на-
во ђе ње гра ђе са гла го лом има ти и би ти у по тврд ном об ли ку, а по том у не гатив-
ном. Ука зу је се на лич не и без лич не кон струк ци је у раз ли чи тим гла гол ским 
об ли ци ма и на функ ци ју ло гич ког су бјек та но ми на ти ва у кон струк ци ја ма 
где би био оби чан ге ни тив у стан дар ду. Ука за но је и на кон струк ци је са дво-
стру ком не га ци јом (ника ки странац нема; ниг де жива душа; ниг де ни мај
ка ни отац), с презнтским кон ди ци о на лом (да ми није ова унук) и на оне у 
уста ље ном из ра зу (нема вај да).

Но ми на тив, по ред ге ни ти ва, за бе ле жен је и у пар ти тив ним кон струк-
ци ја ма (теп сија сар ма била; два ек то ра земља била тамо, пуно деца било).

Но ми на тив у функ ци ји тем по рал ног ге ни ти ва ни је та ко чест и има екс-
пре сив ну но ту (цела годи на се дете по вија).

Овај па деж се сре ће и са за ме ни цом шта ‘ко ли ко је не ко га/не че га’ (шта 
је рад ни ци дошло).

Уз де мон стра тив не пар ти ку ле не ја вља се су бје кат ски ге ни тив, већ са мо 
но ми на тив (ето кућа; ето ти ћер ка ту; те су деца там; ево га Љу биша). У овој 
по след њој кон струк ци ји раз ли чи то се гле да на уло гу ен кли тич ког об ли ка 
лич не за ме ни це. Не ки сма тра ју да је она ту ин тен зи фи ка тор, а ау тор ка да она 
„по ја вом оп штег па де жа ни је ре дун дант на, већ да је она ту де лек си ка ли зова-
ни еле мент са од ре ђе ном гра ма тич ком функ ци јом, тј. она пре у зи ма на се бе 
син так сич ку функ ци ју ге ни тив ног на став ка, на до ме шћу је га (мИлоРАдовИћ 
2003: 46). За бе ле же не су и кон струк ци је са ре ду пли ка ци јом ти па (вој ник га 
нема и камо ти га дру гар. Сла же мо се с ау тор ком да се име нич ком реч ју, како 
она ка же, „иден ти фи ку је” ен кли ти ка лич не за ме ни це или се ре ма ти зу је тема 
уве де на ен кли ти ком.

Хи по ко ри сти ци ти па Ра де, Дра ги, у функ ци ји ди рект ног објек та мо гу 
за др жа ти об лик но ми на ти ва (д-идеш да по зо веш јед но га Раде – мо жда пре-
ма Н де те – Г де те та – А де те).

На кра ју ана ли зе гра ђе, на ве де ни су при ме ри ко ји су ин те ре сант ни ји са 
сти ли стич ког не го са син так сич ког аспек та: оно народ! па мом ци, па девој ке, 
па песма, па игран ке.

У за кључ ку, на кон су ми ра ња ре зул та та, ау тор ка из но си раз ло ге за екс-
пан зив но ши ре ње но ми на ти ва на ра чун ге ни ти ва. На пр вом ме сту то је 
„рас та ка ње” де кли на ци о ног си сте ма у го во ри ма око ли не Па ра ћи на. За тим, 
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но ми на тив је као основ ни об лик име ни це био нај по год ни ји да за ме ни ге ни-
тив јер се у тој по зи ци ји ни је мо гао на ћи оп шти па деж ко ји је обе ле жен у 
Ајд. име ни ца ж. и м. р. на -а. С об зи ром на то да су у ана ли зи ра ним при ме-
ри ма име ни це би ле у су бје кат ској функ ци ји, ло гич но је да се па деж ло гич ког 
су бјек та, ге ни тив, за ме ни па де жом гра ма тич ког су бјек та, но ми на ти вом. И 
по след њи раз лог ау тор ка ви ди у чи ње ни ци да но ми на тив као па деж „пр вог 
чо ве ка” у ко му ни ка тив ној хи је рар хи ји кон ку ри ше ге ни ти ву као па де жу 
„дру гог чо ве ка”. За раз ли ку од ста ња у го во ру Лев ча, у ко јем се но ми на тив 
ши ре упо тре бља ва не го у књи жев ном је зи ку у по зи ци ји ло гич ког су бјек та, 
тј. ге ни ти ва, го вор Па ра ћин ског По мо ра вља го то во ис кљу чи во ко ри сти но-
ми на тив у ег зи стен ци јал ним и пар ти тив ним ис ка зи ма с гла го ли ма би ти и 
има ти у по тврд ном и од рич ном об ли ку (мИлоРАдовИћ 2003: 49)

Те жи ште ана ли зе упо тре бе но ми на ти ва у тре ћој сту ди ји Син так са па
де жа у го во ру Гор ње Пчи ње је упра во на оним кон струк ци ја ма ко је се не по-
ја вљу ју у стан дар ду. Та ко ђе, гра ђа се по ре ди и са јед ним ко сов ско-ре сав ским 
го во ром, го во ром Па ра ћин ског По мо ра вља, у ко јем је про цес ана ли ти за ци-
је де кли на ци је ве о ма уз на пре до вао. Но ми на тив по ред функ ци је су бјек та и 
имен ског де ла пре ди ка та, мо же да има и дру ге слу жбе и зна че ња. Та ко се у 
го во ру Гор ње Пчи ње он ја вља у сле де ћим кон струк ци ја ма (јУРИшИћ 2014: 
378–386): 

(а) уз се ми ко пу ла тив ни гла гол: зеље га ви камо / сваћо ме вика по ра ди 
ћер ку; Благо ја му име ше; (б) уз гл. с ег зи стен ци јал ним зна че њем: вам пири 
у туј во де ницу има; кəд је има ло вəмпири; и нема спас; мука је би ло, при 
че му су пре ди ка ти с има ти фра квент ни ји од оних са би ти; (в) уз кван ти-
фи ка то ре: месо си оста на, пун та њир; де ца има пу но; (г) уз реч цу као: он си 
спије као вол; али и: као тебе има плави очи; (д) уз пре зен та ти ве: еве ми 
стап; етет`əј прс; ете га ком шија; (ђ уз ен кли тич ке об ли ке за ме ни ца у аку-
за ти ву: Нема гу Благи ца; кам ти гу крава та; (е) у син таг ми страх ме: стра га, 
не смеја; мене ме стра; а ја ме стра; (ж) у бес пре ди кат ским рече ни ца ма: беше 
сəмнало, ден; а ко била – вода, ка ко да је бања на и (з) ре ду пли ци ран су бје кат: 
сандəк, он за клопен; они, деца, ма леч ки.

У за кључ ку се са мо по бро ја ва ју глав ни је кон струк ци је у ко ји ма се, 
уме сто не ког дру гог па де жа у стан дар ду (ге ни ти ва), ја вља но ми на тив.

Овом при ли ком мо ра мо, због ре зу ла та та ме ђу је зич ке ин тер фе рен ци је, 
спо ме ну ти и мо но гра фи ју Лу ке Ву јо ви ћа Мр ко вић ки ди ја ле кат у ко јој се кон-
ста ту је да се, под ути ца јем ал бан ског4, у го во ру уз но ми на тив мо же ја ви ти 

4 За раз ли ку од ве ћи не ин до е вроп ских је зи ка, ал бан ски има мо гућ ност да се уз но ми-
на тив ја ве пред ло зи nga i te(k). Пи сац док тор ске ди сер та ци је, Зна че ње пред ло га у ал бан ском 
и срп ском је зи ку, Ме ри ма Кри је зи, на во ди ми шље ња ал бан ских лин гви ста да су се ман тич ко-
-син так сич ке кон струк ци је но ми на ти ва са пред ло зи ма про ис те кле из чи ње ни це да на ве де ни 
пред ло зи има ју функ ци ју ко пу ла тив них ре чи (agaliu и др. 2005: 383), док дру ги твр де да је 
ту за пра во реч о ве зни ци ма ко ји су по ста ли пред ло зи за хва љу ју ћи елип тич ним кон струк ци-
ја ма (Çeliku 2006: 221). Из на ве де них при ме ра и њи хо вих тран сфор ма ви ди мо да се њи ма 
уво ди ре ла тив на ме сна ре че ни ца са ко пу лом или се ми ко пу ла тив ним гла го лом: shko va te pu si 
‘otiš la sam do bu na ra’, vij nga lu mi, ‘do la zim sa re ke’ < [→shko va tek është pu si ‘oti šao sam (ta mo) 
gde je / gde se na la zi bu nar’], [→do la zim (oda tle) gde je re ka] (krijezi2012:38–39).Ина че, се ман-
ти ка ових кон струк ци ја, на ро чи то са пр вим пред ло гом је ве о ма бо га та. Сма тра се да је пред лог 
nga је дан од пред ло га са нај ви ше зна че ња (krijezi 2012: 38–60). 
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пред лог ге (од упит ног при ло га за ме сто kъdě). Та ква кон струк ци ја од го ва ра 
ге ни ти ву са пред ло гом код (Ту геџао ми ја = Ту код џа ми је) или да ти ву с пред-
ло гом к (По ђосмо геџао ми ја на Куње. = По ђо смо ка џа ми ји на Ку њу) у стан-
дард ном је зи ку (вУјовИћ 1969:269–270). У на шем кор пу су ту је уо би ча јен 
оп шти па деж са пред ло гом куд(е) (од при ло га kǫdě): куд џ’ами ју има кућу; па 
идим куд онога Саву опан ч’ара Би; …па на кума му носу тамо кут цркву да 
ји еде Кл. 

Го вор се ла Би нач и Кло кот при па да при зрен ско-ју жно мо рав ском ди ја-
лек ту5, што зна чи да је ин вен тар па де жних об ли ка у њи ма ве о ма ре ду ко ван, 
тј. све ден је на но ми на тив, во ка тив и оп шти па деж. Ме ђу тим, мо гу се сре сти 
и дру ги оста ци син те тич ких об ли ка (Мил’е ту ће му кажем ја к ће дође Би, 
А ми смо га ино га стрицу брата имали Кл; фала Богу; жи вота ми), чи ји се 
ин вен тар раз ли ку је од го во ра до го во ра у овом ди ја лек ту. 

1.3. омЕТодАмАРАдА. У ра ду ће мо ко ри сти ти де скрип тив ни, ком па ра-
тив ни и кон тар стив ни ме тод, што зна чи да ће мо за хва љу ју ћи ре ла тив но 
бо га тој гра ђи опи са ти упо тре бу но ми на ти ва у на ве де ним пунк то ви ма, за тим 
упо ре ди ти са ста њем у П-ЈМ го во ри ма и не ким К-Р, а по том кон тра сти ра ти 
са ста њем у стан дар ду. Ка да бу де мо у мо гућ но сти, по зва ће мо се и на ста ње 
у грч ком и ал бан ском је зи ку. На кра ју ана ли зе, ме то дом син те зе, до ћи ће мо 
до оп шти јих за кљу ча ка. Ова кав при ступ је уо би ча јен у на шој ди ја лек то ло-
шкој ли те ра ту ри (жУГИћ 2010: 23). Да би смо от кри ли се ман тич ку или ду бин-
ску струк ту ру ре че ни це, ко ри сти ће мо се и тран сфор ма ци о ним ме то дом. Да 
би се лак ше раз у ме ла по ру ка ре че ни це, тран сформ ће би ти дат на стан дард-
ном је зи ку. Ре кли смо већ да ће мо у ана ли зи ко ри сти ти и не ке тер ми не ан тро-
по цен трич не те о ри је у ту ма че њу па де жа.

1.4. оКоРПУсУ. Ко ле га Ста ни слав Стан ко вић је 1998. го ди не у се лу Кло-
кот сни мио го вор брач ног па ра Ма рин ко вић, Жив ке (1932) и Но ви це (1932). 
Го ди не 2003. бо ра вио је у Би на чу и по но во у Кло ко ту и том при ли ком у пр вом 
се лу сни мио го вор тро је ин фор ма то ра из по ро ди це Мил кић: Со ко ла (1928), 
Је ли це (1934) и Ми ло ра да (1935), а у дру гом ка зи ва ње Жив ке Ма рин ко вић 
(1932). У раз го во ру су уче ство ва ли, тј. по ста вља ли пи та ња и: Ми о драг Мил-
кић, три де се то го ди шњак, Де јан Мо скић, сту дент из Вр бов ца и мр Са ња Зла-
та но вић, ис тра жи вач са рад ник у Ет но граф ском ин сти тут СА НУ. Њи хо ва 
пи та ња су да та у угла стим за гра да ма […?], док су тран сфор ми исто да ти у 

Још је дан бал кан ски изо лат, грч ки је зик, има мо гућ ност да се уз но ми на тив по ја ви не ки 
од пред ло га ap0 ‘од’ или gia ‘за’ (в. и нап. 9). Ти пред ло зи сто је ис пред при де ва (mi kr0c ‘ма ли, 
млад’, wra;oc ‘леп’), не ких за ме ни ца (m0noc mou ‘сам’) и име ни ца (gi a tr0c ‘ле кар’, d1ska loc 
‘учи тељ’, upo urg0c ‘ми ни стар’). Они су лек сич ка до пу на се ми ко пу ла тив них гла го ла, а на 
син так сич ком пла ну има ју функ ци ју од ред би за вре ме (Mp7kec από μικρόϛ / ap0 mi kr0 sta 
b1sa na. ‘Ушао си од ма ле на у не во ље’), на чин (Apof1si se από μόνοϛ του na f”gei ap0 to sp;ti. 
‘Од лу чио је сам (сам од се бе) да оде од ку ће’), циљ због ко јег се не што де ша ва (P1ei για γιατρόϛ. 
‘Иде за док то ра’, Spoud1zei για δάσκαλοϛ. ‘Сту ди ра за учи те ља’). Њи ма се при пи су је су бјек ту: 
по де сност, да ро ви тост или не ка осо би на (Den k1nei για δάσκαλοϛ. ‘Ни је за учи те ља’ [→Не по-
се ду је ком пе тент ност, дар, осо би ну да би био до бар учитељ]), слич ност са не ким (Den moi1zei 
για υπουργόϛ. ‘Не ли чи на ми ни стра’), ла жна осо би на или ста ње (Pern1ei για ωραίοϛ. ‘Сма тра 
се бе ле пим / Ми сли да је леп’) (БАБИЊоТИс 2002: 234–235 и 413).

5 Глав ни је цр те го во ра в. код сТАнКовИћ 2010а: 523–525; 2010б: 140–141; 2010в: 162–163.
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угла стим за гра да ма, али са стре ли цом ис пред тран сфор ми са ног ис ка за [→…]. 
Сви ис пи ти ва чи су но си ци ис пи ти ва ног или ве о ма слич ног иди о ма, те су и 
њи хо ва пи та ња би ла пред мет на ше ана ли зе.6

Ко ле га Стан ко вић је тран скри бо вао тек сто ве и с увод ним на по ме на ма 
о го во ру при пре мио у раз ли чи тим пе ри о ди ма (2003, 2008 и 2009), али су 
пу бли ко ва ни тек 2010 (сТАнКовИћ 2010а; 2010б; 2010в). Ау тор ово га ра да је 
из вр шио то тал ну екс церп ци ју гра ђе за опис го во ра Гор ње Мо ра ве, али и за 
са гле да ва ње бал ка ни стич ких цр та у ње му и го во ри ма Скоп ске Цр не Го ре, 
што је је дан од озбиљ них за да та ка ко ји сто ји пред Ста ни сла вом Стан ко ви-
ћем и Жар ком Бо шња ко ви ћем. У тој мо но гра фи ји сва ки ће се ау тор ба ви ти 
по себ ном те мом: син так сом па де жа Жар ко Бо шња ко вић, а син так сом гла-
го ла Ста ни слав Стан ко вић. Та ко овај рад пред ста вља са мо по че так ра да на 
на ве де ној те ми.

2. ФУнКцИјЕИЗнАчЕЊАномИнАТИвА. Као што смо на по ме ну ли, пред мет 
на ше ана ли зе је упо тре ба но ми на ти ва у два се ла Гор ње Мо ра ве (Би нач и 
Кло кот). Ви ше је раз ли чи тих функ ци ја и зна че ња ко ја но ми на тив има и у 
стан дар ду и у го во ру. Ми ће мо на ве сти она ко ја се ја вља ју у на шем кор пу су 
и ко ја ће би ти пред мет на ше ана ли зе. Но ми на тив мо же би ти у функ ци ји: (1) 
су бјек та (су бје кат ски но ми на тив), (2) пре ди ка ти ва (пре ди кат ски но ми на тив), 
(3) у функ ци ји оста лих па де жних зна че ња, као и (4) чла но ва пар це ла та.

2.1. номИнАТИвУФУнКцИјИсУБјЕКТА. У стан дар ду по сто ји ви ше раз ли-
чи тих мо де ла у ко ји ма је но ми на тив у функ ци ји гра ма тич ког су бјек та (Ан-
ТонИћ 2005: 124–125). У на шој гра ђи ни су по твр ђе ни сви ти по ви, на ро чи то 
они из до ме на раз ли чи тих сти ло ва стан дард ног је зи ка. У овом одељ ку об ра-
ди ће мо: (1) по ло жај ле вог пре ди кат ског ак тан та, (2) но ми на тив у па сив ним 
ре че ни ца ма, (3) но ми на тив у ре ду ко ва ним по ред бе ним ре че ни ца ма и (4) 
но ми на тив у су бје кат ским до да ци ма.

2.1.1. По ло жај ле вог пре ди кат ског ак тан та. У свим је зи ци ма, па и у 
ис пи ти ва ним го во ри ма, но ми на тив је у функ ци ји гра ма тич ког су бјек та, те 
се име ну је и као су бје кат ски но ми на тив. Он је пр ви или ле ви ар гу мент пре-
ди ка та у уо би ча је ном ре ду ре чи у ре че ни ци (АнТонИћ 2005: 124–125). У 
на шој гра ђи он на по вр шин ском ни воу ре че ни це не за у зи ма увек ту по зи ци ју. 
Та ко је он у при ме ри ма под (1) на пр вом ме сту a у оста лим при ме ри ма углав-
ном иза пре ди ка та, при че му има мо не ем фа тич ке ис ка зе (2), ем фа тич ке (3), 
за тим у кон струк ци ја ма са гла го лом (не) тре ба,7 где има мо пр во ло гич ки, а 
по том и гра ма тич ки су бје кат (4). Са сло же ним пре ди ка ти ма за бе ле же ни су 
при ме ри но ми на ти ва иза фа зног гла го ла, али и ис пред ње га (5). У ре фор му-
ла ци ја ма ис ка за ви ди се да не ма огра ни че ња за по ло жај гра ма тич ког су бјек-
та (6). Да кле, он је на ду бин ском пла ну пр ви или ле ви пре ди кат ски ак тант, 
а на по вр шин ском он има сло бод ну ди стри бу ци ју, о че му од лу чу је у тре нут-
ку ко му ни ка ци је сам го вор ник.

6 Овом при ли ком сви ма за хва љу је мо на ве ли ком до при но су на у ци, али и очу ва њу на шег 
иден ти те та на том де лу срп ске по кра ји не.

7 Гла го ле ће мо на во ди ти у 3. л. јд. пре зен та по што је у ис пи ти ва ном го во ру ин фи ни тив 
за ме њен кон струк ци јом да + пре зент.
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У на шем кор пу су сре ћу се и при ме ри са по но вље ним су бјек том, на ро-
чи то ка да је он пр во име но ван за ме ни цом, ко ја са др жи са мо гра ма тич ке 
ин фор ма ци је, али не и се ман тич ке (7), али и у обр ну том слу ча ју, ка да нам 
је су бје кат у све му по знат, он се ипак по но вио лич ном за ме ни цом (8). У пи-
та њу се ја ља по но вљен об лик лич не за ме ни це у функ ци ји су бјек та (9), што 
сам чуо и у До њем Сре му (Бо љев ци) од си на чи ји је отац то че сто ко ри стио 
у ем фа зи: Шта ти мислиш ти?!).

(1) … онај во де ни ч’ар гу ис це пао Би. После тат ко по расо… Би. …ста ро-
ври емач ка ди вој ка ће за плаче от су боту. Кл. Нем ци кат су дошли Би; ја пл’ивам 
Кл. Он је из га зио гу сламу Би. Они за Ве л’иг дан ће дођу Кл. Куј ће то да плати 
Кл. …нико ни ми ка зао Кл. сваки своју славу има мо Би; А овија тро ица из-
бега ли Кл; Наш жи вот муч’ан је бија т`ьад Би. А биво ли це пл’и ву Кл. Ку о-
кошка се ис пип ка Би; Ово ври еме је лошо Кл; Чи езе било тад Кл. Точак се 
из ло мио тамо на Би. пушка пуче Би. свака кућа своју славу има мо Би. …
рабош се праве од дрво Би; …и после вода врућа иде тамо у ко рито Би; Жито 
се про даје сас рабош Би; С`рбија пре пала Кл. Бугар ска још је била ов де Би.
(2) Кад ми се же нио отац … Би. … ће дође чича и свекар да гу веру… Кл. …
па нека ги чува Господ Кл. Пада киша Би.
(3) (Муж је оти шао у Не мач ку да ра ди и оста вио јој пе то ро де це)…а пет деца, 
што ће ги радим ја? Кл.
(4) С`ьаг ми тре ба же на … Би. Не могу, ко ми умре жена, после сам се ола дија, 
ни ми тре ба во де ни ца, ни њи ва, ни ни што не ми тре ба. Немаш жену, ни ти 
треба ни кућа ни врага Би.
(5) … па по ч’ел’и жене да се кару Би. …по ч’еше они да му по здравља ју… Кл. 
али и: ја по че да плачим Кл.
(6) А ди вој ка не знае то, то не знае ди вој ка, само отац и свекар… Кл. 
(7) А свекьр кад дође, он на сто л’ицу ји еде. Флаша лад на вода и то што има, 
он на сто л’ицу ји еде свекьр Кл. Он је бија са кат у руку, тат ко, мој отац Би. 
… А с̀ ьг тури га у шпорет, за твори га, и иде тамо – овамо, кад дође, он се за-
па лио шпорет, из го рела му кор ка од о згор Би.
(8) А јед на ма љеа моја сестра по чела она да плаче Кл. Ми лан, он је Вра њанац 
Би.
(9) Ти га пам тиш ти? Би.

2.1.2. Но ми на тив у па сив ним ре че ни ца ма. Но ми на тив бе ле жи мо и у 
па сив ним ре че ни ца ма, при че му су мно го че шће оне са за ме нич ким па си вом 
не го са пар ти цип ским. У при ме ри ма са за ме нич ким па си вом (се) гра ма тич ки 
су бје кат се обич но на ла зи на по чет ку ре че ни це (10), али и иза пре ди ка та (11). 
Он је на се ман тич ком пла ну па ци јенс, тр пи лац рад ње. У та квим ре че ни ца ма 
агенс се обич но не име ну је8. 

У за ме нич ком па си ву гра ма тич ки су бје кат се ја вио са на став ком аку-
за ти ва мно жи не, што ни је уо би ча је но за овај го вор бу ду ћи да он на мор фо-
ло шком ни воу не пра ви раз ли ку из ме ђу но ми на ти ва и аку за ти ва мно жи не. 

8 У грч ком је зи ку па сив је мор фо ло шка ка те го ри је по што гла го ли у па си ву има ју по себ-
не на став ке (fwt;zw : fwt;zo mai). Ме ђу тим, упо тре бом пре ди ка та у па сив ном об ли ку ме ња се 
це ла струк ту ра ре че ни це. Та ко ди рект ни обје кат из ак тив не ре че ни це по ста је гра ма тич ки 
су бје кат у па сив ној, а агенс се ис ка зу је пред ло гом од и име ни цом у аку за ти ву. Та кву ре че ни-
цу на срп ски пре во ди мо пар ти цип ским па си вом: O ήλίοϛ fwt;zei th gh. – H γη fwt;ze tai ap0 
ton 7lio. ‘Сун це оба сја ва зе мљу. – Зе мља је оба сја на од сун ца.’
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Код име ни це на ста вак -е се ја вио, нај ве ро ват ни је, ана ло шки пре ма атри бу ту 
оне по што се у мно жи ни при дев ских ре чи не раз ли ку је род (12).

У гра ђи се на шао и при мер (13) у ко јем ин фор ма тор ак тив ни пре ла зни 
гла гол (ни је зна ла) пре тва ра у па сив ни (ни је се зна ло), а аку за тив за у зи ма 
ме сто гра ма тич ког су бјек та. У дру гом де лу ре че ни це има мо па сив ну ре че-
ни цу са ег зи стен ци јал ним гла го лом у без лич ној фор ми и су бјек том у но ми-
на ти ву (па при ка има ло се).

Ов де ће мо ука за ти и на пут на стан ка без лич них, од но сно па сив них 
ре че ни ца (14). Пр во у сло же ном пре ди ка ту по моћ ни гла гол не кон гру и ра у 
бро ју са рад ним гла гол ским при де вом (ни је зна ли), што је је дан ко рак до 
без лич ног пре ди ка та (ни је зна ло).

(10) То се ли кви дира, од ма први слој иде на ка мару тамо, други слој се узима, 
зем ња се тура на трасу Би, И ч’ека мо, пл’еска ви це се праву, музи ка, пе ч’ење… 
Кл.
(11) …нисмо смели да иди мо да пуни мо воду на ци вил ни бу нари, ће ни за-
трују, јел ги се од у зима зем ња Би.
(12) …па после изађу, па се исеч’у оне кон це… Би.
(13) По стило се, рибе, па суљ, није знала мај ка т`ьад [→Мај ка (су бје кат) тад 
ни је зна ла да пра ви ко ла че (обје кат)], ни се знало ко лач’и да се праве, душо, 
па прика имало се Кл.
(14) Т`ьад није знали ко лач’и да праву жене наше, мај ке, није (се) знало… Кл. 
[→Та да на ше же не, мај ке, ни су зна ле да пра ве ко ла че, ни је (се) знало]
(15) Цека е бија ре груто ван у са ни тец ка служба као ја Би.

2.1.3. Но ми на тив у ре ду ко ва ним по ред бе ним ре че ни ца ма. Но ми на тив 
се ја вља у по ред бе ним кон струк ци ја ма са реч цом као (ко, ко ко, кько, кьако), 
при че му је она део сло же ног ве зни ка као што у раз ви је ној по ред бе ној ре-
че ни ци. У сле де ћим при ме ри ма (16) су бје кат глав не и раз ви је не по ред бе не 
ре че ни це до во де се у ве зу на осно ву истог на чи на ре а ли за ци је рад ње, те се 
та ко у раз ви је ној по ред бе ној ре че ни ци са ве зни ком као што ја вља исти пре-
ди кат као у пр вој ре че ни ци. Ме ђу тим, у не ким го во ри ма ка да се у по ред бе-
ним кон струк ци ја ма ја вља лич на за ме ни ца, она мо же да бу де у аку за ти ву: 
ед на ка ко тебе де вој чи ца [→јед на де вој чи ца као ти] (јУРИшИћ2014: 383–384). 
Ми ни смо за бе ле жи ли та кве кон струк ци је, не го са мо оне у ко ји ма је осо ба 
са ко јом се по ре ди име но ва на за ме ни цом у но ми на ти ву (17). Јед на кост се 
мо же до дат но ис та ћи и лек сич ким сред стви ма (исто) (18).

У сле де ћем при ме ру (19) го вор ник из пр вог де ла ис ка за по на вља су бје-
кат (сви) и по сред ством реч це као до во ди га у ве зи са су бјек том раз ви је не 
по ред бе не ре че ни це (пра ци), док дру ги део ис ка за има уо би ча је ну струк ту ру 
(су бје кат + пре ди кат + као+ су бје кат)

Че сто го вор ник у глав ној ре че ни ци из о ста ви пре ди кат, али га дâ у ра-
ви је ној по ред бе ној (20).

До са да смо има ли при ме ре у ко ји ма су се су бје кат глав не и раз ви је не 
по ред бе не ре че ни це до во ди ли у ве зу на осно ву ре а ли за ци је рад ње из ра же не 
исто вет ним пре ди ка том. Ме ђу тим, по сто је при ме ри у ко ји ма се два су бјек та 
до во де у ве зу на осно ву њи хо вих свој ста ва: ло шег ка рак те ра (21), ло шег ква-
ли те та (22) истог из гле да и на чи на обла че ња (23), истог уз ра ста, при че му 
се у тран сфор му мо гу ја ви ти од ред бе та да и то ли ка (24).
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(16) …и кат сам се оди е лија, ја сам изаша на л’и е дину као На сре дин-оџ ’а Би. 
[→Иза шао као што је иза шао На сре диоџ а.] …ниси за му ћија ко мој ди еда Би. 
[→ ти ни си за му тио као што је мој де да замутио].
(17) оће га копа к̀ ьако ја Би. [→не ће га ко па ти као што га ја копам]
(18) једьан бија слаб ко ја исто, а јед`ьн бија пун … де бео, као он Би.[→је дан 
био слаб исто као што сам ја, а је дан био пун, де бео као што је он]. 
(19) …т`ьд смо спали сви у јед̀ ьн кревет др вени, сви као праци, сви смо спали 
… као свиње Би.[→ спа ва ли као што спа ва ју пра си ци/свиње]
(20) … ко сваки што има оби ч’ај, та ко и ми Би. [→Та ко и ми (има мо оби чај) 
као што сва ко има.]
(21) [И они (Лет ни ча ни) лоши ко Шип тари, а?] [→И они су ло ши као што су 
ло ши Шип та ри?] 
(22) …кауч тврд ко ова даска Би.[→ка уч је тврд као што је твр да ова да ска.]
(23) …Они (Лет ни ча ни) но сил’и и реп ч’и ћи, ко шуље кько ми (Ср би) дуг̀ ьач ке 
… они кько С`рби били Би. [→Они су но си ли реп чи ће и ко шу ље ду гач ке као 
што смо ми (Ср би) но си ли та кве реп чи ће и та кве ко шу ље … они су би ли као 
што су Ср би били]
(24) …ја сьм била, бога ми, ко Ната ша, то лико… Би.[→ ја сам та да (то ли ка) 
би ла као што је На та ша са да / ја сам би ла (та ква) као што је На та ша.]
(25) Цека е бија ре груто ван у са ни тец ка служба као ја Би.[→Це ка је био ре-
гру то ван у са ни тет ску слу жбу као што сам и ја био ре гру то ман у ту слу жбу.]

2.1.4. Но ми на тив у су бје кат ским до да ци ма. У функ ци ји су бје кат ског 
до дат ка мо же се на ћи: атри бут, атри бу тив, апо зи ци ја и апо зи тив. У на шем 
кор пу су за бе ле жи ли смо при ме ре с апо зи ци јом (26) и апо зи ти вом (27).

(26) Моја баба, тат ко ва мај ка, си е дела уну тра Би. Он је бија са кат у руку, 
тат ко, мој отац Би.
(27) Ете га Труба, мици ка, та овако се бри сао са руку Кл.

2.2. номИнАТИвУФУнКцИјИПРЕдИКАТИвА. Пре ди кат ски но ми на тив се ја-
вља уз ко пу лу (гла гол је сам/би ти) као лек сич ко је згро имен ског пре ди ка та 
и уз се ми ко пу ла тив не и де ком по но ва не пре ди ка те као њи хо ве се ман тич ке 
до пу не. Пре ди ка тив се сла же са су бјек том у ро ду, бро ју и па де жу, осим када 
је реч о ге не рич кој упо тре би не ког пој ма (Пе тао је пти ца). Ка ко је већ ра ни је 
ре че но он има ад скрип тив ну функ ци ју, тј. њи ме се не што при пи су је су бјек ту. 

2.2.1. Но ми на тив са ко пу лом. У окви ру ове гру пе при ме ра об ра ди ће мо 
пре ди ка тив као лек сич ко је згро пре ди ка та: (а) на по вр шин ском ни воу, (б) раз-
ви је не по ред бе не ре че ни це, (в) раз ви је не ва ри јан те ока зи о нал не ре че ни це 
ти па (Сра мо та!) и (г) раз ви је не ре че ни це уме сто пре ди кат ског ин стру мен-
та ла (де вој ком).

2.2.1.1. Но ми на тив као лек сич ко је згро пре ди ка та на по вр шин ском ни
воу. Уз ко пу лу, ко ја мо же би ти у раз ли чи тим вре ме ни ма, но ми на тив се ја вља 
као лек сич ко је згро имен ског пре ди ка та. Ве ћи на при ме ра има уо би ча јен ред 
ре чи (су бје кат + ко пу ла + пре ди ка тив) (28), ни су рет ки при ме ри да је пре-
ди ка тив ис пред ко пу ле, без об зи ра на по ло жај су бјек та, ко ји мо же би ти из-
о ста вљен (29) или у ини ци јал ној по зи ци ји (30), а мо гу се сре сти и при ме ри 
у ко ји ма из о ста је ко пу ла (31).
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(28) Он бија ко ма дант ба та љона Кл. Јед̀ ьан стриц ми бија за роб ник у Немач ’ко 
Кл. Јоле бија до ма ћин Би. Ми лан, он је Вра њанац Би.
(29) Музи чар је био Би. [→(Он) је био му зи чар.] 
(30) …а све крва враг била Кл. иди дома, то ко пање није Би.
(31) Тој бу да лак Би.[→ То је бу да ла шти на.] Где е саг овај што држи белу тех-
ни ку, тој наша њива Би. [→То је на ша њи ва.]

2.2.1.2. Но ми на тив као лек сич ко је згро пре ди ка та раз ви је не по ред бе не 
ре че ни це. Но ми на тив се ја вља у по ред бе ним кон струк ци ја ма са реч цом као 
(ко, ко ко), при че му је она део сло же ног ве зни ка као да у раз ви је ној по ред-
бе ној ре че ни ци (32).

Не ки при ме ри (33) мо гли би се ту ма чи ти на два на чи на, те би се они 
на ла зи ли на гра ни ци из ме ђу су бје кат ског и пре ди кат ског но ми на ти ва. На-
и ме, у пр вом слу ча ју мо гли би смо га ту ма чи ти [→по на ша ла сам се као што 
се по на ша ју му шкар ци (ја ша ла би во ли це)], а у дру гом, што је по син так сич кој 
струк ту ри ис прав ни је, као [→као да сам му шко/је дан од муш ких].

(32) Не ви еста с̀ ьаг у л’и му зину се вози као ми нистар Би. [→ Во зи се као да 
је ми ни стар.] …ама смо бил’и коко си естре Би. [→Би ле смо као да смо сестре] 
Млого смо жи ву вали сас њума, ко сестре Би. [→ као да смо сестре] И дошо 
јед`ьан ко Циган Кл. [→као да је Циган].
(33) …ја шала сам биво ли це, сам била ко мушке Кл.

2.2.1.3. Но ми на тив као лек сич ко је згро пре ди ка та раз ви је не ва ри јан те 
ока зи о нал не ре че ни це ти па Сра мо та!. Но ми на тив се мо же ја ви ти у функ-
ци ји ре че нич ног екви ва лен та, при че му је он ре пре зен тант лек сич ког је згра 
имен ског де ла пре ди ка та раз ви је не ре че ни це. Ока зи о нал не ре че ни це, ре че-
ни це без пре ди ка та на по вр шин ском ни воу мо гу да чи не сле де ће лек се ме: 
сра мо та (34), исти на (35), си ро ти ња (36), му ка (37). Из при ме ра ви ди мо да 
се оне ве зу ју за од ре ђе не ис ка зе, али су са мо стал ни и из дво је ни де ло ви ре-
че ни це (36 и 37), а на ро чи то (35).

(34) [А од го вара ли ти млада ел стара жена?] –Па не млада, сра му ота да узим 
младу! Би. [→То је сра мо та да…] 
(35) Немаш жену, ни ти треба ни кућа ни врага. Исти на. Би. [→То је истина]
(36) Ко ће живим, нема ника кву школу, нема ника кви за нат, пет деца, се ро-
тиња Кл. [→би ли смо (те шка) си ро ти ња.]
(37) Ов де кат сам се деа, тешка мука, два каме ња мељау брашно… Би. [→То 
је би ла те шка му ка.] 

2.2.1.4. Но ми на тив као лек сич ко је згро раз ви је не ре че ни це уме сто пре
ди кат ског ин стру мен та ла ти па де вој ком је… Пре ди кат ски иснтру мен тал 
ко ји се ја вља у стан дард ном је зи ку, у го во ру је за ме њен пре ди кат ским но-
ми на ти вом. У књи жев ним де ли ма пред ста вља стил ску од ли ку са мог пи сца. 
И пре ди кат ски ин стру мен тал и пре ди кат ски но ми на тив су лек сич ко је згро 
имен ског пре ди ка та. Тим об ли ци ма се обич но ис ка зу је у ко јем је уз ра сту, 
про фе си ји или чи ну су бје кат. Уме сто пре ди кат ског ин стру мен та ла да нас се 
ко ри сти кон струк ци ја као + но ми на тив (АнТонИћ 2005: 239–240). У на род ним 
го во ри ма мо же се сре сти пре ди кат ски ин стру мен тал (Срем: девојком роди ла 
дете), а у го во ри ма са ана ли ти змом ко ри сти се кон струк ци ја (као + но ми на-
тив). Ова кон струк ци ја обич но пред ста вља тран сформ вре мен ске ре че ни це 
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(кад, док) на ду бин ском ни воу (38). Ме ђу тим, те кон струк ци је се ко ри сте и 
у са мим вре мен ским ре че ни ца мо, те се реч ца ко мо же и из о ста ви ти (39).

Због ве зни ка што, тран сфор ма ци ја ове ре че ни це је ма ло сло же ни ја по-
што има мо су бје кат то за ко ји се ве зу је од но сна ре че ни ца и пре ди ка тив де
вој ка у имен ском де лу пре ди ка та раз ви је не вре мен ске ре че ни це. Же љом да 
се не по вра ти то што је ин фор ма тор ка про жи ве ла су ге ри ше се на те жак жи вот 
док је би ла де вој ка (40).

(38) Све ти Ђор ђи ја ми смо сла вил’и ко ди вој ка Кл. [→док сам би ла девојка] …
ал’и ко ди вој ка, муч ’но сам по расла Кл. [→док сам би ла девојка]
(39) Бол’е је било, душо, у стари век не го л’и с̀ ьаг. Кат смо бил’и ко деца ми, 
боље…[→ Кат смо ми би ли де ца, бо ље…]
(40) Све је добро, душо, било, али ко ди вој ка што сам била, не мој више да се 
по врати то Кл. [→ Све је до бро, ду шо, би ло, али то што сам про жи ве ла док 
сам би ла де вој ка, не мој ви ше да се по вра ти то.]

2.2.2. Но ми на тив са се ми ко пу ла тив ним гла го ли ма. Но ми на тив пред ста-
вља се ман тич ку до пу ну се ми ко пу ла тив них гла го ла. У на шој гра ђи су за бе-
ле же не до пу не у но ми на ти ву уз сле де ће се ми ко пу ла тив не гла го ле: на ста ти 
(41), (на)пра ви ти се; (42–43) ра ди ти (44–45) и до ћи (46), при че му се не ка да 
мо же и из о ста ви ти пре ди кат, као у при ме ру (41). За тим уз не ке се упо тре бља-
ва реч ца као (ко), као у при ме ри ма (44), а у ем фа зи се она мо же и из о ста ви-
ти (45–46). Ов де ће мо об ра ди ти и гла гол ви кам се `звати сѐ  и ви ка `звати, 
име но ва ти не што или неког̀  (47–52)9.

Уз гла гол ви ка ce (зва ти ce) но ми на тив је у функ ци ји пре ди ка тив не 
до пу не а фор ма ли зо ван је вла сти том име ни цом (и пре зи ме ном) (47). Ве ћи на 
ка зи ва ња на ших ин фор ма то ра упра во за по чи ње њи хо вим на во ђе њем име на 
и пре зи ме на, ме ста и го ди не ро ђе ња. 

Не по врат ни гла гол ви ка у зна че њу `звати или име но ва ти не ко га или 
неш то̀  та ко ђе зах те ва но ми на тив као пре ди ка тив ну до пу ну. Он се че сто 

9 Овом при ли ком же ле ли би смо да ука же мо на упо тре бу но ми на ти ва уз се ми ко пу ла-
тив не гла го ле у грч ком бу ду ћи да не ма по кла па ња у раз ли чи тим слу ча је ви ма. Упо тре ба пре-
ди ка ти ва са ко пу лом је иден тич на ста њу у срп ском (O Gi1nnhc e;nai γιατρόϛ. ‘Ја нис је ле кар’). 
Ме ђу тим, знат не раз ли ке на ста ју ка да се у грч ком уз но ми на тив у функ ци ји пре ди ка ти ва 
ја ви не ки пред лог (в. и нап. 4): (Ton v4rw ap0 μικρόϛ (но ми на тив) / ap0 mi kr0 (аку за тив). ‘По зна-
јем га од ма ле на / од де тињ ства’, Aut0 to bibl;o xrh si me”ei για οδηγόϛ / san οδηγόϛ. ‘Ова књи-
га се ко ри сти као во дич’, Pern1ei για ωραίοϛ. ‘Ми сли да је леп’) или пак он из о ста не (O Gi1nnhc 
spoud1zei γιατρόϛ. ‘Ја нис сту ди ра за док то ра’) (holton‒maCkridge2000:255–256).Дру ги 
ау тор да је при ме ре у ад но ми нал ним кон струк ци ја ма, у ко ји ма се но ми на тив са пре ло гом на 
срп ски пре во ди ге ни ти вом: από δήμαρχοϛ (4gi ne) klht7rac ‘од пред сед ни ка оп шти не до пор-
ти ра/ку ри ра / по стао је ку рир/пор тир’ и gu re”ei  q4sh για επιστάτηϛ ‘тра жи ме сто (за) над зор-
ни ка’. У пр вом при ме ру дру ги но ми на тив (klht7rac) је до пу на се ми ко пу ла тив ном гла го лу на 
ду бин ском пла ну (trijandifilidis 1995: 236).

Као и у срп ском и у грч ком се уз гла го ле onom1zo mai ‘но сим од ре ђе но име, име ну јем се, 
зо вем се’ и l4go mai ‘зо вем се’ ја вља но ми на тив са вла сти том име ни цом и пре зи ме ном (P{c 
onom1ze ste; –Bas;lhc Dhmhtri1dhc. Onom1zo mai Гιάννηϛ Аνδρέου. ‘Ка ко се зо ве те? –Ва си лис 
Ди ми три а дис. Зо вем се Ја нис Ан дреу’) или за јед нич ка име ни ца (O ariqm0c k1tw ap0 thn 
kla sma tik7 gramm7 onom1ze tai παρονομαστήϛ. ‘Број ис под раз ло мач ке цр те зо ве се име ни лац’) 
(БАБИЊоТИс 2002: 1260). Из при ме ра ви ди мо да се но ми на тив ни об ли ци у функ ци је лек сич ког 
је згра пре ди ка та не ја вља ју са од ре ђе ним чла ном, што је јед на од од ли ка пре ди ка ти ва у је зи-
ци ма са чла ном. 
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ко ри сти у упит ни ци ма за са ку пља ње лек сич ке гра ђе и при том ис пи ти вач, 
ви ди мо из на ше гра ђе, по ста вља пи та ња без упо тре бе за ме ни ца у функ ци ји 
ди рект ног објек та (48), с ен кли тич ким об ли ци ма за ме ни ца (49) и са удво је-
ним ди рект ним објек том лич них за ме ни ца (50). Па деж, род и број за ме ни це 
у функ ци ји ди рект ног објек та за ви си од пој ма чи је име же ли мо да са зна мо, 
а ко је је ис пи ти вач ре дов но ко ри стио у сво јим пи та њи ма. Ова ква пи та ња су 
су ге стив на и не да ју ре ал ну сли ку ин вен та ра и зна че ња лек се ма, али су по-
слу жи ла за син так сич ку ана ли зу. На ши при ме ри по ка зу ју да се у од го во ру 
ја вља са мо на зив тра же ног пој ма у но ми на ти ву са по но вље ним пре ди ка том 
(51) или без ње га (48–51). У од го во ру се обич но ја вља и су бје кат ски но мина-
тив. Јед ном се њи ме и ве зни ком и по твр ђу је да се не ки по јам исто име ну је 
(49), а у дру гом слу ча ју, да се не ко ри сте исте лек се ме (51).

При мер (52) је ви ше стру ко за ни мљив. Пр во, има мо глав ну и раз ви је ну 
пред бе ну ре че ни цу (ко што). За тим, у пр вој ре че ни ци има мо упо тре бљен 
удво јен об лик лич не за ме ни це (ги – њи) као гра ма тич ко сред ство ко јим се 
ука зу је на мно жи ну и ди рект ни обје кат име но ва ња. За тим уме сто се ман-
тич ког је згра пре ди ка та, ко ји се са мо стал но ја вља, као што је то слу чај у 
дру гој ре че ни ци, има мо до пун ску ре че ни цу са ис пу ште ним ве зни ком, што 
ни је нео бич но у жи вом го во ру. 

(41) Кад ду ошла ри ека је дан пут ви ел’и ка Мо рава, па по ч’ел’и жене да се кару, 
овој вика моје, овој вика моје – те пање, ви кање по ри еку Би. [→ на ста де те
па ње, викање]
(42) А не се на праим нем … кад ми даа Бог уста да го ворим Би.
(43) …се пра вија ја па ја Би.
(44) …после кат се осло бо дило, кад дошо је (ку ћи), он ра дио ко су дија у Гњила-
не Кл. …после ко ма ти ч’ар доша да раде Кл.
(45) (Дру ги ин фор ма тор ис пра вља пр вог: Ра дија ко ма ти ч’ар.) –Не, не, у Гила-
не су дија ра дија Кл.
(46) (За што су до се ље ни Лет ни ча ни?) Не го су дошли ру дари кат су отвори ли 
руд ни ци ов де, они су ру дари били тамо и дошли ов де да радив и остали ту Би. 
[→ не го су до шли као ру да ри, `доћи у свој ству рудара̀ ].
(47) Ја се викам Јели ца Мил кић Би. Ја се викам Жив ко Ма рин ко вић Кл.
(48) [А место ку де га топи те, ка ко се вика? То пила?] –То пила Би.
(49) …и ви ги вика те цре пуље? –Цре пуље и ми Би. [А ко нопље, и ви ги вика те 
ко нопље?] –Ко нопље. И ми ко нопље Би.
(50) [А ни сте ги ви ка ли њи Шоп ци, пре?] –Не, не, Цр но гу ор ци Би.
(51) Е, ми т`рске вика мо. Виг`рснице, ми т`рске Би. 
(52) Они ги вику њи (да) они су Цига њи, ко ми што вика мо с̀ рпски Цига њи 
Би. [→Они ги ви ку њи да су они Цигани]

2.3. номИнАТИвУФУнКцИјИосТАлИхПАдЕжнИхЗнАчЕЊА. Но ми на тив може 
има ти функ ци је и зна че ња не ких дру гих па де жа ко ји би се ја ви ли у стан-
дар ду или но во што кав ским го во ри ма (ге ни ти ва, аку за ти ва, ин стру мен та ла, 
ло ка ти ва): (а) уз гла го ле с ег зи стен ци јал ним зна че њем (има, jeсам), (б) у пар-
ти тив ним кон струк ци ја ма, (в) у функ ци ји оп штег па де жа, (г) уз пре зен та-
ти ве (еве, ете/те, ене) и (д) у кон струк ци ја ма ти па страх ме је.

2.3.1. Но ми на тив уз гла го ле ег зи стен ци јал ног зна че ња. У на шој гра ђи на-
по ре до се ко ри сти и гла гол има, знат но че шће, и гла гол је сам. Они се по ја вљују 
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углав ном у пре зен ту, пер фек ту и по тен ци ја лу, у афир ма тив ној и не га тив ној 
фор ми. За њих је ре зер ви са но са мо 3. л. јд. или мн. по што се оста лим ли ци-
ма, али и тре ћим из ра жа ва ју дру га зна че ња (а имам гужву ов де Би, Ни емам 
ци гаре Би, ја немам зуби да јем те кор ке; нисмо имали, биво ли це, коњи Кл; 
има још јед но па пир че он`ьај по ли цајац Би, ма шину имао Би, куд нас њиву 
имале Би, гости смо имали Кл, Би). У не ким при ме ри ма (60 и 69) ја сно се 
ви ди ка ко про ме ном ли ца гла гол гу би тран зи тив ност и до пу ну у аук за ти ву 
и ка ко се у 3. л. обез ли ча ва тра же ћи до пу ну у но ми на ти ву. Гра ђа је по ка за ла 
да су че шћи при ме ри са кон гру ент ним пре ди ка том. Упра во из ових ре че ни ца 
но ми на тив је пре не сен и у ре че ни це са без лич ним пре ди ка том. Го вор ни ци 
упо тре бом ег зи стен ци јал них гла го ла, у лич ном или без лич ном об ли ку, шаљу 
ин фор ма ци ју са го вор ни ку да ен ти тет име но ван но ми на ти вом јед ни не или 
мно жи не: ствар но по сто ји, ко ри сти се у прак тич не свр хе или је део не ке 
це ли не (мИлоРАдовИћ 2003: 38–39). У да љој ана ли зи ука за ће мо: (а) ко ји се 
гла го ли че шће ко ри сте у функ ци ји пре ди ка та (има/је сам), (б) у ко јим гла-
гол ским об ли ци ма, (в) да ли су лич ни или без лич ни, (г) у че му кон гру и ра ју 
са су бјек том, (д) да ли су у афир ма тив ној или не га тив ној фор ми, (ђ) ко ји су 
си но ни ми гла го ли ма има/је сам и (е) ко је су ни јан се зна че ња ег зи стен ци јал-
них кон струк ци ја.

У ра ду се не ће мо ба ви ти аре а лом ег зи стен ци јал них кон струк ци ја. За 
П-Т ди ја ле кат ску област, на осно ву скром них по да та ка, он је оцр тан у гру-
бим цр та ма (јУРИшИћ 2014: 378). На да мо се да ће и наш рад би ти скро ман 
до при нос овој сли ци.

2.3.1.1. Но ми на тив са пре ди ка том има. Као што смо ре кли, гла гол има 
че шће се ко ри сти у функ ци ји пре ди ка та ег зи стен ци јал них ре че ни ца не го 
гла гол је сам (5 : 1), што је и оче ки ва но с об зи ром на по ло жај ис пи ти ва ног 
го во ра. У на шем кор пу су пре ди кат се нај че шће ја вља у пер фек ту, за тим у 
пре зен ту и са мо јед ном у по тен ци ја лу, што је и оче ки ва но јер су ин фор ма-
то ри обич но го во ри ли о оно мо што је не ка да би ло. Ве ћи је број при ме ра са 
кон гру ент ним не го са не кон гру ент ним пре ди ка том (4 : 1). Гла гол ски об лик 
ути че на сте пен кон гру ен ци је. Ка да је у пре ди ка ту пер фе кат, та да се он сла же 
са но ми на ти вом у ро ду и бро ју. Та ко су при ме ри (53–55) са су бјек том у м. р. 
а при ме ри (56–59) са су бјек том у ж. р., док је у при ме ру (60) су бје кат у с. р. 
Ка да је у пи та њу пре зент, та да се су бје кат и пре ди кат сла жу са мо у бро ју 
(61–65). Без лич не кон струк ци је су за бе ле же не у при ме ри ма (66–70).

Ско ро је иден ти чан број при ме ра са пре ди ка том у афи ра ма тив ном и 
не га тив ном об ли ку, што за ви си од то га да ли је не ки ен ти тет по сто јао или 
ни је у пе ри о ду о ко јем нас ин фор ми ше ин фор ма тор, в. нпр. (57–59)

Гла гол има мо же да ал тер ни ра са гла го лом по сто ји, што ле по по ка зу је 
ин тер ак ци ја ис пи ти ва ча10 с ин фор ма то ром. Ис пи ти вач на кон пр вог пи та ња 
са пре ди ка том по сто ја ла, ка да не до би ја од ин фор ма то ра ни ка кав од го вор, 
по ста вља дру го са пре ди ка том има ла и ко нач но до би ја же ље ну ин фор маци-
ју, у ко јој је пр во без лич ни об лик, а по том кон гру ент ни пре ди кат (68), што ни је 
рет ка по ја ва у го во ру (69). Он че сто ре фор му ли ше ин фор ма то ро ве ис ка зе 

10 Ње го ва пи та ња су да та у угла стим за гра да ма.
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за ме њу ју ћи пре ди ка те са гла го лом има у оне са по сто ји (70). Та ко ђе, ис пи-
ти вач у ис тој ре че ни ци ко ри сти и пре ди кат има и пре ди кат је сам (71). 

Са да тре ба ви де ти ко ји се све гла го ли по ја вљу ју као си но ни ми пре ди-
ка ту има у тран сфор ми ма. У не ки ма од њих нај ви ше од го ва ра гла гол би ло 
(54, 55, 56, 58, 60, 66, 68, 70, 72), гла гол по сто ји (65), и је дан и дру ги (53, 57, 59, 
64, 67, 69, 71) или не ки дру ги гла гол: на ла зи се (61), ва жи (62), не па да ки ша 
(63). Да кле, у нај ве ћем бро ју при ме ра пра ви си но ни ми су има и би ло, за тим 
има и по сто ји/је сам и има и по сто ји. По је дан при мер от па да на рет ке слу-
ча је ве си но ни ми је у гра нич ним слу ча је ви ма ег зи стен ци јал но сти. На по ми-
ње мо да је сва ка кла си фи ка ци ја, у прин ци пу, услов на и да по сто је и дру ге 
мо гућ но сти у тран сфор ма ци ји ег зи стен ци јал них кон струк ци ја.

У тран сфор ми ма је остао са мо но ми на тив (55, 56, 57, 61, 62, 63, 65, 69), 
са мо ге ни тив јед ни не (54, 60), ге ни тив јед ни не и ге ни тив мно жи не (68), гени-
тив мно жи не (66), но ми на тив и ге ни тив јед ни не (64, 70, 71, 72) и но ми на тив 
и ге ни тив мно жи не (53, 58, 59, 67). При ли ком тран сфор ма ци је ре че ни ца са 
пре ди ка том има/не ма уо че но је да уз гла гол по сто ји иде но ми на тив11, а уз 
ни је би ло су бје кат ски ге ни тив. У ег зи стен ци јал ним кон струк ци ја ма је у мно-
жи ни, што за јед но са без лич ним пре ди ка том да је оп штост овим струк ту ра ма. 
У јед ном при ме ру (68) гла гол ску име ни цу уз не из ре че ни су бје кат у ге ни ти-
ву мо же мо тран сфор ми са ти у за ви сну ре че ни цу.

У јед ном при ме ру (65) уз ег зи стен ци јал ни гла гол у не ги ра ној фор ми 
ја ви ла су се два но ми на тив на об ли ка, ко ја се ја сни је уо ча ва ју из тран сфор-
ма ци је на ве де ног ис ка за.

Што се ти че се ман тич ких ни ја сни ег зи стен ци јал них кон струк ци ја, 
тре ба ре ћи да ни је увек ла ко по ву ћи оштру гра ни цу из ме ђу ути ли тар но сти 
и ег зи стен ци јал но сти. Ка да су у пи та њу не ки објек ти: млин (53), џа ми ја (57), 
шко ла (69), ту се пре пли ћу оба зна че ња. Ка да су у пи та њу не ки пред ме ти, 
људ ски про из во ди, као што су: да ска (56), шер па (59), на о ру жа ње (60), астал 
(67), та да је из ра же ни ја зна чењ ска ни јан са ути ли тар но сти, док је ег зи стен-
ци јал ност при ме ре ни ја за кон струк ци је у ко ји ма су су бјек ти но ми но ва ни: 
за јед нич ким име ни ца ма за би ћа (мла де се стре 58, не ки чо век 61), вла сти тим 
име ни ца ма (Шип та ри 55, Цр но гор ци 72) или за ме ни ца ма (ни ко 54, ни шта 64).

(53) …тад није имао млин Би. [→тад ни је по сто јао млин / тад ни је би ло млинова]
(54) [А Каб`ьаш док није бија на сељен са Шоп ци, све Шип тари били ил наши 
људи?] –Не, бре, ни имаја нико Би. [→не, ни је би ло никога]
(55) Не, за време тур ско имал’и Шип тари, имал’и, ка ко не… Би. [→…би ли су 
Шип та ри…]
(56) …ту имала је на даска Би. [→ ту је би ла јед на даска]
(57) [Значи, пре Први свец ки рат имала џа мија, туја?] – Да, да, имала џа мија 
као кућа, мало Би. [→по сто ја ла је/би ла је џамија]

11 Слич ну си ту а ци ју на ла зи мо и у грч ком је зи ку, у ко јем се у ег зи стен ци јал ним кон струк-
ци ја ма ја вља гла гол up1rxw у 3. л. пре зен та (up1rxei), им пер фек та (up7rxe) или ао ри ста (up7rve) 
и неч ла но ва на име ни ца у но ми на ти ву: up1rxei ϑεόϛ ‘по сто ји Бог’> den up1rxo un γοργόνεϛ ‘не 
по сто је гор го не – по ла ри ба, по ла де вој ка’> den up7rxe ψυχή ston dr0mo ‘ни је би ло (жи ве) ду ше 
на пу ту’> po” up1rxei περίπτερο sth ge i to ni1; ‘где се на ла зи ки оск у ком ши лу ку?’> up7rve υπουργόϛ 
t7c proh go”menhc kub4rnhshc ‘био је ми ни стар/у свој ству ми ни стра прет ход не вла де’. Ина че, 
не ка да је он зна чио по чи њем, кре ћем из по чет ка: ὑp(o) + ἄrxw (БАБИЊоТИс 2002: 1831).
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(58) [А сестре младе имале (у ам бу лан ту)?] – Не, не, нису имале, то мала абу-
лан та, мала, мала Би. [→ни су би ле (мла де се стре)/ни је би ло (мла дих се ста ра)]
(59) …тад није имала шер па (не го ко тао) Кл. [→тад ни је по сто ја ла шер па/тад  
ни је би ло шерпи]
(60) [Сте имали на о ру жање добро тад у вој ску?] – А, бре, имало на о ру жање 
само ми, ми нисмо пе шади ја, смо имали л̀ ько на о ру жање Би. [→ би ло је наору
жања]
(61) …оне (Ал бан ци) пре три если (да ви де да ли) да има још неки ч’о век ту, да 
л има, да л нема Би. [→да ли се на ла зи још не ки чо век ту]
(62) Каже, има л’и тур ска беса, каже, да пушти те унуче, каже Би.[→ва жи ли 
тур ска беса]
(63) Кад нема киша, и град не ка омокре зем њу Би. [→ка да не па да ки ша…]
(64) Ништо послат ко ни ема (од хле ба ис под цре пу ље) Би. [→ Ни шта сла ђе 
не по сто ји/ ни чег сла ђег ни је било]
(65) …нема то раз ли ка из ме ђу унуч’и ки Кл. [→Не по сто ји то да се пра ви 
раз ли ка из ме ђу унучића]
(66) Не, бре, жен ске није имало, то све вој на ра дила Би. [→жен ских ни је 
било], 
(67)…т`ьд астал није имало, совра (имало) [→тад ни је би ло аста ла /тад није 
по сто јао астал, со фра је била] Кл. 
(68) Ми игра мо, ал’и т̀ ьад није имало свађа ко ко с̀ ьаг ди еца из ми ђу себе, ника ко 
Кл. [→ни је би ло свађе/свађа / ни је би ло (то га) да се де ца сва ђа ју из ме ђу се бе 
као сад].
(69) [А по сто јала школа у твоје време?] –А? [Школа? Школа је л имала?] –Како 
није имало?! Па имала, како није Би. [→Ка ко ни је би ла / ни је по сто ја ла (шко-
ла)?! Па би ла је / по сто ја ла је (шко ла), ка ко ни је!]
(70) [А си имао зара ду, мисим, от клашње, овако?] –Како нее, како нее, имало, 
имала зара да ов де Би. [→… би ло је за ра де, би ла је зарада]
(71) И овај, ди еда, жа лија унуче јер без тога Свиле та кућа не би имало племе 
оп ште, с̀ ьаг не би имали оп ште нико од наше [Не би по сто јао нико.], мислим 
од ваше можда би имало, од Мил ки ћа фа ми лију још, али од нашу кућу, од 
нашу по роди цу не би имало нико [Не би по сто јао, да!], би остало пусто све! 
Би. [→не би по сто ја ло пле ме … не би би ло ни ко га … не би би ло никога]
(72) [А у Бу зо вик кьад биле Цр но гор ци, Шип тари није имаја нико?] Би, [→ А 
у Бу зо ви ку кад су би ли Цр но гор ци, од Шип та ра ни је био ни ко / ни је би ло 
ни ко га?]. 

2.3.1.2. Но ми на тив са пре ди ка том је сам. Као и што је оче ки ва но, на 
ју гу на ше је зич ке те ри то ри је ег зи стен ци јал не кон струк ци је су уо би ча је ни је 
са гла го лом има, те оту да не из не на ђу је ма њи број при ме ра са гла го лом је сам.12 

12 И у грч ком је зи ку и гла гол είναι ‘е’ и гла гол έχει ‘има’ јед ним од сво јих пе ри фер них 
зна че ња си но ним ни су са при мар но ег зи стен ци ја лим гла го лом υπάρχει ‘би ти, по сто ја ти, на-
ла зи ти се, жи ве ти’. При том се пр ви гла гол по кла па са гла го лом υπάρχει ‘постојати` сво јим 
че твр тим по ре ду зна че њем (од на ве де них осам), а дру ги тек два де сет и осмим од три де сет и 
јед ног: Еίναι κάποιος που δεν κατάλαβε; ‘По сто ји ли не ко / има ли не ко да ни је раз у мео?’ Еίναι 
κανείς εδώ; ‘Има ли не ког ов де?’ // Ήταν μια φορά έναν καιρό ένας πρίγκιπας. ‘Био јед ном је дан 
принц.’, Έχει θέση εκεί και για μένα; ‘Има ли ме сто та мо и за ме не?’ (БАБИЊоТИс 2002: 558, 703). 
За јед ну од цр та крит ског ди ја лек та ис так ну та је и си но ни ми ја гла го ла είναι и υπάρχει (из 
тех нич ких раз ло га при мер не на во ди мо са три ак цен та и оста лим ди ја кри тич ким зна ци ма): 
Ήλε γε πώς δέν είναι Θεός. = Έλε γε πώς δέν υπάρχει Θεός ‘ре че ка ко не по сто ји Бог’ (КондоПУлос 
2001: 32). Сви при ме ри ука зу ју на ег зи стен ци јал не кон струк ци је – пре ди кат је у 3. л. пре зен та 



84 ЖАР КО БО ШЊА КО ВИЋ

Ка да је пре ди кат у пре зен ту, он се са су бјек том сла же у бро ју (73). Ка да је у 
пер фек ту, тад се сла же и у бро ју и ро ду (74). У на шем кор пу су су за бе ле же-
на и два не кон гру ент на пре ди ка та (75, 76).

Што се ти че струк ту ре тран сфор ма, пре ди кат је у ег зи стен ци јал ном 
зна че њу си но ни ман је са на ла зи се, по сто ји и има (73). Ка да је у не ги ра ном 
пер фек ту, та да се мо же за ме ни ти гла го лом ни је по сто јао / ни је по сто ја ло, 
при че му ће у пр вом слу ча ју су бје кат би ти у но ми на ти ву (76), а у дру гом у 
ге ни ти ву јед ни не или мно жи не (75). Гла гол ска име ни ца и без лич ни пре ди-
кат мо гу се тран сфор ми са ти у ре че ни цу (74).

(73) … у њум је та вода кисе ла Би [→У њој се на ла зи / по сто ји / има та ки се ла 
вода]. 
(74) … т`ьад те пање било (у шко ли) Би. [→тад су ту кли (у шко ли)]
(75) Пешки се ишло, ав то бус није било, било је, ал’и во л’ел’и пешки да иду 
Кл. [→та да ни је би ло ау то бу са / ни је по сто јао ау то бус (за Гњи ла не)]
(76) [Кабаш није било, поље било?] – Па, било Би. [→Ка баш (тад) ни је постојао] 
–Па, [→био је / по сто јао је].

2.3.2. Но ми на тив у пар ти тив ним кон струк ци ја ма.13 Уз кван ти фи ка-
то ре раз ли чи тог ти па (број, при лог, име ни ца) у стан дар ду се ја вља пар ти-
тив ни ге ни тив. Ме ђу тим, у го во ру на ших ин фор ма то ра сре ћу се об ли ци 
ма ле мно жи не, оп шти па деж и но ми на тив. Гра ђу ће мо ана ли зи ра ти пре ма 
ти пу кван ти фи ка то ра.

2.3.2.1. Бро је ви у функ ци ји кван ти фи ка то ра. Ка да је у пи та њу овај тип 
кван ти фи ка то ра, код име ни ца му шког ро да на нул ту мор фе му ја вља ју се 
об ли ци ма ле мно жи не, тј. оста ци ста рог ду а ла, ко ји се ко ри сте и уз бро је ве 
од пет па на да ље (77). Ме ђу тим, уме сто тог об ли ка мо гу се сре сти и мно жин-
ске фор ме на -и по што се мор фо ло шки не раз ли ку је оп шти па деж у мно жи-
ни (78). Код име ни ца жен ског ро да мно жин ски об лик је на е и не тре ба га 
до во ди ти у ве зу са Гјд. (79). Што се ти че збир них име ни ца, оне се у број ним 
кон струк ци ја ма увек ја вља ју у но ми на ти ву (80), што је иден тич но ста њу у 
Гор њој Пчи њи и у Па ра ћин ском По мо ра вљу (јУРИшИћ 2014: 383; мИлоРАдо-
вИћ 2003: 44).

или им пер фек та, а су бје кат у но ми на ти ву. Раз ли ка у од но су на ста ње у срп ском је у чи ње ни ци 
да је гла гол υπάρχει по ти снуо дру га два у ег зи стен ци јал ним кон струк ци ја ма.

Слич на је си ту а ци ја и у ма ке дон ском је зи ку у ко јем гла гол по стои има два зна че ња: 1. 
‘жи вее, су ште ству ва, ег зи сти ра’ (Таа же на ни ко гаш не по сто е ла) и 2. (обич но у 3. л.) ‘има’ 
(Си гур но по сто е ше не што… ), док гла гол има са мо у без лич ној фор ми зна чи ‘е на рас по ла-
га ње, су ште ству ва’ (Има Бог. Има ло прав да). За гла гол е јед но од при мар них зна че ња (1) је 
‘по стои, го има, се наоѓа, по сто ју ва не ка де’ (Тој е уште та му.) (ТРМЈ). За ју жно сло вен ске је зи-
ке кон ста то ва но је да се у ег зи стен ци јал ним ре че ни ца ма ко ри сте пре ди ка то ри es se i ha be re 
(мРАЗЕК 1990: 34–35, пре ма ГРКовИћ-мЕјџоР 2007: 102), а на ју гу срп ске је зич ке те ри то ри је 
че шћи је овај дру ги док фре квен ци ја пр вог ра сте иду ћи пре ма се ве ру.

13 У окви ру зна че ња пар ти тив ног ге ни ти ва на ве шће мо и два при ме ра у ко ји ма се у тој 
функ ци ји по ја вљу је лич на за ме ни ца 1. л. мн. а у тран сфор му ге ни тив и без лич ни пре ди кат: 
(Ми) Смо били у кућу дваес члана Би [→ Би ло нас је у ку ћи два де сет/два де се то ро чланова] 
Ми смо дваис и три ч’лана бил’и Кл. [→ Нас је би ло два де сет и три чла на / два де сет и тро је 
чланова]. Кон струк ци ја са лич ном за ме ни цом у но ми на ти ву пред ста вља ла би јед ну од бал-
ка ни стич ких цр та бу ду ћи да се она ја вља и у ма ке дон ском (Ние трој ца бев ме до ма) и грч ком 
(Εμείϛ oi tre;c 7ma stan sto sp;ti. Нас је тро ји ца би ло код ку ће.).
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(77) И копам пет дана горе у Бари цу Би, пет нес дана Би, два по ли цај ца дошли 
у подрум Би, јед но триес мет ка сам ги по тро шија Би, Смо били у кућу дваес 
члана Би, дваис и пи ет ч’о века смо били уов ди ка Кл.
(78) имала сам три ч’и ч’еви и отац Кл, ис пот сто гости није мање било Кл.
(79) из ло ми гу ногу у шуму пре ч’етри-пет годи не Би, па ишо сам ед но ћетри 
годи не Би, ја го љем сам бија ч’е трнес годи не Би,
(80) ч’е тири браћа били Кл, пет нес деца смо били Кл, збере мо се пет наес 
деца за Бо жић Кл.

2.3.2.2. При ло зи у функ ци ји кван ти фи ка то ра. С об зи ром на ре че нич ну 
пер спек ти ву, го вор ник не ка да у пр ви план ис ти че име ни цу (81–83), не ка да 
сам кван ти фи ка тор (84–86), а по не кад у ис тој ре че ни ци ме ња њи хо ве по зи-
ци је и зна чај у то ку ре фор му ла ци је прет ход ног ис ка за (87). У свим при ме-
ри ма не мо гу ће је од ре ди ти да ли је у функ ци ји па р ти тив ног ге ни ти ва оп шти 
па деж или но ми на тив. Да се у тој функ ци ји мо же ја ви ти и но ми на тив, по-
ка зу је при мер (84) у ко јем је упо тре бље на име ни ца ж. р., ко ја у јед ни ни 
раз ли ку је но ми нат ив од оп штег па де жа.

(81) …дар има пуно …Кл.
(82) …рад ни ци доста… Кл.
(83) …гу ости млого смо имал’и… Би.
(84) …много вој ска била ту… Би. 
(85) …млого смо дал’и л’ео ви … Би.
(86) …да купим ни ешто (`мало̀ ) па пири …Кл.
(87) да ли смо па ре мло го … тад смо дал’и млого паре Би.

2.3.2.3. Име ни це у функ ци ји кван ти фи ка то ра. У ову гру пу при ме ра 
свр ста ли смо оне ко ји има ју са мо име ни цу као кван ти фи ка тор и оне ко ји уз 
то има ју и број као кван ти фи ка тор. У пр вом слу ча ју, по себ но код име ни ца 
жен ског ро да у јед ни ни, ви ди се да се у тој по зи ци ји уме сто пар ти тив ног гени-
ти ва ја вља ју оп шти па деж (88) и но ми на тив (89). У тој функ ци ји но ми на тив 
је за бе ле жен у ма њем бро ју при ме ра и у го во ру Па ра ћин ског По мо ра вља 
(мИлоРАдовИћ 2003: 43–44), а и у го во ру Гор ње Пчи ње (јУРИшИћ2014: 383). 
Код име ни ца у мно жи ни не мо же се утвр ди ти да ли је у пи та њу но ми на тив 
или оп шти па деж по што се они мор фо ло шки не раз ли ку ју у мно жи ни (90). 

Ка да је у пи та њу дру ги мо дел, уо ча ва мо код име ни ца му шког ро да на 
нул ту мор фе му упо тре бу па у ка ла у пр вој име ни ци, док дру га оста је у но ми-
на ти ву или аку за ти ву. Ко ји је па деж у тој функ ци ји не мо же се утвр ди ти ни 
у јед ни ни, на ро чи то код име ни ца м. р. са обе леж јем ани мат ност(-) по што су 
код њих мор фо ло шки из јед на че ни ти па де жи (91). Исти је про блем и за име-
ни це сва три ро да у мно жи ни по што не по сто ји по се бан об лик за обе ле жава-
ње оп штег па де жа код име ни ца м. р., а име ни це ж. и с. р. и она ко у мно жи ни 
има ју син кре ти зо ва не об ли ке НАВ (92 и 93). Да кле, у мно жи ни је у упо тре-
би са мо по је дан об лик за све ро до ве (коњи, сливе, села). Ка да је у пи та њу 
име ни ца жен ског ро да, мор фо ло шки об лик па де жа у јед ни ни се ла ко од ре-
ђу је по што оп шти па деж има на ста вак -у, а но ми на тив -а. Та ко, ви ди мо да 
се дру га име ни ца че шће ја вља у об ли ку оп штег па де жа (94) и (95), а да има 
при ме ра и са но ми на ти вом (96). Ка да има мо ана ли тич ку де кли на ци ју, оп шти 
па деж је при мар но сред ство ко јим се мо же из ра зи ти пар ти тив ност. Ме ђу тим, 
не тре ба смет ну ти с ума ни при мар ни ју рек ци ју гла го ла ко ја зах те ва ди рект ни 
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обје кат (до не ти сла му), при че му је кван ти фи ка ци ја у дру гом пла ну (до не ти 
ки пу сла му) (88). Ја ка аку за тив ска рек ци ја се осе ћа и у ре че ни ци (93) по што 
ви ди мо да је ин фор ма тор ка кре ну ла у аку за ти ву да на бра ја шта су има ли и 
до да ла спо ред ну ин фор ма ци ју да је би ло осам де сет ко ма да ова ца [→ има ли 
смо ов це (осам де сет ко ма да), би во ли це, кра ве ни смо имали]. У ре че ни ци (95) 
дру га име ни ца се мо гла на ћи у аку за ти ву, а не у но ми на ти ву, и угле да њем 
на пр ви део об је кат ске син таг ме (да ти јед ну ча шу во ду)

(88) …и та ко оне до нел’и кипу сламу Би. 
(89) А свекьр кад дође, он на сто л’ицу ји еде – флаша лад на вода и то што има, 
он на сто л’ицу ји еде свекар Кл.
(90) …имаја л’ире ћуп, затр пан Би.
(91) …ни имало, само три ку бика камен Би.
(92) …триста ка зана сливе Би. 
(93) …имали смо осма десет ко мата ов це, биво л’и це, краве нисмо имали Кл
(94) Дали су ми јино триес аре/ари зем њу Би.
(95) …дај ми, Зора не, јед ну чашу воду, на онога док то ра,… те ми доне се јед ну 
чашу воду Би.
(96) …пет тип сије пита не ни изађе Кл. 

2.3.3. Но ми на тив у функ ци ји оп штег па де жа. У на шем кор пу су су за-
бе ле же ни при ме ри у ко ји ма се но ми на тив на шао у функ ци ји ди рект ног 
објек та и тем по рал ног аку за ти ва. 

2.3.3.1. Но ми на тив у функ ци ји ди рект ног објек та. Код име ни ца му шког 
ро да на нул ту мор фе му је ди но рек ци ја гла го ла су ге ри ше ко ји је па деж у пи-
та њу по што су но ми на тив и аку за тив код име ни ца са се ман тич ким обе леж јем 
ани мат ност(-) из јед на че ни. Раз ли ка се ја сно уо ча ва код име ни ца са се ман-
тич ким обе леж јем ани мат ност(+). За бе ле жи ли смо при ме ре у ко ји ма се но-
ми на тив на шао у по зи ци ји ди рект ног објек та, али и ре че ни цу у ко јој се 
на по ре до у ис тој функ ци ји упо тре бља ва ју и но ми на тив и аку за тив (98). Од 
ве ли ког бро ја при ме ра у ко ји ма се ја вља оп шти па деж у функ ци ји ди рект ног 
објек та име ни ца жен ског ро да на -а, са мо је је дан за бе ле жен у ко јем се у тој 
по зи ци ји на шао но ми на тив (99). У мно жи ни име ни ца му шког ро да по сто ји 
са мо об лик на -и, те се та ко не раз ли ку је аку за тив од но ми на ти ва (100).

(97) Све ти Ђор ђи ја ми смо сла вил’и ко ди вој ка Кл. Ај, ће слушам отац, па 
ко да је рек не, ту је по старо Кл.
(98) А кој ти вол’и брат, брате! Да је добро и враг би имаа брата Би.
(99) …па поска тури мо ку ч’ина… Би.
(100) …и ја са берем од бор ни ци… Би, …пра вил’и су саме рабо ши… Би, …ја 
немам зуби да јем те кор ке, немам ма га решки зуби Би. …на праи мо ваљ ци… 
Би. …пан ци но сио на ноге… Кл. …и кат сам же нила сино ви… Кл. …гости 
смо имали… Кл. Т`ьад није знали ко лач’и да праву жене наше, мај ке, није 
знало Кл. Ћили ми нисмо да ро вал’и, нисмо имали тад Кл. …ис ка рал’и сви от 
кућу… Кл. 

2.3.3.2. Но ми на тив у функ ци ји тем по рал ног аку за ти ва. Са мо је је дан 
при мер за бе ле жен у функ ци ји тем по рал ног аку за ти ва, при че му је ин фор-
ма тор у ис тој ре че ни ци упо тре био и но ми на тив и оп шти па деж. Да кле, ов де 
но ми на тив не ал тер ни ра са тем по рал ним ге ни ти вом, ко ји се сре ће са мо у 
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не ким уста ље ним фра за ма из ад ми ни стра тив ног је зи ка. Уме сто ње га ко ри-
сти се оп шти па деж са де тер ми на то ром или са пред ло зи ма.

(101) Мора свака су бота да идем у Гила не оба везно, или имам нешто робу да 
носим или немам, ја мора да идим да скупљам тамо … сваку су боту ре дов но Би.

2.3.4. Но ми на тив уз пре зен та ти ве еве/ете/ене. Пре зен та ти ви су по ка-
зно-им пе ра тив не реч це и део су ре че ни ца или де ла ре че ни це у ко јем на 
по вр шин ском ни воу не ма пре ди ка та. Ме ђу тим, на ду бин ском се ја сно ви ди 
им пе ра тив на функ ци ја реч це у зна че њу `види, гледај ,̀ те оту да и ен кли тич-
ки об лик лич не за ме ни це у аку за ти ву, а по том сле ди гра ма тич ки су бје кат у 
ре че ни ци са имен ским пре ди ка том (102). У при ме ру (103) при зен та тив с 
ен кли ти ком ни је на пр вом ме сту у ре че ни ци, већ је ин кор по ри ран иза су бјек-
та на ко ји се од но се два гла гол ска пре ди ка та. У ре че ни ци мо же би ти из о-
ста вљен и фор ма ли за тор ди рект ног објек та, те се гра ма тич ки су бје кат ја вља 
уз имен ски пре ди кат на ду бин ском ни воу (104). Три ре да пре зен та ти ва ука-
зу ју на по ло жај осо бе или пред ме та на ко ји се упу ћу је. Кон струк ци је под 
(102) су бал ка ни зми и ни су у ду ху на шег је зи ка по што у ње му у том слу ча-
ју тре ба да се упо тре би ге ни тив (ПИПЕР 2005: 308–309)14.

(102) Ево га Бо жић у ово, а њега смо га ста вили Кл. [→Ви ди га, Бо жић је у 
овом…] Ете га Труба, мици ка, та овако се бри сао са руку Кл. [→Ви ди га, Тру ба 
је био (та да) ма ле цак…]
(103) он, ене га … није теја ниг де да се оцели, отиде у Хан! Би. [→он, гле дај 
га, ни је хтео ниг де да се од се ли, (а сад) оде у Хан!]
(104) Ене и Труба тамо Кл.[→Ено и Тру ба је та мо =та мо има кућу]

2.3.5. Но ми на тив у кон струк ци ја ма ти па страх ме је. У стан дар ду ова 
се кон струк ци ја ја вља с ен кли ти ком у аку за ти ву, а у су сед ним го во ри ма се 
сре ће са мо ен кли тич ки об лик у аку за ти ву (стра га), ен кли тич ки и на гла шен 
об лик лич не за ме ни це у аку за ти ву у функ ци ји удво је ног ди рект ног објек та 
(мене ме стра). Спе ци фич ност го во ра Гор ње Пчи ње је у чи ње ни ци да се уме сто 

14 Та ко се у ма ке дон ском ја вља иден тич на кон струк ци ја (Еве го ав то бу сот), са ен кли-
ти ком у аку за ти ву и име ни цом у јед ном об ли ку (но ми на ти ву) по што се син те тич ка де кли на-
ци ја код име ни ца ско ро са свим из гу би ла, осим у по је ди ним слу ча је ви ма. 

У но во грч ком пре зен та тив να ја вља се у раз ли чи тим ком би на ци ја ма, а ми ће мо спо ме-
ну ти са мо не ке од њих, ко је су на не ки на чин у ве зи са ста њем у ис пи ти ва ним го во ри ма. Он 
се сре ће: (а) с ен кли тич ким об ли ком лич не за ме ни це у аку за ти ву (Να την! Ево је! Να το! Ево га! 
(с. р.), (б) са но ми на ти вом јед ни не у м. р. (Να τος! Ево га!) и ном на ти вом (аку за ти вом) мно жи-
не у ж. р. (Nα σου τες! Ево ти их!) (trijadafilidis1995:166),(в) са чла но ва ном име ни цом у 
но ми на ти ву (Να η Λίζα!), (г) са чла но ва ном име ни цом и ен кли тич ким об ли ком лич не (по ка зне) 
за ме ни це (Να τος ο Γιώργος (4rxe tai)! [→Ево Јор гос (до ла зи)!]), (д) с ен кли ти ком у аку за ти ву, 
ве зни ком и и за ме ни цом у но ми на ти ву (Να με και εγώ! Ево ме и ме не!). У овим кон струк ци-
ја ма пре зен та тив να је си но ни ми чан са: ιδού ‘гле, ви ди, ево’, δες εδώ ‘гле дај ов де’, κοίταξε 
‘гле дај’, αυτού ‘ту, на овом ме сту, та да’, εκεί ‘та мо’, πάρε ‘узми’, λάβε ‘узми’ и ορίστε ‘из во ли-
те’ (БАБИЊоТИс2002). Да кле, мо же мо за кљу чи ти да је се ман ти ка пре зен та ти ва να, на осно ву 
ње го вих си но ни ма, слич на оној у срп ском, да је иден тич на ди стри бу ци ја ен кли ти ка у ве ћи ни 
слу ча је ва (а), осим ка да је у пи та њу Нјд. м. р. ка да се ја вља ен кли тич ки об лик (τος) лич не за-
ме ни це αυτός ‘он’ и Нмн. ж. р. ка да се ја вља кра ћи об лик (τες) од лич не за ме ни це αυτές ‘оне’ (б), 
да се код нас исто ја вља но ми на тив, али уз ен кли ти ку у аку за ти ву, као ка да би смо у грч ком 
има ли кон та ми на ци ју об ли ка под (а) и (в). Грч кој кон струк ци ји под (д) од го ва ра срп ска са 
на гла ше ним об ли ком лич не за ме ни це у ге ни ти ву, али и у не ком сми слу онај при мер под (д), 
у ко јем се исто ко ри сти ве зник и (104).
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на гла ше ног об ли ка у аку за ти ву, ја вља лич на за ме ни ца у но ми на ти ву (А ја ме 
стра) (јУРИшИћ 2014: 386). У на шој гра ђи су за бе ле же не све кон струк ци је, али 
са мо са по јед ним при ме ром: са ен кли ти ком у аку за ти ву (105), с удво је ним 
об ли ци ма за ме ни це у аку за ти ву (106) и са лич ном за ме ни цом у но ми на ти ву, 
уме сто у аку за ти ву, и ен кли ти ком у аку за ти ву (107), ако се овај при мер може 
та ко об ја сни ти по што струк ту ра ре че ни це ни је баш ја сна.

(105) …што ти,15 сра тат ка твоје га? Би.
(106) …што те брига тебе ја ку де ће да иду? Би.
(107) …на ри еди мо се, па рип ни мо, ја по годи ме еве ч’ело у плем њу Кл. [→мене 
по го ди ме (у) че ло у плевари]
2.4. номИнАТИвУПАРцЕлАТИмА. Пар це ла ци ја је по сту пак оса мо ста љи-

ва ња по је ди них де ло ва ре че ни це ко ји су ипак у те сној функ ци о нал но се ман-
тич кој ве зи с оста лим ре че нич ним чла но ви ма. Сиг на ли за њи хо во из два ја-
ње у го во ру су екс пре сив не па у зе, а у тек сту ра зни ин тер пунк циј ски зна ци. 
Пар це ла ти се обич но по ја вљу ју у ни зу, а у од но су на ма тич ну ре че нич ну 
струк ту ру обич но сто је иза ње, али мо гу би ти и пре по но ва ни. Нај че шће се 
из два ја ју лек се ме, обич но име ни це и при де ви, син таг ме и ре ђе ре че ни це 
(РУжИћ 2005: 564–569). Ова по ја ва је об ја шње на на кор пу су стан дард ног је зи-
ка, а ми ће мо ви де ти ка ко се она ре а ли зу је у жи вом ка зи ва њу ин фор ма то ра, 
што по је ди ни пи сци пар це ла ци јом же ле да по стиг ну. У на шем кор пу су из дво-
је ни су пар це ла ти: (а) са по но вље ним лек се ма ма, (б) са су бјек том, (в) са пре-
ди ка ти вом и (г) са при ло шком од ред бом.

2.4.1. Пар це лат са по но вље ним лек се ма ма. По на вља њем истих лек се ма 
у ни зу на гла ша ва се њи хо во зна че ње (108). Те шко је у тим си ту а ци ја ма од-
ре ди ти ко ју функ ци ју има ју у од но су на ма тич ну ре че нич ну струк ту ру. У 
на ве де ном при ме ру, на кон ње го ве тран сфор ма ци је, мо же мо ре ћи да је реч о 
пар це ли са ном су бјек ту или о од ред ба ма уз пре ди ка те уве де не у тран сформ.

(108) Ја не веру јем, али ице паше ми главу – ма ђије, ма ђије, ма ђије Би. [→(стал но) 
се пра ве ма ђи је или (стал но) се при ча о мађијама]
2.4.2. Пар це лат у функ ци ји су бјек та. У гра ђи су се на шла три при ме ра. 

У два је су бје кат фор ма ли зо ван име ни ца ма, што је обич ни је и че шће не го 
да се он озна чи за ме ни цом у пар це ла ту. У при ме ру (109) он је одво јен за пе-
та ма, а у (110) тач ком. Из тран сфор ма се ви ди да су они су бјек ти у ре че ни ци 
раз ви је ној из пар це ла та. У јед ном при ме ру (111) атри бу том у имен ској син-
таг ми су бјек ти се до во де у ан то ним ни од нос бу ду ћи да се од но се на два 
на чи на жи во та не кад и сад.

(109) Те, дође музи ка, гости код оца ми, гости уо вамо, нарот, посе отиди мо 
у цркву да се ви ен ча мо Кл. [→на род се окупио]
(110) Смо били мно зина три совре. Мужи, жене и деца, три совре… Би. [→Му-
шкар ци, же не и де ца чи не мно што ко јем тре ба ју три со фре ка да једу]
(111) И та ко. Ра дило се под ста ро времач ко, друк ше е било, а саг нова мода. Нова 
мо да, ни шта ви ше Би. [→Но ва мо да је сад на сту пи ла, ни шта ви ше (ни је исто) 
/ ни шта ви ше не мам да кажем]

15 Са мо да на по ме не мо да овај об лик ни је у да ти ву, већ да је то аку аз тив те у ко јем се 
де си ла за ме не сред њег во ка ла /е/ ви со ким /и/, што је че сто у том го во ру.



2.4.3. Пар це лат у функ ци ји пре ди ка ти ва. Пар це ли са ни пре ди ка тив је 
у ра ви је ној ре че ни ци лек сич ко је згро пре ди ка та ко јим се из но се ре ле вант не 
ка рак те ри сти ке су бјек та. Та ко се у при ме ру (112) пар це ли са ним пре ди ка ти-
вом на во де еле мен ти ко ји су ре ле вант ни с ин фор ма тив но-ко му ни ка тив ног 
ста но ви шта за јед ну свад бу, а у при ме ру (113) глав на обе леж је јед не кр штев ке 
(кр ште ња де те та). У (114) се пре ди ка ти вом пре ци зи ра ве ли чи на по ро ди це за 
ко ју тре ба обез бе ди ти ме ше ни хлеб. Из дво је ном син таг мом, ка ка ва ле по та, 
опи су је се из глед су бјек та, што се ви ди из тран сфор ма у ко ме се ја вио имен-
ски пре ди кат с при де вом ле па у ње го вом лек сич ком је згру и при ло гом ка ко 
на по чет ку раз ви је не ре че ни це (115).

(112) [Свадба, како се прави?] –Па свад ба се прави … гоч, ћубе, сви рење, бука, 
кли мет Би. [→Ту је гоч, ћубе, сви рење, бука, климет]
(113) И ч’ека мо, пл’еска ви це се праву, музи ка, пе ч’ење, гости, ис пот сто гости 
није мање било, пе вач’и Кл. [→Ту је/су му зи ка, пе че ње, го сти, певачи]
(114) А треба да ис печ’е л’еп … пет на ес л’и еба, ко за свад бу. Да ис печ’е л’еб. 
Ка ла ба лак. Два ес чла на. Оса наес. И та ко мука било Би. [→ Нас је ка ла ба лук 
`мношт во, нас је два де сет чла но ва, нас је осамнаес]
(115) Што има Миле тет ку! … за Ал бан ца се удала, каква ле пота, бре, ко гу 
име ше, бре? Би. [→ка ко је (она) би ла ле па, ка ко јој бе ше име (зва ше)?]

2.4.4. Пар це лат у функ ци ји објек та. У при ме ру (116) ви ди мо да пар це лат 
у раз ви је ној ре че ни ци има функ ци ју кван ти фи ка тив ног аку за ти ва. У сло-
бод ном аку за ти ву на ла зи се име ни ца ка ла ба лук `мношт во̀  ко ја је лек сич ки 
пар ти ку ла ри за тор збир не име ни це де ца, ко ја се у функ ци ји пар ти тив ног 
ге ни ти ва обич но ја вља у но ми на ти ву. Це ла кон струк ци ја је у функ ци ји кван-
ти фи ка то ра пре ди ка та (има) у раз ви је ној ре че ни ци (АнТонИћ 2005: 227–228).

(116) Он је … мој муж са кат, ка лабьл̀  ьк деца, не мож да ги из ране Би. [→има(мо) 
ка ла ба лук `мношт во̀  деце]

2.4.5. Пар це лат у функ ци ји при ло шких од ре би. У при ме ру (117) но мина-
тив у пар це ла ту у раз ви је ној ре че ни ци има функ ци ју спа ци јал ног ло ка ти ва, 
ко јим се пре ци зи ра род вој ске у ко јем је су бје кат слу жио вој ни рок, као и у 
ко јој је слу жби ра дио док је био у вој сци.

(117) [А кол ко годи не си слу жио вој ску?] –Две го ди не. Пе ша ди ја. Са ни тец ка 
слу жба Би. [→Слу жио сам две го ди не, у пе ша ди ји, у са ни тет ској служби]

3. ЗАКљУчнАРАЗмАТРАЊА 
3.1. Ка да је у пи та њу упо тре ба но ми на ти ва у функ ци ји су бјек та, мо же мо 

кон ста то ва ти не ко ли ко ва жних чи ње ни ца. 
На по чет ку бај ки или на род них при ча су бје кат је увек пост по но ван, као 

и у не ким ем фа тич ким слу ча је ви ма. На ду бин ском пла ну он је ле ви пре ди-
кат ски ак тант. Ме ђу тим, у жи вом ка зи ва њу он има сло бод ну по зи ци ју у 
од но су на пре ди кат (2.1.1).

На се ман тич ком пла ну но ми на тив је нај че шће агенс, ко ји се фор ма ли-
зу је раз ли чи тим сред стви ма. У пр ве две сту ди је не на во де се при ме ри за 
но ми на тив у функ ци ји су бјек та, што ни је оправ да но, на ро чи то ка да се у ана-
ли зу уво ди ан тро по цен трич ни при ступ па де жи ма. У сту ди ји ко ле ги ни це 
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Ју ри шић на ве де не су раз ли чи те лек сич ке ре а ли за ци је за су бје кат (јУРИшИћ 
2014: 378). Нај ви ше је име ни ца ко ји ма се име ну ју би ћа, али и пред ме ти. Нор-
мал но, у по зи ци ји су бјек та се ја вља ју и за ме ни це. Леп при мер при ме не ан тро-
по цен трич не ана ли зе упо тре бе но ми на ти ва на ла зи мо у сту ди ји Врат нич ко
по ло шки те го во ри (лАБРосКА и др. 2012: 97–102). И ми ће мо по том мо де лу, 
на де лу на шег кор пу са, при ка за ти шта све мо же да се ја ви у по зи ци ји пр вог 
ак тан та. Вр ши лац рад ње на пр вом ме сту је чо век име но ван за јед нич ким (…онај 
во де ни ч’ар гу ис це пао Би. После тат ко по расо… Би. …ста ро ври емач ка 
ди вој ка ће за плаче от су боту. Кл), вла сти тим (И Рада зна Би. Нем ци кат су 
дошли Би), збир ним (браћа нису тели да ми дају Би) или број ним име ни ца-
ма (А овија тро ица из бега ли Кл), име нич ким за ме ни ца ма ( ја пл’ивам Кл. 
Он је из га зио гу сламу Би. Они за Ве л’иг дан ће дођу Кл, Куј ће то да плати 
Кл, …нико ни ми ка зао Кл, сваки своју славу има мо Би). У функ ци ји пр вог 
ак тан та мо гу би ти и ко лек ти ви ко је са чи ња ва ју љу ди (С`рбија пре пала Кл. 
Бугар ска још је била ов де Би. Вој ска та ли јан ска сресто гу нашла Кл. …и 
вој ни суд му за вр шија за датак Би. Задру га била Кл. свака кућа своју славу 
има мо Би). Оста ла жи ва би ћа мо гу би ти вр ши о ци рад ње (А биво ли це пл’и ву 
Кл. Ку о кошка се ис пип ка Би). Не ке при род не по ја ве мо гу да се име ну ју као 
аген си (и после вода врућа иде тамо у ко рито Би. Киша пада Би). Не ка да се 
алат ке и ору ђа мо гу име но ва ти као аген си (Точак се из ло мио тамо на Би) иако 
зна мо да не ки ма ру ку је чо век (…пушка пуче Би.). У ре че ни ца ма са ме ди јал-
ним пре ди ка том у функ ци ји гра ма тич ког су бјек та на ла зи мо име ни це са обе-
леж јем ани мат ност (-), а агенс је чо век (Жито се про даје сас рабош Би. …рабош 
се праве од дрво Би). Су бје кат мо же би ти и но си лац не ког свој ства (Наш жи вот 
муч’ан је бија т̀ ьад Кл. Ово ври еме је лошо Кл).

У па сив ним ре че ни ца ма (2.1.2) он је па ци јенс или тр пи лац рад ње. У та-
квим ре че ни ца ма агенс се обич но не име ну је (Жито се про даје сас рабош Би. 
Цека е бија ре груто ван у са ни тец ка служба као ја Би).

Но ми на тив у ре ду ко ва ним по ред бе ним реч ни ца ма (2.1.3) на се ман тич-
ком пла ну је агенс (…ниси за му ћија ко мој ди еда Би. [→ ти ни си за му тио као 
што је мој де да замутио]) или но си лац не ког свој ства (…кауч тврд ко ова 
даска Би.[→ка уч је тврд као што је твр да ова даска]).

Ма ло је при ме ра упо тре бе но ми на ти ва у су бје кат ским до да ци ма (2.1.4)
3.2. Но ми на тив се че сто ко ри сти и као пре ди ка тив уз ко пу лу (2.2.1.) или 

се ми ко пу ла тив не гла го ле (2.2.2). Ка да је упи та њу ве за са ко пу лом, пре ди-
ка тив мо же има ти сло бод ну ди стри бу ци ју. Пре ди ка тив се мо же ја ви ти на 
по вр шин ском ни воу ре че ни це (Јоле бија до ма ћин Би) или на ду бин ском при-
ли ком раз ви ја ња кон струк ци је као + но ми на тив (И дошо јед̀ ьан ко Циган 
Кл. [→као да је Циган]).

Но ми на тив се мо же ја ви ти у функ ци ји ре че нич ног екви ва лен та (2.2.1.3), 
при че му је он ре пре зен тант лек сич ког је згра имен ског де ла пре ди ка та раз-
ви је не ре че ни це. Он мо же да се ве же за од ре ђе не ис ка зе, али и да бу де са мо-
ста лан и из дво јен део ре че ни це ([А од го вара ли ти млада ел стара жена?] –Па 
не млада, сра му ота да узим младу! Би. [→То је сра мо та да…]). 

Но ми на тив се ја вља као пре ди ка тив и у раз ви је ној вре мен ској ре че ни ци 
(2.2.1.4) ко ја је тран сформ кон струк ци је као + име ни ца, што би од го ва ра ло 
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пре ди кат ском ин стру мен та лу (Све ти Ђор ђи ја ми смо сла вил’и ко ди вој ка Кл. 
[→док сам би ла девојка]).

Раз ли чит је ин вен тар се ми ко пу ла тив них гла го ла уз ко је се, у функ ци ји 
до пу не, по ја вљу је но ми на тив (он ра дио ко су дија у Гњила не Кл. Е, ми т`рске 
вика мо. Виг`рснице, ми т`рске Би).

3.3. У од но су на стан дард, но ми на тив мо же за у зе ти по зи ци ју оста лих 
па де жа (ге ни ти ва, аку за ти ва, ин стру мен та ла и ло ка ти ва), а у од но су на на ве-
де ни го вор, ме сто оп штег па де жа. У ег зи стен ци јал ним кон струк ци ја ма (2.3.1) 
се по ја вљу је уме сто су бје кат ског ге ни ти ва, ко ји је оби ча ан у тран сфор ми ма 
са не ги ра ним без лич ним пре ди ка том ни је би ло (…тад није имала шер па 
(не го ко тао) Кл. [→тад ни је по сто ја ла шер па/тад  ни је би ло шерпи]). 

За ви сно од ти па кван ти фи ка то ра (2.3.2), ро да, бро ја и мо гућ но сти кван-
ти фи ка ци је пој мо ва из ра же них име ни цом, у го во ру су за бе ле же ни при ме ри 
са па у ка лом код име ни ца м. р. иза бро је ва од два па на ви ше (пет нес дана 
Би). Иза кон струк ци ја овог ти па сре ће се и оп шти па деж (Дали су ми јино 
триес аре/ари зем њу Би) и но ми на тив (…ни имало, само три ку бика камен 
Би). Исто је та ко ка да је у пи та њу име ни ца као кван ти фи ка тор (…и та ко оне 
до нел’и кипу сламу Би / флаша лад на вода Кл). Из при ло га као кван ти фи ка-
то ра углав ном се ја вља ју об ли ци но ми на ти ва (… много вој ска била ту… Би). 
Тре ба ис та ћи да је не ка да рек ци ја гла го ла ко ји зах те ва ди рект ни обје кат 
при мар ни ја над пар ти тив но шћу (…имали смо осма десет ко мата ов це, биво-
л’и це, краве нисмо имали Кл).

Но ми на тив се фа кул та тив но ја вља у функ ци ји оп штег па де жа у овом 
го во ру (2.3.3) или ди рект ног објек та (А кој ти вол’и брат, брате! Да је добро 
и враг би имаа брата Би) и тем по рал ног аку за ти ва (Мора свака су бота да 
идем у Гила не оба везно, … ја мора да идим да скупљам тамо … сваку су боту 
ре дов но Би) у стан дар ду.

Но ми на тив се ја вља уз пре зен та ти ве (2.3.4) уме сто ге ни ти ва у стан дар-
ду, а у го во ру је за бле же на и бал ка ни стич ка кон струк ци ја (Ево га Бо жић у 
ово, а њега смо га ста вили Кл. [→Ви ди га, Бо жић је у овом…]). Да кле, ен кли-
тич ки об лик има функ ци ју ди рект ног објек та, а име ни ца у но ми на ти ву је 
су бје кат у дру гом де лу ис ка за у ко јем је пре ди кат ис ка зан на по вр шин ском 
ни воу ре че ни це или се ре кон стру и ше на ду бин ском.

Сле де ћи при мер, ако смо га до бро схва ти ли, (…на ри еди мо се, па рип-
ни мо, ја по годи ме еве ч’ело у плем њу Кл. [→ме не по го ди ме (у) че ло у пле-
вари]), мо гао би да ли чи на кон струк ци је ти па (А ја ме стра) за бе ле же не у 
Гор њој Пчи њи (јУРИшИћ 2014: 386).

3.4. Но ми на тив се ја вља и у пар це ла ти ма (2.4), оса мо ста ље ним де ло ви-
ма ре че ни це, ко ји су у ве зи с оста лим ње ним чла но ви ма. Њих ка рак те ри ше 
по на вља ње лек се ма у ни зу (Ја не веру јем, али ице паше ми главу – ма ђије, 
ма ђије, ма ђије Би. [→(стал но) се пра ве ма ђи је или (стал но) се при ча о ма ђи-
јама]). Ина че, у ре че ни ци има ју функ ци ју: су бјек та (Те, дође музи ка, гости 
код оца ми, гости уо вамо, нарот, посе отиди мо у цркву да се ви ен ча мо Кл. 
[→на род се окупио]), пре ди ка ти ва ([Свадба, како се прави?] –Па свад ба се 
прави … гоч, ћубе, сви рење, бука, кли мет Би. [→Ту је гоч, ћубе, сви рење, 
бука, климет]), ди рект ног објек та (Он је … мој муж са кат, ка лабьл̀  ьк деца, 
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не мож да ги из ране Би. [→има(мо) ка ла ба лук `мношт во̀  деце]) или не ке при-
ло шке од ред бе ([А кол ко годи не си слу жио вој ску?] –Две го ди не. Пе ша ди ја. 
Са ни тец ка слу жба Би. [→Слу жио сам две го ди не, у пе ша ди ји, у са ни тет-
ској служби]).

3.5. Да би се упо тре био но ми на тив у ре че ни ци у функ ци ји су бјек та, а на 
се ман тич ком пла ну, аген са, мо ра се ус по ста ви ти од нос са пре ди ка том. Та ко 
су бје кат од ре ђу је ли це, број и род пре ди ка ту, а пре ди кат на ла же осо би не 
ко је мо ра ис пу ни ти пр ви ак тант, а то су да ни је бло ки ран пред ло зи ма и да 
се ја вља у основ ној фор ми, тј. без на ста ва ка за об лик (лАБРосКА 2012: 98). У 
ег зи стен ци јал ним кон струк ци ја ма пре ди кат је обич но у без лич ној фор ми. 
Но ми на тив је оба ве зан и у стан дар ду и у овом го во ру у функ ци ји су бјек та 
и пре ди ка ти ва, а у оста лим слу ча је ви ма он ал тер ни ра са дру гим па де жи ма. 
Већ је кон ста то ва но да је на ја вља ње но ми на ти ва у функ ци ји дру гих па де жа, 
по себ но ге ни ти ва, ути ца ла гра ма тич ка атро фи ја ко ја је ре зул тат те жње да се 
ис каз по јед но ста ви (сИмИћ 1980: 21). Дру ги ау то ри то на зи ва ју „рас та ка ње” 
де кли на ци о ног си сте ма (мИлоРАдовИћ 2003: 49). Ако је го вор до шао у фа зу 
сме не син те тич ке де кли на ци је ана ли тич ком, ми та да мо же мо кон ста то ва ти 
да се но ми на тив ни об лик ши ри и у по ље упо тре бе оп штег па де жа. На очу-
ва ње син те тич ких или про дор ана ли тич ких об ли ка у оп штем па де жу ути че 
род, број, се ман ти ка име ни ца и ње на функ ци ја у ре че ни ци. По ка за ће мо то на 
при ме ру го во ра Скоп ске Цр не Го ре (вИдоЕсКИ 1999: 213–214 и 216). Син те-
тич ки об лик на -а у оп штем па де жу у јед ни ни му шког ро да чу ва ју за јед нич-
ке име ни це ко ји ма се име ну ју би ћа (ко ња, во ла), вла сти те име ни це (Сто ја на, 
Кр сте та) и име ни це ко је озна ча ва ју срод ство (тат ка). Код име ни ца ж. р. 
оп шти па деж се раз ли ку је од но ми на ти ва код за јед нич ких име ни ца (зе мљу, 
во ду), код збир них (де цу, бра ћу), вла сти тих (Де сан ку; Или ју) и род бин ских 
имена (ба бу). Ме ђу тим, у не ким го во ри ма ако је име ни ца у функ ци ји ди рект-
ног објек та, би ће из јед на че на са но мин ти вом (Имам се стра удо ви ца), а ако је 
упо тре бље на са пред ло гом, има ће на ста вак (на во де ни цу). Ово је ве ро ват но 
ре зул тат ин тер фе рен ци је са го во ри ма у ко ји ма не ма об ли ка за оп шти па деж. 
У бу ду ћим ис тра жи ва њи ма тре ба при ли ком по ре ђе ња го во ра Гор ње Мо ра ве 
и Скоп ске Цр не Го ре утвр ди ти ко ли ку уло гу има ути цај стан дар да, у пр вом 
слу ча ју срп ског, а у дру гом ма ке дон ског бу ду ћи да у овом по след њем ни су 
рет ки при ме ри са но ми на ти вом у функ ци ји оп штег па де жа.16

На кра ју, тре ба под се ти ти да су па де жи пр вен стве но син так сич ка ка-
те го ри ја и да се они раз ли ку ју на осно ву лек сич ке се ман ти ке пре ди ка та или 
ре да ре чи у ре че ни ци. Ви де ли смо да се у ис пи ти ва ном го во ру уо би ча јен ре-
до след ре че нич них кон сти ту е на та (SVO) не по шту је, а и да се об лик но ми на-
ти ва мо же по ја ви ти у раз ли чи тим функ ци ја ма, као и оп шти па деж, што су 
ре ле вант ни до ка зи о сна зи ре ла ци ја ко је ус по ста вља пре ди кат, а на осно ву 
ко јих се од ре ђу је зна че ње па де жа.

16 Овом при ли ком на во ди мо са мо део при ме ра из бо га тог кор пу са: Митре, прашај сестра 
ти ку де-је , сестра ти прашај на те ле фон куде је По, па смо ишле на њива По, от кућ та немам 
ис коче но По, и ћке ставиш четри коре оздол у теп ци ја Ку; децу сьм по роди ла ја сь лам ба По, 
пре ко плани ну со коњ, со коњ По, Благо ја ми је чуван на лам ба По, у сред ња та ода ја смо седе-
ле Ку, на глава овако га носи б`ьдњак Ку.
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Žar ko Boš nja ko vić

FUN CTI ONS AND ME A NINGS OF NO MI NA TI VE  
IN THE SPE ECH OF THE VIL LA GES OF BI NAČ AND KLO KOT

S u m  m a r y

The aut hor analyzed the use of no mi na ti ve in two vil la ges (Bi nač and Klo kot) of Gor nja Mo ra va 
in the fun ction of: su bject, pre di ca te, the ot her ca se me a nings and in par cels. The no mi na ti ve ca se 
in the fun ction of su bject in the de ep struc tu re is the left ac tant of pre di ca te, whi le at the sur fa ce 
struc tu re it has a free di stri bu tion, which is de ter mi ned by the aut hor of the mes sa ge de pen ding on 
the sen ten ce per spec ti vi za tion. The for ma li zers of the first ac tant are most of ten no uns (vodeničár, 
tátko, Ráda, Némci), pro no uns (ón, níko, sváki) and the nu me ral no uns (troíca) which are used to 
de sig na te hu man be ings, i.e. the col lec ti ves they form (vójska, zádruga, sváka kúća; Búgar ska), as well 
as ot her en ti ti es (bívolice, kokóška). So me na tu ral phe no me na (kíša, vóda) or (tóčak, púška), etc. are 
na med as agents.

In sen ten ces with a me dial pre di ca te in the fun ction of the gram ma ti cal su bject, we fo und 
no uns with a se man tic sign ani macy (-), and agent is a per son who is not na med at the sur fa ce le vel 
(Žíto se prodáje sas ráboš Bi.). The su bject can al so be a be a rer of so me pro perty (Náš živót múč’an 
je bíja t̀ ьad Kl.

The no mi na ti ve ca se in the re du ced com pa ra ti ve sen ten ces (2.1.3) is the agent (…nísi zamućíja 
kó mój diéda Bi. [→ ti ni si za mu tio kao što je moj de da za mu ti o]) or a be a rer of so me pro perty (…káuč 
tvŕd kó óva dáska Bi.[→ka uč je tvrd kao što je tvr da ova da ska]).

The no mi na ti ve ca se is of ten used as a pre di ca te with a co pu la (2.2.1) or se mi-co pu la ti ve verbs 
(2.2.2). When it co mes to the con nec tion with a co pu la, the pre di ca ti ve can ha ve a free di stri bu tion. 
The pre di ca ti ve can ap pe ar at the sur fa ce le vel of the sen ten ce (Jole bija domaćín Bi) or in the de ep 
le vel when de ve lo ping the con struc tion kao + no mi na ti ve (I dóšo jed`ьan ko Cígan Kl. [→kao da je 
Ci gan]).

The no mi na ti ve ca se can oc cur in the fun ction of a sen ten ce equ i va lent (2.2.1.3), whe re it is 
re pre sen ta ti ve of the le xi cal co re of the no mi nal part of pre di ca te of the de ve lo ped sen ten ce. It can be 
re la ted to cer tain ut te ran ces, but it can al so be an in de pen dent and se pa ra te part of a sen ten ce ([A od -
go vara li ti mlada el stara žena?] –Pa né mláda, sramuóta da úzim mládu! Bi. [→To je sra mo ta da…]). 

The no mi na ti ve ca se al so ap pe ars as pre di ca ti ve in a de ve lo ped tem po ral sen ten ce (2.2.1.4) 
which is a tran sfor ma tion of the con struc tion kao + noun, which wo uld cor re spond to the pre di ca ti ve 
in stru men tal (Sve ti Đórđija mí smo slavíl’i ko divójka Kl. [→dok sam bi la de voj ka]).

The re is a dif fe rent in ven tory of se mi-co pu la ti ve verbs next to which the no mi na ti ve ca se ap-
pe ars, in the fun ction of the com ple ment (ón radío ko sudíja u Gnjílane Kl. É, mí t̀ r ske víkamo. Vi
g̀ r sni ce, mí t̀ r ske Bi).
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In the re se ar ched spe ech, the re is the analyti cal dec len sion, which me ans that no mi na ti ve, 
vo ca ti ve and ge ne ral ca se in the sin gu lar ma scu li ne and fe mi ni ne no uns en ding in -a (maj ku, slu gu) 
and the sin gu lar ma scu li ne no uns with the se man tic sign ani macy (+) (Sto ja na, bra ta, tat ka). The se 
forms, as well as syncre ti zed ma scu li ne forms with the se man tic sign ani macy (-) and all forms in the 
plu ral of all three gram ma ti cal gen ders are used in the fun ction of a ge ne ral ca se or in the fun ction 
of syncre ti zed forms which, on the ba sis of the le xi cal se man tics of pre di ca tes and pre po si ti ons, ex-
press dif fe rent ca se re la ti ons. Gi ven that the ca se is pri ma rily a syntac tic ca te gory, it is not sur pri sing 
that а for mal syncre tism of it has oc cur red, and that the ba sic form of noun, the no mi na ti ve ca se, can 
op ti o nally ap pe ar in the fun ction of ot her ca ses in the stan dard lan gu a ge or the ge ne ral ca se in this 
spe ech: fláša ládna vóda Kl, Móra sváka subóta da ídem u Gílane obavézno Bi, A kój ti vól’i brát, 
bráte! Bi.

The no mi na ti ve al so ap pe ars in par cels (2.4), the in de pen dent parts of a sen ten ce, which are 
re la ted to ot her sen ten ce mem bers. They are cha rac te ri zed by re pe ti tion of le xe mes in a se qu en ce 
(Já ne véru jem, ali icepáše mi glávu – mađíje, mađíje, mađíje Bi. [→(stal no) se pra ve ma đi je ili (stal no) 
se pri ča o mađijama]). Ot her wi se, in a sen ten ce they ha ve the fun ction of: su bject (Té, dóđe múzi ka, 
gósti kod óca mi, gósti uovámo, nárot, póse otídimo u cŕkvu da se viénča mo Kl. [→na rod se oku pi o]), 
pre di ca ti ve ([Svádba, káko se právi?] –Pa svádba se právi … góč, ćúbe, svirénje, búka, klimét Bi. 
[→Tu je góč, ćúbe, svirénje, búka, klimét]), a di rect ob ject (Ón je … mój múž sakát, ka labьl` ьk déca, 
ne móž da gi izráne Bi. [→ima(mo) ka la ba luk ‘mnoš tvo’ de ce]), adver bial ([A kólko gódine si služío 
vójsku?] –Dve go di ne. Pe ša di ja. Sa ni tec ka slu žba Bi. [→Slu žio sam dve go di ne, u pe ša di ji, u sa ni tet
skoj službi]).

Уни вер зи тет у Но вом Са ду (При мље но: 4. ја ну а ра 2021;
Фи ло зоф ски фа кул тет при хва ће но: 12. ма ја 2021)
Од сек за срп ски је зик и лин гви сти ку
Др Зо ра на Ђин ђи ћа 2, 21000 Но ви Сад
zar ko.bo snja ko vic @gmail.co m
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Све тла на Ћир ко вић

НЕ ЗА МЕ НИЧ КА УПО ТРЕ БА ЕН КЛИ ТИЧ КОГ ОБ ЛИ КА  
ДА ТИ ВА РЕ ФЛЕК СИВ НЕ ЗА МЕ НИ ЦЕ СИ У ТИ МОЧ КИМ ГО ВО РИ МА:  

СИН ТАК СИЧ КИ ОБРА СЦИ*

Рад се ба ви не за ме нич ком упо тре бом ен кли тич ког об ли ка да ти ва ре флек сив не 
за ме ни це се бе/се , је зич ком од ли ком ти пич ном за го во ре при зрен ско-ти моч ке ди ја ле-
кат ске зо не, ко јој при па да ју и ти моч ки го во ри, ко ји су у фо ку су ана ли зе у овом ра ду. 
Под не за ме нич ком функ ци јом се у овом ра ду сма тра ју они слу ча је ви упо тре бе ен кли тич-
ког об ли ка да ти ва ре флек сив не за ме ни це ко ји у функ ци о нал ном сми слу не при па да ју 
за ме нич ким функ ци ја ма (као што су ин ди рект ни обје кат и ад но ми нал ни по се сор). Циљ 
овог ра да је да се на осно ву те рен ски до ку мен то ва не гра ђе ти моч ких го во ра из дво је нај-
фре квент ни ји обра сци упо тре бе пар ти ку ле си, ко ји би мо гли да ука жу на по тен ци јал не 
син так сич ке пра вил но сти, али и ва ри ја ци је син так сич ких обра за ца ње не упо тре бе. 

Кључ не ре чи: ен кли тич ки об лик ре флек сив не за ме ни ца се бе/се , пар ти ку ла си, 
син так сич ки обра сци, ти моч ки го во ри. 

This pa per di scus ses the non-pro no mi nal use of the en cli tic form of the da ti ve ca se of the 
re fle xi ve pro noun se be/se , a lin gu i stic fe a tu re typi cal of ver na cu lars from the Pri zren-Ti mok 
di a lec tal area, which in clu des the Ti mok ver na cu lars in the fo cus of this analysis. For the pur-
po ses of this pa per the non-pro no mi nal fun ction in clu des ca ses of the en cli tic form of the da ti ve 
ca se of the re fle xi ve pro noun, which in a fun cti o nal sen se do not re pre sent pro no mi nal fun cti ons 
(such as in di rect ob ject and ad no mi nal pos ses sor). The ob jec ti ve of this pa per is to iden tify 
the most fre qu ent pat terns of use of the par tic le si ‒ ba sed on do cu men ted ma te rial col lec ted 
in the fi eld ‒ which co uld in di ca te po ten tial syntac tic re gu la ri ti es, as well as va ri a ti ons of 
syntac tic pat terns of its use.

Key words: da ti ve en cli tic of the re fle xi ve pro noun se be/se , par tic le si, syntac tic pat terns, 
Ti mok ver na cu lars.

1. Увод.Пар ти ку ла си у мор фо ло шком сми слу пред ста вља ен кли тич ки 
об лик да ти ва ре флек сив не за ме ни це се бе/се , а осим не за ме нич ке упо тре бе 
(илу стро ва не при ме ром: Ми си ов де се ди мо), у го во ри ма при зрен ско-ти моч-
ке ди ја ле кат ске зо не ко ри сти се и у за ме нич ком зна че њу – као ин ди рект ни 
обје кат (као у при ме ру: По не ли смо си је де ње) и ад но ми нал ни по се сор (као 
у при ме ру: Сад си жа лим бра тан че) (уп. нпр. соБолЕв2012;VukoVićet al.
2021). Ни за ме нич ка ни не за ме нич ка упо тре ба да тив не ен кли ти ке си не сма тра 

* Ова сту ди ја је ре зул тат ра да у Бал ка но ло шком ин сти ту ту СА НУ, ко ји фи нан си ра Ми-
ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја РС, а на осно ву уго во ра о ре а ли за ци ји и 
фи нан си ра њу на уч но и стра жи вач ког ра да НИО у 2021. го ди ни, број 451-03-9/2021-14/200170 
од 05.02.2021 и ме ђу на род ног про јек та (Dis)en tan gling Tra di ti ons on the Cen tral Bal kans: Per
for man ce and Per cep tion (Tra Ce Ba), ко ји се спро во ди у окви ру про гра ма Era.ne tRUS.plus (пот-
про грам FP7/Ho ri zon 2020), у са рад њи Сла ви стич ког се ми на ра Уни вер зи те та у Ци ри ху (Швај-
цар ска), Ин сти ту та за лин гви сти ку Ру ске ака де ми је на у ка (Санкт Пе тер бург, Ру си ја), Фи ло-
ло шког фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду и ис тра жи ва ча из Бал ка но ло шког ин сти ту та 
СА НУ (Бе о град, Ср би ја). Про јект ни тим из Ср би је фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке 
и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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се од ли ком стан дард ног срп ског је зи ка.1 Не за ме нич ка упо тре ба да ти ва ен кли-
ти ке си пред мет је број них лин гви стич ких сту ди ја (не са мо ди ја лек то ло шких), 
бу ду ћи да ову је зич ку цр ту ис по ља ва ју не са мо го во ри при зрен ско-ти моч ке 
ди ја ле кат ске обла сти срп ског је зи ка и бал кан ских сло вен ских је зи ка и дија-
ле ка та, већ и не сло вен ских и не ин до е вроп ских је зи ка и је зич ких ва ри је те та 
(о че му ће би ти ре чи у пре гле ду ли те ра ту ре). У за ви сно сти од те о риј ског и ме-
то до ло шког при сту па овом је зич ком фе но ме ну, о зна че њу кли ти ке си го во ри 
се нај че шће као о ева лу а тив ном, праг ма тич ком и мо дал ном (arsenijeVić2013;
petroVa–sokoloV2016;сАвовА2017;ИвАновА–ПЕТРовА2017;мИлосАвљЕвИћ
2019, из ме ђу оста лих).2

2. ПАРТИКУлАсиУдИјАлЕКТолошКИм,сИнТАКсИчКИмИсЕмАнТИчКИм
сТУдИјАмА.Упо тре ба да ти ва лич них за ме ни ца и/или ре флек сив не за ме ни це 
за озна ча ва ње си ту а ци је ко ја има по зи тив но деј ство на су бјек та, за до во ља-
ва ју ћи ње го ве ци ље ве, од ви ја ју ћи се у ње го ву ко рист (мИлосАвљЕвИћ2019: 
48) је зич ки је фе но мен ко ји, уз од ре ђе не ва ри ја ци је, по сто ји у сло вен ским 
(бу гар ски, ма ке дон ски, че шки, пољ ски, хр ват ски) и не сло вен ским је зи ци ма 
ин до е вроп ске по ро ди це је зи ка (аме рич ки ен гле ски, фран цу ски, шпан ски, 
хо ланд ски).3 Осим у ин до е вроп ским је зи ци ма ис по ља ва се и у се мит ским 
је зи ци ма: ста ри и мо дер ни хе бреј ски, си риј ски арап ски, ли бан ски арап ски 
(arsenijeVić2013;мИлосАвљЕвИћ2019). У срп ском је зи ку не сма тра се стан-
дард но је зич ком цр том, већ ти пич но ди ја ле кат ском. 

У срп ској ди ја лек то ло шкој ли те ра ту ри, ко ја по кри ва го во ре при зрен-
ско-ти моч ке ди ја ле кат ске зо не (чи ји су део и ти моч ки го во ри), мор фо ло шка 
фор ма си се раз ма тра у окви ру па ра диг ме лич них за ме ни ца опи си ва ног го во-
ра. Раз ли чи те функ ци је овог мор фо ло шког об ли ка – син так сич ка, се ман тич-
ка, праг ма тич ка и/или мо дал на, у ди ја лек то ло шким сту ди ја ма ни су по себ но 
раз ма тра не. О зна че њу ен кли ти ке си у срп ској ди ја лек то ло ги ји се го во ри као 
о „да тив ском зна че њу” (ПАвловИћ1970;БоГдАновИћ1979;ћИРИћ1983;1999) 
и „за ме нич ком зна че њу” (БоГдАновИћ1987;вУКАдИновИћ1996). Ди ја лек то-
ло зи при ме ћу ју да ен кли тич ки об лик да ти ва ре флек сив не за ме ни це се бе/се  
гу би сво је за ме нич ко и да тив ско зна че ње и да се ко ри сти као „реч ца” (ћИРИћ
1999;јУРИшИћ2009), „реч ца за по ја ча ва ње” (РЕмЕТИћ1996;мАРКовИћ2000), 
„реч ца ко ја гу би за ме нич ко зна че ње, али не са свим и мо гућ ност ло ка ли зо-
ва ња са др жа ја пре ди ка та на ужу сфе ру су бјек та” (БоГдАновИћ1987). У не ким 
сту ди ја ма се го во ри о „пле о на стич кој упо тре би си” (сТАнојЕвИћ1911;ћИРИћ
1983), „еу фе ми стич кој упо тре би го вор ног ли ца” (ћИРИћ1983), или као о „уста-
ље ном из ра зу” (вУКАдИновИћ1996). Упо тре ба ен кли ти ке си у „не за ме нич ком 
зна че њу” ели ци ти ра се и син так сич ким упит ни ком за го во ре ко сов ско-ре-
сав ске и при зрен ско-ти моч ке дијалекaт ске зо не (РАКИћ-мИлојКовИћ1995:527). 

1 Нор ма тив на гра ма ти ка срп ског је зи ка ни у јед ном сег мен ту се не до ти че да тив не ен кли-
ти ке си у на вед ним функ ци ја ма (уп. ПИПЕР–КлАјн 2013). 

2 У лин гви стич кој ли те ра ту ри се ко ри сти и тер мин „mid dle vo i ce mar ker”, ко ји ис ти че 
свој ство да тив не ен кли ти ке си да се рад ња ис ка за на гла го лом уз ко ји сто ји си вр ши у ко рист 
су бјек та, као и да је опо зи ци ја из ме ђу аген са и па ци јен са не у тра ли зо ва на (kemmer 1993). 

3 На бро ја ним је зи ци ма тре ба до да ти и ром ски је зик (uhlik1973:75–83;matras2002:101;
leggio2011:75).
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Зна чај но је на по ме ну ти да у ди ја лек то ло шкој ли те ра ту ри у ко јој се опи су ју 
го во ри ко сов ско-ре сав ске го вор не зо не ни је ре ги стро ва на не за ме нич ка упо-
тре ба ен кли тич ког об ли ка да ти ва ре флек сив не за ме ни це се бе/се  (уп. нпр. ПЕцо
–мИлАновИћ1968;РАКИћ-мИлојКовИћ1990;РАдИћ2010). Осим то га, при ме-
ћу је се да по је ди ни ко сов ско-ме то хиј ским го во ри ко ји при па да ју при зрен-
ско-ти моч кој ди ја ле кат ској зо ни та ко ђе у свом си сте му не са др же ову је зич ку 
цр ту (уп. нпр.млАдЕновИћ2001:340;2010:42,44;2013:231).4

У син так сич ко-се ман тич ким сту ди ја ма Бо ба на Ар се ни је ви ћа (arseni-
jeVić 2013) и Сте фа на Ми ло са вље ви ћа (мИлосАвљЕвИћ2019), на ста лих на 
ма те ри ја лу го во ра ко ји при па да ју при зрен ско-ти моч кој ди ја ле кат ској зо ни 
(го вор Ни ша (arsenijeVić2013), го вор ја бла нич ког кра ја (мИлосАвљЕвИћ2019)), 
ен кли тич ки об лик да ти ва ре флек сив не за ме ни це у не за ме нич кој функ ци ји 
озна чен је тер ми ном „ева лу а тив ни ре флек сив ни да тив” (енг. eva lu a ti ve da ti ve 
re fle xi ve). Функ ци ја ева лу а тив ног ре флек сив ног да ти ва је ева лу а ци ја си туа-
ци је ис ка за не гла го лом у пре ди ка ту (arsenijeVić 2013). Пре ма Бо ба ну Ар се-
ни је ви ћу, свој ства ева лу а тив ног ре флек сив ног да ти ва (ЕРД) су: 1) ЕРД је увек 
ре а ли зо ван ре флек сив ном за ме ни цом, 2) су бје кат са ко јим је по ве зан ЕРД 
по ка зу је ин тен ци о нал ност, 3) су бје кат по зи тив но вред ну је си ту а ци ју у кла у зи, 
4) ЕРД се не ком би ну је са фо кал ним еле мен ти ма са ева лу а тив ном ин тер пре-
та ци јом, 5) ЕРД им пли ци ра да је ин фор ма ци ја пре не та кла у зом ма ње ре ле-
вант на, 6) су бје кат са ко јим је по ве зан ЕРД мо ра да бу де те ма, 7) су бје кат 
кла у зе ко ја са др жи ЕРД мо ра би ти ре фе рен ци ја лан, 8) ЕРД се не ком би ну је 
са ви ше су бје ка та (arsenijeVić 2013: 5). 

Сте фан Ми ло са вље вић (2019) по ре ди свој ства ева лу а тив ног ре флек сив-
ног да ти ва у го во ру ја бла нич ког кра ја са свој стви ма ко ја је ис та као Ар се ни-
је вић. Пре ма Ми ло са вље ви ћу, свој ство ЕРД-а да су бје кат кла у зе ко ја са др жи 
ЕРД мо ра да укљу чу је ин тен ци о нал ност из о ста је у оним слу ча је ви ма ка да је 
су бје кат не а ни ма тан (ин тен ци о нал ност се у том слу ча ју по сти же пер со ни-
фи ка ци јом) или ка да су бје кат ре фе ри ше на про по зи ци ју или скуп про по зи-
ци ја – у тим слу ча је ви ма се не мо же го во ри ти о ин тен ци о нал но сти су бјек та. 
Ми ло са вље вић у го во ру ја бла нич ког кра ја бе ле жи и при ме ре са ЕРД у ко-
ји ма је су бје кат не ре фе рен ци ја лан, не мо ра ну жно да бу де те ма (и ту ис ти че 
при ме ре са без лич ним кла у за ма), а си ту а ци ја ко ју ева лу и ра су бје кат не 
мо ра да бу де по зи тив на, већ се ЕРД мо же ком би но ва ти са би ло ко јом си туа-
ци јом, па и не га тив ном (мИлосАвљЕвИћ 2019: 48–50). На тај на чин, кључ но 
свој ство ЕРД (ње гов се ман тич ки по тен ци јал), пре ма Ми ло са вље ви ћу, је сте 
да ука же на ау то ном ност си ту а ци је ис ка за не кла у зом чи ји је део (мИлосА-
вљЕвИћ2019: 53). 

Бу гар ски лин гви сти, углав ном ори јен ти са ни на се ман тич ка ис тра жи ва-
ња, да тив ну ен кли ти ку си тер ми но ло шки од ре ђу ју као пар ти ку лу – мо дал ну 
или праг ма тич ку (petroVa–sokoloV2016;сАвовА2017;ИвАновА–ПЕТРовА
2017). Дим ка Са во ва (сАвовА 2017) ана ли зи ра се ман ти ку бу гар ских и пољ ских 
гла го ла и упо тре бље ног „si/so bie еле мен та” у за ви сно сти од зна че ња гла го ла. 
„Си еле мент”, ис ти че Са во ва, мо же вр ши ти раз ли чи те функ ци је – по врат не 

4 Ра ди во је Мла де но вић ис ти че да се по не где сре ћу при ме ри са да тив ском ен кли ти ком си 
упо тре бље ном у уста ље ним из ра зи ма, ти па: Бла го си га му жу за њу! (млАдЕновИћ 2019: 439). 
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за ме ни це, фор мал не твор бе не пар ти ку ле – без ути ца ја на се ман ти ку лек се ме, 
твор бе не пар ти ку ле ко ја мо до фи ку је зна че ње лек се ме, праг ма тич ке пар ти-
ку ле (ко ја се не од ра жа ва на лек сич ко зна че ње), гра ма тич ке пар ти ку ле (ко ја 
ме ња гра ма тич ке и син так сич ке ка рак те ри сти ке гла го ла, ве за не углав ном 
за ње го ву ва лент ност) (сАвовА2017: 39). Нео ба ве зна упо тре ба „еле мен та си” 
уз ве ли ку гру пу гла го ла у бу гар ском је зи ку има функ ци ју праг ма тич ке пар-
ти ку ле, ко ја ука зу је да се рад ња вр ши за за до вољ ством, спо кој но, без бри ге, 
да је при род на и уо би ча је на (сАвовА 2017: 50–51). Еле на Ива но ва, Га ли на 
Пе тро ва (ИвАновА–ПЕТРовА 2017) и Иван Со ко лов (petroVa–sokoloV 2016) 
за исту функ ци ју ен кли ти ке си ко ри сте тер мин „мо дал на пар ти ку ла”. Пре ма 
овим ау то ри ма, си као мо дал на пар ти ку ла је по себ но че ста у раз го вор ном 
је зи ку (ИвАновА–ПЕТРовА 2017: 94). Мо дал на пар ти ку ла се мо же до да ти 
раз ли чи тим ти по ви ма пре ди ка та, и на тај на чин мо ди фи ку је, ни јан си ра и 
спе ци фи ку је зна че ња рад ње из ра же не пре ди ка том (petroVa–sokoloV2016:
91;ИвАновА–ПЕТРовА2017:94). Из дво је на „ни јан си ра на” зна че ња на ко ја 
ути че мо дал на пар ти ку ла су: 1) тра ја ње, не про мен љи вост рад ње, 2) уо би ча-
је ност, ре гу лар ност, 3) по сто ја ње не ке ка рак те ри сти ке, 4) за до вољ ство, лич на 
за ин те ре со ва ност, 5) опо вр га ва ње из ја ве или не чи јег оче ки ва ња, 6) су бјек-
тив на усло вље ност, 7) ели ми на ци ја су бјек тив но сти (у ис ка зи ма ге не рал ног 
зна че ња) (petroVa–sokoloV2016:92–93;ИвАновА–ПЕТРовА2017:94–95). 

Ен кли ти ка си, твр де бу гар ски лин гви сти, гу би ста тус ау то се ман тич не 
је ди ни це (ИвАновА–ПЕТРовА2017:93). Слич ног ми шље ња су и лин гви сти 
ко ју исту по ја ву ис тра жу ју у ром ском је зи ку, сма тра ју ћи да тив ре флек сив не 
за ме ни це (у ис тој овој функ ци ји) псе у до-кон сти ту ен том са епи сте мич ко-ева-
лу а тив ном ин тер пре та ци јом (matras2002:101;leggio2011:75).

3. ПРЕдмЕТИцИљЕвИИсТРАжИвАЊА.Пред мет овог ра да је упо тре ба ен кли-
тич ког об ли ка да ти ва ре флек сив не за ме ни це се бе/се  у не за ме нич кој функци ји, 
за ко ју ће се да ље у ра ду ко ри сти ти тер мин пар ти ку ла си. Под не за ме нич ком 
функ ци јом се у овом ра ду сма тра ју они слу ча је ви упо тре бе ен кли тич ког 
об ли ка ре флек сив не за ме ни це ко ји у функ ци о нал ном сми слу не при па да ју 
за ме нич ким функ ци ја ма – пар ти ку ла си не за ме њу је дру ге за ме ни це, име-
ни це и/или име нич ке фра зе (бу ду ћи да се ре флек сив на за ме ни ца сма тра 
лич ном за ме ни цом за сва ко ли це, ов де се не ука зу је на при дев ске функ ци је 
за ме ни ца), ње на упо тре ба се не осла ња на ана фо ру, ко ја би у зна чењ ском 
сми слу за ме ни цу упу ћи ва ла на ан тен це дент. У син так сич ком сми слу, пар-
ти ку ла си се не упо тре бља ва у за ме нич ким кон сти ту ен ским функ ци ја ма, 
нпр. су бје кат, ло гич ки су бје кат, ин ди рект ни обје кат и сл. 

Бу ду ћи да не ма за ме нич ку функ ци ју, те да је из гу би ла и да тив ску функ-
ци ју, при ме ри ко ји су пред мет ана ли зе ука зу ју да си по ста је функ ци о нал на 
реч, рад њу из ра же ну гла го лом у пре ди ка ту мо ди фи ку је, и/или ни јан си ра и 
за то ће се у овом ра ду за си ко ри сти ти тер мин „пар ти ку ла”. 

Циљ овог ра да је да се на осно ву при ме ра екс цер пи ра них из ти моч ког 
пот кор пу са (в. оде љак 4) из дво је нај фре квент ни ји обра сци упо тре бе пар ти-
ку ле си, ко ји би мо гли да ука жу на по тен ци јал не син так сич ке пра вил но сти 
(нпр. упо тре ба пар ти ку ле си у не по сред ном кон так сту са гла го лом), али и 
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ва ри ја ци је син так сич ких обра за ца ње не упо тре бе. За ове по тре бе упо тре ба 
пар ти ку ле си би ће ис тра жи ва на по не ко ли ко кри те ри ју ма: 

1) ли це и број гла го ла уз ко ји је пар ти ку ла си упо тре бље на, 
2) ани мат ност су бјек та кла у зе у ко јој је упо тре бље на пар ти ку ла си, 
3) ре флек сив ност гла го ла и кон струк ци ја у ко ји ма је упо тре бље на пар-

ти ку ла си, 
4) пар ти ку ла си у кла у за ма са ак тив ном или па сив ном ди ја те зом,
5) син так сич ки обра сци упо тре бе пар ти ку ле си у кон такт ној по зи ци ји 

са пу но знач ним гла го лом, 
6) упо тре ба и/или из о ста вља ње ко пу ле (у ко пу ла тив ним пре ди ка ти ма) 

у кон такт ној по зи ци ји са пар ти ку лом си, 
7) упо тре ба и/или из о ста вља ње ре флек сив не за ме ни це се (уз ре флек-

сив не гла го ле и кон струк ци је) у кон такт ној по зи ци ји са пар ти ку лом си, 
8) пар ти ку ла си и нај фре квент ни ји гла го ли.

4. УЗоРАК. Овај рад се за сни ва на те рен ској ан тро по ло шко-лин гви стич-
кој гра ђи до ку мен то ва ној у окви ру про јек та Чу ва ри не ма те ри јал не ба шти не 
ти моч ких го во ра (2015–2017).5 То ком про јек та при ме ном по лу струк ту ри са-
них ин тер вјуа6 до ку мен то ван је оби ман мул ти ме ди јал ни кор пус гра ђе, ко ји 
са др жи 398 са ти ау дио-гра ђе, 192 са та ви део-гра ђе и 4.460 фо то гра фи ја.7 Од 
пла ни ра них 96 пунк то ва, те рен ски су об ра ђе на 92 на се ља у оп шти на ма 
Кња же вац, За је чар и Свр љиг,8 ко ја у ди ја лек то ло шком сми слу при па да ју 
ти моч ким го во ри ма при зрен ско-ти моч ке го вор не зо не (БЕлИћ1905;сТАно-
јЕвИћ1911;дИнИћ2008;соБолЕв1994;soBoleV1998;ИвИћ2009). На осно ву 
до ку мен то ва не те рен ске гра ђе кре и ран је Spo ken Tor lak Di a lect Cor pus 1.0 
(tran scrip tion) (VukoVić2020), у ко ји је у пр вој, об ја вље ној вер зи ји укљу че на 
са мо гра ђа до ку мен то ва на у на се љи ма ко ја при па да ју ти моч ким го во ри ма 
и са др жи око 500.000 ре чи. У са став кор пу са је ушло 80 са ти те рен ских раз-

5 Про је кат је у два про јект на ци клу са 2015. и 2016. го ди не фи нан си ра ло Ми ни стар ство 
кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је. До дат на те рен ска ис тра жи ва ња 2017. го ди не спро-
во ђе на су у пунк то ви ма у ко ји ма ни су би ли до ку мен то ва ни узор ци го во ра, или у слу ча је ви ма 
не до вољ но при ку пље не те рен ске гра ђе. Те рен ска ис тра жи ва ња то ком 2017. го ди не фи нан си-
ра на су из соп стве них сред ста ва ис тра жи ва ча. До ку мен то ва ње те рен ских раз го во ра са мла ђим 
са го вор ни ци ма оба вља но је и 2018. го ди не, у окви ру про јек та Је зик, фол клор и ми гра ци је на 
Бал ка ну, ко ји је до 2020. фи нан си ра ло Ми ни стар ство обра зо ва ња, на у ке и тех но ло шког раз во ја 
Ре пу бли ке Ср би је. Не ки од ре зул та та те рен ског ра да об ја вље ни су у збор ни ку ра до ва Ти мок. 
Фол кло ри стич ка и лин гви стич ка те рен ска ис тра жи ва ња 2015–2017 (ћИРКовИћ2018).

6 О ме то до ло ги ји те рен ских ис тра жи ва ња као и спи ску те ма за раз го вор в. ћИРКовИћ 
2018: 9–10; КонЕРи др. 2020. 

7 У скла ду са пра ви ли ма ар хи ви ра ња до ку мен то ва ни те рен ски ма те ри јал се у це ли ни 
чу ва у Ди ги тал ном ар хи ву Бал ка но ло шког ин сти ту та СА НУ, на Фи ло зоф ском фа кул те ту 
Уни вер зи те та у Ни шу и у На род ној би бли о те ци „Ње гош” у Кња жев цу. Ди ги тал ни ар хив Бал-
ка но ло шког ин сти ту та СА НУ је до сту пан ко ри сни ци ма ин тер не мре же Срп ске ака де ми је 
на у ка и умет но сти. 

8 Ин тер ак тив на ма па ис тра же них пунк то ва до ступ на је на адре си: http://balk srv2012.
sa nu.ac .rs /web dict/ti mok/in dex (при сту пље но: 15. 3. 2021). Ре пре зен та тив ни узор ци го во ра, 
на ра ти ва из обла сти тра ди циј ске кул ту ре и усме не исто ри је мон ти ра ни су и по ста вље ни на 
Ју тјуб ка нал „Те рен ска ис тра жи ва ња”, до ступ но на: https://www.you tu be.co m/chan nel/UC4EpCS-
AnEb2RI sIRY7pfNdQ (при сту пље но 18. 3. 2021).
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го во ра са 166 са го вор ни ка из 64 на се ља ко ја у ди ја лек то ло шком сми слу 
при па да ју ти моч ким го во ри ма (VukoVić2021).9

Ау то мат ском пре тра гом Spo ken Tor lak Di a lect Cor pus 1.0 до би је но је 
2.974 при ме ра упо тре бље не мор фе ме си.10 Де лом ма шин ски, а де лом руч но 
из о ста вље ни су при ме ри у ко ји ма је си упо тре бље но као дру го ли це јед ни не 
ен кли тич ког об ли ка по моћ ног гла го ла би ти, при ме ри у ко ји ма си има за ме-
нич ку функ ци ју – функ ци ју ад но ми нал ног по се со ра и ин ди рект ног објек та, 
као и при ме ри не пот пу ног и не са свим ја сног зна че ња.11 Ко на чан број екс цер-
пи ра них при ме ра не за ме нич ке упо тре бе да ти ва ре флек сив не за ме ни це си 
је 1.364, и ови при ме ри су ре ги стро ва ни у на ра ти ви ма 83 са го вор ни ка, до-
ку мен то ва них у 58 на се ља из ти моч ке го вор не обла сти.

5. АнАлИЗА
5.1. ПАРТИКУлАси–лИцЕИБРојГлАГолА,АнИмАТносТ,РЕФлЕКсИвносТ,

дИјАТЕЗА.У овом одељ ку ука зу је се на упо тре бу пар ти ку ле си у од но су на 
ли це и број гла го ла, ани мат ност су бјек та, ре флек сив ност гла го ла и ак тив не 
и па сив не ди ја те зе у кла у зи. У та бе ле ма 1–4 при ка зан је број при ме ра у од-
но су на по ме ну те ка те го ри је. Сва ка од по ме ну тих ка те го ри ја илу стро ва на 
је при ме ри ма ис под та бе ле.12

Та бе ла 1. Број при ме ра пар ти ку ле си у за ви сно сти од ли ца и бро ја гла го ла

Ли це Јед ни на М но жи на
1. 259 224
2. 49 13
3. 600 219

(1) Ја си во дим ко ло. (1.л.јд) (Рго ште) 
(2) А тој смо си зва ли ко тал. (1.л.мн) (Ја ко вац) 
(3) Да деш си на ку че. (2.л.јд.) (Ошља не) 
(4) Ви си по при ћај те туј сас На ду. (2.л.мн) (Ја ло вик Из вор) 
(5) Она си се при род но по ро ди ла. (3.л.јд) (Цр ни Врх) 
(6) И сад си по стиг ну. (3.л.мн) (По нор) 

Та бе ла 2. Број при ме ра пар ти ку ле си у за ви сно сти од ани мат но сти су бјек та

Ани мат но ст А ни мат ни су бје кат Не а ни мат ни су бје кат 
Број при ме ра 1.152 212

9 Ти моч ки пот кор пус у окви ру Spo ken Tor lak Di a lect Cor pus 1.0 је је дан од ре зул та та 
ме ђу на род ног про јек та (Dis)en tan gling tra di ti ons on the Cen tral Bal kans: Per for man ce and per
cep tion (Tra Ce Ba). Кор пус је до сту пан на лин ку: https://www.cla rin.si/no ske/ru n.cg i/first_form?-
corp na me=tor lak;align= (при сту пље но 15. 3. 2021). Фи нал на вер зи ја кор пу са са др жа ће тран-
скри бо ван ано ти ран те рен ски ма те ри јал и из на се ља ко ја при па да ју лу жнич ким го во ри ма. О 
прин ци пи ма тран скри бо ва ња, ано ти ра ња те рен ске гра ђе као и о кре и ра њу елек трон ског кор-
пу са в. VukoVić 2021 (при сту пље но 15. 3. 2021); miličeVićpetroVićet al. (у про це су ре цен зи ра ња). 

10 Пре тра га је ра ђе на ок то бра 2019. го ди не. 
11 При ме ри не пот пу ног и не са свим ја сног зна че ња по сле ди ца су усме не на ра ци је, ко ју 

ка рак те ри шу, из ме ђу оста лог, „по гре шни по че ци”, не за вр ше не ре че ни це и фра зе, са мо и спра-
вља ње и сл., што до во ди и до про бле ма са раз у ме ва њем (hoekstra2008:142–143). 

12 У свим при ме ри ма пар ти ку ла си је мар ки ра на там ним сло ви ма. 
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(7) Ја си при чам све нај бо ље с њим. (ани ма тан су бје кат) (Ма ри но вац) 
(8) Па си ми прој де ју тро. (не а ни ма тан су бје кат) (Ја ко вац)

Та бе ла 3. Број при ме ра пар ти ку ле си у за ви сно сти од ре флек сив но сти гла го ла

Ре флек сив ност Не ре флек сив ни гла го ли Ре флек сив ни гла го ли  
и кон струк ци је13

Број при ме ра 1.244 120

(9) Ја сам си тој раз ми шља ла. (не ре флек сив ни гла гол) (По нор)
(10) И ша ле си се као и саг. (ре флек сив ни гла гол) (Ошља не) 

Та бе ла 4. Број при ме ра пар ти ку ле си у за ви сно сти од ди ја те зе

Дијат еза Aк тив Пасив
Број при ме ра 1.310 54

(11) А Бо ја на си оти де. (ак тив на ди ја те за) (Ба ли нац) 
(12) Са мо си доц кан по са де но. (па сив на ди ја те за) (Шти пи на) 

Ме ђу по сто је ћим при ме ри ма пар ти ку ла си има нај ве ћу фре квен цу упо-
тре бе уз гла гол у 3. ли цу јед ни не (600 при ме ра, 43,99%), док је нај ма ње фре-
квент но 2. ли це мно жи не (13 при ме ра, 0,95%). Број при ме ра са ани мат ним 
су бјек том (ис ка за ним и из о ста вље ним) је 1.152 (84,46%), док је у 212 при ме-
ра (15,54%) су бје кат не а ни ма тан. Та ко ђе, фре квент ни ји је мо дел кла у за са 
не ре флек сив ним гла го ли ма – 1.244 при ме ра (91,2%), док је упо тре бље них 
ре флек сив них (и ре ци проч них) гла го ла и ре флек сив них кон струк ци ја 120 
(8,8%). При ме ри са гла го ли ма у ак тив ној ди ја те зи су фре квент ни ји и има их 
1.310 (96,04%), док је гла го ла у па си ву 54 (3,96%). 

5.2. сИнТАКсИчКИоБРАсцИУПоТРЕБЕПАРТИКУлЕсиУКонТАКТнојПоЗИцИјИ
сАПУноЗнАчнИмГлАГолом.Кон такт на по зи ци ја пар ти ку ле си и гла го ла пу ног 
лек сич ког зна че ња раз дво је на је у обра сце ко ји ука зу ју на по зи ци ју пар ти ку-
ле си у од но су на об ли ке гла го ла – гла гол у про стом гла гол ском об ли ку (Г), 
гла гол у об ли ку рад ног гла гол ског при де ва (РГП), гла гол у од рич ном об ли ку 
(НегГ), гла гол у пер фек ту (ПГ + РГП).14 Об ли ци гла го ла су раз дво је ни са ци-
љем ука зи ва ња на мо гу ће ва ри ја ци је гла го ла уз ко је се пар ти ку ла си на ла зи 
у кон такт ној по зи ци ји. Од 1.364 при ме ра – у 927 при ме ра (67,96%) пар ти ку ла 
си се на ла зи у кон такт ној по зи ци ји са гла го лом пу ног лек сич ког зна че ња. У 
Та бе ли 5 на ве ден је при мер за сва ки обра зац кон такт не по зи ци је пар ти ку ле 
си и гла го ла и ука зу је и на фре квен цу син так сич ких обра за ца по зи ци је пар-
ти ку ле си и гла го ла – да ли се пар ти ку ла на ла зи ис пред или иза гла го ла.15 
При ме ри са кон такт ном по зи ци јом пар ти ку ле си и ко пу ле би ће по себ но 
ана ли зи ра ни у одељ ку 5.3.

13 У ана ли зи упо тре бе пар ти ку ле си уз ре флек сив не гла го ле не ће се по себ но раз два ја ти 
ре флек сив ни и ре ци проч ни гла го ли. Под ре флек сив ним кон струк ци ја ма се сма тра ју кон струк-
ци је са ре флек сив ним па си вом, ко је у сво јој струк ту ри са др же ре флек сив ну за ме ни цу се.

14 Г – гла гол, РГП – рад ни гла гол ски при дев, НегГ – од рич ни об лик гла го ла, ПГ – по-
моћ ни гла гол.

15 У овом де лу ра да не ће би ти раз ма тра на упо тре ба и из о ста вља ње по моћ ног гла го ла у 
окви ру пер фек та (уп. VukoVićet al. (у по ступ ку ре цен зи ра ња), из ме ђу оста лих). 
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Та бе ла 5. Број при ме ра пар ти ку ле си у за ви сно сти од син так сич ког обра сца

си ис пред гла го ла си иза гла го ла 
си + Г си + РГ П си + Нег Г си + ПГ + РГП Г + си РГП + си РГП + ПГ + си НегГ + си

449 144 7 7 232 66 18 4

Кон такт на по зи ци ја пар ти ку ле си и гла го ла де фи ни са на је обра сци ма 
си + Г, си + РГП, си + НегГ, си + ПГ + РГП – у ко ји ма је пар ти ку ла си упо-
тре бље на у по зи ци ји ис пред гла го ла у фук ци ји пре ди ка та (при ме ри 13–16):

(13) Он си че ка. (си + Г) (Вла хо во) 
(14) Ја сам си бла жи ла. (си + РГП) (Ма ри но вац) 
(15) Код нас си не дој де тол ко. (си + НегГ) (По нор) 
(16) Кој си је одил. (си + ПГ + РГП) (Тр го ви ште) 

По зи ци ја пар ти ку ле си ис пред гла го ла углав ном је усло вље на при су-
ством су бјек та на пр вој по зи ци ји у кла у зи (при ме ри 13 и 14). У слу ча је ви ма 
из о ста вље ног су бјек та по зи ци ју пар ти ку ле си ис пред гла го ла усло вља ва 
упо тре ба не ког дру гог ре че нич ног кон сти ту ен та на пр вој по зи ци ји (нпр. 
при ло шке од ред бе ре а ли зо ва не при ло зи ма (17) или пред ло шко-па де жним 
кон струк ци ја ма (при мер 18)):16

(17) Зи мус си до ди ли. (Крен та) 
(18) У са ло [село] си иде. (Буч је) 

Бу ду ћи да су при ме ри на ста ли у ве за ној го вор ној про дук ци ји, у на рати-
ви ма се че сто го во ри о рад ња ма ко је су у син так сич ком сми слу па ра лел не, 
сук це сив не, на по ред не. Пр ву по зи ци ју у не за ви сној на по ред ној кла у зи (при-
мер 19) и за ви сној кла у зи (при мер 20) мо же за у зи ма ти и ве зник (па, од но сно 
кад), али се уо ча ва из о ста нак кон такт не по зи ци је ве зни ка и су бјек та: 

(19) Ис то пи мо си у то пи ло, па си га зи мо по оној то пи ло. (Ошља не) 
(20) Кад си пој де мо, оста и мо туј код цр кву. (Ба ли нац) 

Син так сич ки обра зац кон такт не по зи ци је гла го ла (Г) и пар ти ку ле си у 
ко јој се гла гол на ла зи ис пред пар ти ку ле си (Г + си, РГП + си, РГП + ПГ + си, 
НегГ + си) ре ги стро ван је у слу ча је ви ма из о ста вље ног су бјек та или ње го ве 
упо тре бе на не кој дру гој по зи ци ји у кла у зи, и из о стан ка дру гих ре че нич них 
кон сти ту е на та на пр вој по зи ци ји у кла у зи (при ме ри 21–24). 

(21) Се дим си ов де. (Г + си) (Ле пе на) 
(22) Во зил си он бра та. (РГП + си) (Вла хо во) 
(23) На ви кли смо си та кој. (РГП + ПГ + си) (Ле пе на) 
(24) Не ви дим си и го то во. (НегГ + си) (Дрв ник) 

Ипак, у кор пу су је ре ги стро ва но 11 при ме ра у ко ји ма син так сич ком 
обра сцу Г + си или РГП + си прет хо ди за ме ни ца (одн. упо тре бље на је на 
пр вој по зи ци у кла у зи) и то у функ ци ји су бјек та (25) или објек та (26): 

(25) Ја имам си до ле со бу. (Зам + Г + си) (Ба ли нац) 
(26) Не што при ча си Бо бан. (Зам + Г + си) (Гор ња Со ко ло ви ца) 

16 И дру ги ре че нич ни кон сти ту ен ти се мо гу на ћи на пр вој по зи ци ји у кла у зи (нпр. обје-
кат, ве зни ци и сл.). 
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По зи ци ју ис пред гла го ла у син так сич ком обра сцу Г + си мо же за у зи-
ма ти и при лог (27) или ве зник (28):

(27) Мал ко да дем си до ле на уну ку. (Прил + Г + си) (Гор ња Со ко ло ви ца) 
(28) Она е умре ла, али иде мо си и да ље. (Вез + Г + си) (По нор) 

Иа ко је кон такт на по зи ци ја пар ти ку ле си и гла го ла у кре и ра ном кор пу су 
при ме ра нај фре квент ни ји син так сич ки обра зац (67,96%), овај син так сич ки 
обра зац мо же би ти раз дво јен дру гим ре че нич ним кон сти ту ен ти ма. У 287 
при ме ра (21,04%) пар ти ку ла си ни је у кон такт ној по зи ци ји са гла го лом.17 
При ме ри не ука зу ју на стро го де фи ни са на пра ви ла рас по ре ђи ва ња ре че нич-
них кон сти ту е не та, по го то ву не оних ко ји се мо гу на ћи у по зи ци ја ма из ме ђу 
пар ти ку ле си и гла го ла. Су бје кат не мо ра за у зи ма ти пр ву по зи ци ју у кла у зи 
(при мер 29). 

(29) Па то сам си од де те та ја на у чио. (Ја ња) 

Из ме ђу пар ти ку ле си и гла го ла мо гу се на ћи раз ли чи ти ре че нич ни кон-
сти ту ен ти (при ме ри ко ји сле де (30 и 31) илу стру ју упо тре бу са мо не ких 
ре че нич них кон сти ту е на та на по зи ци ји из ме ђу пар ти ку ле си и гла го ла):

(30) Оне си та ко иду за јед но. (Ле пе на) 
(31) Ми си тьк оно је де мо. (Рав но Буч је) 

5.3. УПоТРЕБАИ/ИлИИЗосТАвљАЊЕКоПУлЕ(УКоПУлАТИвнИмПРЕдИКАТИмА)
УКонТАКТнојПоЗИцИјИсАПАРТИКУломси.Пар ти ку ла си се по ред гла го ла са 
пу ним лек сич ким зна че њем у функ ци ји пре ди ка та упо тре бља ва и у кла у за-
ма са ко пу ла тив ним пре ди ка ти ма. Ко пу ла тив ни пре ди кат има струк ту ру 
ко пу ла + пре ди ка тив. Функ ци ју ко пу ле вр ши гла гол би ти у раз ли чи тим 
гла гол ским об ли ци ма,18 док функ ци ју пре ди ка ти ва мо гу вр ши ти име ни це, 
при де ви, при ло зи, син таг ме (име нич ке, при дев ске, при ло шке) и пред ло шко-
па де жне кон струк ци је са адвер би јал ним зна че њем. 

Од 1.364 ана ли зи ра них при ме ра 150 при ме ра (10,99%) илу стру је кла у зе 
у ко ји ма је пар ти ку ла си упо тре бље на уз ко пу ла тив ни пре ди кат. Ко пу ла тив-
ни пре ди кат у пре зен ту упо тре бљен је у 98 при ме ра (65,33%), док је ко пу ла-
тив ни пре ди кат у пер фек ту упо тре бљен у 49 при ме ра (32,67%). Ко пу ла тив-
ни пре ди кат ис ка зан не ким дру гим гла гол ским об ли ком упо тре бљен је у 3 
при ме ра (2%) – два при ме ра у фу ту ру пр вом и је дан при мер у по тен ци ја лу. 

У овим при ме ри ма ва ри ја ци је се од но се на при су ство/од су ство ко пу ле 
у пре зен ту, од но сно при су ство/од су ство ен кли тич ког об ли ка пре зен та по моћ-
ног гла го ла би ти, ко ји ула зи у са став ко пу ле у пер фек ту, и пар ти ку ле си.19

Уо ча ва се не по сто ја ње зна чај не ва ри ја ци је у при су ству/од су ству ен кли-
тич ког об ли ка пре зен та по моћ ног гла го ла би ти у ко пу ли у пер фек ту – у 24 

17 Оста ли при ме ри – њих 150 – из дво је ни су јер предствља ју при ме ре са ко пу ла тив ним 
пре ди ка том, ко ји ће се по себ но ана ли зи ра ти. 

18 Ко пу ла у пре зен ту ре а ли зо ва на је ен кли тич ким об ли ком гла го ла би ти, док је у пер-
фек ту ко пу ла ре а ли зо ва на ен кли тич ким об ли ком пре зен та по моћ ног гла го ла би ти и рад ним 
гла гол ским при де вом гла го ла би ти. 

19 Бу ду ћи да ме ђу при ме ри ма има и ко пу ла у од рич ном об ли ку (4 при ме ра), од рич ни 
об лик ко пу ле под ра зу ме ва ње ну оба ве зну упо тре бу (нпр. Па не сам си још би ла ни као де вој-
чи ца. // Ама, не смо си ми ви ше за ов де са ми, бре.). 
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при ме ра упо тре бље на је ен кли ти ка по моћ ног гла го ла би ти (при мер 32), док 
је у 25 при ме ра ен кли ти ка из о ста вље на у ко пу ли у пер фек ту (при мер 33).

(32) Тьд смо си би ли ов де. (ко пу ла у пер фек ту, по моћ ни гла гол упо тре бљен) 
(Дрв ник) 
(33) Он си там бил по Ско пље. (ко пу ла у пер фек ту, по моћ ни гла гол из о ста вљен) 
(Шти пи на) 

Ка те го ри је ли ца и бро ја су зна чај не за ва ри ра ње при су ства ен кли тич ког 
об ли ка пре зен та по моћ ног гла го ла би ти у ко пу ли у пер фек ту (Та бе ла 6).

Та бе ла 6. Број при ме ра пар ти ку ле си у ко пу ла тив ном пре ди ка ту у за ви сно сти од ли ца и 
бро ја гла го ла и при су ства/од су ства ен кли ти ке у пер фек ту

Ли це При су ство ен кли ти ке  
у ко пу ли у пер фек ту 

Од су ство ен кли ти ке  
у ко пу ли у пер фек ту

1. ли це јед ни не 11 0
1. ли це мно жи не 7 0
3. ли це јед ни не 5 21
3. ли це мно жи не 1 4

Ен кли тич ки об лик пре зен та по моћ ног гла го ла би ти ко ји фор ми ра ко-
пу лу у пер фек ту оба ве зно се упо тре бља ва у 1. ли цу јед ни не и мно жи не 
(ни је ре ги стро ван ни је дан при мер са из о ста вље ном ен кли ти ком у ко пу ли у 
пер фек ту). Че шће се из о ста вља у 3. ли цу јед ни не и мно жи не – ре ги стро ван 
је 21 при мер са из о ста вље ном ен кли ти ком у ко пу ли у 3. ли цу јед ни не, и 5 
при ме ра упо тре бље не ен кли ти ке у ко пу ли у пер фек ту у истом ли цу. У 3. 
ли цу мно жи не ен кли ти ка у ко пу ли у пер фек ту је из о ста вље на у 4 при ме ра, 
док је ре ги стро ван са мо је дан при мер упо тре бе ен ли ти ке у ко пу ли у пер фек-
ту (при ме ри 34–37 илу стру ју упо тре бу ен кли ти ке у ко пу ли у пер фек ту, док 
при ме ри 38–39 илу стру ју из о ста вља ње ен кли ти ке у ко пу ли у пер фек ту). 

(34) Ја сам си код ба шту би ла. (1.л.јд, ко пу ла у пер фек ту, по моћ ни гла гол упо-
тре бљен) (Вр би ца) 
(35) Тьд смо си би ли ов де. (1.л.мн, ко пу ла у пер фек ту, по моћ ни гла гол упо тре-
бљен) (Дрв ник) 
(36) А би ло си је ле по. (3.л.јд, ко пу ла у пер фек ту, по моћ ни гла гол упо тре бљен) 
(Ре пу шни ца) 
(37) Ко ји су си би ли рад ни ци, они сви и по сле ра та ра де ли. (3.л.мн, ко пу ла у 
пер фек ту, по моћ ни гла гол упо тре бљен) (Рго ште) 
(38) Он си там бил по Ско пље. (3.л.јд, ко пу ла у пер фек ту, по моћ ни гла гол из-
о ста вљен) (Шти пи на) 
(39) Мо ји си би ли онам са ми. (1.л.мн, ко пу ла у пер фек ту, по моћ ни гла гол из-
о ста вљен) (Де бе ли ца) 

Ва ри ја ци ја по сто ји у при су ству/од су ству ко пу ле у пре зен ту (ко ја је ре-
а ли зо ва на ен кли тич ким об ли ком гла го ла би ти у пре зен ту) – у 64 при ме ра 
ко пу ла је из о ста вље на, док је у 34 при ме ра ко пу ла упо тре бље на. Упо тре ба ко-
пу ле у пре зен ту ва ри ра и у ка те го ри ја ма ли ца и бро ја. Тен ден ци ја ва ри ја ци је 
упо тре бе, одн. из о ста вља ња ко пу ле у пре зен ту у ка те го ри ја ма ли ца и бро ја 
слич на је упо тре би/из о ста вља њу ен кли ти ке у ко пу ли у пер фек ту (Та бе ла 7).
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Та бе ла 7. Број при ме ра пар ти ку ле си у ко пу ла тив ном пре ди ка ту у за ви сно сти од ли ца и 
бро ја гла го ла и при су ства/од су ства ен кли ти ке у пре зен ту

Ли це При су ство ко пу ле у пре зен ту Од су ство ко пу ле у пре зен ту 
1. ли це јед ни не 7 2
1. ли це мно жи не 5 2
3. ли це јед ни не 18 48
3. ли це мно жи не 4 12

Уз пр во ли це јед ни не и мно жи не фре квен ца упо тре бе ко пу ле је ве ћа 
(укуп но 12 при ме ра) у од но су на ње но из о ста вља ње (укуп но 4 при ме ра). У 
тре ћем ли цу јед ни не и мно жи не фре квен ца из о ста вља ња ко пу ле је ве ћа 
(укуп но 60 при ме ра) у од но су на упо тре бу ко пу ле (22 при ме ра). При ме ри 
ко ји сле де илу стру ју кла у зе са ко пу лом у пре зен ту. У при ме ри ма (40–43) 
ко пу ла је упо тре бље на, док је у при ме ри ма (43–47) ко пу ла из о ста вље на. 

(40) Са ма сам си туј. (1.л.јд, ко пу ла у пре зен ту, упо тре бље на) (Жу ко вац) 
(41) А ми смо си бли за го ре. (1.л.мн, ко пу ла у пре зен ту, упо тре бље на) (Тр го ви ште)
(42) Она си је одoвда. (3.л.јд, ко пу ла у пре зен ту, упо тре бље на) (Ја ња) 
(43) Ко ји су си бли жњи, они иду. (3.л.мн, ко пу ла у пре зен ту, упо тре бље на) 
(Тр но вац)
(44) Ја си са ма. (1.л.јд, ко пу ла у пре зен ту, из о ста вље на) (Тр го ви ште) 
(45) А ми си си ро ти ња. (1.л.мн, ко пу ла у пре зен ту, из о ста вље на) (Буч је)
(46) Он си и сад го ре. (3.л.јд, ко пу ла у пре зен ту, из о ста вље на) (Буч је)
(47) Они си до ле. (3.л.мн, ко пу ла у пре зен ту, из о ста вље на) (Жлне)

5.4. УПоТРЕБАИ/ИлИИЗосТАвљАЊЕРЕФлЕКсИвнЕЗАмЕнИцЕсе(УЗРЕФлЕК-
сИвнЕГлАГолЕИКонсТРУКцИјЕ)УКонТАКТнојПоЗИцИјИсАПАРТИКУломси.Од 
1.364 при ме ра, у 120 ре ги стро ва на је упо тре ба пар ти ку ле си уз ре флек сив ни 
(или ре ци проч ни) гла гол у пре ди ка ту или уз ре флек сив ну кон струк ци ју 
(ре флек сив ни па сив). У 72 при ме ра (60%) ре флек сив на за ме ни ца се и пар-
ти ку ла си су употребљенe у ис тој кла у зи, док је у 48 при ме ра (40%) ре флек-
сив на за ме ни ца из о ста вље на (Та бе ла 8).

Та бе ла 8. Број при ме ра пар ти ку ле си у од но су на при су ство/од су ство ре флек сив не за ме ни це

Ре флек сив на за ме ни ца Ре флек сив на за ме ни ца  
– упо тре бље на 

Ре флек сив на за ме ни ца  
– из о ста вље на 

Број при ме ра 72 48

При мер (48) илу стру је упо тре бу ре флек сив не за ме ни це се (упо тре бље на 
у окви ру ре флек сив ног гла го ла) и пар ти ку ле си у ис тој кла у зи. При мер (49) 
илу стру је из о ста вља ње ре флек сив не за ме ни це се у ко рист упо тре бе пар ти-
ку ле си. При ме ри (50) и (51) илу стру ју кла у зе са ре флек сив ним кон струк ци-
ја ма (ре флек сив ни па сив), у ко ји ма је ре флек сив на за ме ни ца упо тре бље на 
(при мер 50) или из о ста вље на (при мер 51). 

(48) Диг нем си се ују тру. (Шти пи на)
(49) Ја си с ње га вр нем. (До ња Ка ме ни ца)
(50) Дру ги [колач] си се по се ме си за Ђур ђов дан. (Ше сти Га бар)
(51) Таг си гле да ло тој. (Оре шац)
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5.5. ПАРТИКУлАсиИнАјФРЕКвЕнТнИјИГлАГолИ.За по тре бе овог ра да из-
дво је ни су нај фре квент ни ји гла го ли уз ко је се пар ти ку ла си упо тре бља ва са 
ци љем иден ти фи ко ва ња си ту а ци је мар ки ра не пар ти ку лом си. Ау то мат ском 
пре тра гом 1.364 при ме ра до би јен је по да так да се пар ти ку ла си ко ри сти уз 
329 глаголскe лемe.20 Нај фре квент ни ја упо тре ба пар ти ку ле си је уз гла гол 
би ти у функ ци ји ко пу ла тив ног пре ди ка та (ко ји се под од ре ђе ним мор фо син-
так сич ким усло ви ма из о ста вља, ка ко је прет ход но по ка за но) – у 150 при ме ра 
(10,99%). Сле де ћи по фре квен ци ји упо тре бе пар ти ку ле си уз гла гол је гла гол 
има ти (у по се сив ном и ег зи стен ци јал ном зна че њу) и има 109 по твр да (7,99%). 
Од гла го ла пу ног лек сич ког зна че ња нај фре квент ни ји гла го ли су: ићи, оти ћи, 
до ћи, ко ји при па да ју се ман тич кој кла си гла го ла кре та ња, при ча ти, гла го ли ма 
го во ре ња, зна ти – гла го ли ма ми шље ња, жи ве ти и се де ти, ко ји при па да ју 
се ман тич кој кла си гла го ла ми ро ва ња.21 Оста ли гла го ли са ма њом фре квен-
цом упо тре бе уз пар ти ку лу си при па да ју у нај ши рем мо гу ћем сми слу кла си 
гла го ла ко ји озна ча ва ју ак тив но сти (нпр. ра ди ти, је сти, чу ва ти и сл.). 

6. дИсКУсИјА.За раз ли ку од до са да шњих ди ја лек то ло шких, се ман тич ких 
и праг ма тич ких ис тра жи ва ња упо тре бе пар ти ку ле си у го во ри ма при зрен-
ско-ти моч ке ди ја ле кат ске зо не (сТАнојЕвИћ1911;БоГдАновИћ1979;1987;
ћИРИћ1983;1999;РАКИћ-мИлојКовИћ1995;вУКАдИновИћ1996;РЕмЕТИћ1996;
arsenijeVić2013;мИлосАвљЕвИћ2019, из ме ђу оста лих) и слич них је зич ких 
фе но ме на у бал кан ским сло вен ским је зи ци ма (petroVa–sokoloV2016;сАвовА
2017;ИвАновА–ПЕТРовА2017,из ме ђу оста лих), ис тра жи ва ње упо тре бе пар-
ти ку ле си у ти моч ким го во ри ма за сни ва се на из два ја њу нај фре ке вент ни јих 
син так сич ких обра за ца у ко ји ма се ова пар ти ку ла ја вља. 

Ре зул та ти ана ли зе по ка зу ју да се пар ти ку ла си ко ри сти нај фре квент-
ни је уз не ре флек сив не гла го ле у ак тив ној ди ја те зи са ани мат ним су бјек том. 
Пар ти ку ла си се ја вља нај че шће уз гла гол у 3. ли цу јед ни не. Тен ден ци је упо-
тре бе пар ти ку ле си уз од ре ђе но ли це и број, као и дру ге ис пи ти ва не ка рак-
те ри сти ке гла го ла, мо гу би ти по сле ди ца при ме ње не те рен ске ме то до ло ги је 
и са др жа ја те рен ских раз го во ра. У до ку мен то ва њу ти моч ких го во ра при ме-
њи ва на је ме то до ло ги ја по лу струк ту ри са них ин тер вјуа, али не и лин гви-
стич ки упит ни ци ко ји ма би се ели ци ти ра ла од ре ђе на је зич ка по ја ва или 
гра ма тич ка ка те го ри ја,22 те са мим тим, по сто ји мо гућ ност да би при ме на 
дру га чи је лин гви стич ке ме то до ло ги је да ла дру га чи је ре зул та те. 

Кван ти та тив на ана ли за при ме ра ука зу је на то да је нај фре квент ни ји 
син так сич ки обра зац упо тре бе пар ти ку ле си ње на ди рект на кон такт на по-
зи ци ја са гла го лом. Пар ти ку ла си се по на ша као „Ва кер на ге ло ва кли ти ка”, 
за у зи ма ју ћи дру гу по зи ци ју у кла у зи. Ре ла тив но су рет ки је зи ци у ко ји ма је 
по зи ци ја кли ти ка огра ни че на са мо на по зи ци ју по сле пр ве ре чи у кла у зи 

20 У кон сул та ци ја ма са ко ле ги ни цом Те о до ром Ву ко вић су ге ри са но ми је да тре ба ра-
чу на ти са 10% гре шке, бу ду ћи да је реч о ау то мат ској ано та ци ји, ле ма ти за ци ји и пре тра зи.

21 Се ман тич ке кла се гла го ла ов де не ће би ти де таљ ни је раз ма тра не, уп. Vendler1957;
longaCre1976;Cook1979;jaCkendoff1983. О не по сто ја њу је дин стве не се ман тич ке кла си фи-
ка ци је гла го ла в. ТошовИћ1998. 

22 Ми ни мал но је ин тер ве ни са но усме ра ва њем раз го во ра са ци љем ели ци та ци је упо тре-
бе не ких гла гол ских об ли ка, лек се ма и лек сич ких гру па (уп. мИРИћ 2018a: 98). 
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(та ко зва не 2W кли ти ке), у ин до е вроп ским је зи ци ма кли ти ка се мо же ја ви ти 
и по сле пр ве ре чи или по сле пр ве фра зе у кла у зи (2D кли ти ке). „Ва кер на ге-
ло ва кли ти ка” је кли ти ка ко ја се мо же по зи ци о ни ра ти упра во по сле пр ве 
ре чи или по сле пр ве фра зе у кла у зи (spenCer–luís 2012: 41), што је слу чај 
и у срп ском је зи ку (BoŠkoVić2000;progoVaC2000;diesing–zeC2011, из ме ђу 
оста лих).23

Рас по ред гла го ла и пар ти ку ле си у при ме ри ма из дво је ним из ти моч ког 
кор пу са углав ном за ви си од рас по ре да ре че нич них кон сти ту е на та у кла у зи. 
Пар ти ку ла си прет хо ди гла го лу у слу ча је ви ма при су ства не ког од ре че нич-
них кон сти ту е на та на ини ци јал ној по зи ци ји у кла у зи – су бјек та, пра вог 
објек та, ве зни ка, при ло шких од ре да ба и сл. Гла гол, пак, прет хо ди пар ти ку ли 
си у слу ча је ви ма ка да су на ве де ни ре че нич ни кон сти ту ен ти рас по ре ђе ни на 
не кој дру гој по зи ци ји у кла у зи и ка да гла гол за у зи ма ини ци јал ну по зи ци ју. 
При ме ри по ка зу ју да се на ини ци јал ној по зи ци ји не на ла зи увек са мо јед на 
реч, па са мим тим пар ти ку ла си не за у зи ма дру гу по зи ци ју у кла у зи. Ипак, 
ско ро 21% при ме ра у ко ји ма пар ти ку ла си и гла гол ни су у кон такт ној по зи-
ци ји, по ка зу је и да се кон такт гла го ла и пар ти ку ле си мо же раз дво ји ти рече-
нич ним кон сти ту ен ти ма, што мо же би ти по сле ди ца го вор ног је зи ка, ди гре сив-
них од ли ка на ра ти ва, али се мо же ту ма чи ти и из пер спек ти ве ин фор ма ци о не 
струк ту ре ре че ни це, фо ку сом и то пи ка ли за ци јом (уп. нпр. féry–krifka2008;
halupka-reŠetar2009;2011). 

Пар ти ку ла си ути че и на из о ста нак ко пу ле у пре зен ту и ен кли тич ког 
об ли ка по моћ ног гла го ла би ти у ко пу ли у пер фек ту. У 59,33% при ме ра ко-
пу ла у пре зен ту и ен кли тич ки об лик по моћ ног гла го ла би ти у ко пу ли у пер-
фек ту су из о ста вље ни, док су у 38,6% при ме ра упо тре бље ни. Из о ста вља ње 
ен кли тич ког об ли ка гла го ла би ти – у функ ци ји ко пу ле у пре зен ту или по-
моћ ног гла го ла би ти у пер фек ту у ко рист упо тре бе пар ти ку ле си мо же се 
об ја сни ти на го ми ла ва њем је зич ких сред ста ва, као што је то слу чај са дру гим 
мор фо син так сич ким обе леж ји ма (РАКИћ-мИлојКовИћ1995:529–530;мИРИћ
2018а:106–109;2018б:209). Уко ли ко је ко пу ла ис ка за на (би ло у пер фек ту, 
би ло у пре зен ту), она се у свим слу ча је ви ма на ла зи у кон такт ној по зи ци ји са 
пар ти ку лом си, што син так сич ки обра зац кон такт не по зи ци је пар ти ку ле си 
и гла го ла чи ни још фре квент ни јим. 

Слич на је си ту а ци ја и са из о ста вља њем ре флек сив не за ме ни це се у кла-
у за ма у ко ји ма се пар ти ку ла си на ла зи у кон такт ној по зи ци ји са ре флек сив ним 
(и ре ци проч ним) гла го ли ма и ре флек сив ним кон струк ци ја ма. Из о ста вља ње 
ре флек сив не за ме ни це се у ко рист пар ти ку ле си, слич но као са ко пу лом, 
мо же се ту ма чи ти на го ми ла ва њем је зич ких сред ста ва. Иа ко 40% при ме ра 
са из о ста вље ном ре флек сив ном за ме ни цом се не пред ста вља до ми на на тан 
син так сич ки обра зац, они ипак ука зу ју на то да ре флек сив на за ме ни ца мо же 
би ти „сла ба” кли ти ка у од но су на пар ти ку лу си. 

Осим фре квент них син так сич ких обра за ца ана ли за при ме ра је по ка за-
ла да се пар ти ку ла си нај фре кве ни је упо тре бља ва уз пу но знач не гла го ле 

23 Ва жно је на по ме ну ти да се у ци ти ра ним сту ди ја ма по зи ци ја кли ти ка ана ли зи ра у стан-
дард ном срп ском је зи ку, а не рет ко се о по зи ци ји кли ти ка го во ри у кон тек сту срп ско-хр ват ског 
је зич ког кон ти ну у ма. 
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ко ји при па да ју се ман тич кој кла си гла го ла кре та ња, го во ре ња, ми шље ња и 
ми ро ва ња. Ипак, тре ба има ти у ви ду да из два ја ње при ме ра са не за ме нич ком 
упо тре бом да тивне ен кли ти ке си и кре и ра ње ко нач ног кор пу са за ана ли зу 
по чи ва на лич ној про це ни ис тра жи ва ча о упо тре би и функ ци ји си. На и ме, 
ау то мат ском пре тра гом кор пу са до би је но је 2.974 при ме ра, а руч ном об ра дом 
из о ста вље ни су при ме ри у ко ји ма је си упо тре бље но као 2. ли це јед ни не 
гла го ла би ти, али и при ме ри за ме нич ке упо тре бе си – у функ ци ји ин ди рект-
ног објек та и ад но ми нал ног по се со ра, те као фи нал ни кор пус при ме ра за 
ана ли зу до би је но је 1.364 при ме ра. Нај ве ћи иза зов у про це ни упо тре бе кли-
ти ке си пред ста вља ју гла го ли ко ји при па да ју се ман тич кој кла си гла го ла да-
ва ња, ко ји су тро ар гу мент ске струк ту ре, од но сно, дво тран зи тив ни гла го ли.24 
Гла го ли да ва ња као оба ве зан ар гу мент по ред директног објек та има ју и инди-
ректни обје кат у да ти ву. У функ ци ји индиректног објек та се мо же на ћи и 
ен кли ти ка си, што оте жа ва про це ну о ње ној за ме нич кој и не за ме нич кој 
упо тре би. По ста вља се пи та ње да ли се уз гла го ле да ва ња мо же упо тре би ти 
пар ти ку ла си или ту по зи ци ју за у зи ма ис кљу чи во инди ректни обје кат истог 
мор фо ло шког об ли ка.

7. ЗАКљУчнАРАЗмАТРАЊА.Не за ме нич ка упо тре ба ен кли тич ког об ли ка 
да ти ва ре флек сив не за ме ни це се бе/се  је зич ка је од ли ка ти пич на за го во ре 
при зрен ско-ти моч ке ди ја ле кат ске зо не, ко јој при па да ју и ти моч ки го во ри. 
Реч је о упо тре би ко ја у функ ци о нал ном сми слу не при па да ни јед ној од ре ги-
стро ва них за ме нич ких функ ци ја – инди ректном објек ту и ад но ми нал ном по-
се со ру; ен кли тич ки об лик да ти ва ре флек сив не за ме ни це гу би за ме нич ку и 
да тив ску функ ци ју, по ста је функ ци о нал на реч и до би ја функ ци ју пар ти ку ле.

Ис тра жи ва ње из ло же но у овом ра ду на ста ло је на обим ном и ре ле вант-
ном кор пу су, ем пи риј ском и кван ти та тив ном ана ли зом. Ана ли за те рен ске 
гра ђе до ку мен то ва не у те рен ским ис тра жи ва њи ма на се ља ко ја у ди ја лек то-
ло шком сми слу при па да ју ти моч ким го во ри ма ука за ла је на нај фре квент ни је 
обра сце упо тре бе пар ти ку ле си и ва ри ја ци је син так сич ких обра за ца, ко ји 
осве тља ва ју од нос пар ти ку ле си и гла го ла у за ви сно сти од ње го вих ка те го-
ри ја (ли це, број, ре флек сив ност, ди ја те за), ва ри ја ци ју рас по ре да ре че нич них 
кон сти ту е на та у кла у зи у ко јој је упо тре бље на пар ти ку ла си. Из дво је ни 
син так сич ки обра сци ука зу ју и на упо тре бу и из о ста вља ње ко пу ле у ко пу-
ла тив ном пре ди ка ту и ре флек сив не за ме ни це у ре флек сив ним гла го ли ма и 
кон струк ци ја ма у за ви сно сти од упо тре бље не пар ти ку ле си, а из дво је ни су 
и нај фре квент ни ји гла го ли уз ко је се ова пар ти ку ла ко ри сти. 

До би је ни ре зул та ти су у ве ли кој ме ри усло вље ни при ме ње ном ме то до-
ло ги јом те рен ских ис тра жи ва ња, на осно ву ко јих је кре и ран и кор пус. При-
ме на дру гих лин гви стич ких ме то да мо гла би да дȃ дру га чи је ре зул та те. 
Син так сич ке ва ри ја бле у упо тре би пар ти ку ле си би се мо гле ис пи ти ва ти 
при ме ном екс пе ри мен тал не ме то до ло ги је и/или син так сич ких упит ни ка у 
ко ји ма би из вор ни го вор ни ци ди ја лек та про це њи ва ли при хва тљи вост дру-
га чи јег рас по ре да ен кли ти ка, гла го ла и пар ти ку ле си, (не)за мен љи вост си дру-
гим за ме ни ца ма, име ни ца ма и име нич ким фра за ма уз гла го ле уз ко је сто ји 

24 О дво тран зи тив ним гла го ли ма (енг. di tran si ti ve verbs) в. ilić2016: 109–114. 
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не пра ви обје кат. На овај на чин би се мо гло уста но ви ти да ли ен кли ти ка си 
уз гла го ле да ва ња осим у за ме нич кој функ ци ји мо же би ти упо тре бље на и у 
не за ме нич кој, одн. као пар ти ку ла. Осим то га, у да љим ис тра жи ва њи ма би 
се мо гла де таљ ни је ис пи та ти и кон такт на по зи ци ја пар ти ку ле си и ре флек-
сив не за ме ни це се. 
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Sve tla na Ćir ko vić

NON-PRO NO MI NAL USE OF THE DA TI VE EN CLI TIC SI  
IN THE TI MOK VER NA CU LARS: SYNTAC TIC PAT TERNS

S u m  m a r y

This pa per ex plo res the use of the da ti ve ca se of the re fle xi ve pro noun se be/se  in a non-pro-
no mi nal fun ction in the Ti mok ver na cu lars. The study ma de use of the cor pus en ti tled Spo ken Tor lak 
Di a lect Cor pus 1.0, from which 1,364 exam ples we re ob ta i ned thro ugh au to ma tic se arch and ma nual 
se lec tion. Ba sed on the se exam ples the most fre qu ent pat terns of use of the par tic le si we re iden ti fied, 
which in di ca te the syntac tic re gu la ri ti es and va ri a ti ons of the syntac tic pat terns of use of the par tic-
le si. The use of the par tic le si is ex plo red in re la tion to the fol lo wing va ri a bles: 1) the per son and 
num ber of the verb with which the par tic le si is used, 2) the ani macy of the su bject of the cla u se in 
which the par tic le si is used, 3) the re fle xi vity of the verb and con struc tion in which the par tic le  si 
is used, 4) the par tic le si in cla u ses with ac ti ve and pas si ve di at he sis, 5) the syntac tic pat terns of use 
of the pa r tic le si in a con tact po si tion with the le xi cal verb, 6) the use and/or omis sion of the co pu la 
(in co pu la ti ve pre di ca tes) in a con tact po si tion with the par tic le si, 7) the use and/or omis sion of the 
re fle xi ve pro noun sе (with re fle xi ve verbs and con struc ti ons) in a con tact po si tion with the par tic le 
si, 8) the use of the par tic le si with the most fre qu ent verbs.

The re sults of the analysis in di ca te that in the Ti mok ver na cu lars the par tic le si is most fre qu-
ently used with non-re fle xi ve verbs in ac ti ve di at he sis with an ani ma te su bject. The qu an ti ta ti ve 
analysis of the exam ples in di ca tes that the most fre qu ent syntac tic pat tern of use of the par tic le si is 
in a di rect con tact po si tion with the verb. The or der of the verb and the par tic le si mostly de pends on 
the or der of the con sti tu ents in the cla u se. The par tic le si pre ce des the verb in ca ses whe re one of the 
con sti tu ents such as the su bject, di rect ob ject, co njun ction, adver bi als, etc. is pre sent at the ini tial 
po si tion in the cla u se. The verb pre ce des the par tic le si in ca ses whe re the gi ven con sti tu ents are 
ar ran ged in a dif fe rent po si tion in the cla u se and the verb holds the ini tial po si tion.

The par tic le si al so le ads to the omis sion of the co pu la in the pre sent ten se and the en cli tic 
form of the au xi li ary verb bi ti (‘to be’) in the co pu la in the per fect ten se, as well as the omis sion of 
the re fle xi ve pro noun se in cla u ses in which the par tic le si is in con tact with the re fle xi ve and (re ci-
pro cal) verbs and re fle xi ve con struc ti ons. The ex pla na ti on for the omis sion of the en cli tic form of 
the verb bi ti (in the fun ction of the co pu la in the pre sent ten se or the au xi li ary verb bi ti in the per fect 
ten se) in fa vor of the use of the par tic le si, as well as the omis sion of the re fle xi ve pro noun se in fa vor 
of the par tic le si, can be the ac cu mu la tion of nu me ro us lin gu i stic ele ments.
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In ad di tion to re ve a ling the most fre qu ent syntac tic pat terns, the analysis of the exam ples has 
shown that the par tic le si is most fre qu ently used with le xi cal verbs that be long to the se man tic clas ses 
of verbs of mo tion, spe a king, thin king, and stil lness.

Бал ка но ло шки ин сти тут СА НУ (При мље но: 20. мар та 2021;
Кнез Ми ха и ло ва 35/IV, 11000 Бе о град, Ср би ја при хва ће но: 12. ма ја 2021)
sve tla na.cir ko vic @bi.sa nu.ac .rs 



UDC 811.163.41’28
https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2021.64.1.6
Изворни научни рад

Ми ља на Чо па

ЈЕ ЗИЧ КА АНК СИ О ЗНОСТ КОД ГО ВОР НИКÂ  
КО СОВ СКО-РЕ САВ СКОГ ДИ ЈА ЛЕК ТА У КОН ТАК ТУ  

СА СТАН ДАРД НИМ ИДИ О МОМ*

Је зич ка анк си о зност пред ста вља осе ћај не ла го де, тен зи је или не ке вр сте не при-
јат но сти ко ја се ја вља ка да се го вор ник на ђе у си ту а ци ји ко ја од ње га зах те ва да на 
од ре ђе ни на чин упо тре бља ва је зик или је зич ки ва ри је тет ко јим не вла да у пот пу но сти. 
Ис тра жи ва ње је пред у зе то с ци љем да се ис пи та по ја ва је зич ке анк си о зно сти код го вор-
никâ ко сов ско-ре сав ског ди ја лек та при кон так ту са стан дард ним је зи ком. Ис тра жи ва-
њем су об у хва ће ни и по је ди ни аспек ти ко ји се ти чу ста во ва го вор никâ пре ма соп стве ном 
ди ја ле кат ском го во ру и пре ма стан да рд ном је зи ку. Ре зул та ти до би је ни овим ис тра жи-
ва њем мо гу би ти од ко ри сти за да ља ис тра жи ва ња ове по ја ве, бу ду ћи да на ма те ри ја лу 
срп ских на род них го во ра до сад ни су вр ше на.

Кључ не ре чи: је зич ка анк си о зност, ко сов ско-ре сав ски ди ја ле кат, стан дард ни срп-
ски је зик.

Lan gu a ge an xi ety is a fe e ling of ner vo u sness, ten sion or so me kind of di scom fort that 
oc curs when a spe a ker finds him self in a si tu a tion that re qu i res the use of a lan gu a ge or a 
lan gu a ge va ri ety with which the spe a ker is not fully pro fi ci ent. This re se arch was un der ta ken 
with aim of exa mi ning the oc cur ren ce of lan gu a ge an xi ety wit hin the spe a kers of Ko so vo-Re-
sa va di a lect when they co me in con tact with the stan dard lan gu a ge. The re se arch al so co vers 
cer tain aspects con cer ning the at ti tu des of spe a kers to wards the ir own di a lect and to wards the 
stan dard lan gu a ge. The re sults ob ta i ned by this re se arch can be use ful for furt her re se arch of 
this phe no me non, sin ce this kind of re se arch has not been car ried out so far on the ma te rial of 
Ser bian di a lects. 

Key words: lan gu a ge an xi ety, Ko so vo-Re sa va di a lect, stan dard Ser bian lan gu a ge.

1. Увод
1.1.нАРоднИГовоРИИсТАндАРднИјЕЗИК. На род ни го во ри не стан дард ни 

су је зич ки ва ри је те ти ко ји су на ста ли те ри то ри јал ним ра сло ја ва њем је зи ка 
(БУГАРсКИ 1995: 156). Они има ју сво ју им пли цит ну нор му ко ју њи хо ви го вор-
ни ци ин ту и тив но осе ћа ју, што про из ла зи из на чи на ње ног усва ја ња – на род ни 
го вор пре но си се с ге не ра ци је на ге не ра ци ју и по ро ђе њу као ма тер њи иди ом 
при род ним то ком усва ја. Не стан дард ни је зич ки ва ри је те ти – ди ја лек ти – нису, 
да кле, екс пли цит но нор ми ра ни ‒ сто га се њи хов раз вој не мо же кон тро ли-
са ти и упра во у то ме ле жи кључ на раз ли ка из ме ђу на род них го во ра и стан-
дард ног је зи ка. 

* 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 451-03-9/2021-14, ко ји је скло пљен с Ин сти ту том за срп ски 
је зик СА НУ. Ис тра жи ва ње је из ло же но у ви ду усме ног са оп ште ња на на уч ној кон фе рен ци ји 
На у ка без гра ни ца 3, 2019. го ди не, у ор га ни за ци ји Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у 
При шти ни, с при вре ме ним се ди штем у Ко сов ској Ми тро ви ци.
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Стан дард ни је зик је сте иди ом уста но вљен нор ми ра њем, по ступ ком 
ко ји га је учи нио но си о цем ко му ни ка циј ске и ства ра лач ке уло ге дру штва 
ко је га је нор ми ра ло (radoVanoVić 2003: 186‒187), а тај је по сту пак из вр шен 
с ци љем ујед на ча ва ња и ста би ли зо ва ња ра зно вр сне је зич ке прак се (БУГАРсКИ 
1995: 162).

Стан дард ни срп ски је зик за сно ван је на ста њу два ју но во што кав ских 
ди ја ле ка та ‒ шу ма диј ско-вој во ђан ског и хер це го вач ко-кра ји шког. Про пи си-
ва њем екс пли цит не нор ме уста но вље на су пра ви ла за ње го ву упо тре бу на 
свим је зич ким ни во и ма, сто га он пред ста вља узор пра вил ног го во ре ња чи-
та вој је зич кој за јед ни ци. Упра во за то што на ста је про пи си ва њем пра ви ла за 
ње го ву упо тре бу, стан дард ни је зик мо ра се учи ти, бу ду ћи да се не усва ја 
при род ним пу тем, по пут ма тер њег ди ја лек та. За њи ме по се же мо у зва нич-
ној, слу жбе ној ко му ни ка ци ји, док се на род ни го во ри ко ри сте у не зва нич ним 
при ли ка ма – сход но то ме, на род ни су го во ри све де ни на го во ре ње, док се 
стан дард ни је зик ре а ли зу је кроз го во ре ње и пи са ње.1 

У на че лу, ова кав об лик је зи ка тре ба ло би да пре ва зи ла зи по сто је ће ва-
ри ја ци је ко је по сто је на це ло куп ној је зич кој те ри то ри ји и да слу жи као оп ште 
сред ство спо ра зу ме ва ња, да кле – да бу де над ди ја ле кат ски иди ом у ко јем су 
ре ду ко ва не го вор не ва ри ја ци је ко је про ис хо де из раз ли чи тог ге о граф ског и 
дру штве ног про сто ра да те за јед ни це (БУГАРсКИ 1995: 162), чи ме се омо гу ћа ва 
не спу та на ко му ни ка ци ја, али се та ко ђе из бе га ва ју по тен ци јал не дру штве не 
санк ци је ко је се углав ном ма ни фе сту ју као од ре ђе ни вид стиг ма ти за ци је. 
Ме ђу тим, ва жно је на по ме ну ти да се кроз стан дард ни је зик у упо тре би не 
мо же у пот пу но сти оства ри ти нор ма. Она, на и ме, укљу чу је низ осо би на 
свој стве них го во ри ма узе тим за осно ву стан дар да, али ме ђу овим го во ри ма 
по сто је и зна чај не раз ли ке, а оне су још из ра зи ти је у го во ри ма ко ји ни су 
ушли у осно ву стан дар да. То до во ди до из у зет них по те шко ћа при усва ја њу 
нор ме, по себ но код го вор ни ка ко ји ма го во ри узе ти за осно ву стан дар да нису 
ни ма ло бли ски, до иг но ри са ња про пи са них пра ви ла, али и до ства ра ња упо-
треб не нор ме стан дард ног је зи ка ко ја се знат но раз ли ку је од про пи са не, а 
ње не се глав не ка рак те ри сти ке огле да ју у те жњи ка гу бље њу свих осо би на 
ко је на не ки на чин обе ле жа ва ју го вор ни ка. С по ме ну том упо треб ном ре а-
ли за ци јом стан дард ног је зи ка ко ја од у да ра од про пи са не нор ме сва ко днев но 
се су сре ће мо, пре вас ход но у је зи ку ме ди ја,2 што по себ но до при но си ње ној 
екс пан зи ји и им пле мен та ци ји. Ова ква упо треб на нор ма стан дард ног је зи ка, 
од но сно, ње го ва са вре ме на ре а ли за ци ја мо же се озна чи ти тер ми ном нео стан
дард.3 Та ко ђе, го вор ни ци из обла сти ко је су пре ма струк ту рал ним ка рак те-

1 Из у зе та је ди ја ле кат ска књи жев ност, бу ду ћи да се у њој не од ра жа ва ју све је зич ке 
осо би не на род них го во ра; оне су увек мо ди фи ко ва не и при ла го ђе не чи та о цу, а ди ја ле кат има 
пре вас ход но стил ско -у мет нич ку функ ци ју.

2 Зна тан је број ис тра жи ва ња ко ја по твр ђу ју на во де да се про пи са на нор ма и ње на ре а-
ли за ци ја у је зи ку ме ди ја ве о ма раз ли ку ју на ак це нат ском ни воу (в. јоКАновИћ-мИхАјлов 2007; 
БошЊАКовИћ 2007; сРЕдојЕвИћ 2009; и др.).

3 Нео стан дард пред ста вља про цес ко ји до во ди до ус по ста вља ња сво је вр сног „не фор-
мал ногˮ стан дард ног иди о ма, ко ји се раз ли ку је од тра ди ци о нал ног, нор мом про пи са ног, а 
ко ји у го во ру и пи са њу ко ри сти све ве ћи број го вор ни ка. Ова по ја ва ис пи ти ва на је на ма те ри-
ја лу ви ше је зи ка у Евро пи (в. auer 2017: 37; за срп ски в. нИКолИћ 2020). 
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ри сти ка ма да ље од го во ра ко ји су узе ти за осно ву стан дар да ства ра ју соп-
стве не нор ме пре сти жног иди о ма ко је се у од ре ђе ној ме ри раз ли ку ју од 
про пи са ног стан дар да пре вас ход но по то ме што ће се од ли ко ва ти упли ви ма 
ди ја ле кат ских еле ме на та, али се раз ли ку ју и од ру рал них го во ра из да тог 
под руч ја, јер се на спрам њих од ли ку ју дру штве ним пре сти жом.4

Да кле, у на че лу нај ве ћи број го вор ни ка срп ског је зи ка у сво јој го вор ној 
ба зи по се ду је (бар) два ва ри је те та свог ма тер њег је зи ка ‒ соп стве ну ре а лиза-
ци ју стан дард ног је зи ка5 и сво ју ди ја ле кат ску ба зу. Ова се по ја ва у те о ри ји 
мо же ка те го ри са ти под пој мом ди гло си је, ко ја под ра зу ме ва да се у окви ру 
го вор не за јед ни це два ва ри је те та истог је зи ка ко ри сте под раз ли чи тим усло-
ви ма, од но сно, ре ги о нал ни ди ја ле кат ко ри сти ће се у не зва нич ним при ли ка ма, 
у да тој ре ги о нал ној обла сти, док ће се стан дард ни је зик ко ри сти ти с го вор-
ни ци ма из дру гих обла сти и у зва нич ним при ли ка ма (ferguson 1959: 325). 

Бу ду ћи да су ди ја ле кат ски (не стан дард ни) и стан дард ни го вор раз ли-
чи ти је зич ки ва ри је те ти (БУГАРсКИ 1995: 161), у овом смо ис тра жи ва њу же-
ле ли да ис пи та мо да ли се је зич ка анк си о зност (в. 2. це ли ну) ис по ља ва код 
го вор никâ ко сов ско -ре сав ског ди ја лек та при кон так ту са стан дард ним идио-
мом, од но сно с ње го вом упо треб ном ре а ли за ци јом на те ри то ри ји шу ма диј-
ско -вој во ђан ског ди ја лек та.6 Ис тра жи ва њем су об у хва ће ни и по је ди ни аспек ти 
ко ји се ти чу ста во ва го вор никâ пре ма свом ма тер њем ди ја ле кат ском го во ру 
и пре ма стан дард ном је зи ку, као и њи хо ва пер цеп ци ја ових два ју ва ри је те та, 
с ци љем да се утвр ди је су ли ис пи та ни ци анк си о зни у од ре ђе ним го вор ним 
си ту а ци ја ма, у ко јој се ме ри њи хо ва анк си о зност ис по ља ва, ко ји би фак то ри 
на ње ну по ја ву или од су ство мо гли ути ца ти, као и има ли раз ли ка у сте пе ну 
анк си о зно сти код раз ли чи тих гру па ис пи та ни ка: оних ко ји жи ве у свом род-
ном ме сту, а стан дард ном су је зи ку ди рект но из ло же ни углав ном при по се-
ти сре ди ни у ко јој је он за сту пљен и оних ко ји у сре ди ни у ко јој је за сту пљен 
стан дард ни је зик жи ве ду же од пет го ди на. Ова ква ис тра жи ва ња до сад нису 
вр ше на у обла сти срп ске ди ја лек то ло ги је. Узев ши у об зир ис пи ти ва ну поја-
ву, као и ме то до ло ги ју ко ја је при ме ње на, ово ис тра жи ва ње екс пе ри мен тал-
ног је ти па.

1.2.основнЕКАРАКТЕРИсТИКЕГовоРâЗАсТУПљЕнИхУИсТРАжИвАЊУ
1.2.1.оПшТЕосоБИнЕдИјАлЕКАТсКЕосновЕсТАндАРдноГсРПсКоГјЕЗИКА. 

Ди ја лек ти ко ји су узе ти за осно ву стан дард ног срп ског је зи ка од ли ку ју се 
но во што кав ском ак цен ту а ци јом, уз из ве сна од сту па ња по пут си ла зних акце-
на та ван ини ци јал ног сло га у ем фа тич ким ис ка зи ма и у по је ди ним сло же-
ни ца ма, као и у ре чи ма стра ног по ре кла (ИвИћ 1994: 129; okuka 2008: 62). 
За јед нич ка осо би на свих го во ра шу ма диј ско-вој во ђан ског ди ја лек та је сте 
скра ћи ва ње по стак це нат ских ду жи на, до ко јег у ма њој ме ри до ла зи у за пад-
ним кра је ви ма, у го во ри ма ко ји су под ути ца јем хер це го вач ко-кра ји шког 

4 О овом про це су де таљ ни је в. мИлоРАдовИћ 2014.
5 Ова ће ре а ли за ци ја би ти усло вље на пре вас ход но по зна ва њем нор ма тив них пра ви ла, 

а по том и из ло же но шћу стан дард ном иди о му, упли вом еле ме на та из ди ја ле кат ске ба зе и сл.
6 У на став ку ра да, из прак тич них раз ло га, у овом кон тек сту го во ри ће се о стан дард ном 

је зи ку.
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ди ја лек та (ИвИћ 2001: 72; okuka 2008: 132). У хер це го вач ко-кра ји шком ди-
ја лек ту по стак це нат ске ду жи не бо ље су очу ва не (ИвИћ 1994: 130; 2001: 133). 
Јед на од кључ них раз ли ка ме ђу овим ди ја лек ти ма је сте ре флекс не ка да шњег 
гла са јат, ко ји је у шу ма диј ско-вој во ђан ском ди ја лек ту углав ном екав ски, 
а у хер це го вач ко-кра ји шком углав ном ије кав ски.

1.2.2.оПшТЕосоБИнЕКосовсКо-РЕсАвсКоГдИјАлЕКТА. Ко сов ско-ре сав ски 
ди ја ле кат про сти ре се од крај њег ју го за па да Ср би је до ње не се ве ро и сточ не 
гра ни це уз Ду нав, од нај бли же око ли не Бе о гра да, па до ушћа Ти мо ка (ИвИћ 
1994: 213). Од ли ку је се ста ро што кав ском ак цен ту а ци јом, с по вла че њем кратко-
си ла зног ак цен та с фи нал ног сло га, при че му се, уко ли ко је пре по вла че ња 
ак цен та прет ход ни слог био дуг, на ње му ре а ли зу је ду го у зла зни ак це нат, а 
уко ли ко је прет ход ни слог био кра так, ре а ли зу је се крат ко си ла зни, док кван-
титет ских опо зи ци ја у по стак це нат ским сло го ви ма не ма (ИвИћ 1994: 214, 218). 
Ре флекс ја та је екав ски (ИвИћ 1994: 219). Ме ђу мор фо ло шким осо би на ма 
ко је су ка рак те ри стич не за го во ре овог ди ја лек та мо гу се из дво ји ти мно го-
број не про ме не у де кли на ци ји ко је во де ка по ве ћа њу бро ја син кре ти за ма, од но-
сно, ка сма ње њу бро ја раз ли чи тих об ли ка у па ра диг ма ма и ка ана ли ти зму, 
ана ли тич ки фу тур и упо тре ба кон струк ци је да + пре зент уме сто ин фи ни-
ти ва, не по зна ва ње ди стинк ци је из ме ђу па де жа прав ца (аку за ти ва) и па дежâ 
ме ста (ло ка ти ва и ин стру мен та ла), а на лек сич ком пла ну од ли ку је се по зајм-
ље ни ца ма из ал бан ског, ру мун ског и тур ског је зи ка (ИвИћ 1994: 222‒225).

2.јЕЗИчКААнКсИоЗносТ. Ком плек сна со ци оп си хо ло шка по ја ва ко ја се 
мо же ја ви ти ка да се го вор ник на ђе у си ту а ци ји ко ја од ње га зах те ва да на од-
ре ђе ни на чин упо тре бља ва је зик или је зич ки ва ри је тет ко јим не вла да у пот-
пу но сти озна ча ва се тер ми ном је зич ка анк си о зност (мaCintyre–gardner
1993: 5; јiang–deWaele 2018: 289). Ова се по ја ва ма ни фе сту је као су бјек ти-
ван осе ћај тен зи је, не ла го де, нер во зе и за бри ну то сти, ко ји мо же би ти пра ћен 
и фи зи о ло шком ре ак ци јом,7 а про у зро ко ван је уче њем је зи ка или ње го вом 
упо тре бом у од ре ђе ној си ту а ци ји (јiang–deWaele 2018: 289; suzić 2015: 48). 

По ја ва је зич ке анк си о зно сти у до са да шњим је ис тра жи ва њи ма, ка ко у 
све ту, та ко и код нас, ис пи ти ва на углав ном у до ме ну усва ја ња, од но сно уче ња 
стра ног је зи ка, и у окви ру на став не си ту а ци је (horVitzet al. 1986; maCintyre 
– gardner 1991; 1993; maCintyre 1995; и др., на срп ском је зич ком под руч ју 
suzić – radić-Bojanić 2014; suzić 2015; РАдИћ-БојАнИћ 2017). Не ко ли ко је сту-
ди ја ко је су се овом по ја вом ба ви ле из ван на став не си ту а ци је, а у фо ку су су 
има ле анк си о зност при ре а ли за ци ји пр вог је зи ка (енгл. he ri ta ge lan gu a ge) 
код би лин гвал них го вор ни ка у ди ја спо ри (deWaeleet al. 2008; deWaele 2013; 
garCiadeBlakeleyet al. 2017; seVinҫ 2017; seVinҫ–deWaele 2018). Ме ђу ма-
ло број ним ис тра жи ва њи ма ко ја се ба ве ис пи ти ва њем је зич ке анк си о зно сти 
при ре а ли за ци ји ма тер њег је зи ка, ње го вих ва ри је те та и ди ја ле ка та из два ја се 
ис тра жи ва ње вр ше но на ма те ри ја лу ки не ског је зи ка, у ко јем су ау то ри испи-
ти ва ли по ја ву је зич ке анк си о зно сти при ре а ли за ци ји стан дард ног ки не ског 

7 Ова по ја ва мо же иза зва ти ак ти ва ци ју де ла ау то ном ног нер вног си сте ма (horVitzet al. 
1986), од но сно – убр за но лу па ње ср ца, зно је ње дла но ва, не спо соб ност кон цен три са ња и сл. 
(нЕшИћ 2018: 115).
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је зи ка код сту дент ске по пу ла ци је с раз ли чи тих ди ја ле кат ских под руч ја (јiang
–deWaele 2018). Ау то ри ис ти чу да је је зич ка анк си о зност усло вље на мно гим 
фак то ри ма, ме ђу ко ји ма се из два ја ју по те шко ће с усва ја њем стан дард ног 
је зи ка ко ји го вор ни ци ма ни је у пот пу но сти бли зак, као и при ти сак ко ји мо гу 
осе ћа ти, стра ху ју ћи од не га тив не дру штве не ева лу а ци је (јiang–deWaele 2018: 
289).

Бу ду ћи да по сто је зна чај не раз ли ке у си сте ми ма ко сов ско-ре сав ског 
ди ја лек та и стан дард ног срп ског је зи ка (в. оде љак 1.2.), же ле ли смо да ис пи-
та мо да ли ће се је зич ка анк си о зност ја ви ти код го вор никâ ко сов ско-ре сав-
ског ди ја лек та при ре а ли за ци ји стан дард ног је зи ка, бу ду ћи да њи ме не вла-
да ју у пот пу но сти и да им ни је у пот пу но сти бли зак.

3.онЕКИмАсПЕКТИмАјЕЗИчКоГПонАшАЊА. Ди ја ле кат ски го вор ник ко ји 
жи ви у свом род ном ме сту стан дард ном је зи ку би ће из ло жен (де ли мич но) 
пу тем ме ди ја, у зва нич ним при ли ка ма и(ли) при ли ком по се те под руч ју у 
ко јем се њи ме го во ри. С дру ге стра не, ди ја ле кат ски го вор ник ко ји се до се лио 
у под руч је у ко јем се го во ри стан дард ним је зи ком ње му ће би ти из ло жен у 
дра стич но ве ћој ме ри. Ка ко је го вор ни ци ма у ве ћи ни слу ча је ва ва жно да се 
укло пе у сре ди ну или си ту а ци ју у ко јој се на ла зе, то се од ра жа ва и на њи хов 
го вор, од но сно, ис по ља ва се те жњом да се го вор при ла го ди го во ру ве ћи не. 
Је зич ка анк си о зност пр вен стве но мо же би ти под стак ну та стра хом од не га-
тивног дру штве ног вред но ва ња и стиг ма ти за ци је, па го вор ни ци, по себ но 
они ко ји жи ве у но вој сре ди ни, ка ко би по ме ну те по ја ве из бе гли, под ле жу 
про це су ди ја ле кат ског ујед на ча ва ња. Та ко ђе, с об зи ром на то да је упо тре ба 
стан дард ног је зи ка си ту а ци о но усло вље на, мо же се прет по ста ви ти да ће 
анк си о зност усло вља ва ти и при ро да ко му ни ка ци је, као и од нос пре ма са го-
вор ни ку. Ка ко би смо бо ље раз у ме ли ове по ја ве, украт ко ће мо ука за ти на 
не ке од њи хо вих аспе ка та, бу ду ћи да по тен ци јал но мо гу ути ца ти на ја вља ње 
је зич ке анк си о зно сти при кон так ту го вор никâ с ва ри је те том ко ји се раз ли-
ку је од њи хо ве ди ја ле кат ске ба зе. Ове су по ја ве по слу жи ле за кон ци пи ра ње 
упит ни ка ко ји је у овом ис тра жи ва њу ко ри шћен (в. оде љак 4.2.).

3.1.дИјАлЕКАТсКоУјЕднАчАвАЊЕ. Ди ја ле кат ско ујед на ча ва ње (ни ве ли са ње, 
енгл. di a lect le ve ling), је дан је од об ли ка кон вер ген ци је8, до ко јег до ла зи у 
си ту а ци ји у ко јој се су срет ну пред став ни ци раз ли чи тих, али ме ђу соб но ра-
зу мљи вих ди ја ле ка та, од но сно иди о ма. Ме ђу го вор ни ци ма се од ви ја ју раз не 
го вор не адап та ци је, а ре зул тат је тај да се об ли ци ко је го вор ни ци не га тив но 
вред ну ју, од но сно, ко је осе ћа ју као из ра зи то ло кал не, за ме њу ју об ли ци ма 
ко ји су у је зи ку ши ре рас про стра ње ни. Крај њи ре зул тат овог про це са је сте 
сма ње ње ва ри ја ци ја ме ђу иди о ми ма, та ко што се мар ки ра не осо би не, или 
осо би не ко је су у ма њи ни ‒ гу бе (trudgill 1986: 1–8, 83–126; kersWill 2003: 
223–224). У овом се про це су мо же са гле да ти по тен ци јал ни ути цај је зич ке 
анк си о зно сти, као је дан од фак то ра ко ји ће ути ца ти на по тре бу го вор ни ка 
да у свој го вор уно си из ме не.

8 Кон вер ген ци ја (енгл. spe ech con ver gen ce) пред ста вља уо би ча јен об лик го вор не адап-
та ци је (ако мо да ци је, енгл. spe ech ac com mo da tion) при ли ком ко је до ла зи до из ме не је зич ког 
ва ри је те та, та ко што се го вор ник при бли жа ва го во ру свог са го вор ни ка (giles 2001: 193).
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3.2.нЕГАТИвновРЕдновАЊЕУдРУшТвУ. Упо тре ба раз ли чи тих ва ри ја ци ја 
мо ти ви са на је пр вен стве но же љом го вор ни ка да се с не ком гру пом иден тифи-
ку је, а да се од дру ге дис тан ци ра. На овај на чин го во р ник же ли да из бег не 
не га тив ну дру штве ну ева лу а ци ју, па се због то га фо ку си ра на ода бир пре сти-
жни јих фор ми ко је ће га озна чи ти као при хва тљи вог чла на за јед ни це у ко јој 
се на шао, док ће стиг ма ти зо ва не фор ме ко је га мо гу не га тив но обе ле жи ти у тој 
за јед ни ци го вор ник из бе га ва ти. Је дан од фак то ра ко ји ути чу на за ме ну стиг-
ма ти зо ва них фор ми они ма ко је су ши ре рас про стра ње не је сте и ме ђу соб на 
ра зу мљи вост го вор ни ка. Стиг ма ти зо ва ним фор ма ма сма тра ју се оне ко је су 
пер цеп тив но или ког ни тив но уоч љи ве и упра во се оне нај пре гу бе у про це су 
по ме ну тог ди ја ле кат ског ујед на ча ва ња. Уз стиг ма ти зо ва не фор ме ту су и 
сте ре о ти пи, ко ји пред ста вља ју осо би не ко је го вор ни ци вр ло ја сно пер ци-
пира ју као ди фе рен ци јал ну осо би ну од ре ђе ног је зич ког ва ри је те та и о њој 
имају ја сно из ра же но по зи тив но или не га тив но ми шље ње (meyerhoff 2006: 
22‒23).

3.3.ГовоРнАсИТУАцИјАИодносПРЕмАсАГовоРнИКУ. Ре а ли за ци ја је зи ка 
усло вље на је го вор ном си ту а ци јом ко ја се од ре ђу је на осно ву ра зних факто-
ра, по пут уче сни ка у ко му ни ка ци ји и дру гих окол но сти: вре ме на, ме ста, окру-
же ња, по во да, ци ља ко му ни ка ци је, и сл. Да ти кон текст го вор не си ту а ци је 
ути че на ода бир ва ри је те та или сти ла (ре ги стра) у ко јем ће се го вор ре а ли-
зо ва ти (holmes 2013: 239). На при мер, оче ки ва но је да ће се го вор ник у ве ћој 
ме ри слу жи ти об ли ци ма ко ји се од ли ку ју фор мал но шћу ка да го во ри с ко-
ле гом или о по слу, а фор мал ност упу ћу је на то да ће по сег ну ти за соп стве ном 
ре а ли за ци јом стан дард ног иди о ма, док ће се у раз го во ру с при ја те љем и у 
окви ру по ро ди це слу жи ти при род ним, не фор мал ним, ди ја ле кат ским го во-
ром (sChilling-estes 2006: 375‒376). Да кле, што су си ту а ци ја и од нос пре ма 
са го вор ни ку при сни ји, мо же се прет по ста ви ти да ће и го вор би ти при род-
ни ји, од но сно, ако су си ту а ци ја и од нос фор мал ни ји, оче ки ва но је да ће се 
то од ра зи ти и у го во ру. Сто га су го вор на си ту а ци ја и од нос пре ма са го вор-
ни ку фак то ри ко је би та ко ђе тре ба ло узе ти у об зир при ис пи ти ва њу је зич ке 
анк си о зно сти.

4.мЕТодолоГИјА
4.1.ИсПИТАнИцИ. Ис тра жи ва њем су об у хва ће не две гру пе ис пи та ни ка, 

ко је су фор ми ра не пре ма њи хо вој по тен ци јал ној из ло же но сти стан дард ном 
је зи ку, при че му су пр вом гру пом об у хва ће ни го вор ни ци ко ји ду же од пет 
го ди на жи ве у сре ди ни у ко јој је за сту пљен стан дард ни је зик, док дру га 
гру па об у хва та го вор ни ке ко ји жи ве у свом род ном ме сту, а стан дард ном су 
је зи ку ди рект но из ло же ни углав ном при по се ти сре ди ни у ко јој је он за сту-
пљен.9 Сви су ис пи та ни ци го вор ни ци се вер ног под ди ја лек та ко сов ско-ре-
сав ског ди ја лек та и ве ћи део жи во та про ве ли су на том под руч ју (35,48% 
ис пи та ни ка је из Ћу при је, 54,83% из Ја го ди не, а 9,6% из дру гих ме ста (Па-
ра ћин, Де спо то вац, Ба то чи на)).

9 У на став ку ће из прак тич них раз ло га ове гру пе но си ти озна ке гру па 1 и гру па 2.
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У гру пи 1 на шао се 31 ис пи та ник, док гру па 2 об у хва та 37 ис пи та ни ка, 
што зна чи да је уку пан узо рак овог ис тра жи ва ња N = 68.10 У ис тра жи ва њу 
је уче ство вао 31 му шка рац (45,58% ис пи та ни ка) и 37 же на (54,41% ис пи та-
ни ка), чијa је просечнa ста рост у тре нут ку по пу ња ва ња упит ни ка би ла 29 
го ди на (СД = 5,12).11

4.2.УПИТнИцИ. По да ци ко ји су об у хва ће ни ана ли зом при ку пље ни су 
то ком апри ла 2019. го ди не, пу тем ан ке те ко ја је са чи ње на за по тре бе ис тра-
жи ва ња. Ова се ан ке та са сто ји из три де ла, а ис пи та ни ци су је елек трон ски 
по пу ња ва ли пу тем плат фор ме Go o gle Forms.

Нај пре је кон ци пи ран упит ник за од ре ђи ва ње је зич ке анк си о зно сти, по 
узо ру на Ска лу за ме ре ње је зич ке анк си о зно сти у раз ред ној си ту а ци ји ‒ FLCAS 
(енгл. Fo re ign Lan gu a ge Clas sro om An xi ety Sca le) (horWitzet al. 1986). 

Упит ник је ба зи ран на пе то сте пе ној Ли кер то вој ска ли12 и са др жи 25 
став ки пу тем ко јих се од ре ђу је сте пен је зич ке анк си о зно сти и са др жао је и 
обр ну то ко ди ра на пи та ња.13 Став ке об у хва ће не упит ни ком кон ци пи ра не су 
на осно ву со ци о лин гви стич ких пој мо ва ко ји мо гу ути ца ти на го вор ни ка и 
ње го ву ре а ли за ци ју го во ра (в. 3. це ли ну), сто га се пу тем од го во ра на да та 
пи та ња сти че увид у фак то ре ко ји мо гу ути ца ти на је зич ку анк си о зност.

Дру ги упит ник у окви ру ан ке те слу жи ис пи ти ва њу ста во ва пре ма је-
зи ку и го во ру, та ко ђе је ба зи ран на пе то сте пе ној Ли кер то вој ска ли и са др жи 
12 став ки. Овај је упит ник по слу жио да се ис пи та да ли се ста во ви пре ма 
је зи ку и го во ру мо гу до ве сти у ве зу са сте пе ном је зич ке анк си о зно сти.

Осим пи та ња ко ја су об у хва ће на на ве де ним упит ни ци ма и оних ко ја се 
ти чу по је ди них лич них по да та ка, ан ке та укљу чу је и пи та ња по мо ћу ко јих 
се сти че де таљ ни ји увид у ди ја ле кат ско по ре кло ис пи та ни ка и по тен ци јал не 
ди ја ле кат ске ка рак те ри сти ке ко је би се у њи хо вом го во ру мо гле на ћи. 

Ан ке том су об у хва ће на и пи та ња отво ре ног ти па по мо ћу ко јих се сти че 
увид у то ка ко ис пи та ни ци пер ци пи ра ју соп стве ни го вор (ко ји су и вред но-
ва ли оце на ма 1‒5) и, на спрам ње га, стан дард ни је зик, го вор ко ји је за сту пљен 
у ме ди ји ма, као и го вор по је ди них дру гих обла сти.

По да ци ко ји су до би је ни прет ход но на ве де ним гру па ма пи та ња и упит-
ни ком ко јим се ис пи ту ју ста во ви пре ма је зи ку у овом су ис тра жи ва њу пред-
ста вља ли не за ви сне ва ри ја бле, а за ви сна је ва ри ја бла сте пен анк си о зно сти.

10 Од укуп ног бро ја ис пи та ни ка три де сет че тво ро фа кул тет ски је обра зо ва но (50%), 
два де сет је дан ис пи та ник у тре нут ку ис пи ти ва ња по ха ђао је сту ди је (30,88%), док је три на е-
сто ро ис пи та ни ка сред њо школ ског обра зо ва ња (19,12%). Ме ђу фа кул тет ски обра зо ва ни ма и 
они ма чи је су сту ди је у то ку на шло се че тво ро фи ло ло га (тро је ан гли ста и је дан сла ви ста), 
као и је дан про фе си о нал ни глу мац, што пред ста вља 7,35% од укуп ног бро ја ис пи та ни ка чи ји 
би обра зов ни про фил по тен ци јал но омо гу ћио бо ље по зна ва ње је зич ких ка рак те ри сти ка. Ме ђу 
обра зов ним про фи ли ма оста лих ис пи та ни ка би ли су: дво је вас пи та ча, му зи ко лог, ли ков ни 
умет ник, прав ник, дво је ле ка ра, агро е ко но ми ста, еко но ми ста, еко лог, би о лог, ве те ри нар, 
дво ји ца про гра ме ра, гра фич ки ди зај нер и др.

11 Узев ши у об зир број и ста ро сну доб ис пи та ни ка, као и ме то до ло ги ју, ре зул та ти до би-
је ни овим ис тра жи ва њем мо гу се сма тра ти пре ли ми нар ним ре зул та ти ма ис пи ти ва не по ја ве.

12 1 ‒ Уоп ште се не сла жем. 2 ‒ Не сла жем се. 3 ‒ Не знам. 4 ‒ Сла жем се. 5 ‒ У пот пу-
но сти се сла жем.

13 Cron bach’s alp ha тест, ко јим се ис пи ту је по у зда ност упит ни ка, код свих пи та ња по-
ка зао је вред ност > .90, што је по ка за тељ то га да је упит ник из у зет но по у здан.
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4.3.ТЕхнИКЕИсТРАжИвАЊА. По да ци ко ји су при ку пље ни нај пре су ко ди-
ра ни, а по том ста ти стич ки об ра ђе ни у про гра му SPSS 20.0. При ли ком њи-
хо ве об ра де ра чу на ли смо арит ме тич ку сре ди ну и стан дард ну де ви ја ци ју, а 
ко ри сти ли су се сле де ћи ста ти стич ки те сто ви: не па ра ме триј ски тест не за-
ви сних узо ра ка и tтест не за ви сних узо ра ка.

4.4.ПочЕТнЕхИПоТЕЗЕ.То ком ана ли зе нај пре су са гле да ни по је ди ни по-
да ци ко ји су до би је ни пу тем ан ке те, ка ко би се ис тра жи ва на по ја ва бо ље 
раз у ме ла и аде кват ни је ту ма чи ла. По том су из не ти ре зул та ти кван ти та тив-
не ана ли зе ко ји од го ва ра ју на по ста вље не нул те хи по те зе.14

Х01: Не ма раз ли ке у сте пе ну анк си о зно сти из ме ђу го вор никâ из гру пе 1 
и го вор никâ из гру пе 2.

Х02: Го вор ни ци из гру пе 1 ни су ви со ко анк си о зни.
Х03: Го вор ни ци из гру пе 2 ни су ви со ко анк си о зни.
Х04: Ста во ви пре ма је зи ку не мо гу се до ве сти у ве зу с ни во ом анк си о-

зно сти код го вор никâ из гру пе 1.
Х05: Ста во ви пре ма је зи ку не мо гу се до ве сти у ве зу с ни во ом анк си о-

зно сти код го вор никâ из гру пе 2.
Х06: Екс тра лин гви стич ки фак то ри, по пут ти па го вор не си ту а ци је, од-

но са са са го вор ни ком и сл. не мо гу се до ве сти у ве зу с ни во ом анк си о зно сти 
код го вор никâ из гру пе 1.

Х07: Екс тра лин гви стич ки фак то ри, по пут ти па го вор не си ту а ци је, од-
но са са са го вор ни ком и сл. не мо гу се до ве сти у ве зу с ни во ом анк си о зно сти 
код го вор никâ из гру пе 2.

Х08: Оце на соп стве ног го во ра не мо же се до ве сти у ве зу с ни во ом анк-
си о зно сти код го вор никâ из гру пе 1.

Х09: Оце на соп стве ног го во ра не мо же се до ве сти у ве зу с ни во ом анк-
си о зно сти код го вор никâ из гру пе 2.

Х10: Фак тор по ла не мо же се до ве сти у ве зу с ни во ом анк си о зно сти код 
го вор никâ из гру пе 1.

Х11: Фак тор по ла не мо же се до ве сти у ве зу с ни во ом анк си о зно сти код 
го вор никâ из гру пе 2.

5. РЕЗУлТАТИИсТРАжИвАЊА

5.1.освРТнАПојЕдИнЕПодАТКЕдоБИјЕнЕПУТЕмУПИТнИКА. На пи та ње 
ка ко би сте опи са ли го вор свог род ног ме ста не ки од од го во ра15 у гру пи 1 су 
сле де ћи: не пра ви лан, ири тан тан; ја го дин ски (се љач ки); до бар; ћу приј ски, 
до вољ но ре че но!; нај бо љи; не пра ви лан, брз, не кад отег нут, зду шан; искрен, 
си ров, им пул си ван; мо же и го ре; за ни мљив ак це нат; упе ча тљив; не књи жев ни; 
сред ње ис пра ван; од го ва ра тем пе ра мен ту љу ди; уме ре не бр зи не и ле пр шав; 
не пра вил но ак цен то ва ње, че ста не пра вил на упо тре ба па де жа, итд., док су 
не ки од од го во ра на исто пи та ње у гру пи 2: прост; со ли дан; лош; ра зно лик; 
дру ги ма сме шан, ме ни ве о ма драг; кре а ти ван; ин те ре сан тан; је дин ствен; 
ша ро лик; жи во пи сан, са ко сов ско ре сав ским на реч јем. 

14 Не ке хи по те зе по ста вље не су по мо ћу MannWhit ney U не па ра ме триј ског те ста не за-
ви сних узо ра ка.

15 Због огра ни че ња у оби му ра да ни су на во ђе ни сви од го во ри ис пи та никâ.
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У овим од го во ри ма мо же мо пре по зна ти и не ке од по ме ну тих рас про-
стра ње них схва та ња, на при мер, да је го вор ко сов ско-ре сав ског ди ја лек та 
не пра ви лан, али ме ђу ис пи та ни ци ма има и оних ко ји го вор свог кра ја ви де 
с по зи тив ног аспек та.

Та бе ла 1. Нај у пе ча тљи ви је осо би не ло кал ног го во ра / нај ве ће раз ли ке у од но су на стан дард ни 
је зик, пре ма од го во ри ма из ан ке те

пи та ња16 гру па 117 гру па 218

нај у пе ча тљи ви ја осо би на 
ло кал ног го во ра 

ак це нат 93,54% ак це нат 37,83%
па де жи 29,03% па де жи 21,62%
во ка ли19 19,35% во ка ли 10,8%
да  + пре зент
кон струк ци ја 12,9% да + пре зент

кон струк ци ја 8,1%

лек си ка 3,2% лек си ка 21,62%
нај ве ћа раз ли ка у од но су на 
стан дард ни иди о м ак це нат 96,77% ак це нат 75,67%

Нај у пе ча тљи ви ја осо би на го во ра њи хо вог кра ја за ис пи та ни ке из обе ју 
гру па је сте ак це нат, што је ујед но и осо би на ко ју сма тра ју за нај ве ћу раз ли-
ку у од но су на стан дард ни је зик (в. та бе лу 1). Пре ма про цен ту ал ној за сту-
пље но сти осо би на ко је су ис пи та ни ци у ан ке ти на во ди ли, мо же се за кљу-
чи ти да обе гру пе има ју при бли жну пер цеп ци ју го во ра свог род ног ме ста, 
а кључ на раз ли ка би ла би та што ис пи та ни ци из гру пе 2 у ве ћој ме ри сма-
тра ју да го вор њи хо вог кра ја ка рак те ри ше спе ци фич на ди ја ле кат ска лек си ка. 
Та ко ђе, мо же се за кљу чи ти да су го вор ни ци из гру пе 1 све сни ји ди ја ле кат ских 
обе леж ја го во ра свог кра ја, бу ду ћи да су се у ве ћем про цен ту и кон крет ни-
је о њи ма из ја шња ва ли, што се мо же до ве сти у ве зу с тим да су при ли ком 
ду жег кон так та са стан дард ним је зи ком по ста ли све сни ји ди ја ле кат ских 
ка рак те ри сти ка ко ји ма се го вор њи хо вог кра ја од ли ку је. 

На осно ву да тих од го во ра мо же се за кљу чи ти да је пер цеп ци ја ис пи та-
никâ о соп стве ном го во ру у на че лу при лич но објек тив на, бу ду ћи да се њихо-
ви од го во ри у од ре ђе ној ме ри по кла па ју с опи сом ка рак те ри сти ка ко ји ма се 
се вер но под руч је ко сов ско -ре сав ског ди ја лек та од ли ку је, од но сно са ста њем 
овог го во ра за бе ле же ним у ли те ра ту ри.

На пи та ње у ко јим си ту а ци ја ма по себ но чу ва те свој ма тер њи го вор, а 
у ко ји ма се од ње га уда ља ва те гру па 1 да ва ла је од го во ре: у не фор мал ним чу
вам, а у фор мал ним се уда ља вам; кад се ша лим с дру штвом чу вам, на фа кул

16 Про це нат ко ји се на ла зи уз сва ку од на ве де них осо би на ра чу нат је у од но су на уку пан 
број го вор ни ка да те гру пе, бу ду ћи да су го вор ни ци на во ди ли ви ше осо би на.

17 Не ки од од го во ра на на ве де но пи та ње из гру пе 1: крат ко си ла зни ак це нат, за у ви ја ње 
sic! као си ре на то ком го во ра, сла бо по зна ва ње ло ка ти ва и да ти ва; бу ду ће вре ме, при мер: ћу да 
идем ‒ ћу идем ‒ да се гу би; чуд но из го ва ра ње са мо гла сни ка е и о; ло ши па де жи, ло ши ак цен ти; 
ра зно вр сност ак цен то ва ња итд.

18 Не ки од од го во ра на на ве де но пи та ње из гру пе 2: ак цен то ва ње и по гре шно ко ри шће
ње па де жа и вре ме на; не по зна ва ње гра ма ти ке (на ро чи то па де жа); ак цен ти; за ви ја ње, про
ду жа ва ње са мо гла сни ка на кра ју ре чи и ма ло бр жи го вор итд.

19 Од но си се на спе ци фи чан из го вор во ка ла; прет по ста вља се ‒ на њи хо ву отво ре ност, 
бу ду ћи да се го вор овог кра ја од ли ку је спе ци фич ном ар ти ку ла ци јом во ка ла.
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те ту ме њам; у ша ли га по себ но чу вам, уда ља вам се у свим фор мал ним си
ту а ци ја ма; уда ља вам се у зва нич ним кон вер за ци ја ма; ма тер њи го вор спон
та но из ла зи кад год го во рим док сам бе сна или нер во зна; у кру гу при ја те ља 
чу вам; чу вам у сва ко днев ном го во ру; чу вам у тре ну ци ма љут ње, рас пра ве, 
ме њам у кон так ту с љу ди ма на по слу; у не фор мал ним чу вам, у при ват ним 
тре ну ци ма чу вам, итд. Од го во ри у гру пи 2 су сле де ћи: у свом гра ду чу вам, 
ван ње га се тру дим да при чам по не ком оп ште при хва ће ном стан дар ду; у 
кон так ту с по ро ди цом и при ја те љи ма чу вам, у фор мал ним раз го во ри ма се 
уда ља вам; по себ но се чу ва у раз го во ру са зе мља ци ма, ме ња се у фор мал ном 
дру штву или јав ном на сту пу; од сту пам у озбиљ ним раз го во ри ма; у слу ча ју 
ко му ни ка ци је с љу ди ма ни жег обра зов ног сте пе на по себ но на гла ша вам, а у 
фор мал ној ко му ни ка ци ји се уда ља вам; кад се на ла зим ван род ног гра да, уда
ља вам се, а у ње му га по себ но чу вам, итд.

На пи та ње ко ји су раз ло зи за про ме не у Ва шем го во ру, или, уко ли ко го вор 
не ме ња те, ко ји су раз ло зи за то, не ки од од го во ра у гру пи 1 је су: озбиљ ност 
раз го во ра; при ла го ђа ва ње сре ди ни, ме ша ње са љу ди ма из оста лих гра до ва; 
по тре бе по сла; бо ље укла па ње у окру же ње, без не ра зу ме ва ња; раз ли чи те 
си ту а ци је, у фор мал ним при ли ка ма све сно или не све сно при ла го ђа вам свој 
го вор си ту а ци ји; не ра зу ме ва ње са го вор ни ка и чу ђе ње око ли не по не кад уме да 
до са ди; во лим да при чам пра вил но, не сви ђа ми се го вор у мом гра ду; раз лог 
из ког сам га про ме ни ла до не кле је тај да сам све сна ко ли ко се ло ше при ча у 
мом кра ју итд. Овој гру пи по ста вље но је и пи та ње у ко јој ме ри сма тра те 
да сте свој го вор при ла го ди ли го во ру но ве сре ди не, у ко јем је тре ба ло из вр ши-
ти ну ме рич ку про це ну (1‒5), а ре зул тат је про сеч на оце на АС = 2,90, СД = 1,044. 
Гру пи 2 ова пи та ња ни су по ста вље на. 

На осно ву од го во ра на прет ход на пи та ња мо же се за кљу чи ти да ис пи-
та ни ци пра ве ди стинк ци ју у ода би ру ва ри је те та у за ви сно сти од си ту а ци је 
и са го вор ни ка. У по је ди ним од го во ри ма ви дљи ве су тен ден ци је ка про це су 
ди ја ле кат ског ујед на ча ва ња, ко је је углав ном те жња да се из бег ну стиг ма ти-
за ци ја и не ра зу ме ва ње од стра не са го вор ни ка. Та ко ђе, ис пи та ни ци су на води-
ли да ма тер њи го вор по себ но ко ри сте у си ту а ци ја ма у ко ји ма су под емо тив ним 
на бо јем, а би ло је и не ко ли ко од го во ра у ко ји ма су ис пи та ни ци на во ди ли да 
свој го вор не ме ња ју, или га ме ња ју јер су све сни да се у њи хо вом кра ју го-
во ри по гре шно.

Да кле, кроз од го во ре до би је не пу тем ан ке те мо же се за кљу чи ти да су 
фак то ри ко ји су узе ти као осно ва упит ни ка за ис пи ти ва ње је зич ке анк си о-
зно сти вр ло при сут ни у све сти ис пи та ни ка, те да се по тен ци јал но од ра жа-
ва ју на њи хов го вор, а кван ти та тив на ана ли за би ће по ка за тељ то га да ли су 
они по ве за ни с је зич ком анк си о зно шћу.

5.2.РЕЗУлТАТИКвАнТИТАТИвнЕАнАлИЗЕ
5.2.1.јЕЗИчКААнКсИоЗносТ. Ана ли зом упит ни ка нај пре је уста но вљен 

про се чан сте пен анк си о зно сти, ко ји је код го вор никâ из гру пе 1 АС = 50,42, 
СД = 14,75, с ми ни мал ним ко е фи ци јен том анк си о зно сти 29, док је мак си-
мал ни 76, а код го вор никâ из гру пе 2 АС = 49,91, СД = 16,75, ми ни мал ни 
ко е фи ци јент 25, а мак си мал ни 82.
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Да би се про ве ри ла исти ни тост пр ве нул те хи по те зе, пу тем tте ста не-
за ви сних узо ра ка уста но вље но je да не ма ста ти стич ки зна чај не раз ли ке у 
сте пе ну анк си о зно сти из ме ђу ових гру па (t = ,129, p = ,226), сто га се пр ва 
нул та хи по те за при хва та, од но сно, мо же се за кљу чи ти да не ма ста ти стич ки 
зна чај не раз ли ке у сте пе ну анк си о зно сти код го вор ни ка из две ју ис пи ти ва-
них гру па.

По мо ћу сред ње вред но сти и стан дард не де ви ја ци је сте пе на анк си о зно-
сти у овим две ма гру па ма фор ми ра на је ска ла пу тем ко је се го вор ни ци свр-
ста ва ју у оне с ни ском, сред њом или ви со ком анк си о зно шћу.20 Бу ду ћи да је 
у гру пи 1 АС = 50,42, СД = 14,75 а у гру пи 2 АС = 49,91, СД = 16,75, ска ла 
об у хва та ра спо не ко ји су при ка за ни у та бе ли 2, где је при ка за на и ди стри-
бу ци ја сте пе на анк си о зно сти ме ђу ис пи ти ва ним гру па ма.

Ве ћи на го вор ни ка по ка зу је сред њи сте пен анк си о зно сти, сто га се дру-
га и тре ћа нул та хи по те за при хва та ју, од но сно, исти ни та је тврд ња да ис пи-
та ни ци из гру пе 1 и ис пи та ни ци из гру пе 2 ни су ви со ко анк си о зни.

Та бе ла 2. Ска ла анк си о зно сти и ди стри бу ци ја ње ног сте пе на ме ђу ис пи та ни ци ма у две ма 
групамa

сте пен анк си о зно сти 
гру па 1 гру па 2
ска ла ди стри бу ци ја ска ла ди стри бу ци ја 

ни ска анк си о зност 25‒35 721 (22,58%) 25‒32 5 (13,51%)
сред ња анк си о зност 36‒65 19 (61,29%) 33‒67 25 (67,56%)
ви со ка анк си о зност 66‒125 5 (16,12%) 68‒125 7 (18,91%)

5.2.2. сТАвовИПРЕмАјЕЗИКУИГовоРУ. По ре ђе ње је по ка за ло да у овом 
сег мен ту не ма ста ти стич ки зна чај не раз ли ке ме ђу гру па ма (t = 0,586, p = 0,560), 
па се че твр та и пе та нул та хи по те за при хва та ју, од но сно – ста во ви пре ма 
је зи ку и го во ру не мо гу се до ве сти у ве зу са сте пе ном анк си о зно сти.

5.2.3.ЕКсТРАлИнГвИсТИчКИФАКТоРИ. Де таљ ном ана ли зом пу тем t-те ста 
не за ви сних узо ра ка и де скрип тив не ста ти стич ке ана ли зе утвр ђе но је да ста-
ти стич ки зна чај не раз ли ке (p > 0,05) ме ђу две ма гру па ма по сто је код пи та ња 
ко ја се од но се на фор мал ни раз го вор, уно ше ње до дат не па жње у соп стве ни 
го вор, или под ра зу ме ва ју страх од не га тив ног вред но ва ња у дру штву. Ка да 
је у пи та њу фор мал на ко му ни ка ци ја, од но сно раз го во ри с ко ле га ма на по слу 
или на фа кул те ту или раз го во ри с љу ди ма из дру ге сре ди не, анк си о зност је 
ста ти стич ки зна чај но ве ћа код гру пе 1. Мо же се прет по ста ви ти да се, бу ду-
ћи да се че шће на ла зе у ова квим си ту а ци ја ма, је зич ка анк си о зност код њих 
из тог раз ло га че шће и ис по ља ва.

Ка да је у пи та њу уно ше ње до дат не па жње у соп стве ни го вор, ве ћу сред-
њу вред ност са ста ти стич ки зна чај ном раз ли ком по ка зу је гру па 2, што се 

20 Ова се ска ла фор ми ра та ко што се стан дард на де ви ја ци ја од у зи ма од сред ње вред но-
сти, и са би ра с њом, па се та ко до би ја ра спон за сред њу анк си о зност; ни ску ће об у хва та ти 
вред ност ис под до ње гра ни це сред њег ра спо на, а ви со ку вред ност из над ње го ве гор ње гра-
ни це.

21 Број ис пи та ни ка код ко јих је за бе ле жен на ве де ни сте пен анк си о зно сти.
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мо же ту ма чи ти ти ме да су го вор ни ци из гру пе 1 стан дард ни је зик усво ји ли 
у ве ћој ме ри, бу ду ћи да су му знат ни је из ло же ни, а са сте пе ном усво је но сти 
сма њио се и ни во па жње ко ја се у го вор уно си, а са мим тим и ни во анк си о-
зно сти.

Го вор ни ци из гру пе 2 у ве ћој ме ри стра ху ју да ће због свог го во ра би ти 
исме ја ни, док је код го вор ни ка из гру пе 1 је зич ка анк си о зност у ма њој ме ри 
из ра же на у истом сег мен ту, што се та ко ђе мо же по ве за ти с ду жи ном њи хо вог 
бо рав ка у но вој сре ди ни и с из ло же но шћу стан дард ном иди о му (в. та бе лу 3).

Та бе ла 3. Сте пен анк си о зно сти код пи та ња у ко ји ма је за бе ле же на ста ти стич ки зна чај на 
раз ли ка ме ђу ис пи ти ва ним гру па ма

питање група АС СД t, p

Не осе ћам ни ка кву не ла го ду у раз го во ру с ко ле га ма  
на по слу / на фа кул те ту / с љу ди ма из дру ге сре ди не.

1 1,71 0,864 t = -2,607, 
p = 0,0012 2,41 1,25

Уоп ште не раз ми шљам о то ме ка ко го во рим.
1 3,48 1,15 t = 3,451, 

p = 0,0012 2,49 1,21

Не осе ћам се при јат но у фор мал ним раз го во ри ма  
с љу ди ма из дру ге сре ди не.

1 4,16 1,03 t = 8,642, 
p = 0,0002 1,92 1,09

Тру дим се да се при ла го дим го во ру но ве / дру ге  
сре ди не (ка да у њој бо ра вим), јер се бо јим да ћу  
би ти исме јан/а због свог го во ра. 

1 1,52 1,02 t = -3,075, 
p = 0,0032 2,43 1,36

На осно ву на ве де них ре зул та та, ше ста и сед ма нул та хи по те за од ба цу-
ју се, од но сно, мо же се за кљу чи ти да се екс тра лин гви стич ки фак то ри мо гу 
до ве сти у ве зу с ни во ом анк си о зно сти у обе ма гру па ма, а ти су фак то ри 
пр вен стве но го вор на си ту а ци ја, од нос са са го вор ни ком и страх од не га тив-
не дру штве не ева лу а ци је, ко је пре вас ход но усло вља ва сте пен из ло же но сти 
стан дард ном је зи ку.

5.2.4. оцЕнАГовоРА.Ка да је у пи та њу ну ме рич ко вред но ва ње соп стве ног 
го во ра од стра не ис пи та ни ка, про сеч на оце на у гру пи 1 је АС = 3,58, СД = 
0,720, a у гру пи 2 АС = 3,86, СД = 0,673. Ана ли за је по ка за ла да не ма ста ти-
стич ки зна чај не раз ли ке у оце на ма ме ђу на ве де ним гру па ма (t = -1,680, p = 
0,098) сто га се осма и де ве та нул та хи по те за при хва та ју, тј. оце на соп стве ног 
го во ра не мо же се до ве сти у ве зу с ни во ом је зич ке анк си о зно сти. Ме ђу тим, 
тре ба при ме ти ти да је гру па 2 соп стве ни го вор вред но ва ла ве ћом про сеч ном 
оце ном, па се мо же прет по ста ви ти да су го вор ни ци из гру пе 1 при ду жем 
кон так ту са стан дард ним је зи ком по ста ли све сни ји ди ја ле кат ских ка рак-
те ри сти ка го во ра свог кра ја, што се по ка за ло и кроз сло бод не од го во ре у 
ан ке ти.

5.2.5. ФАКТоРПолА.Ка да је у пи та њу фак тор по ла, про се чан сте пен је-
зич ке анк си о зно сти код му шка ра ца у гру пи 1 је АС = 49, СД = 16,75, а у 
гру пи 2 АС = 48,04, СД = 16,49, док је код же на у гру пи 1 АС = 51,09, СД = 
14,09, и у гру пи 2 АС = 52,37, СД = 17,29.
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Та бе ла 4. Про се чан сте пен анк си о зно сти код му шка ра ца и же на у окви ру ис пи ти ва них гру па

група пол N 22 АС СД

гру па 1
му шки 10 49,00 16,75
жен ски 21 51,09 14,09

гру па 2
му шки 21 48,04 16,49
жен ски 16 52,37 17,29

Ис тра жи ва ње по ка зу је да су же не у из ве сној ме ри анк си о зни је од му шка-
ра ца,23 ме ђу тим, по ка зу је се да ова раз ли ка ни је ста ти стич ки зна чај на (t = -0,857, 
p = 0,395), сто га се де се та и је да на е ста нул та хи по те за та ко ђе мо гу при хва-
ти ти, од но сно, мо же се за кљу чи ти да се фак тор по ла не мо же се до ве сти у 
ве зу с ни во ом jезичке анк си о зно сти.

6. ЗАКљУчнАРАЗмАТРАЊА. Ана ли за по да та ка при ку пље них пу тем по себ но 
кон ци пи ра не ан ке те за екс пе ри мен тал но ис тра жи ва ње је зич ке анк си о зно сти 
код две ју гру па го вор никâ ко сов ско -ре сав ског ди ја лек та ‒ оних ко ји жи ве 
ду же од пет го ди на на под руч ју у ко јем се го во ри стан дард ни је зик и оних 
ко ји жи ве у свом род ном ме сту – по ка за ла је, нај пре, да сви ис пи та ни ци 
има ју при лич но ва лид ну пер цеп ци ју о го во ру свог кра ја и о раз ли ка ма тог 
го во ра у од но су на дру ге сре ди не и стан дард ни је зик, а го вор ни ци из гру пе 
ко ја жи ви на под руч ју у ко јем се го во ри стан дард ни је зик сво јим су од го во-
ри ма по ка за ли да је њи хо ва свест о ди ја ле кат ским ка рак те ри сти ка ма у из-
ве сној ме ри из ра же ни ја, што се мо же при пи са ти њи хо вом ду жем бо рав ку у 
дру гом го вор ном окру же њу, при ли ком ко јег су по ста ли све сни ји на ве де них 
раз ли ка. Због то га, њи хо ва је про сеч на оце на соп стве ног го во ра не што ни жа 
у од но су на про сеч ну оце ну дру ге гру пе. Та ко ђе, сви го вор ни ци у пот пу но-
сти су све сни то га да је ода бир ва ри је те та усло вљен го вор ном си ту а ци јом, 
као и од но сом пре ма са го вор ни ку.

У сте пе ну анк си о зно сти ме ђу гру па ма не ма ста ти стич ки зна чај не раз-
ли ке, а нај ви ше је го вор ни ка у обе ма гру па ма по ка за ло сред њи сте пен је зич-
ке анк си о зно сти, што је по твр да то га да ова по ја ва по сто ји и да је код ве ћи не 
го вор ни ка при сут на. Је зич ку анк си о зност у не што ве ћем сте пе ну по ка за ли 
су го вор ни ци ко ји жи ве у но вој сре ди ни, што се мо же при пи са ти то ме што 
се стан дард ним је зи ком, ко ји им ни је у пот пу но сти бли зак, мо ра ју слу жи ти 
знат но че шће од го вор ни ка из дру ге гру пе.

Екс тра лин гви стич ки фак то ри мо гу се до ве сти у ве зу са сте пе ном анк-
си о зно сти, бу ду ћи да ста ти стич ки зна чај на раз ли ка по сто ји ме ђу две ма гру-
па ма ка да су у пи та њу фор мал на ко му ни ка ци ја, уно ше ње до дат не па жње у 
соп стве ни го вор и не га тив на дру штве на ева лу а ци ја, па та ко го вор ни ци ко-
ји жи ве у но вој сре ди ни по ка зу ју ве ћи сте пен је зич ке анк си о зно сти ка да су 
у пи та њу фор мал ни раз го во ри и уно се до дат ну па жњу у соп стве ни го вор, 

22 Број ис пи та ни ка у да тој гру пи.
23 У по је ди ним ис тра жи ва њи ма ове по ја ве, ка да је у пи та њу фак тор по ла, по ка за ло се 

да су же не ста ти стич ки зна чај но анк си о зни је од му шка ра ца (в. РАдИћ-БојАнИћ 2017: 16, 17). 
Тре ба узе ти у об зир да би и у овом ис тра жи ва њу ре зул тат мо гао би ти дру га чи ји, да је об у хва ћен 
ве ћи број ис пи та ни ка.
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али го вор ни ци ко ји жи ве на свом ди ја ле кат ском под руч ју у ве ћој ме ри стра-
ху ју од то га да ће због свог го во ра би ти исме ја ни. Ови се ре зул та ти та ко ђе 
мо гу по сма тра ти као по сле ди ца из ло же но сти стан дард ном је зи ку.

Ста во ви пре ма го во ру и фак тор по ла не мо гу се до ве сти у ве зу с је зич-
ком анк си о зно шћу, бу ду ћи да у овим аспек ти ма ста ти стич ки зна чај на раз-
ли ка ме ђу гру па ма ни је за бе ле же на. Ме ђу тим, иа ко то ни је би ло од ста ти-
стич ког зна ча ја, тре ба има ти у ви ду да је код же на за бе ле жен ве ћи сте пен 
анк си о зно сти.

Ре зул та ти до би је ни овим ис тра жи ва њем мо гу би ти од ко ри сти за да ља 
ис тра жи ва ња је зич ке анк си о зно сти при усва ја њу упо треб не нор ме стан дард-
ног је зи ка, по што ова ква ис тра жи ва ња на ма те ри ја лу срп ских на род них 
го во ра до сад ни су вр ше на. 

Бу ду ћим ис тра жи ва њи ма тре ба ло би пре вас ход но об у хва ти ти ве ћи број 
го вор ни ка, али и дру ге ди ја ле кат ске го во ре. Па жњу тре ба по све ти ти и осми-
шља ва њу аде кват не ме то до ло ги је, где би се, осим кон ци пи ра ња што по у зда-
ни јих упит ни ка ко ји би ис пи ти ва ли ову по ја ву, мо гли укљу чи ти и ин тер вјуи 
с ис пи та ни ци ма, ко ји би до при не ли по у зда но сти ре зул та та, а пу тем њих би 
се сте као и увид у ва лид ност са мо про це не ис пи та никâ, као и у то ко ли ко 
за пра во вла да ју стан дард ним је зи ком.

Ре зул та ти ова квих ис тра жи ва ња мо гу има ти зна чај ну при ме ну у со цио-
лин гви сти ци, ур ба ној ди ја лек то ло ги ји и пси хо ло ги ји, али и у на ста ви срп ског 
је зи ка, где би на став ни ци још то ком шко ло ва ња мо гли усме ра ва ти уче ни ке 
на по је ди не аспек те ко ји ути чу на ре а ли за ци ју је зич ке анк си о зно сти и с њи ма 
ра ди ти на пре ва зи ла же њу ове по ја ве. Та ко ђе, тре ба ло би да ис тра жи ва чи 
по све те па жњу про бле ма ти ци ко ја се ти че ком плек сно сти нор ме стан дард ног 
срп ског је зи ка, ко ја би мо гла би ти ускла ђен(иј)а с ње ном ре а ли заци јом, што 
би умно го ме олак ша ло про цес усва ја ња стан дард ног је зи ка, по себно го вор-
ни ци ма чи ји го во ри ни су бли ски ње го вој ди ја ле кат ској осно ви.
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Mi lja na Čo pa

LAN GU A GE AN XI ETY IN SPE A KERS OF KO SO VO-RE SA VA DI A LECT  
IN CON TACT WITH STAN DARD LAN GU A GE

S u m m a r y

Lan gu a ge an xi ety can be de scri bed as a fe e ling of di scom fort, fe ar, or so me form of awk ward-
ness that oc curs when a spe a ker is in con tact with an idi om that is dif fe rent from the ir na ti ve spe ech. 
This re se arch was do ne with the aim of exa mi ning the oc cur ren ce of lan gu a ge an xi ety wit hin the 
spe a kers of Ko so vo-Re sa va di a lect when they co me in con tact with the stan dard lan gu a ge, to get her 
with the ir per cep tion of the se va ri e ti es. This was exa mi ned with the pur po se of de ter mi ning whet her 
the spe a kers be co me an xi o us in cer tain si tu a ti ons, to what de gree they feel lan gu a ge an xi ety, as well 
as which fac tors in flu en ce lan gu a ge an xi ety le vel, and fi nally, if the re is a dif fe ren ce bet we en two 
gro ups: spe a kers who li ve in the ir ho me town, which is in the ter ri tory of Ko so vo-Re sa va di a lect, and 
be co me di rectly ex po sed to the stan dard idi om ma inly when vi si ting the new re gion, and spe a kers 
who se na ti ve di a lect is Ko so vo-Re sa va, but ha ve li ved in the new re gion for mo re than fi ve years. 
The se spe a kers ga ve the ir re spon ses in a qu e sti on na i re that was ma de for the pur po se of this re se arch. 
The col lec ted da ta was first analyzed by the qu a li ta ti ve met hod, in or der to bet ter un der stand and 
mo re ac cu ra tely in ter pret the in ve sti ga ted phe no me non, and then a qu an ti ta ti ve analysis was un der-
ta ken in or der to de ter mi ne the de gree of lan gu a ge an xi ety and which fac tors ha ve sta ti sti cal sig ni-
fi can ce for its re a li za tion. The pre li mi nary re sults of this study in di ca te that the re is no sta ti sti cally 
sig ni fi cant dif fe ren ce in the de gree of lan gu a ge an xi ety bet we en the two gro ups, and that most of 
the spe a kers in both gro ups show a me dian de gree of lan gu a ge an xi ety, which con firms that it exists 
wit hin the se spe a kers. So me ex tra lin gu i stic fac tors may be re la ted to the de gree of lan gu a ge an xi ety, 
as the re is a sta ti sti cally sig ni fi cant dif fe ren ce wit hin the two gro ups in si tu a ti ons re la ted to for mal 
spe ech, mo re ca re ful spe ech, and ne ga ti ve so cial eva lu a tion. This kind of re se arch has not been car ried 
out so far on the ma te rial of Ser bian di a lects.

Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ (При мље но: 1. апри ла 2021;
Кнез Ми ха и ло ва 36/1, 11000 Бе о град, Ср би ја при хва ће но: 12. ма ја 2021)
mi lja na.co pa @isj.sa nu.ac .rs 
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Ра до сла ва Тр на вац

КЛА СИ ФИ КА ЦИ ЈА ВРЕД НО СНОГ СИ СТЕ МА НО ВИН СКОГ  
ДИС КУР СА О ЕПИ ДЕ МИ ЈИ КО РО НА ВИ РУ СА У РУ СКОМ ЈЕ ЗИ КУ

Рад се ба ви кла си фи ка ци јом вред но сног си сте ма ве сти о епи де ми ји ко ро на ви ру са 
у ру ским но ви на ма Не за ви си мая газета у пе ри о ду из ме ђу ок то бра и де цем бра 2020. 
го ди не. Так со но ми ја из дво је них вред но сти ве сти за сни ва се на кла си фи ка ци ји пред ста вље-
ној у ра до ви ма М. Бед на рек и Х. Кејпл (Bednarek– Caple 2012; 2014; 2017). Нај про ми нент-
ни је вред но сти у на шој гра ђи су до би је не на осно ву ма ну ел но спро ве де не се ман тич ке 
ано та ци је (USAS мо дел, arCheret al.2002) 100 нај фре квент ни јих и 100 кључ них ре чи 
у кор пу су. Ре зул та ти при ме не две по ме ну те ме то де из обла сти кор пу сне лин гви сти ке 
ско ро се у це ло сти по кла па ју, де мон стри ра ју ћи да су до ми нант но у окви ру из ве шта ва-
ња о ко ро на ви ру су ис так ну те сле де ће вред но сти: су пер ла тив ност, ути цај/по сле ди ца, 
не по сред на ге о граф ска/кул ту ро ло шка бли зи на. 

Кључ не ре чи: вред но сни си стем ве сти, но вин ски дис курс, се ман тич ка ано та ци ја 
кор пу са, ли ста фре квент них ре чи, ли ста кључ них ре чи.

This pa per in ve sti ga tes the fo re gro un ding of the news va lu es in the news re ports re la ted 
to the CO VID-19 pan de mic in the Rus sian new spa per Ne za vi si maya Ga ze ta for the pe riod of 
Oc to ber ‒ De cem ber 2020. The clas si fi ca tion of the news va lu es that we used is ba sed on the 
fra me work of Di sco ur si ve News Va lu es Analysis (Bednarek–Caple 2012; 2014; 2017). We 
sin gled out the va lu es in the cor pus ba sed on the ma nual se man tic an no ta tion (USAS мо дел, 
arCheret al.2002) which is ap plied on the top 100 most fre qu ent words and 100 keywords. 
The re sults that we ob ta i ned from the se two cor pus lin gu i stics met hods al most com ple tely 
over lap, with the fol lo wing va lu es be ing pro mi nent: Su per la ti ve ness, Im pact, and Pro xi mity.

Key words: news va lu es, new spa per di sco ur se, cor pus se man tic an no ta tion, word fre-
qu ency, keywords analysis.

1.Увод.На ше ис тра жи ва ње се ба ви кла си фи ка ци јом вред но сног си сте ма 
но вин ског дис кур са ко ји је при су тан у из ве шта ва њу о епи де ми ји ко ро на ви-
ру са на ма те ри ја лу ру ских но ви на Не за ви си мая газета1 у пе ри о ду из ме ђу 
ок то бра и де цем бра 2020. го ди не. Циљ ра да је да се од ре ди ко је вред но сти 
при ин фор ми са њу о по ме ну тој те ми су на гла ше не, као и да се па жња чи тала-
ца скре не на дис кур сив ну ме то до ло ги ју по ко јој се од ре ђе ни до га ђај или вест 
из два ја ју у пи са ним ме ди ји ма у од но су на оста ле и пре зен ту је чи та о ци ма 
за раз ли ку од оних ко је ни ка да не стиг ну до чи та ла ца.

Ис тра жи ва ње М. Бед на рек и Х. Кејпл (Bednarek– Caple 2012:103)2 ис-
ти че ет но граф ски рад Ко те ра (Cotter 2010), ко ји по ка зу је да је ути цај вред-
но сти у ве сти ма зна ча јан за све фа зе из ве шта ва ња у но ви нар ству. Док је по-

1 Не за ви си мая газета је би ла со вјет ска, а по том ру ска но ви на, ко ја из ла зи сва ко га да на 
од 1990. го ди не и ба ви се дру штве но-по ли тич ким те ма ма. У Со вјет ском Са ве зу она је би ла 
је дан од пр вих не за ви сних ме ди ја, на кон че га је пре шла у вла сни штво Бо ри са Бе ре зов ског. 
Са да шњи вла сник, ге не рал ни ди рек тор и глав ни уред ник но ви на је Кон стан тин Рем чу ков. 

2 Не ма мо за циљ у овом ра ду да пру жи мо де таљ ни пре глед ли те ра ту ре о вред но сном си-
сте му ве сти ко ји би се ба зи рао на ин тер ди сци пли нар ним про у ча ва њи ма по ме ну те те ма ти ке.
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ре кло кон цеп та вред но сног си сте ма ве сти из ван до ме на лин гви сти ке (galtung
– ruge1965), овај по јам пред ста вља ве о ма ва жну алат ку за би ло ко ју је зич-
ку ана ли зу дис кур са ве сти. Из на ве де ног раз ло га, пре зен то ва ће мо мо дел 
кла си фи ка ци је си сте ма вред но сти ко ји је по пу ла ри зо вао по ме ну ту те му у 
окви ру лин гви сти ке, а пред ста вљен је у ра до ви ма Бе ла (Bell 1991), М. Бед-
на рек и Х. Кејпл (Bednarek– Caple 2012; 2014; 2017) и М. Бед на рек (Bednarek 
2015; 2016). Пре ма на во ђе њу М. Бед на рек и Х. Кејпл (Bednarek– Caple 2014: 
138), је ди ни лин гви стич ки пра вац ко ји си сте мат ски по ми ње по јам си сте ма 
вред но сти ве сти је пра вац кри тич ке ана ли зе дис кур са3. У ра ним сту ди ја ма 
кри тич ке дис кур сив не ана ли зе Ван Дајк (Vandijk 1988) и Фа у лер (foWler 1991) 
на гла ша ва ју да ве сти има ју дис кур сив ну, со ци јал ну и ког ни тив ну ди мен зи ју, 
али се ови ау то ри де таљ ни је не ба ве њи хо вим вред но сним си сте ми ма. Ре ла-
тив но ско ри ја сту ди ја у обла сти кри тич ке ана ли зе дис кур са је рад Ри чард со на 
(riChardson2007: 94), ко ји де фи ни ше вред но сни си стем ве сти као вид про-
фе си о нал не прак се и као кри те ри ју ме ко је но ви на ри ко ри сте да би се ме ри-
ла и те сти ра ла вред ност до га ђа ја да по ста не вест. Та ко ђе, Ри чард сон у ра ду 
ис ти че да је вред но сни си стем ве сти усме рен на хи по те тич ке пре фе рен це 
по тен ци јал не пу бли ке. У књи зи Беј ке ра и др. (Bakeret al.2013), по све ће ној 
ана ли зи дис кур са и од но су ме ди ја, са мо се не ко ли ко пу та по ми ње тер мин 
вред но сни си стем у ве сти ма у слич ној де фи ни ци ји. Да кле, ве ћи на лин гви-
ста у окви ру кри тич ке ана ли зе дис кур са има тен ден ци ју да не кри тич ки при-
хва та раз у ме ва ње пој ма вред но сног си сте ма ве сти из обла сти но ви нар ства/
ко му ни ко ло ги је (на осно ву ка рак те ри сти ка до га ђа ја или кри те ри ју ма за се-
лек ци ју до га ђа ја), без ду бљег за ла же ња у да ље раз у ме ва ње овог пој ма.

Кла си фи ка ци ју дис кур сив ног мо де ла си сте ма вред но сти у окви ру на ше 
гра ђе за сни ва ће мо на се ман тич кој ано та ци ји кор пу са, ко ри сте ћи се ман тич ки 
си стем за ау то мат ску ана ли зу тек сто ва (USAS мо дел, arCheret al.2002) који 
се ба зи ра на Лонг ма но вом лек си ко ну са вре ме ног ен гле ског је зи ка (mCarthur 
1981), а пре ве ден је и на је зи ке као што су ки не ски, хо ланд ски, ита ли јан ски, 
пор ту гал ски, шпан ски и ма ле зиј ски. По ме ну ти се ман тич ки си стем има мул-
ти ди мен зи о нал ну струк ту ру и са др жи 21 дис кур сив но по ље. Де таљ ни јом 
кла си фи ка ци јом ова по ља се мо гу по де ли ти и у фи ни је под си сте ме.

Пре зен та ци ја ма те ри ја ла ре зи ми ра ног у уво ду би ће спро ве де на на сле-
де ћи на чин: у одељ ку 2 по дроб ни је ће мо пред ста ви ти дис кур сив ни мо дел си-
сте ма вред но сти ко ји се ба зи ра на је зи ку но ви на, док ће мо у одељ ку 3 пред-
ста ви ти струк ту ру си сте ма за се ман тич ку ано та ци ју на осно ву ко га је из вр-
ше на ана ли за у овом ра ду. Оде љак 4 са др жи крат ку де скрип ци ју са ку пље не 
гра ђе, илу стра тив не при ме ре и ре зул та те ана ли зе. У за кључ ку су пред ста-
вље ни пред ло зи за бу ду ћа ис тра жи ва ња.

2.сИсТЕмвРЕдносТИУдИсКУРсУновИнА.Нај че шћа де фи ни ци ја вред но-
сног си сте ма од ре ђе не ве сти4 у је зич ким ра до ви ма се ба зи ра на иде ји о то ме 
шта је дан до га ђај ква ли фи ку је да бу де пред ста вљен у ме ди ји ма за раз ли ку 

3 Ра до ви Мо ни ке Бед на рек и Хе ле не Кејпл не при па да ју лин гви стич ком прав цу кри тич ке 
ана ли зе дис кур са. 

4 Тер мин ко ји се ко ри сти у ли те ра ту ри на ен гле ском је зи ку је news va lu es.
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од дру гих ко ји не до спе ва ју до ме ди ја. У но ви нар ству, те ко му ни ко ло ги ји, 
вред но сни си стем ве сти је обич но де фи ни сан кроз ка рак те ри сти ке до га ђа ја 
или при ча, за тим кроз кри те ри ју ме ко ји се при ме њу ју при из бо ру до га ђа ја 
за пред ста вља ње у ме ди ји ма, као и кроз струк ту ру и ре до след из ве шта ва ња 
(Bell 1991; Bednarek– Caple 2012). Овај при ступ ана ли зи тек ста је кон струк-
ти ви стич ки јер је те шко од ре ди ти ин хе рент ну вред ност са мих до га ђа ја. Та 
вред ност се до де љу је кроз ме ди је, од но сно кроз кон струк ци ју спе ци јал ног 
вред но сног си сте ма. То зна чи да од ре ђе не ве сти мо гу би ти у фо ку су пре зен-
та ци је или мо гу би ти мар ги на ли зо ва не, због че га је за да так у ова квој вр сти 
ана ли зе да се све ве сти са гле да ју кроз је зич ка и дру га сред ства (фо то гра фи-
ју, ин тер пунк ци ју, фор мат).

Вред но сти ко је се нај че шће по ми њу у ли те ра ту ри на ен гле ском је зи ку 
(Bednarek2016) као по вод за из два ја ње од ре ђе ног до га ђа ја у вест су не по
сред на бли зи на у од но су на по тен ци јал ног чи та о ца (ге о граф ска или кул ту-
ро ло шка), не га тив ност ве сти (при род не ка та стро фе, дру штве ни де фор ми-
те ти, кон флик ти, смрт, итд.), елит ност (елит ни ста тус осо ба или ин сти ту-
ци ја на ко је се по зи ва ју ме ди ји), су пер ла тив ност (ве ли ке ко ли чи не или 
ин тен зи тет ко ји се ве зу ју за од ре ђе ни до га ђај), што пред ста вља са мо део 
спек тра це ло куп ног вред но сног си сте ма ве сти5. Ка да се го во ри о је зич ком 
аспек ту ове те ма ти ке, вред но сни си стем ве сти je нај че шће кон стру и сан кроз 
је зик дис кур са (Bednarek– Caple2012; 2014), а пре ма Том со ну и Хан стон 
(thompson– hunston 2000) вред но сни си стем дис кур са се ре флек ту је кроз 
ева лу а тив ну функ ци ју је зи ка. Ра ди ана ли зи ра ња вред но сти ко је су пре зен-
то ва не у ве сти ма при ме ни ће мо мо дел ана ли зе дис кур са вред но сног си сте ма 
ве сти6 (Bednarek 2015), ко ји се ре а ли зу је пу тем ана ли зе ева лу а тив ног је зи-
ка дис кур са. Та бе ла 1 при ка зу је овај мо дел са основ ним вред но сти ма пре у-
зе тим из ра да М. Бед на рек (Bednarek 2016), али и по је ди на је зич ка сред ства 
ко ји ма се по ме ну те вред но сти ис ка зу ју и ко ја су за јед нич ка и за ен гле ски на 
ко ме је мо дел на стао, и за ру ски је зик за ко ји се ве зу је кор пус овог ра да.

Та бе ла 1. Основ ни еле мен ти вред но сног си сте ма ве сти пре ма M. Бед на рек (Bednarek 2016)

Вред но сти 
ве сти 

До га ђај је пред-
ста вљен као… Је зич ка сред ства 

Сте ре о-
типи Сте ре о ти пан 

Кон струк ци је ко ји ма се ис ка зу ју сте ре о ти пи, на при мер, кроз 
ева лу а ци ју оче ки ва но сти или слич но сти са про шло шћу (по
но во, обич но, још јед ном5…) 

Ели ти зам 

Ви со ки ста тус 
(осо бе, ор га ни-
за ци је, на гра де, 
итд.)

Раз ли чи ти ста ту сни мар ке ри, укљу чу ју ћи ин сти ту ци је и пре-
по зна тљи ва име на у јав ном жи во ту; ева лу а ци ја ва жно сти, 
као и де скрип ци ја раз ли чи тих до стиг ну ћа (про фе сор са Ме
ди цин ског фа кул те та, пред сед ник др жа ве, Оскар, итд.)

5 Не сум њи во да би спек тар еле ме на та вред но сног си сте ма у ме ди ји ма у раз ли чи тим 
ре ги о ни ма све та био до не кле раз ли чит о че му го во ри не дав на књи га Х. Кејпл и др. (Capleet 
al. 2020). Еле мен ти вред но сног си сте ма ко ји су из ло же ни у овом ра ду мо гу се на ћи у окви ру 
на ше гра ђе ана ли зи ра не на ма те ри ја лу ру ских но ви на Не за ви си мая газета.

6 У ори ги на лу тер мин за ову вр сту ана ли зе је Di scur si ve news va lu es analysis (DNVA).
7 Ра ди лак ше илу стра ци је ма те ри ја ла је зич ка сред ства за ис ка зи ва ње вред но сти у ве-

сти ма у овој та бе ли би ће из ра же на на срп ском, а не на ру ском је зи ку.
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Ути цај/по-
сле ди ца 

Зна ча јан по 
ефек ти ма или 
по сле ди ца ма 

Е ва лу а ци ја зна ча ја (исто риј ски, фун да мен талан …); ука зива-
ње на пра ве или хи по те тич ки ва жне ре ле вант не кон се квен це 
(оста вља ју ћи за со бом ве ли ки број жр та ва…)

Не га тив-
ност Не га ти ван 

Не га тив не емо ци је и не га тив на оце на (осу дити, кри ти ко ва
ти…); не га тив ни ева лу а тив ни је зик (кон фликт, ште та, на
си ље, кр ше ње оп ште при хва ће них пра ви ла по на ша ња…) 

Пер со на ли-
за ци ја 

О нај ко ји има 
„људ ско ли це”

По ми ња ње „обич них” љу ди, њи хо вих емо ци ја и ис ку ста ва 
(Јед на од жр та ва уде са је ре кла да…)

Не по сред-
на бли зи на 

Кул ту ро ло шки 
или ге о граф ски 
бли зу 

Ек спли цит но по ми ња ње ме ста, пре сто ни ца, кул ту ро ло шки 
ва жних ме ста и на ци о нал но сти ко је су ре ле вант ни за по тен-
ци јал не чи та о це; укљу чи ва ње пр вог ли ца плу ра ла 

Су пер ла-
тив ност 

До га ђај ви со ког 
ин тен зи те та или 
ве ли ког оби ма 

Кван ти фи ка то ри (мно ги, хи ља де…); ин тен зи фи ка то ри (сен
за ци о нал ни, екс трем ни…); по ми-ња ње ра ста/еска ла ци је; по на-
вља ње; ме та фо ре /пер со ни фи ка ци је/по ре ђе ња (апо ка лип са…)

Пра во вре-
ме ност/но-
ви на 

Пра во вре мен у 
од но су  на да тум 
пу бли ка ци је 

Ин ди ка ци је но ви на или про ме на (свеж, нов, пр ви пут…); 
екс пли цит но по ми ња ње вре ме на (да нас, ју че, са да…); им пли-
цит но по ми ња ње вре ме на (на ста вља се, ак ту ел но); по ми ња ње 
трен до ва; ис ка зи ва ње ове вред но сти по мо ћу вре ме на и ви да 

Нео че ки-
ваност Не о че ки ва н

Е ва лу а тив ни атри бу ти и кон струк ци је ко ји ука зу ју на нео-
че ки ва ност (дру га чи ји, за чу ђу ју ћи , пр ви пут од 1958. го ди не, 
љу ди за и ста не мо гу да ве ру ју…); по ми ња ње не ве ро ват них 
до га ђа ја (де те пре жи ве ло три да на под ру ше ви а на ма…) 

Ка ко је ис так ну то у ра ду М. Бед на рек (Bednarek 2016: 229), вред но сни 
си стем ве сти не за сни ва се са мо на је зи ку ко ји се на зи ва „ева лу а тив ним”, 
иа ко све за пра во за ви си од де фи ни ци је ева лу а тив ног је зи ка. Бед на рек ци-
ти ра ис тра жи ва ње Том со на и Хан стон (thompson– hunston 2000: 21) ко ји 
пред ла жу да ева лу а ци ја мо же би ти иден ти фи ко ва на у тек сто ви ма на осно ву 
по сто ја ња при де ва/при ло га, при ло га за ме ру и из ра за ко ји ука зу ју на не га тив-
ност, мар ке ра за су бјек тив ност (мо да ла) и мар ке ра ко ји ука зу ју на вред ност 
(ева лу а тив на лек си ка, при де ви, при ло зи, име ни це, гла го ли и ин ди ка то ри 
ко ји сиг на ли зи ра ју оства ри вост ци ље ва). У том сми слу, не ка од сред ста ва у 
та бе ли 1 пред ста вља ју при ме ре ева лу а тив ног је зи ка, укљу чу ју ћи ева лу а-
тив ну лек си ку, кван ти фи ка то ре, ин те зи фи ка то ре и по ре ђе ња. Дру га је зич ка 
сред ства, на при мер за ис ка зи ва ње ме ста и вре ме на, обич но не би би ла свр ста-
на у ева лу а тив на, али се мо гу сма тра ти „мар ке ри ма вред но сти” у ши рем сми-
слу јер ука зу ју на кон струк ци ју „про фе си о нал ног вред но сног си сте ма” (вред-
но сног си сте ма ве сти), ко ји ре флек ту је дру штве не иде о ло ги је (Bell 1991: 156).

Ра ди илу стра ци је по ме ну тих иде о ло ги ја, на ве шће мо при мер из ра да 
М. Бед на рек и Х. Кејпл (Bednarek– Caple2014). Ау тор ке ци ти ра ју ис тра жи-
ва ње Ри чард со на (riChardson2007: 93), у ко ме се по ми ње сту ди ја ме диј ске 
гру пе у Гла зго ву, на осно ву ко је се зе мље у раз во ју при ка зу ју на те ле ви зиј ским 
еми си ја ма са фо ку сом на не га тив но сти, од но сно на ра то ви ма, те ро ри зму и 
кон флик ти ма, што пред ста вља ве о ма су же ну пер цеп ци ју ових др жа ва. Сли-
чан при мер би би ли по да ци пре ма ко ји ма се до га ђа ји из цен трал но а зиј ских 
ре пу бли ка, Ка зах ста на, Уз бе ки ста на, Турк ме ни ста на итд., ве зу ју за вред ност 
но ви не. С дру ге стра не, при ли ком пре зен та ци је до га ђа ја из Сје ди ње них 
Аме рич ких Др жа ва и Ве ли ке Бри та ни је у пр ви план се ста вља вред ност 
ели ти зма, што се мо же сма тра ти ре про дук ци јом иде о ло ги је нор мал ног и 



135КЛА СИ ФИ КА ЦИ ЈА ВРЕД НО СНОГ СИ СТЕ МА НО ВИН СКОГ ДИС КУР СА О ЕПИ ДЕ МИ ЈИ...

елит ног ве за ног за две по след ње др жа ве. На су прот то ме је вред ност но вог 
и ег зо тич ног ко ја се ве зу је за цен трал но а зиј ске др жа ве.

Вред но сни си стем ве сти се не од но си са мо на вер бал ни део пре зен та-
ци је, већ и на ви зу ел ни јер се мо же вр ши ти слич на се ми о тич ка ана ли за фо-
то гра фи ја ко је се по ја вљу ју у ве сти ма. Уко ли ко се, пак, вр ши је зич ка ана-
ли за, он да се мо гу ко ри сти ти ме то де кор пу сне лин гви сти ке, као, на при мер, 
из два ја ње ли сте фре квет но сти ре чи и из ра за ко ји по тен ци јал но мо гу да ука-
зу ју на вред но сни си стем ве сти. На ве де ни об ли ци се на зи ва ју ин ди ка то ри ма 
вред но сног си сте ма ве сти (Bednarek– Caple 2014: 145). Тре ба та ко ђе ис та ћи 
да опи си ва ни мо дел ана ли зе дис кур са пред ста вља отво ре ни скуп еле ме на та 
ко ји мо же би ти мо ди фи ко ван у за ви сно сти од кор пу са. На при мер, по зи тив-
ност као еле мент вред но сног си сте ма мо же се укљу чи ти у ана ли зу у ци љу 
ис тра жи ва ња то га да ли ве сти мо гу би ти кон стру и са не као по зи тив не или 
не га тив не, што ће мо ми и ура ди ти, уз прет по став ку да ће кор пус би ти ви ше 
окре нут ка не га тив ном по ла ри те ту ева лу а ци је. Та ко ђе, на ве де на ли ста је зич-
ких сред ста ва ко ја „кон стру и шу” вред но сни си стем ве сти ни је ис цр пље на 
го ре при ка за ном та бе лом и мо же ва ри ра ти од је зи ка до је зи ка. 

3.мЕТодЕЗАИЗдвАјАЊЕсИсТЕмАвРЕдносТИУновИнсКомдИсКУРсУ.Кла-
си фи ка ци ја еле ме на та вред но сног си сте ма ве сти на од ре ђе ној гра ђи под ра-
зу ме ва ко ри шће ње тра ди ци о нал них ме то да ко је се ге не рал но ко ри сте у 
кор пу сној лин гви сти ци, као што су ана ли за фре квент но сти (об ли ка ре чи, 
ле ма, кла сте ра), ана ли за кључ них ре чи и кла сте ра, гра ма тич ка/се ман тич ка 
ано та ци ја, ана ли за дис пер зи је8 лек сич ких и гра ма тич ких об ли ка и кон кор-
дан си9 (Baker 2006). Та бе ла 2 при ка зу је ви ше кор пу сних ме то да ко је се 
мо гу при ме ни ти у ана ли зи вред но сног си сте ма ве сти пред ло же них у ра ду 
М. Бед на рек (Bednarek 2014: 141):

Та бе ла 2. Ме то ди кор пу сне лин ги сти ке у при ме ни на ана ли зу вред но сног си сте ма ве сти

1. Ана ли за фре квент них об ли ка ре чи, ле ма, кла сте ра, укљу чу ју ћи ана ли зу дис пер зи је 
ре чи и ква ли та тив ну ана ли зу уз по моћ кон кор дан си
2. Ана ли за вр ста ре чи на ма те ри ја лу та ги ра ног кор пу са да би се од ре ди ли сле де ћи еле-
мен ти вред но сног си сте ма ве сти: ана ли за лич них за ме ни ца (пер со на ли за ци ја, не по сред на 
бли зи на), ком па ра ти ви/су пер ла ти ви, бро је ви, при ло зи за ко ли чи ну (су пер ла тив ност), 
вла сти те име ни це (пер со на ли за ци ја, ели ти зам); мар ке ри за вре ме и вид; при ло зи за вре ме 
(пра во вре ме ност), уз ана ли зу дис пер зи је ре чи и ква ли та тив ну ана ли зу по мо ћу кон кор дан си
3. Ана ли за зна че ња ре чи уз ко ри шће ње се ман тич ки та ги ра ног кор пу са: ана ли за ка те го-
ри ја ко је се асо ци ра ју са од ре ђе ним еле мен том вред но сног си сте ма ве сти (уз по моћ USAS 
се ман тич ког озна чи ва ча (USAS tag ger)), укљу чу ју ћи и ана ли зу дис пер зи је ре чи и ква ли-
та тив ну ана ли зу на при ме ри ма кон кор дан си
4. Ана ли за кључ них ре чи уз по моћ ре фе рент ног кор пу са и/или по ре ђе ње ли ста фре квент-
но сти об ли ка (по тра га за ве ли ким раз ли ка ма у ран гу фре квент но сти об ли ка из ме ђу две 
или ви ше ли ста)

8 Ана ли за дис пер зи је раз ли чи тих об ли ка под ра зу ме ва из ра чу на ва ње за сту пље но сти 
да тог об ли ка у окви ру раз ли чи тих фај ло ва у кор пу су где се вр ши пре тра га.

9 По јам кон кор дан се у кор пу сној лин гви сти ци под ра зу ме ва пре тра гу од ре ђе ног об ли ка 
у кон тек сту.
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5. Ана ли за ко ло ка ци ја и фра за ве за них за ре чи ко је пред ста вља ју те му тек ста
6. Ма ну ел на ана ли за де ла кор пу са да би се иден ти фи ко ва ли до дат ни ре сур си ра ди кон-
стру и са ња вред но сти ве сти
7. Кван ти та тив на и ква ли та тив на ана ли за це лог кор пу са у ци љу про на ла же ња до дат них 
ре сур са 

Ра ди иден ти фи ка ци је еле ме на та вред но сног си сте ма ве сти у окви ру 
на ше гра ђе ко ри сти ће мо ме тод се ман ти че ано та ци је/та ги ра ња, а за то ће мо 
упо тре би ти прет ход но пре ве де ни на ру ски је зик од стра не ау то ра USAS 
софт ве ра таг сет10 ко ји се ба зи ра на USAS озна чи ва чу11. По ме ну ти озна чи вач 
се за сни ва на Лонг ма но вом лек си ко ну са вре ме ног ен гле ског је зи ка (mCarthur
1981). Као што је већ би ло по ме ну то у уво ду ра да, он је струк ту и ран на ба зи 
21 по ља ко ја су по де ље на на још де таљ ни ју струк ту ру по ља. Не до ста так ау то-
мат ског озна чи ва ња је у то ме што озна чи вач мо же на пра ви ти гре шку, па се 
ис тра жи ва чи ма пре по ру чу је да пре гле да ју и ма ну ел но из вр ше ис прав ке по је-
ди них при ме ра. По што схе ма ко ја се кре и ра на кон про пу шта ња тек ста кроз 
се ман тич ки озна чи вач не ма увек ка па ци тет да по ка же све ни јан се зна че ња 
свих кла си фи ко ва них пој мо ва, по је ди не ре чи ана ли зи ра не озна чи ва чем ис тра-
жи вач мо ра про ве ри ти софт ве ром за ана ли зу кон кор дан си. Та бе ла 3 пред ста-
вља 21 дис кур сив но по ље ко је нам је по слу жи ло за кла си фи ка ци ју гра ђе:

Та бе ла 3. 21 дис кур сив но по ље (USAS озна чи вач) за кла си фи ка ци ју лек си ке у окви ру ана-
ли зи ра ног кор пу са

А
Оп шти и ап стракт ни 
појмови

B 
Те ло и појединац

C
Умет ност и занати

E
Емоција

F
Хра на и по љо прив-
реда

G
Вла да и јавност

H
Ар хи тек ту ра, ста но-
ва ње и дом

I
Но вац и тр го ви на у 
индустрији

K
За ба ва, спорт и игре

L
Жи вот и жи ве ства-
ри

M
Кре та ње, ло ка ци ја, 
пу то ва ње и са-
обраћај

N
Бро је ви и мере

O
Суп стан це, ма те рија-
ли, објек ти и опрема

P
Образовање

Q
Је зик и комуника-
ција

S
Со ци јал на ак тив ност, 
ста ња и процеси

T
Време

W
Свет и жи вот на сре-
дина

X
Пси хо ло шке ак тив но-
сти, ста ња и про це си

Y
На у ка и технологија

Z
Име на и гра ма ти ка

_ _ _

По чет ком 2013. го ди не, мо дел USAS софт ве ра је про ши рен на дру ге 
је зи ке, укљу чу ју ћи ки не ски, хо ланд ски, ита ли јан ски, пор ту гал ски, шпан ски 

10 У овом слу ча ју се ра ди о на зи ви ма дис кур сив них по ља и њи хо вих под ску по ва ко ји су 
пре ве де ни на ру ски је зик.

11 Ви де ти слич ну ме то до ло ги ју при ме ње ну у ра ду М. Бен да рек и Х. Кејпл (Bednarek– 
Caple2012).
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и ма ле зиј ски. За ру ски је зик озна чи вач ни је раз ви јен, тe смо ма ну ел но врши-
ли се ман тич ку ано та ци ју 100 нај фре квент ни јих ре чи у кор пу су. Ли сту нај-
фре квент ни јих ре чи у кор пу су смо до би ли ко ри сте ћи вор дсмит 5 софт вер 
(Wor dsmith 5). До би је на кла си фи ка ци ја ових ре чи пре ма дис кур сив ним по-
љи ма нам је да ље сиг на ли зи ра ла нај и зра же ни је вред но сти у кор пу су.

4.КоРПУснАГРАђАИРЕЗУлТАТИАнАлИЗЕ.90-их го ди на кор пу си су по че ли 
да игра ју ва жну уло гу у ана ли зи дис кур са у ли те ра ту ри на ен гле ском је зи-
ку (krishnamurthy 1996; floWerdeW1997; fairClough 2000; piper2000; teuBert
2000). Кор пу сна ана ли за из вр ше на на ве ли кој гра ђи омо гу ћу је ис тра жи ва-
чи ма да са ку пе ви ше или ма ње рас про стра ње не је зич ке обра сце у при род ном 
кон тек сту, а вр ло че сто ука зу је и на рет ке при ме ре је зич ких по ја ва, ко ји 
мо гу би ти јед но став но пре ско че ни у ана ли за ма из вр ше ним на ма лој гра ђи. 
Кор пу сни лин гви сти има ју чи тав спек тар про це ду ра ко је се имплементираjу 
у ана ли зи тек сто ва (на при мер, по ме ну та ана ли за ко ло ка ци ја, ана ли за дис-
пер зи је, ана ли за ли ста фре квент но сти, кон кор дан си итд). У овом ра ду илу-
стро ва ће мо две ме то де – из два ја ње ли сте фре вент но сти и из два ја ње кључ них 
ре чи.

Као гра ђа за на шу ана ли зу по слу жио нам је ма ли кор пус тек сто ва из 
ру ских но ви на Не за ви си мая газета у он лајн фор ма ту у пе ри о ду од кра ја 
ок то бра до кра ја де цем бра 2020. го ди не. Тек сто ви су би ли при ку пље ни на 
осно ву пре тра жи ва ча у но ви на ма у ко ји је уку ца на кључ на реч ко ро на ви рус. 
На ша гра ђа са др жи 15.571 об лик (то кен). На кон ње ног кре и ра ња, кор пус смо 
про пу сти ли кроз софт вер вор дсмит 5, тра же ћи ли сту 100 нај фре квент ни јих 
ре чи, ко је смо ма ну ел но свр ста ли пре ма дис кур сив ним по љи ма USAS озна-
чи ва ча, а по том и кла си фи ко ва ли пре ма еле мен ти ма вред но сног си сте ма ве сти. 
Ре зул та те смо за тим срав ни ли са ре зул та ти ма до би је ним при ме ном дру ге 
ме то де – методe про на ла ска кључ них ре чи у кор пу су у по ре ђе њу са ре фе рент-
ним кор пу сом ко ји прин ци пи јел но мо же би ти зна чај но ве ћи кор пус оп ште 
лек си ке, ти па на ци о нал ног кор пу са, или спе ци ја ли зо ва ни кор пус ре ла тив но 
слич не ве ли чи не. Наш ре фе рент ни кор пус пред ста вља спе ци ја ли зо ва ни 
кор пус но вин ских ин тер вјуа и чла на ка из истих но ви на зa де цем бар ме сец 
2020. го ди не из обла сти по ли ти ке ко ји се не ба ви те мом ко ро на ви ру са. Овај 
кор пус са др жи 45.174 об ли ка (то ке на). Ли ста кључ них ре чи је ко ри сно сред-
ство за про на ла же ње лек сич ких раз ли ка из ме ђу тек сто ва и њу смо до би ли 
упо ре див ши два кор пу са уз по моћ софт ве ра вор дсмит 5.

Пре не го што при ка же мо ре зул та те ана ли зе, украт ко ће мо опи са ти ин фор-
ма ци ју о ста ти стич кој про це ду ри ко ја укљу чу је кре и ра ње ли сте са кључ ним 
ре чи ма. Пре ма Беј ке ру (Baker 2004), у ли те ра ту ри се нај ра ни је по ми ње по-
јам кључ них ре чи у зна че њу кон це па та ко ји ре флек ту ју со ци јал не или кул-
ту ро ло шке аспек те тер ми на (firth1957; Williams1983). Но ви ну у по и ма њу 
кон цеп та кључ них ре чи у лин гви сти ку уво ди Скот (sCott 1999) ко ји кре и ра 
ста ти стич ку про це ду ру за иден ти фи ка ци ју кључ них ре чи у тек сту. Реч се 
сма тра кључ ном уко ли ко се по ја вљу је у тек сту ба рем оно ли ко пу та ко ли ко је 
ко ри сник од ре дио да бу де ње на ми ни мал на фре квент ност, ко ја, ка да се упо реди 
са ње ном фре квент но шћу у ре фе рент ном кор пу су, по се ду је ста ти стич ки ма њи 
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или јед нак про ба би ли тет спе ци фи ко ван од стра не ко ри сни ка вред но сти p. 
Тај про ба би ли тет је про ра чу нат на осно ву од го ва ра ју ћих ста ти стич ких про-
це ду ра (на при мер, chi-ква драт те ста). Да кле, Ско то ва де фи ни ци ја кључ них 
ре чи ни је ба зи ра на на кон цеп ти ма ко ји се су бјек тив но до жи вља ва ју као 
ва жни за од ре ђе ну кул ту ру, већ до пу шта да по тен ци јал но би ло ко ја реч бу де 
кључ на ако је у до вољ ној ме ри фре квент на у по ре ђе њу са ње ним ста ту сом у 
ре фе рент ном кор пу су. Скот на гла ша ва да ме ђу кључ ним ре чи ма постојe три 
ти па ре чи: вла сти те име ни це, за тим ре чи ко је љу ди до жи вља ва ју као кључ не 
и ко је су ин ди ка то ри те ме од ре ђе ног тек ста и, на кра ју, ви со ко фре квент на 
лек си ка ( јер, већ…). Ско тов софт вер вор дсмит омо гу ћу је да се ли ста фре-
квент но сти из јед ног фај ла или кор пу са по ре ди са ли стом фре квент но сти из 
дру гог кор пу са (ве ћег или по ве ли чи ни слич ног кор пу са). Ка да се два тек ста 
исте ве ли чи не по ре де, две екви ва лент не ли сте кључ них ре чи се про из во де, 
че сто слич не ду жи не. Ка да се ма њи текст по ре ди са ду жим, са мо се кључ не 
ре чи из ма њег тек ста по ја вљу ју, за јед но са ма њим бро јем не га тив них кључ-
них ре чи – оних ко је су при сут не у ма њем тек сту ре ђе не го што би то би ло 
оче ки ва но на осно ву њи хо ве фре квент но сти у ре фе рент ном кор пу су. Ли ста 
кључ них ре чи је обич но пред ста вље на пре ма ре до сле ду „кључ но сти”: ста-
ти стич ки нај ва жни је или „нај ја че” кључ не ре чи се по ја вљу ју пр ве. Пре глед 
кључ них ре чи ко ји на ста је ка да се два кор пу са упо ре ђу ју тре ба да от кри је 
нај зна чај ни је лек сич ке раз ли ке ме ђу њи ма у по гле ду те ме и сти ла. Циљ при-
ме не овог ме то да је сте да се упо ре ди ко ли ко ће се ре зул та ти пр вог ме то да 
(из два ја ња ли сте фре квент них ре чи) и дру гог ме то да (из два ја ња ли сте кључ-
них ре чи) по кла па ти у сми слу от кри ва ња нај ва жни јих вред но сти у ве сти ма.

Опис ре зул та та ће мо за по че ти ана ли зом ли сте фре квент но сти уну тар 
на шег кор пу са о ко ро на ви ру су. Пр вих пет на е стак ре чи на на шој ли сти пред-
ста вља ју функ ци о нал не ре чи, што је уо би ча је на си ту а ци ја при ли ком фор-
ми ра ња ова квих ли ста. Да те ре чи че сто не мо гу нај ја сни је ука зи ва ти на 
ис ти ца ње не ких од еле ме на та вред но сног си сте ма. Ме ђу тим, на при мер, 
ве зник али и мар ке ри не га ци је мо гу ин ди ко ва ти су прот но оче ки ва ње и могу 
у од ре ђе ним ин стан ца ма кон стру и са ти вред ност но ви не. Пред ло зи мо гу 
сиг на ли зи ра ти ло ка ци ју или вре ме, али уз по моћ кон кор дан си12 тре ба от кри-
ти да ли се у ком би на ци ји са њи ма на ла зе ре чи ко је ука зу ју на обла сти ко је 
се на ла зе у не по сред ној бли зи ни или у непосредноj про шло сти или у са да-
шњо сти у од но су на вре ме пи са ња чла на ка да би по кри ва ле вред но сти не
по сред не бли зи не или пра во вре ме но сти/но ви не. Фре квент ност пр вих 16 функ-
ци о нал них ре чи из на ше ли сте упо ре ди ли смо са њи хо вом за сту пље но шћу 
у Ру ском на ци о нал ном кор пу су и до шли до за кључ ка да се њи хо ве вред но сти 
углав ном по кла па ју, што се мо же за па зи ти по ре ђе њем фи гу ре 1 и та бе ле 4 
са об ли ци ма пре у зе тим из Ру ског на ци о нал ног кор пу са. 

12 Ли ста фре квент но сти мо же би ти од по мо ћи при ли ком од ре ђи ва ња фо ку са у тек сту, 
али се мо ра во ди ти ра чу на о то ме да се не до но се прет по став ке о на чи ни ма на ко је се ре чи 
за и ста упо тре бља ва ју у кон крет ном дис кур су. Из тог раз ло га, ком би на ци ја кван ти та тив них 
и ква ли та тив них ме то да ана ли зе је ко ри сни ја од ко ри шће ња са мо кван ти та тив них ме то да. 
Ана ли за кон кор дан си је је дан од нај е фек тив ни јих ква ли та тив них ме то да за утвр ђи ва ње кон-
тек ста у ко ји ма се реч по ја вљу је.
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Фи гу ра 1. Нај фре квент ни је ре чи у кор пу су ве сти о ко ро на ви ру су

Фи гу ром 1 је пред ста вљен сни мак ли сте фре квент но сти у вор дсми ту 
за пр вих 35 ре чи из на шег кор пу са. Пр ва ко ло на с ле ве стра не пред ста вља 
нај фре квент ни је ре чи у кор пу су, сле де ћа ко ло на ап со лут ни број по ја ве ових 
ре чи у кор пу су, за тим сле ди њи хов про це нат у од но су на уку пан број ре чи, 
као и број тек сто ва у ко ји ма се реч по ја вљу је13, те про це нат тек сто ва у укуп-
ном бро ју фај ло ва у кор пу су.

Та бе ла 4 илу стру је фре квент ност 16 нај број ни јих обликa ре чи у Ру ском 
на ци о нал ном кор пу су:

13 Наш кор пус је сме штен у је дан тек сту ел ни фајл, иа ко пред ста вља ком пи ла ци ју раз-
ли чи тих ве сти. По што ни смо има ли на ме ру да ана ли зи ра мо дис пер зи ју ре ле вант них об ли ка 
у окви ру раз ли чи тих фај ло ва, овај по да так не ути че на ре зул та те спро ве де не ме то до ло ги је.
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Та бе ла 4. 16 нај фре квет ни јих об ли ка ре чи у Ру ском на ци о нал ном кор пу су

№ Об лик ре чи на ру ском је зи ку12 Фре квент ност
1 и (и) 7416716
2 в (у) 5842670
3 не (не) 3385161
4 на (на) 2936096
5 с (с) 2228350
6 что (да, шта) 2210373
7 я (ја) 1592127
8 а (а, али) 1541398
9 он (он) 1377314
10 как (као) 1300577
11 к (ка) 1132463
12 по (по) 1048321
13 но (али) 1048321
14 его (ње га, га, ње гов) 983462
15 это (то) 957828
16 из 836230

Ако се упо ре ди фи гу ра 1 и та бе ла 4 мо же се до ћи до за кључ ка да пред-
ло зи о, от, за и для ко ји су при сут ни у на шем кор пу су не по се ду ју та кву вред-
ност у окви ру Ру ског на ци о нал ног кор пу са. На кон пре гле да кон кор дан си са 
да тим пред ло зи ма, утвр ди ли смо да пред ло зи о, от, для не ука зу ју спе ци јал-
но на не ку од вред но сти си сте ма у окви ру кла си фи ка ци је ко ју смо ода бра ли 
за наш рад, док пред лог за мо же да сиг на ли зи ра вред ност пра во вре ме но сти/
но ви не, али и вред ност ути ца ја/по сле ди ца, што се мо же илу стро ва ти сле де-
ћим при ме ри ма:

(пра во вре ме ност/но ви на)
(1) 915 выпи саны за последниесутки.

‘915 па ци је на та је от пу ште но у то ку по след ња 24 са та.’
(ути цај/по сле ди це)

(2) В них появится отсылка к спи ску форс-ма жорных об стояте льст в, ко торые 
исключат на ка за ние за нарушениеограничений,запретовиобязанностей
госслужбы.
‘У њи ма ће се по ја ви та на по ме на у ве зи са ван ред ним си ту а ци ја ма ко је ис кљу-
чу ју мо гућ ност ка жња ва ња за по вре ду огра ни че ња, за бра на и оба ве за у др жав-
ној слу жби.’

На пр вом ме сту по фре квент но сти у фи гу ри 1 је сим бол #, ко ји пред-
ста вља раз ли чи те број ке ко је при па да ју дис кур сив ном по љу бро је ви и ме ре 
и у на шем кор пу су сиг на ли зи ра ју раз ме ру пан де ми је и су пер ла тив ност као 
нај зна чај ни ји еле мент вред но сног си сте ма ве сти. Број ке су обич но ви со ке, 
као у сле де ћим при ме ри ма:

14 У за гра ди је дат пре вод ру ских об ли ка.
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(3) „За по след ние сут ки в Рос сии под твер жденных слу ча ев но вой ко ро на ви ру сной 
ин фек ции (CO VID-19) – 28 тыс.209 в 85 ре ги о нах, в том чи сле выявле но ак тив-
но 5 тыс. 310 (18,8%) без кли ни че ских проявле ний”, – го во рится в со общении 
шта ба.
‘У по след ња 24 са та у Ру си ји je по твр ђе но 28.209 слу ча је ва ин фек ци је но вим 
ко ро на ви ру сом (CO VID-19) у 85 ре ги о на, ме ђу ко ји ма је из дво је но ак тив них, 
асимп то мат ских 5.310 слу ча је ва, од но сно 18,8%, ка ко се твр ди у са оп ште њу 
шта ба.’

(4) Со гла сно по след ним данным, в Сер бии за сут ки ко ро на ви ру сом за ра зи лись 
3.888 че ло век, умер ли 52.
‘По по след њим по да ци ма, у Ср би ји се за 24 са та од ко ро на ви ру са за ра зи ло 
3.888 осо ба, а умр ло је 52 осо бе.’

Ге не рал но, ова вред ност у из ве шта ва њу под вла чи да што је не што ве ће, 
де струк тив ни је, на сил ни је, по зна ти је, то ви ше за вре ђу је да бу де у ве сти ма. 
Ви со ко на ска ли фре квент но сти у на шем кор пу су на ла зе се и ре чи хи ља де, 
ми ли он(и) ко ји ука зу ју на жр тве обо ле лих од ко ро на ви ру са. У не ким тек сто-
ви ма чак и ни ски бро је ви, као што је то број два, мо гу би ти ко ри шће ни да се 
из ра зи су пер ла тив ност, као у при ме ру дветретинаселенияземногошара 
(две тре ћи не људ ске по пу ла ци је…). Да кле, по треб но је увек са гле да ти кључ ну 
реч у кон тек сту и оне ре чи на ко ју се кључ на реч од но си. 

Вред ност су пер ла тив но сти у на шој гра ђи укљу чу је и упо тре бу кван-
ти фи ка то ра у ком би на ци ји са ло ка ци ја ма и еко ном ским по ка за те ља ма:

(5) По ее мне нию, „ли шние” смер ти связаны с тем, что люди не по лу чают во время 
ме ди цин скую по мощь, по то му что в ре зульта те без дарных ре форм и дли тельно-
го не до фи нан си ро ва ния здра во о хра не ния были истощены все ре зервы.
‘По ње ном ми шље њу, „ви шак” смрт но сти је по ве зан са тим што љу ди не доби-
ја ју на вре ме ме ди цин ску по моћ, јер су као ре зул тат не ин вен тив них ре фор ми и 
ду го трај ног не до вољ ног фи нан си ра ња здрав ства би ле ис тро ше не све ре зер ве.’

(6) Весь мир столк нулся с огромным ро стом за дол жен но сти пред приятий.
‘Цео свет се су ко био са огром ним ра стом ду го ва ња пред у зе ћа.’

Да ље на ли сти пу но знач них фре квет них ре чи сле ди са ма реч ко ро на
ви рус. На кон спро ве де не пре тра ге у окви ру кон кор дан си, ре зул та ти по ка зу-
ју да она сиг на ли зи ра дис кур сив но по ље на у ке и тех но ло ги је, јер кон тек сти 
у ко ји ма се по ја вљу је че сто опи су ју ма ни фе ста ци ју ви ру са и по сле ди це по 
здра вље љу ди, као и број обо ле лих, од но сно умр лих, те реч ре флек ту је ути
цај/по сле ди цу у окви ру еле ме на та вред но сног си сте ма. То је ло гич но јер 
ефек ти или по сле ди це до га ђа ја пред ста вља ју аспек те ко ји су ин те ре сант ни 
за ве сти, по себ но ако ови аспек ти укљу чу ју озбиљ не ре пер ку си је или има ју 
на ци о нал ни/гло бал ни ути цај.

(7) Алек сей За ха ров от ме тил, что только в двух ре ги о нах – Бурятии и Санкт-Пе-
тер бур ге – ста ти сти ка умер ших от ко ро на ви ру са аде кват но отра жа ет избыточ-
ную смерт ность (то есть на сколько в ноябре 2020 го да умер ло людей больше, 
чем в ноябре 2019-го).
‘Алек сеј За ха ров је при ме тио да са мо у два ре ги о на – Бур ја ти ји и Санкт Пе-
тер бур гу – ста ти сти ка умр лих од ко ро на ви ру са аде кват но од ра жа ва по ве ћа ну 
смрт ност (од но сно ко ли ко је у но вем бру 2020. го ди не љу ди умр ло ви ше од 
но вем бра 2019. го ди не).’
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(8) Рас ши ре ние эпи де мии ко ро на ви ру са, его му та ции и про блемы с вак ци на цией 
унич то жают на дежды нефтяных стран на вос ста но вле ние спро са в сле дующем 
го ду.
‘Ши ре ње епи де ми је ко ро на ви ру са, ње го ве му та ци је и про бле ми са вак ци на-
ци јом уни шта ва ју на ду зе ма ља бо га тих наф том да ће се по тра жња за наф том 
об но ви ти сле де ће го ди не.’

Пр вих 100 нај фре квет ни јих ре чи укљу чу је при ме ре са ре ла тив но ве ли-
ким бро јем на зи ва ко ји сиг на ли зи ра ју дик сур сив но по ље ло ка ци је, од но сно 
ге о граф ски и кул ту ро ло шки бли ских пој мо ва. Из ве шта ва ње о бро ју обо ле лих 
се од но си пре све га на те ри то ри ју Ру ске Фе де ра ци је.

(9) Ми ни стр здра во о хра не ния РФ Ми ха ил Му ра шко заявил, что в Рос сии есть 
от дельные слу чаи пов тор но го за ра же ния ко ро на ви ру сной ин фек цией.
‘Ми ни стар здра вља Ру ске Фе де ра ци је Ми хај ло Му ра шко је из ја вио да у Руси ји 
по сто је из дво је ни слу ча је ви по нов ног за ра жа ва ња ин фек ци јом ко ро на ви ру са.’

(10) В Се вер ной сто ли це, со гла сно данным, от CO VID-19 умер ли 1645 че ло век, 
или 76% от избыточ ной смерт но сти.
‘Пре ма по да ци ма, у се вер ној пре сто ни ци од ко ви да 19 је умр ло 1645 осо ба или 
је смрт ност ве ћа за 76%.’

У на шој гра ђи су та ко ђе фре квент ни ин ди ка то ри вред но сти ели ти зма 
ко ји су по ве за ни са дис кур сив ним по љем вла де и јав но сти. Из во ри ко ји се 
од но се на ор га ни за ци је, ин сти ту ци је или ау то ри те те се по себ но из два ја ју у 
ве сти ма:
(11) В Гос ду му от пра ви тельства по сту пи ло пред ло же ние о кор рек ти ров ке 25 

действующих за ко нов.
‘У Др жав ну ду му је при сти гао пред лог од вла де о ко рек ци ји 25 ва же ћих за-
ко на.’

(12) В до кла де ЦБ от ме ча ется, что за дол жен ность малых и сред них пред приятий 
по  кре ди там в стра не в ноябре выро сла в сред нем на 25%, а на се ве ро-за па де 
– на 47%.
‘У из ве шта ју Цен трал не бан ке ис ти че се да је за ду же ност ма лих и сред њих 
пред у зе ћа у зе мљи у но вем бру по ра сла у про се ку за 25%, а на се ве ро-за па ду 
за 47%.’

Ме тод кре и ра ња ли сте фре квент но сти је сва ка ко ко ри стан, али је њего-
ва функ ци о нал ност огра ни че на. Основ на вред ност овог ме то да је да по ка же 
из бор лек сич ких сред ста ва. Али по ре ђе ње ре ла тив них фре квен ци ја у тек сту 
или кор пу су са ре фе рент ним кор пу сом омо гу ћу је да се утвр ди да ли се реч 
по ја вљу је че шће или ре ђе не го што је то оче ки ва но. Сто га ће мо ре зул та те 
на ко је ука зу је ли ста фре квент но сти про ве ри ти пре ко ли сте кључ них ре чи. 
Као што је већ по ме ну то, кључ не ре чи су оне ко је се ве о ма че сто по ја вљу ју 
у тек сту и чи ја се фре квент ност по ре ди са њи хо вом фре квент но шћу у ре фе-
рент ном кор пу су. По што ко ри сти мо бес плат ну вер зи ју кор пу са вор дсмит 5, 
про грам нам при ка зу је све га 10 кључ них ре чи ко је су до би је не по ре ђе њем 
на ша два кор пу са, чи је вред но сти ће мо при ка за ти у та бе ли 5:
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Та бе ла 5. 10 кључ них ре чи до би је них у по ре ђе њу са ре фе рент ним кор пу сом

Кључ на реч13
Из вор ни  
кор пус 

(фре квент ност)

Из вор ни  
кор пус (%)

Ре фе рент ни 
кор пус 

(фре квент ност)

Ре фе рент ни 
кор пус (%)

Ин декс 
кључ но сти

# 628 3,91 662 1,46 304,54
ко ро на ви ру са 70 0,44 7 0,02 145
хи ља де 65 0,41 20 0,04 93,7
24 са та 37 0,23 2 - 84,6
ми ли о ни 48 0,30 11 0,02 78,6
слу ча је ви 25 0,16 2 - 53,96
вак ци не 30 0,19 6 0,01 51,6
ОПЕК 18 0,11 1 - 41
епи де ми ја 16 0,10 1 - 35,88
не де ље 13 0,08 0 - 34

Ре зул та ти до би је ни ана ли зи ра њем спи ска кључ них ре чи по твр ђу ју две 
вред но сти ко ји смо прет ход но из дво ји ли при ли ком ана ли зи ра ња ли сте фре-
квент но сти, а ра ди се о ути ца ју/по сле ди ци, су пер ла тив но сти и не по сред ној 
бли зи ни. На ути цај/по сле ди цу ука зу ју об ли ци ко ро на ви рус (већ се на ла зи на 
ли сти нај фре квент ни јих ре чи), епи де ми ја и вак ци не. У до ле на ве де ним ре-
че ни ца ма, ко је смо из дво ји ли из кон кор дан си, илу стру је мо при ме ре са пој-
мо ви ма епи де ми је и вак ци не:
(13) Каждый день СМИ со общают о ра стущем  чи сле за ра зив шихся и жертв 

CO VID-19, од на ко пред ста вить мас штабы эпи де мии до ста точ но тяже ло, не 
опи раясь на дру гие данные.
‘Сва ки дан сред ства ма сов ног ин фор ми са ња са оп шта ва ју о по ве ћа ном бро ју  
за ра же них и жр та ва од ко ви да-19, али је те шко за ми сли ти раз ме ре епи де ми је 
без осла ња ња на дру ге по дат ке.’

(14) Ра нее в бри тан ской га зе те Me tro от ме ча лось, что сре ди му сульма н по сле выхо да 
вак цины Pfi zer рас про стра ни лись ложные слу хи о том, что в ней со дер жится 
же ла тин.
‘Ра ни је у бри тан ским но ви на ма Me tro го во ри ло се да су се ме ђу му сли ма ни ма 
по сле из ла ска вак ци не Фај зер про ши ри ле гла си не да она са др жи же ла тин.’

На овом ме сту би смо ис та кли да кључ на реч вак ци не у по је ди ним слу-
ча је ви ма не ин ди ку је ни ка кву из дво је ну у на шој кла си фи ка ци ји вред ност, 
као у до ле на ве де ном при ме ру: 
(15) „Премьер-ми ни стр Ре спу бли ки Ка зах стан Аскар Ма мин по се тил Ка ра ган-

дин ский
фар ма цев ти че ский ком плекс, где дал старт про из вод ству вак цины „Спут ник 
V” в рам ках ре а ли за ции до го во рен но стей ме жду пре зи ден та ми Ре спу бли ки 
Ка зах стан Касым-Жо мар том То ка евым и Рос сийско й Фе де ра ции Вла ди ми ром 
Пу тиным”, – го во рится в со общении.
‘У са оп ште њу се ка же да је пре ми јер Ре пу бли ке Ка зах ста на го спо дин Аскар 
Ма мин по се тио Ка ра ган дин ски фар ма це ут ски ком плекс где је пу стио у про-
из вод њу вак ци ну „Спут нњик V” у окви ру ре а ли за ци је уго во ра пот пи са ног 

15 У та бе ли су пре зен то ва не кључ не ре чи пре ве де не на срп ски је зик.
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из ме ђу пред сед ни ка Ре пу бли ке Ка зах ста на Ка си ма Жо мар та То ка је ва и пред-
сед ни ка Ру ске Фе де ра ци је Вла ди ми ра Пу ти на.’

Ова ква илу стра ци ја сиг на ли зи ра да се у окви ру са мог мо де ла ана ли зе 
дис кур са вред но сти мо же ко ри го ва ти спи сак вред но сти, за шта је сам мо дел 
ана ли зе отво рен (Capleet al.2020) или да се са ме то до ло шке стра не де таљ-
ни је раз мо три ка ко да се тре ти ра ју ре чи ко је не сиг на ли зи ра ју не ку вред ност, 
а на ла зе се ме ђу кључ ним пој мо ви ма. Нај че шће та кве ре чи ука зу ју на те му 
но вин ских чла на ка.

Кључ не ре чи по пут ми ли о на, слу ча је ва, хи ља да, као што је то већ по каза-
ла ли ста фре квент но сти, при па да ју вред но сти су пер ла тив но сти, док кључ не 
ре чи и фра зе не де ља и 24 са та ука зу ју на вред ност пра во вре ме но сти/но ви не.
(16) Прак ти че ски в те че ние всей не де ли по сле от но си тельно го сни же ния чи сла 

выявле ний, ко ли че ство новых слу ча ев за ра же ния ко ро на ви ру сом в РФ дер-
жится на уров не, превышающем 28 тыс. за сут ки.
‘Прак тич но у то ку це ле не де ље по сле ре ла тив ног сма ње ња бро ја обо ле лих,  
број но вих слу ча је ва за ра зе ко ро на ви ру сом у Ру ској Фе де ра ци ји се одр жа ва 
на ни воу ко ји пре ла зи 28.000 обо ле лих у то ку 24 са та.’

Је ди ни кључ ни по јам ко ји се ни је на ла зио на ли сти фре квент но сти, а 
про на ђен је на кон ана ли зе „кључ но сти”, је сте по јам ОПЕК-а, ко ји озна ча ва 
ор га ни за ци ју про из во ђа ча наф те и сиг на ли зи ра вред ност не по сред не бли зи не, 
из дво је не и при ли ком ана ли зе ли сте фре квент но сти. У овом слу ча ју да ти 
по јам не мар ки ра ге о граф ску бли зи ну, већ за јед нич ку уло гу у про из вод њи 
наф те зе ма ља уче сни ца ове ор га ни за ци је. У ру ским ве сти ма за ана ли зи ра ни 
пе ри од еко ном ски аспект, по себ но у ве зи са про из вод њом и из во зом наф те, 
до ми ни ра.
(17) Од на ко стре мле ние Ира на на ра стить экспортные объемы неф ти по сле всту-

пле ния в долж ность но во го пре зи ден та в США выглядит серьезным препят-
стви ем для ре а ли за ции по сте пен но го во звращен ия добычи в стра нах ОПЕК+, 
за ме ча ет стар ший ана ли тик ком па нии „БКС Мир ин ве сти ций” Ви та лий Гро-
ма дин.
‘Ка ко ко мен та ри ше глав ни ана ли ти чар ком па ни је „БКС Свет ин ве сти ци ја“ 
Ви та лиј Гро ма дин, же ља Ира на да по ве ћа из воз наф те на кон сту па ња на ду-
жност но вог пред сед ни ка Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва ли чи на озбиљ ну 
пре пре ку у сми слу ре а ли за ци је по сте пе ног по врат ка екс пло а та ци ји наф те у 
зе мља ма ОПЕК-а+.’

Овај оде љак за вр ша ва мо за па жа њем да нам вор дсмит 5 софт вер та ко ђе 
омо гу ћу је да ис пи та мо дис пер зи ју (рас по ре ђе ност) од ре ђе ног кључ ног пој ма 
у тек сту. Та ко, на при мер, уо ча ва мо да је ве ћи на на ве де них об ли ка из та бе-
ле 5 рас по ре ђе на у цен трал ном де лу ве сти, где се де таљ ни је об ја шња ва 
си ту а ци ја у ве зи са ши ре њем епи де ми је ко ро на ви ру са, а ма ње на њи хо вом 
по чет ку и њи хо вом кра ју.

5.ЗАКљУчАК.У ра ду смо, по ста вив ши за циљ илу стра ци ју две јед но став-
не ме то де из обла сти кор пу сне лин гви сти ке – из два ја ње ли сте фре квент но-
сти, као ли сте ап со лут них вред но сти и из два ја ње кључ них ре чи, као ли сте 
ре ла тив них вред но сти, ис та кли нај ва жни је те ме по све ће не из ве шта ва њу о 
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епи де ми ји ко ро на ви ру са у ру ским но ви на ма Не за ви си ма ја га зе та у пе ри о ду 
ок то бар-де цем бар 2020. го ди не. Ме то до ло ги ју смо ба зи ра ли на си сте му дис-
кур сив них по ља (arCheret al.2002) и си сте му вред но сти у ве сти ма (Bednarek
– Caple 2012; 2014). Вред но сти ко је су из дво је не ме то дом екс трак ци је ли сте 
фре квент но сти су су пер ла тив ност, ути цај/по сле ди ца, не по сред на ге о граф
ска/кул ту ро ло шка бли зи на и ели ти зам, док ли ста кључ них ре чи у пр ви план 
сме шта пр ве три вред но сти без вред но сти ели ти зма, али уз вред ност пра
во вре ме но сти/но ви не. Да кле, ова ква вр ста из ве шта ва ња је кон цен три са на 
на ви со ке број ке обо ле лих, на ге о граф ски или кул ту ро ло шки бли ске те ри-
то ри је ко је су по го ђе не деј ством ви ру са, уз че сто по зи ва ње на ау то ри те те и 
ин сти ту ци је. Ин те ре сан тан је за кљу чак да су вред но сти ко је су из о ста ле из 
фо ку са ве сти, а по сто је у окви ру кла си фи ка ци је ко ју смо сле ди ли, не га тив
ност (не га тив на ева лу а тив на лек си ка) и нео че ки ва ност. У ве сти ма та ко ђе 
од су ству је ис так ну та вред ност пер со на ли за ци је, ко ја под вла чи људ ску ком-
по нен ту, лич на ис ку ства и емо ци је по је ди на ца.

Бу ду ћа ис тра жи ва ња у окви ру ана ли зе дис кур са вред но сти ве сти би 
мо гла да иду у сме ру про ши ри ва ња ли сте у до ме ну раз ли чи тих кул ту ра јер 
би, пре ма на шем ми шље њу, у мно гим ре ги о ни ма све та фо кус би мо гао би ти 
на дру га чи јим вред но сти ма. Та ко ђе, ис тра жи ва ња би се мо гла раз ви ја ти у 
сми слу пра вље ња де таљ ног ин вен та ра је зич ких јед ни ца раз ли чи тих ни воа 
у окви ру си сте ма вред но сти, као и у сми слу ау то ма ти за ци је ана ли зе тек сто ва 
пре ма да тој кла си фи ка ци ји.
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Ra do sla va Tr na vac

CLAS SI FI CA TION OF THE VA LUE SYSTEM 
IN THE NEWS DI SCO UR SE ON THE CO VID-19 PAN DE MIC

S u m  m a r y

This pa per in ve sti ga tes the news va lu es (Bednarek– Caple 2012; 2014; 2017) which are fo re-
gro un ded in the spe ci a li zed cor pus of the new spa per ar tic les on the CO VID-19 pan de mic. The news 
va lu es are seen as va lu es that exist in and are con struc ted thro ugh di sco ur se (Bednarek– Caple2014). 
We col lec ted our da ta from the Rus sian new spa per Ne za vi si ma ja Ga ze ta in the pe riod of Oc to ber‒
De cem ber 2020. Our met ho do logy in clu ded two sta ges: In the first sta ge, we sin gled out the top 100 
of the most fre qu ent words and 100 keywords by using the Wor dsmith Tool. To ob tain a list of key-
words, we cre a ted a re fe ren ce cor pus ‒ a spe ci a li zed cor pus of a si mi lar si ze as a so ur ce cor pus with 
the news di sco ur se in po li tics which did not in clu de the to pic of the pan de mic. We then se man ti cally 
an no ta ted 200 words from both lists ba sed on the USAS mo del (arCheret al.2002),la be led them 
ac cor ding to the di sco ur si ve fi elds of the USAS mo del, and clas si fied them wit hin the ta xo nomy of 
the news va lu es that is ba sed on the fra me work of the Di sco ur si ve News Va lu es Analysis (Bednarek
– Caple 2012; 2014; 2017). The abo ve met hods yiel ded the fol lo wing re sults: The new spa per re por-
ting on the co ro na vi rus di se a se fo cu sed pri ma rily on Su per la ti ve ness, Im pact, and Pro xi mity news 
va lu es, whi le Per so na li za tion, Ne ga ti vity, and Unex pec ted ness we re bac kgro un ded in the cor pus. 
This me ans that the num ber of vic tims im pac ted by the di se a se, the ter ri to rial pro xi mity whe re the 
vic tims we re si tu a ted, and the eco no mic con se qu en ces of the cri sis we re in the spo tlight of re por ting 
that we analyzed.
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Ана Ха лас По по вић

МЕ ТА ФО РЕ У СЕ МАН ТИ ЦИ ПРИ ДЕ ВА ИЗ ДО МЕ НА ЧВР СТО ЋЕ  
У ЕН ГЛЕ СКОМ И СРП СКОМ*

Пред мет ра да је ана ли за де ри ва ци је ме та фо рич ких зна че ња при де ва ен гле ског и 
срп ског је зи ка ко ји се у свом при мар ном зна че њу од но се на из ве стан сте пен ис по ља ва ња 
фи зич ког свој ства чвр сто ће. Циљ ана ли зе је утвр ђи ва ње обра за ца пој мов них ме та фо ра 
на осно ву ко јих је до шло до по ме ну те се ман тич ке де ри ва ци је, као и од ре ђи ва ње сте пе на 
по кла па ња ових пој мов них ме та фо ра у ен гле ском и срп ском је зи ку, од но сно сти ца ње уви-
да у слич но сти и раз ли ке из ме ђу два је зи ка у по гле ду кон цеп ту а ли за ци је ап стракт них 
пој мо ва по мо ћу пој ма чвр сто ће. Ре зул та ти ана ли зе ука зу ју на зна ча јан сте пен слич но сти 
из ме ђу два је зи ка у кон тек сту по ме ну те кон цеп ту а ли за ци је. Ипак, не ки од обра за ца 
за јед нич ки за ове је зи ке ни су у њи ма и јед на ко про дук тив ни. 

Кључ не ре чи: пој мов на ме та фо ра, до мен чвр сто ће, се ман тич ка дис пер зи ја, ен гле-
ски, срп ски. 

This pa per analyzes the de ri va tion of me tap ho ri cal sen ses of En glish and Ser bian adjec-
ti ves who se pri mary me a ning is re la ted to a cer tain de gree on the sca le of hard ness as a physi-
cal qu a lity. The aim of the analysis is the iden ti fi ca tion of con cep tual me tap hors that ha ve 
mo ti va ted the de ri va tion of the se me a nings as well as the de ter mi na tion of the de gree to which 
the iden ti fied con cep tual me tap hors in En glish and Ser bian over lap, i.e. ga i ning an in sight 
in to si mi la ri ti es and dif fe ren ces bet we en the two lan gu a ges in terms of con cep tu a li za tion of 
ab stract no ti ons using the no tion of hard ness as the so u r ce do main. The re sults of the analysis 
ha ve re ve a led that the two lan gu a ges are con si de rably si mi lar ta king in to ac co unt the afo re-
men ti o ned con cep tu a li za tion. Ho we ver, so me of the me tap ho ri cal pat terns com mon for the se 
lan gu a ges are not equ ally pro duc ti ve in them. 

Key words: con cep tual me tap hor, the do main of hard ness, se man tic dis per sion, En glish, 
Ser bian. 

1. Увод. Ме та фо ра је, као је дан од нај ва жни јих ме ха ни за ма се ман тич ке 
де ри ва ци је, не из о ста ван пред мет ин те ре со ва ња у ис тра жи ва њи ма ко ја се 
ба ве по ли се ми јом и ана ли зом се ман тич ких струк ту ра ви ше знач них ре чи. 
Ме ђу тим, за хва љу ју ћи то ме што је ког ни тив на лин гви сти ка по све ти ла по себ-
ну па жњу фе но ме ну ме та фо ре из у ча ва ју ћи је као ме ха ни зам ми шље ња, те 
да ју ћи јој атри бут пој мов на, ба вље ње њом отво ри ло нам је вра та у свет 
аспе ка та људ ске ког ни ци је ко ји се ти чу пој мов них асо ци ја ци ја и на чи на на 
ко ји по и ма мо по све раз ли чи те ап стракт не пој мо ве од но сно кон цеп ту а ли зу-
је мо их по мо ћу на ма ис ку стве но до бро зна них пој мо ва. Ме ђу на ма ис ку стве но 
бли ским пој мо ви ма по себ но се ис ти чу они ко је мо же мо не по сред но пер це-
пи ра ти чу ли ма, ка ква су фи зич ка свој ства пред ме та по пут оштри не, тем пе-
ра ту ре, тек сту ре, те чвр сто ће, ко ја се и раз ма тра у овом ра ду у све тлу ме та-
фо рич ких зна че ња при де ва ко ји је озна ча ва ју. На осно ву прет ход но ре че ног, 

* Рад је на пи сан у окви ру про јек та Је зи ци и кул ту ре у вре ме ну и про сто ру (бр. 178002) 
ко ји је фи нан си ра ло Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је. 
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мо же се прет по ста ви ти да се ап стракт ни ји пој мо ви кон цеп ту а ли зу ју по мо ћу 
пој ма чвр сто ће пу тем обра сца пој мов не ме та фо ре, на осно ву ко га у се ман-
тич ким струк ту ра ма при де ва ко ји озна ча ва ју ово фи зич ко свој ство мо же 
до ћи до из во ђе ња раз ли чи тих ме та фо рич ких зна че ња као раз ли чи тих ви-
до ва ре а ли за ци је по ме ну тог обра сца. 

Пред мет ра да је, да кле, ана ли за де ри ва ци је ме та фо рич ких зна че ња при-
де ва ко ји при мар но озна ча ва ју фи зич ко свој ство чвр сто ће у ен гле ском и срп-
ском је зи ку, с на ме ром да се от кри ју пој мов не ме та фо ре ко је их мо ти ви шу. 
Циљ ра да је утвр ђи ва ње сте пе на по ду да ра ња ме та фо рич ких обра за ца ак ти-
ви ра них у се ман тич кој дис пер зи ји ана ли зи ра них при де ва ен гле ског и срп-
ског је зи ка. Исто вре ме но се сти че и увид у слич но сти и раз ли ке из ме ђу два 
је зи ка у по гле ду кон цеп ту а ли за ци је ап стракт них пој мо ва по мо ћу пој ма чвр-
сто ће, узи ма ју ћи у об зир обе крај но сти овог ска лар ног фи зич ког свој ства, у 
ра ду озна че не обе леж јем +чврст, с јед не, и -чврст, с дру ге стра не. У слу ча ју 
обра за ца за јед нич ких за ен гле ски и срп ски, по ре ди се њи хо ва про дук тив ност 
у два је зи ка на осно ву бро ја при де ва у чи јој се ман тич кој дис пер зи ји су ак-
ти ви ра ни, као и бро ја зна че ња по је ди нач них при де ва из ве де них на осно ву 
по ме ну тих обра за ца. 

2. мЕТАФоРА–КоГнИТИвнИИјЕЗИчКИмЕхАнИЗАм. Ка ко нас под се ћа Ра ко ва 
(rakoVa 2003: 18), у књи зи Ме та фо ре на ше на су шне (Me tap hors we li ve by) 
Леј ко фа и Џон со на (lakoff–johnson1980), по сто ји оби ље при ме ра ко ји нам 
по ка зу ју да је на чин на ко ји раз ми шља мо и го во ри мо о ап стракт ним до ме-
ни ма за пра во „си сте ма тич но струк ту ри ран” на чи ном на ко ји го во ри мо о 
кон крет ним, ис ку стве но бли ским до ме ни ма, на во де ћи при ме ре из ра за сру
ши ти те о ри ју (to de mo lish a the ory) и те мељ те о ри је (the fo un da tion of a the ory) 
као је зич ке ре а ли за ци је пој мов не ме та фо ре ТЕоРИјЕсУЗГРАдЕ (theoriesare
Buildings), ко ја нам ука зу је на то да о те о ри ја ма раз ми шља мо и го во ри мо као 
о згра да ма, на осно ву уо че не слич но сти, те као што згра да има те мељ та ко 
те о ри ја има сво ју основ ну по став ку, иде ју, а као што се згра да гра ди од ци-
га ла, та ко се те о ри ја гра ди од до ка за. Згра да се мо же сру ши ти, баш као и те о-
ри ја. Овај при мер ја сно по ка зу је по ве зи ва ње два до ме на, кон крет ни јег са 
ап стракт ни јим, од но сно пре сли ка ва ње1 из по зна ти јег, кон крет ни јег из вор ног 
до ме на на ма ње по знат циљ ни до мен (лЕјКоФ–џонсон2014: 289). Ме ха ни зам 
о ко ме је ов де реч, за пра во, ус по ста вља ког ни тив ну ве зу из ме ђу из вор ног и 
циљ ног кон цеп та (ungerer–sChmid 2006: 126). Барч (BartsCh 2002: 73) пак 
ње го во де ло ва ње ви ди као кон стру и са ње но вог пој ма од већ по сто је ћег. 

Ка ко Крофт и Круз (Croft –Cruse2004: 197) за кљу чу ју, ова кве ме та-
фо ре су пој мов не струк ту ре, али се ре а ли зу ју је зич ки. Ем пи риј ска ис тра-
жи ва ња ме та фо ре по ка за ла су из ра же ност ме та фо рич ког ми шље ња у сва-
ко днев ном жи во ту (giBBs 2008: 4), што се пре све га пре по зна је у уче ста ло сти 
ме та фо рич ких из ра за ко је ко ри сти мо у уо би ча је ном го во ру и пи са њу. Упра во 
о тој уче ста ло сти упо тре бе ме та фо ре у сва ко днев ном го во ру пи ше и Рен тон 

1 Де таљ ни је о пре сли ка ва њу еле ме на та из вор ног до ме на на еле мен те циљ ног до ме на у 
Ке ве чеш (köVeCses 2002). 
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(renton 1990) на гла ша ва ју ћи да се ме та фо ре ко је су се уста ли ле у јед ној за-
јед ни ци ла ко „от ко тр ља ју с је зи ка”. 

Из вор ни до мен Кли ко вац (2004: 12) од ре ђу је као ис ку стве но бли жи, 
кон крет ни ји или чул но са зна тљив. Ме ђу про ми нент ни јим чла но ви ма ску па 
чул но са зна тљи вих пој мо ва ко ји че сто вр ше функ ци ју из вор них до ме на при 
кон цеп ту а ли за ци ји ап стракт них пој мо ва сва ка ко су и фи зич ка свој ства пред-
ме та, што је са свим ја сно уко ли ко се освр не мо на јед ну од основ них по став ки 
те о ри је пој мов не ме та фо ре са др жа ну у тер ми ну ‘уте ло вље ње’ на ко ји подсе-
ћа Хе рартс (geeraerts 2010: 207), а ко ји озна ча ва уте ме ље ност ме та фо ре у 
на шем те ле сном, фи зич ком ис ку ству2. Усред сре ди мо ли се са мо на она свој-
ства ко ја се пер це пи ра ју так тил но озна че на при де ви ма по пут оштар, груб, 
тврд, сув, хла дан итд., про на ћи ће мо мно штво при ме ра ко ји илу стру ју прет-
ход ну тврд њу, ка ко у ен гле ском, та ко и у срп ском је зи ку, као што су пој мов-
не ме та фо ре КојИИмАдоБРЕИнТЕлЕКТУАлнЕсПосоБносТИјЕошТАР, ко ја сво ју 
је зич ку ре а ли за ци ју има у из ра зи ма a sha rp mind и оштар ум или, с дру ге 
стра не, КојИнЕмАдоБРЕИнТЕлЕКТУАлнЕсПосоБносТИјЕТУП, ме та фо рако ју 
пре по зна је мо у из ра зи ма a blunt mind и туп чо век, те БЕЗосЕћАјАнјЕхлАдАн 
(нпр. cold wel co me и хла дан до чек) или, на су прот то ме, осЕћАјАнјЕТоПАо (нпр. 
a warm smi le и то пао осмех) итд. На ве де ни из ра зи, за пра во, от кри ва ју ме-
та фо рич ка зна че ња да тих при де ва из ве де на на осно ву фор му ли са них обра-
за ца пој мов них ме та фо ра3. То зна чи да пој мов на ме та фо ра као ме ха ни зам 
ми шље ња пред ста вља осно ву је зич ког ме ха ни зма из во ђе ња но вих зна че ња, 
ко ји Дра ги ће вић (2007: 148) на зи ва лек сич ком ме та фо ром. Да кле, у се ман-
тич кој струк ту ри, на при мер, при де ва хла дан од ње го вог основ ног зна че ња 
де фи ни са ног у Реч ни ку срп ско хр ват ско га књи жев ног је зи ка Ма ти це срп ске 
(1967–1976) ‘ко ји има ни ску тем пе ра ту ру’ из ве де но је ме та фо рич ко зна че ње 
‘уз др жан, ре зер ви сан; рав но ду шан, нео се тљив; не љу ба зан; ко ји од ра жа ва 
та кве осо би не’, на осно ву на шег ме ха ни зма ми шље ња ко јим по ве зу је мо из-
вор ни до мен хлад но ће са циљ ним, ап стракт ним до ме ном без о се ћај но сти 
пре ма обра сцу пој мов не ме та фо ре БЕЗосЕћАјАнјЕхлАдАн.Из ве де но зна че ње 
пред ста вља спе ци фич ну је зич ку кон кре ти за ци ју да тог ап стракт ног пој ма. 
Пој мов не ме та фо ре пред ста вља ју ве зу из ме ђу два или ви ше зна че ња јед не 
ре чи, али Ке ве чеш (köVeCses 2002: 216) под вла чи да оне по сто је не за ви сно 
у на шем ми шље њу и са мо би ва ју ак ти ви ра не у да том слу ча ју при из во ђе њу 
но вог зна че ња од по сто је ћег. 

У да том кон тек сту ме та фо рич ких зна че ња при де ва ко ји озна ча ва ју из-
ве сно фи зич ко свој ство чест је слу чај асо ци ја тив ног по ве зи ва ња до ме на јед ног 
чу ла са до ме ном дру гог чу ла. Реч је о си не сте зи ји, по себ ном ти пу лек сич ке 
ме та фо ре ко ју Р. Дра ги ће вић (2007: 151) де фи ни ше као „ме та фо рич ко по ве-
зи ва ње до жи вља ја раз ли чи тих чу ла”. На при мер, по јам из до ме на чу ла слу-
ха се кон цеп ту а ли зу је по мо ћу пој ма из до ме на чу ла до ди ра, па не чи ји глас 
мо же би ти груб, звук мо же би ти туп, а на осно ву по ве зи ва ња до ме на чу ла 

2 Си же основ них по став ки те о ри је пој мов не ме та фо ре да ју и Еванс и Грин (eVans–green 
2006). 

3 Де таљ ни је о ме та фо ри као ме ха ни зму по ли се ми је у хАлАсПоПовИћ 2017. 
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ви да са до ме ном чу ла до ди ра сли ка се мо же опи са ти као оштра. Ко ма ро ми 
(2016: 178) у свом ис тра жи ва њу за кљу чу је да је, у слу ча ју си не сте зиј ско-ме-
та фо рич ког пре но са зна че ња при де ва у ен гле ском и срп ском је зи ку до мен 
до ди ра чак нај че шћи из вор ни до мен. 

3. АнАлИЗАдЕРИвАцИјЕмЕТАФоРИчКИхЗнАчЕЊАПРИдЕвАКојИоЗнАчАвАјУ
чвРсТоћУУЕнГлЕсКомИсРПсКомјЕЗИКУ. У тек сту ко ји сле ди пред ста вље ни 
су ре зул та ти из вр ше не ана ли зе уз прет ход но де таљ но об ја шње ње кри те ри-
ју ма за ода бир ана ли зи ра не гра ђе. 

3.1.сЕлЕКцИјАГРАђЕ. У овом ра ду чвр сто ћа се де фи ни ше као фи зич ко 
свој ство ко је се пер це пи ра так тил но и за хва љу ју ћи ко ме обје кат пру жа от пор 
про ди ра њу оштри це или ка квој дру гој спољ ној си ли ко ја на сто ји про би ти 
ње го ву по вр ши ну или му про ме ни ти об лик нпр. са ви ја њем, при ти ска њем, 
це па њем, ки да њем итд. С об зи ром на то да је да ти обје кат мо же по се до ва ти 
у ма њој или ве ћој ме ри, чвр сто ћу би, пре све га, тре ба ло схва ти ти као ка те-
го ри ју ска лар не при ро де, што је и у скла ду са ста вом фа зи лин гви сти ке, 
ко јим се, код нас, те мељ но ба вио Ра до ва но вић (2015: 29) об ја снив ши да су 
све по ја ве и ен ти те ти под ло жни де фи ни са њу по мо ћу пој ма сте пе на, гра ду ел-
но сти, ска ли ра но сти итд4. Две крај но сти ка те го ри је чвр сто ће чи не пот пу но 
при су ство и пот пу но од су ство да тог свој ства, из ме ђу ко јих по сто је раз ли-
чи ти сте пе ни ис по ља ва ња свој ства чвр сто ће. Ова ко де фи ни са на, да та ка те-
го ри ја мо же се пред ста ви ти би нар ном опо зи ци јом ±чврст, при че му +чврст 
озна ча ва део ска ле ко ји ка рак те ри ше при су ство свој ства чвр сто ће, а -чврст 
део ска ле бли жи крај но сти ко ја се од но си на од су ство овог свој ства. За ти-
пич не пред став ни ке два су прот ста вље на де ла ска ле у овом ра ду су узе ти 
ан то ним ски па ро ви: у ен гле ском је зи ку hard –soft и у срп ском чврст –мек. С 
об зи ром на ска лар ну при ро ду пој ма чвр сто ће, ка ко би се он це ло ви то са гле-
дао у уло зи из вор ног до ме на по мо ћу ко га се раз у ме ва ју раз ли чи ти ап стракт-
ни пој мо ви, у ана ли зу су укљу че ни сви при де ви ко ји се, у свом при мар ном 
зна че њу, од но се на из ве стан сте пен при су ства или од су ства чвр сто ће. За 
по ла зну тач ку у фор ми ра њу кор пу са за ана ли зу узе ти су на ве де ни ан то ним-
ски па ро ви, те су си но ни ми5 ових при де ва, као пред став ни ци раз ли чи тих 
сте пе на ис по ља ва ња свој ства чвр сто ће, екс цер пи ра ни из не ко ли ких реч ни-
ка си но ни ма или те за у ру са два по сма тра на је зи ка, а ко ји укљу чу ју: Web ster’s 
New Dic ti o nary of Synonyms (1984), Col lins The sa u rus: The Ul ti ma te Word fin der 
(дру го из да ње, 2002), Ox ford Le ar ner’s The sa u rus: a Dic ti o nary of Synonyms 
(2008), Ox ford The sa u rus of En glish (тре ће из да ње, 2009); Си но ни ми и срод не 
ре чи срп ско хр ват ско га је зи ка (дру го из да ње 2004), Реч ник си но ни ма (2008). 
На опи са ни на чин, за по тре бе ана ли зе екс цер пи ра ни су сле де ћи при де ви 
но си о ци обе леж ја +чврст: енгл. hard, firm, stiff, brit tle, а срп. чврст, тврд, 

4 Ме ђу из во ри ма на ен гле ском је зи ку ко ји пред ста вља ју оп ште пре гле де фа зи ло ги ке 
из два ја се сту ди ја чи ји је ау тор Ко ско (kosko 1994). 

5 У об зир су узе ти при бли жни си но ни ми, пре ма ска ли си но ним но сти ко ју уво ди Круз 
(Cruse 1991: 265), што је омо гу ћи ло фор ми ра ње ши рег кор пу са са ве ћим бро јем при де ва. У 
истом ци љу, екс цер пи ра ни су и си но ни ми при де ва ко ји су у ко ри шће ним реч ни ци ма на ве де ни 
као си но ни ми чла но ва по ме ну тог ан то ним ског па ра. 
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крут. Ка да је реч о при де ви ма ко ји озна ча ва ју из ве стан сте пен ис по ља ва ња 
обе леж ја -чврст, екс цер пи ра ни су, у слу ча ју ен гле ског, soft, fle xi ble, pli a ble, 
а у слу ча ју срп ског је зи ка мек, мли тав, кр хак, крт, фра ги лан, ги бак, ела сти
чан, са ви тљив. Ме та фо рич ка зна че ња по сма тра них при де ва срп ског је зи ка 
про на ђе на су у реч ни ци ма оп ште на ме не, Реч ни ку срп ско га је зи ка (2007) и 
Реч ни ку срп ско хр ват ско га књи жев ног је зи ка (1967–1976), а при де ва ен гле-
ског је зи ка у ис так ну тим пред став ни ци ма реч ни ка оп ште и пе да го шке на ме-
не, у њи хо вим елек трон ским вер зи ја ма: Col lins En glish Dic ti o nary, Mer ri am
Web ster Col le gi a te Dic ti o nary, Ox ford Dic ti o nary of En glish, Cam brid ge Advan
ced Le ar ner’s Dic ti o nary, Long man Dic ti o nary of Con tem po rary En glish, Mac
mil lan En glish Dic ti o nary for Advan ced Le ar ners, Ox ford Advan ced Le ar ner’s 
Dic ti o nary. 

Екс цер пи ра ни при де ви сво јим при мар ним зна че њем пред ста вља ју пер-
спек ти ви за ци ју из ве сног аспек та јед не од две крај но сти ска ле чвр сто ће, као 
што је, у слу ча ју обе леж ја +чврст, не про бој ност по вр ши не и не про мен љи вост 
об ли ка (нпр. hard; тврд), ис кљу чи во не про мен љи вост об ли ка (нпр. stiff; 
крут) или, у слу ча ју обе леж ја -чврст, са ви тљи вост (нпр. fle xi ble, pli a ble; ги
бак, ела сти чан, са ви тљив), под ло жност ло му и оште ће њу (нпр. кр хак, крт, 
фра ги лан), не по сто ја ност об ли ка (нпр. мли тав). 

Као што је већ на по ме ну то, у ана ли зи су узе ти у об зир са мо при де ви 
ко ји се од но се на фи зич ко свој ство чвр сто ће у при мар ном зна че њу. Ова кав 
се кри те ри јум за се лек ци ју гра ђе оправ да ва ти ме што је ана ли за усред сре-
ђе на на от кри ва ње свих пра ва ца ме та фо рич ког про ши ре ња зна че ња ко је се 
одно си на фи зич ко свој ство чвр сто ће, те је сто га нео п ход но укљу чи ти са мо 
при де ве код ко јих је на ве де но зна че ње при мар но, пред ста вља ју ћи та ко зна-
чењ ско је згро из ко га се раз ви ла чи та ва се ман тич ка струк ту ра. С об зи ром на 
пред мет и циљ ра да, у ана ли зу су мо гли би ти укљу че ни са мо они из по ме-
ну те гру пе при де ва ко ји у сво јој се ман тич кој струк ту ри има ју ме та фо рич ка 
зна че ња. 

Та ко ђе, чвр сто ћа ни је раз ма тра на као од ре ђе ње агре гат ног ста ња. Сто-
га при дев ен гле ског је зи ка so lid ‘чврст’ ни је узет у об зир због то га што при-
мар но озна ча ва од ре ђе но агре гат но ста ње пре ма ве ћи ни кон сул то ва них 
реч ни ка, по пут Ox ford Dic ti o nary of En glish (‘firm and sta ble in sha pe; not li-
qu id or fluid’) или Long man Dic ti o nary of Con tem po rary En glish (‘hard or firm, 
with a fi xed sha pe, and not a li qu id or gas’), што по твр ђу је и чи ње ни ца да је 
ње гов при мар ни ан то ним, пре ма по ме ну тим те за у ру си ма и реч ни ци ма си-
но ни ма, при дев li qu id ‘те чан’. 

3.2.ПојмовнЕмЕТАФоРЕУсЕмАнТИчКојдИсПЕРЗИјИ. Ре зул та ти ана ли зе 
пред ста вље ни су по уста но вље ним па ро ви ма ди рект но су прот них пој мов них 
ме та фо ра. Зна че ња у чи јој де ри ва ци ји је иден ти фи ко ва на од ре ђе на ме та фо-
ра, као и при ме ри ко ји илу стру ју њи хо ву упо тре бу у кон тек сту при ка за ни 
су та бе лар но. Уко ли ко је да ти обра зац ак ти ви ран у се ман тич кој дис пер зи ји 
при де ва оба је зи ка, у пр вој ко ло ни су по ну ђе ни од го ва ра ју ћи при де ви ен-
гле ског је зи ка, а у дру гој при де ви срп ског је зи ка, у оба слу ча ја са сво јим 
зна че њи ма из ве де ним на осно ву тог обра сца. При де ви ко ји су пре вод ни 
екви ва лен ти при ка за ни су у та бе ли у истом ре ду.
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A) Пој мов не ме та фо ре ФИЗИчКИ/мЕнТАлнонАПоРАнјЕ+чвРсТиФИЗИчКИ/
мЕнТАлнонЕнАПоРАнјЕ-чвРсТ

ФИЗИчКИ/мЕнТАлнонАПоРАнјЕ+чвРсТ
(у ен гле ском ФИЗИчКИ/мЕнТАлнонАПоРАнјЕТвРд/КРУТ;у срп скомФИЗИчКИ/мЕнТАлно

нАПоРАнјЕТвРд)
hard
• ‘re qu i ring a gre at deal of en du ran ce or ef fort’ (e.g. 

In or der to be suc cessful with your ca re er or your 
hobby, you ha ve to put a lot of ef fort and hard work 
in to it.)6

• ‘do ne with a gre at deal of for ce or strength’ (e.g. 
The next hard blow to the head co uld be fa tal. Watz 
ga ve him a hard whack on his back. He ga ve Tyler 
a rat her hard slap on the back.)

• ‘dif fi cult to un der stand or sol ve’ (e.g. This is a re
ally hard qu e sti on. When you run out of mo ney, you 
ha ve to ma ke hard cho i ces.) 

• ‘dif fi cult to be ar; ca u sing suf fe ring’ (e.g. He’d had 
a hard li fe. Talya was the most vul ne ra ble and she 
had a very hard ti me.)

тврд
• ‘ис пу њен на по ри ма, те жак, му ко тр пан’ 

(нпр. Те шко је под но сио ча мо ти њу и 
тврд се о ски жи вот (Ан дрић, Иво. Трав
 нич ка хро ни ка. Бе о град: Про све та, 1976.)7 
…он је опи си вао жи вот дал ма тин ског 
се ља ка, на ро чи то у За гор ју, жи вот тврд 
и му чан, али у ко ме се са чу ва ло мно го 
ста рин ског и па три јар хал ног. (Скер-
лић, Јо ван. Исто ри ја но ве срп ске књи-
жев но сти. Ан то ло ги ја срп ске књи жев
но сти. Бе о град: Учи тељ ски фа кул тет. 
http://www.an to lo gi ja srp skek nji zev no sti.
rs /De fa ult.aspx 3.3.2021.).

stiff
• ‘re qu i ring strength or ef fort; dif fi cult’ (e.g. It is a 

fa irly stiff climb from the re. It’s up aga inst stiff 
com pe ti tion from Uni ver sity Chal len ge. And wal
kers, too, are in for so me pretty stiff chal len ges 
on ce they le a ve the paths.) 

Је дан од утвр ђе них ме та фо рич ких обра за ца по ка зу је да се по јам мен-
тал ног и фи зич ког на по ра кон цеп ту а ли зу је по мо ћу пој ма чвр сто ће ка ко у 
ен гле ском, та ко и у срп ском је зи ку, а ак ти ви ран је при ли ком из во ђе ња зна-
че ња при де ва hard и stiff, те тврд8. Ка ко ви ди мо у та бе ли, у се ман тич кој 
струк ту ри при де ва hard на ла зи мо чак че ти ри зна че ња ко ја се од но се на 
ка рак те ри сти ку не че га што зах те ва ула га ње фи зич ког или мен тал ног на по-
ра. У пр вом од њих овај при дев опи су је оно што је фи зич ки на пор но, нај че-

6 Де фи ни ци је ме та фо рич ких зна че ња и њи хо ви илу стра тив ни при ме ри су, у слу ча ју 
при де ва ен гле ског је зи ка, пре у зе ти из елек трон ске вер зи је реч ни ка Ox ford Dic ti o nary of En glish 
и Col lins En glish Dic ti o nary. По је ди ни при ме ри су скра ће ни ра ди уште де про сто ра у тек сту 
ра да.

7 У слу ча ју при де ва срп ског је зи ка, де фи ни ци је ме та фо рич ких зна че ња пре у зе те су из 
Реч ни ка срп ског је зи ка (2007) и Реч ни ка срп ско хр ват ско га књи жев ног је зи ка (1967–1976). Пр-
ви реч ник илу стру је де фи ни са на зна че ња у ве ћи ни слу ча је ва са мо син таг ма ма или их пак не 
илу стру је уоп ште, док су при ме ри у дру гом реч ни ку че сто пре у зи ма ни из књи жев них де ла 
из 19. или са мог по чет ка 20. ве ка. За то смо при ме ре ана ли зи ра них зна че ња у са вре ме ном срп-
ском је зи ку, у окви ру ши рег, ре че нич ног кон тек ста, екс цер пи ра ли из Кор пу са са вре ме ног 
срп ског је зи ка (вер зи је Srp Kor2013) Дру штва за је зич ке ре сур се и тех но ло ги је уз на зна ку из-
во ра. Зна че ња за ко ја ни је на ђе на по твр да на овај на чин ни су узе та у раз ма тра ње при ли ком 
ана ли зе.

8 О ме та фо рич ким зна че њи ма при де ва тврд у по ре ђе њу са при де вом hard у хАлАсПо-
ПовИћ 2017. 



153МЕ ТА ФО РЕ У СЕ МАН ТИ ЦИ ПРИ ДЕ ВА ИЗ ДО МЕ НА ЧВР СТО ЋЕ У ЕН ГЛЕ СКОМ И СРП СКОМ

шће по сао, у дру гом оно што се од ли ку је фи зич ком сна гом и си ли ном, као 
што је сна жан уда рац, у тре ћем оно што зах те ва ула га ње мен тал ног на по ра 
јер се те шко мо же раз у ме ти или ре ши ти, по пут пи та ња, а у че твр том зна-
че њу и све што је му ко трп но уоп ште, би ло то, на при мер, вре ме или жи вот-
ни усло ви. При дев stiff у јед ној од сво јих упо тре ба озна ча ва ка рак те ри сти ку 
оно га што је фи зич ки или мен тал но на пор но, што мо же би ти те шко са вла див 
успон или те рен, али и иза зов или са вла ђи ва ње не ка квог от по ра. У срп ском се 
за му ко трп не, су ро ве при ли ке, жи вот или вре ме на ка же да су твр де. Да кле, 
сва на ве де на зна че ња при де ва ен гле ског и срп ског је зи ка из ве де на су на осно-
ву по ве зи ва ња до ме на фи зич ког или мен тал ног на по ра са до ме ном чвр сто ће, 
што се мо же пред ста ви ти оп штим обра сцем пој мов не ме та фо ре ФИЗИчКИ/
мЕнТАлнонАПоРАнјЕ+чвРсТ9.За сва ки од на ве де них при де ва мо же се фо р-
му ли са ти спе ци фич ни ји ме та фо рич ки обра зац ко ји пред ста вља кон кре ти-
за ци ју оп штег обра сца (у ен гле ском ФИЗИчКИ/мЕнТАлнонАПоРАнјЕТвРд/КРУТ,
а у срп скомФИЗИчКИ/мЕнТАлнонАПоРАнјЕТвРд).Ак ти ва ци ја ове пој мов не 
ме та фо ре као ме ха ни зма у осно ви из во ђе ња на ве де них зна че ња по сле ди ца 
је те ле сног ис ку ства ве за ног за про би ја ње по вр ши не чвр стог пред ме та или 
ње го во де фор ми са ње ко је зах те ва фи зич ки на пор, те се на осно ву уо че не 
слич но сти раз ли чи те си ту а ци је у ко ји ма ула же мо фи зич ки или мен тал ни 
на пор асо ци ја тив но по ве зу ју се до ме ном чвр сто ће.

ФИ ЗИЧ КИ/МЕН ТАЛ НО НЕ НА ПО РАН ЈЕ -ЧВРСТ
(у енглеском ФИ ЗИЧ КИ/МЕН ТАЛ НО НЕ НА ПО РАН ЈЕ МЕК)

soft
• ‘re qu i ring lit tle ef fort’ (e.g. So me men think it’s a soft job and they are too butch to do it. I am 

pri vi le ged to ha ve esca ped the mo no to no us toil of en dless physi cal la bo ur and to ha ve ex pe ri
en ced a soft li fe.) 

У ен гле ском се од нос кон цеп ту а ли за ци ја фи зич ки или мен тал но на пор-
них, с јед не, и не на пор них си ту а ци ја, с дру ге стра не, мо же ока рак те ри са ти 
као оче ки ван и ло ги чан, узи ма ју ћи у об зир за па жа ње да по и ма ње пр во на-
ве де них си ту а ци ја по ла зи од јед не, а дру го по ме ну тих од дру ге крај но сти 
ска ле чвр сто ће. То по ка зу је при мер при де ва soft, ко ји се у јед ном од сво јих 
зна че ња од но си на ка рак те ри сти ку, на при мер, по сла или жи во та ко ји не 
зах те ва ула га ње ве ли ког на по ра. Ово зна че ње је из ве де но де ло ва њем ме ха-
ни зма пој мов не ме та фо ре по оп штем обра сцу ФИЗИчКИ/мЕнТАлнонЕнАПоРАн
јЕ-чвРсТ(или у кон крет ном слу ча јуФИЗИчКИ/мЕнТАлнонЕнАПоРАнјЕмЕК). У 
срп ском се пак ни је дан од при де ва но си ла ца обе леж ја -чврст не ко ри сти за 
опи си ва ње фи зич ки или мен тал но не на пор них си ту а ци ја. 

Б) Пој мов не ме та фо ре ФИЗИчКИ/мЕнТАлноснАжАнјЕ+чвРсТ и ФИЗИчКИ/
мЕнТАлнослАБјЕ-чвРсТ

9 У оп штим обра сци ма на по зи ци ји из вор ног до ме на сто је обе леж ја +чврст или -чврст 
као оп ште озна ке два су прот ста вље на де ла ска ле чвр сто ће. Спе ци фич ни обра сци на ста ли 
кон кре ти за ци јом по ме ну тих оп штих на по зи ци ји из вор ног до ме на из ли ста ва ју кон крет не, 
по је ди нач не при де ве као но си о це јед ног од два обе леж ја од но сно пред став ни ке јед ног од два 
де ла ска ле или из ве сног сте пе на на њој у да тој кон цеп ту а ли за ци ји.
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ФИЗИчКИ/мЕнТАлноснАжАнјЕ+чвРсТ 
(у ен гле ском и срп ском ФИЗИчКИ/мЕнТАлноснАжАнјЕТвРд/чвРсТ)

hard
• ‘not sho wing any signs of we ak ness; to-

ugh’ (e.g. They elec ted the hard man, 
the she riff who wo uld gi ve them the best 
pro tec tion. If you lo ok at the na tu re of 
pe o ple in vol ved in gangs in Sco tland, a 
lot of them wo uld be re gar ded as be ing 
very hard pe o ple.)

тврд
• ‘ко ји је до бре фи зич ке из др жљи во сти, ко ји до бро 

под но си на по ре, от по ран’ (нпр. Исти на, Сме де
рев ци су по ка за ли да има ју тврд и жи лав тим… 
(По ли ти ка, 5.3.2007.)

firm
• ‘ha ving steady but not ex ces si ve po wer 

or strength’ (e.g. You need a firm grip 
on the ste e ring.) 

чврст
• ‘пун здра вља, жи вот не сна ге и енер ги је, јак, сна-

жан, кре пак; кр шан, ро бу стан’ (нпр… уну ка пр во 
у хлад ној во ди да ми оку па ју да ми бу де кре пак, 
чврст и хра бар. (Ћо сић, До бри ца. Ко ре ни. Ан
то ло ги ја срп ске књи жев но сти. Бе о град: Учи тељ-
ски фа кул тет. http://www.an to lo gi ja srp skek nji zev-
no sti.rs /De fa ult.aspx 3.3.2021.)

• ‘ко ји се вр ши сна жно, енер гич но’ (нпр… чврст 
сти сак за сти сак груб! (Киш, Да ни ло. Пе сме; 
Елек тра. Бе о град: БИГЗ, 1995.)

• ‘ду хов но јак, од ва жан, из др жљив’ (нпр. Из др жа
ћу, чврст сам чо век. (Иса ко вић, Ан то ни је. Трен 2: 
ка зи ва ња Че пер ку. Бе о град: Про све та, 1983.)

При де ви hard и firm, као и тврд и чврст упо тре бља ва ју се у зна че њи ма 
ко ја се од но се на из ве сне ви до ве ис по ља ва ња фи зич ке или мен тал не сна ге. 
Ка ко та бе ла по ка зу је, hard, чврст и тврд има ју зна че ње ко је под ра зу ме ва 
ка рак те ри сти ку оно га ко ји је фи зич ки или мен тал но сна жан, от по ран, из др-
жљив, те ко ји не по ка зу је зна ке сла бо сти. ‘Ко ји се вр ши сна жно’ је зна че ње 
за јед нич ко при де ви ма firm и чврст. Да кле,по јам чвр сто ће се ме ђу го вор ни-
ци ма оба је зи ка ко ри сти за по и ма ње фи зич ке или мен тал не сна ге, што се 
очи ту је у ме та фо рич ком обра сцу ФИЗИчКИ/мЕнТАлноснАжАнјЕ+чвРсТ (кон-
кре ти за ци ја да тог оп штег обра сца у оба је зи ка гла си ФИЗИчКИ/мЕнТАлноснАжАн
јЕТвРд/чвРсТ). Пред мет ко ји се од ли ку је чвр сто ћом за хва љу ју ћи ко јој одо ле-
ва удар ци ма, са ви ја њу, про до ру се чи ва и дру гим спољ ним си ла ма ко је га 
на сто је де фор ми са ти или оште ти ти го вор ни ци ен гле ског и срп ског по ре де 
са ани мат ним или не а ни мат ним су бјек том ко ји је сна жан или из др жљив, 
от по ран, би ло фи зич ки би ло мен тал но.

ФИЗИчКИ/мЕнТАлнослАБјЕ-чвРсТ
(у ен гле ском ФИЗИчКИ/мЕнТАлнослАБјЕмЕК;у срп ском ФИЗИчКИ/мЕнТАлнослАБјЕ

КРхАК/ФРАГИлАн/млИТАв)
soft
• ‘we ak and lac king co-

u ra ge’ (e.g. Tell me that 
the party is a bunch of 
soft co wards who can’t 
fight ter ro rism.)

• ‘fo o lish; silly’ (e.g. He 
must be go ing soft in the 
head.)
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кр хак
• ‘слаб, не жан; осе тљив; та нан’ (нпр. За и ста, из гле дао је ис тро-

шен и кр хак. Са мо су ње го ве очи, жи ве и бр зе, по ка зи ва ле во љу… 
(Љо са, Ма рио Вар гас. Аван ту ре не ва ља ле де вој чи це. Бе о град: 
Ла гу на, 2008.)

фра ги лан
• ‘нео т по ран, не жан, слаб, осе тљив’ (нпр. Ср би су за ни јан су ру жни

ји и кр во лоч ни ји, док су уста ше не ка фи на и фра гил на град ска 
го спо да… (По ли ти ка, 21.4.2009.) 

мли тав
• ‘ко ји је без жи вот не сна ге, енер ги је, без бо дро сти, по ле та; ко ји 

ода је та кву осо бу, бе жи во тан, без из ра зан’ (нпр. …при лич но се 
бр зо сми ру јем за фли пе ром, а кад сам, нај че шће због на и ла ска 
те шких, ки шних обла ка, мли тав и мр зо во љан, … (Ку зма но вић, 
Ра де. Голф. Бе о град: Чи го ја штам па, 1998.)

• ‘не ак ти ван, па си ван, не пред у зи мљив, нео д лу чан; ко ји ода је та-
кву осо бу (осо бе), свој ствен та квој осо би (осо ба ма)’ (нпр. За ду
же ња са ве сно ис пу ња ва. Али је и мли тав у оп хо ђе њу са љу ди ма. 
(Иса ко вић, Ан то ни је. Трен 2: ка зи ва ња Че пер ку. Бе о град: Про све-
та, 1983.)

С дру ге стра не, по јам фи зич ке или мен тал не сла бо сти по и ма се у оба 
је зи ка по мо ћу кон цеп та не до стат ка чвр сто ће, те се и у овом слу ча ју мо же 
по твр ди ти прет ход но утвр ђе на ве за из ме ђу кон цеп ту а ли за ци ја два су прот-
на пој ма, фи зич ке или мен тал не сна ге, с јед не, и по ме ну те фи зич ке или 
мен тал не сла бо сти, с дру ге стра не, јер оне по ла зе од две крај но сти ска ле 
чвр сто ће, +чврст од но сно -чврст. При де ви кр хак и фра ги лан у сво јој се ман-
тич кој струк ту ри има ју зна че ње ко је под ра зу ме ва не до ста так фи зич ке сна-
ге или осе тљи вост. У се ман тич кој струк ту ри при де ва мли тав из ве де на су 
два зна че ња ко ја се од но се на фи зич ку или мен тал ну сла бост у об ли ку не-
до стат ка енер ги је, по ле та, од луч но сти, пред у зи мљи во сти. 

У ен гле ском је из во ђе ње зна че ња на осно ву по ве зи ва ња не до стат ка 
чвр сто ће са фи зич ком и мен тал ном сла бо шћу про на ђе но са мо у се ман ти ци 
при де ва soft, ко ји се у окви ру сво ја два зна че ња од но си на мен тал ну сла бост, 
те опи су је осо бу ко јој не до ста је хра бро сти или осо бу ко ју ка рак те ри ше не-
озбиљ ност, не до ста так па мет ног, ра ци о нал ног ра су ђи ва ња, глу пост. Сва на-
ве де на зна че ња из ве де на су на осно ву ме та фо ре ФИЗИчКИ/мЕнТАлнослАБјЕ
-чвРсТ(кон кре ти за ци ја оп штег обра сца у ен гле ском гла си ФИЗИчКИ/мЕнТАлно
слАБјЕмЕК,ау срп ском ФИЗИчКИ/мЕнТАлнослАБјЕКРхАК/ФРАГИлАн/млИТАв). 
И ова кон цеп ту а ли за ци ја има уте ме ље ње у на шем те ле сном ис ку ству на 
осно ву ко га зна мо да пред мет ко ји се не од ли ку је чвр сто ћом не ма спо соб ност 
пру жа ња от по ра де ло ва њу спољ них си ла, те је под ло жан де фор ма ци ји и 
оште ће њу. Са ова квим пред ме том по ре ди се су бје кат ко ји је услед сво је мен-
тал не и фи зич ке сла бо сти осе тљив на де ло ва ња сре ди не и па си ван у ин тер-
ак ци ји са њом. 

В) Пој мов не ме та фо ре БЕЗосЕћАјАнјЕ+чвРсТ иосЕћАјАнјЕ-чвРсТ
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БЕЗосЕћАјАнјЕ+чвРсТ 
(у ен гле ском и срп ском БЕЗосЕћАјАнјЕТвРд/КРТ/КРУТ)

hard
• ‘not sho wing sympathy or af-

fec tion; strict’ (e.g. He is said 
by col le a gu es to be a hard 
task ma ster who do es not to
le ra te fa i lu re. She snatched 
the boy by his col lar on his 
tu nic, and halfdrag ged him 
the rest of the way up the hill, 
her fa ce hard.)

тврд
• ‘уз др жљив у ис по ља ва њу осе ћа ња’ (нпр. Ина че сам ја ко 

тврд чо век, али сам ов де за пла као не ко ли ко пу та. (По ли
ти ка, 27.6.2009.)

• ‘не ми ло ср дан, без ду шан’ (нпр. … док на два ме тра од њих 
ко ра ча су тра шњи вој ник, тврд, не ми ло ср дан, спре ман да 
се по дрвг не пат ња ма бит ке. Ти шма, Алек сан дар. Упо тре
ба чо ве ка. Бе о град: Но лит, 1977.)

• ‘ко ји из ра жа ва од луч ност, стро гост, хлад но ћу и сл.’ (нпр. 
… ни шта га ни је по ти ца ло да се диг не из сво је на сло ња че, 
пре ма све му оста јао је тврд и хла дан. (Ми ли ће вић, Вук. 
Бес пу ће. Ан то ло ги ја срп ске књи жев но сти. Бе о град: Учи тељ-
ски фа кул тет. http://www.an to lo gi ja srp skek nji zev no sti.rs /
De fa ult.aspx 3.3.2021.) Ра ни ји управ ник, тврд и ис ку сан 
ста рац, имао је крут, кла сич ни на чин упра вља ња. (Ан дрић, 
Иво. Про кле та авли ја. Бе о град: Про све та, 1976.)

• ‘крут, ушто гљен’ (нпр. Да ли је „тврд“ или пр га ма ти чан, 
да ли ро бу је про кла мо ва ним прин ци пи ма… (По ли ти ка, 
16.12.2000.)

• ‘пре те ра но, ште дљив, шкрт’ (нпр. А на род ов де ни је лош, 
али, не ка ко, тврд је на па ру: отац за си на не зна, син за 
мај ку, сва ко има сво ју ра чу ни цу и ка су. (Ми ха и ло вић Дра-
го слав. Кад су цве та ле ти кве. Бе о град: Про све та, 1984.)

brit tle
• ‘So me o ne who is brit tle se ems 

rat her sharp and in sen si ti ve 
and says things which are 
li kely to hurt ot her pe o ple’s 
fe e lings’ (e.g. His fat her, for 
all his brit tle wit, was al so a 
de eply sen ti men tal man.)

крт
• ‘сув, хла дан’ (нпр. …смех ње гов био је на чет, су здр жан 

не ка ко, ви ше крт но искрен. (Бу ла то вић, Ми о драг. Цр ве ни 
пе тао ле ти пре ма не бу. Бе о град: Про све та, 1963.)

stiff
• ‘se ve re or strong’ (e.g. They 

fa ce stiff fi nes and a pos si ble 
jail sen ten ce. This is a fa irly 
stiff pe nalty for what he did.)

• ‘(of a per son or the ir man ner) 
not re la xed or fri endly; con-
stra i ned’ (e.g. She gre e ted him 
with stiff po li te ness. Her tone 
is stiff and dis tant.)

крут
• ‘ко ји се пре ма не ко ме, не че му др жи стро го, хлад но, не при-

сту пач но; ко ји не ма или не ис по ља ва осе ћа ња, без о се ћа јан, 
тврд, хла дан, строг’ (нпр. Че да је сте мал ки це функ ци о нер ски 
крут и над мен, али зра чи не ким ћо са вим а пр ко сним ма
чи змом… (Нин, 29.4.2002.)

• ‘ко ји је без ми ло сти, не ми ло ср дан, окру тан, сви реп, су ров’ 
(нпр. …у ан гло сак сон ском си сте му по сто ји је дан крут кон-
цепт ка зни… (По ли ти ка, 23.9.2008.)

• ‘ко ји не ода је, не по ка зу је ни ка кво рас по ло же ње, жи вост и 
сл., без из ра жа јан; уко чен’ (нпр. Он ју је слу шао, крут и не-
до ку чив. (Љо са, Ма рио Вар гас. Аван ту ре не ва ља ле де вој
чи це. Бе о град: Ла гу на, 2008.)

Ме ђу по сма тра ним при де ви ма оба је зи ка ко ји су но си о ци обе леж ја 
+чврст на ла зи мо и оне ко ји у не ком од сво јих зна че ња под ра зу ме ва ју од ре-
ђе ни вид ис по ља ва ња без о се ћај но сти. При де вом hard опи су је се су бје кат 
ко ји ни је љу ба зан и са о се ћа јан, а при де вом stiff онај ко ји је строг и окру тан 
или хла дан и фор ма лан у оп хо ђе њу пре ма дру ги ма, без опу ште но сти, при-
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род но сти и при ја тељ ске на кло но сти. У се ман тич кој струк ту ри при де ва тврд 
утвр ђе но је чак не ко ли ко зна че ња ко ја се од но се на без о се ћај ност у раз ли-
чи тим ње ним ви до ви ма, као што су не ми ло срд ност, уз др жа ност у ис по ља-
ва њу осе ћа ња, стро гост или хлад но ћа, кру тост и шкр тост. При дев крут се 
у јед ном од сво јих зна че ња од но си на окрут ност и то нај че шће у кон тек сту 
ка зни, баш као и stiff у ен гле ском. Овим при де вом се у срп ском опи су је и 
осо ба ко ја је хлад на и не при сту пач на, стро га, али и ко ја не по ка зу је рас по-
ло же ње. За ни мљив је слу чај при де ва brit tle и крт ко ји озна ча ва ју ни зак 
сте пен чвр сто ће, с об зи ром на то да њи хо во зна че ње укљу чу је ком по нен ту 
ло мљи во сти као по сле ди цу на гла ше не не е ла стич но сти, те ко ји би се мо гли 
од ре ди ти као при па да ју ћи де лу ска ле са обе леж јем -чврст. Ме ђу тим, док 
кон сул то ва ни оп шти реч ни ци ен гле ског је зи ка де фи ни шу brit tle као свој ство 
не че га што је твр до али ла ко ло мљи во на гла ша ва ју ћи ти ме не са мо ком по нен-
ту ло мљи во сти већ и твр до ће, реч ни ци срп ског је зи ка у сво јим де фи ни ција-
ма при де ва крт дру гу ком по нен ту у пот пу но сти за не ма ру ју усред сре ђу ју ћи 
об ја шње ње зна че ња ис кљу чи во на ло мљи вост, крх кост (нпр. у Реч ни ку срп
ско га је зи ка (2007) ‘ко ји се ла ко ло ми, кр ши, мр ви, сит ни и сл., кр хак, не е ла-
сти чан, ло мљив’). Шта ви ше, кон сул то ва ни реч ни ци си но ни ма и те за у ру си 
ен гле ског је зи ка на во де hard као је дан од си но ни ма при де ва brit tle, што по-
твр ђу је прет ход но за па жа ње о то ме да се brit tle пер це пи ра као при дев ко ји 
озна ча ва ни жи сте пен чвр сто ће, али не и ње но пот пу но од су ство. С дру ге 
стра не, кон сул то ва ни реч ник си но ни ма срп ског је зи ка као си но ни ме при де-
ва крт на во ди при де ве ло мљив, ло ман, скр шив, дро бљив, ки дљив, кр шљив, 
кр хак итд., што го во ри у при лог то ме да се зна че ње ово га при де ва сво ди 
ис кљу чи во на ком по нен ту -чврст. Ипак, и brit tle и крт има ју јед но зна че ње 
из до ме на без о се ћај но сти, те brit tle опи су је су бје кат ко ји је оштар у оп хо ђе-
њу пре ма дру ги ма, а крт онај ко ји се од ли ку је емо тив ном хлад но ћом. Ова-
ква кон цеп ту а ли за ци ја омо гу ће на је ком по нен том твр до ће ко ју у из ве сној 
ме ри оба при де ва са др же у свом зна че њу, те ко ја је, у овом слу ча ју, ис так-
ну ти ја у од но су на ком по нен ту ло мљи во сти. 

Го вор ни ци и ен гле ског и срп ског је зи ка ви зу а ли зу ју су бје кат ко ји не ма 
или не по ка зу је осе ћа ња као пред мет ко ји се од ли ку је чвр сто ћом, те га де-
ло ва ње спољ них си ла не ме ња, а та ква ви зу а ли за ци ја ре флек то ва на је у 
ме та фо рич ком обра сцу БЕЗосЕћАјАнјЕ+чвРсТ,на осно ву ко га је из ве де но по 
јед но зна че ње при де ва hard, brit tle и крт, два зна че ња при де ва stiff и чак 
не ко ли ко зна че ња при де ва тврд и крут (те је кон кре ти за ци ја оп штег обра сца 
у оба је зи ка БЕЗосЕћАјАнјЕТвРд/КРУТ/КРТ).

осЕћАјАнјЕ-чвРсТ
(у ен гле ском и срп скомосЕћАјАнјЕмЕК)

soft
• ‘sympat he tic, le ni ent, or com pas si o na te, espe-

ci ally to a de gree per ce i ved as ex ces si ve; not 
strict or suf fi ci ently strict’ (e.g. Ju li a’s soft 
he art was to uc hed by his gri ef.)

мек
• ‘са ми ло стан, бо ле ћив, осе ћа јан, не жан’ (нпр. 

Ко ли ко сам ме ка ср ца, ни шта од ме не не ће 
би ти у жи во ту… (Са вић, Ми ли сав. Мла
ди ћи из Ра шке: при по вет ке. Бе о град: Сло во 
љуб ве, 1977.)
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• ‘(of words or lan gu a ge) not harsh or an gry; 
con ci li a tory; so ot hing’ (e.g. Sir Ir win held him 
down gently, so ot hing him with soft words and 
pet ting him.)

• ‘wil ling to com pro mi se in po li ti cal mat ters’ (e.g. 
Cri tics say the new go vern ment’s soft po licy 
to wards mi li tants has led to the spa te of at tacks 
in the past three days. Af ter all it’s the soft vo te 
that mat ters du ring a cam pa ign – the pe o ple 
who co uld go eit her way, or no way at all.)

• ‘пун об зи ра, раз у ме ва ња, по пу стљив; кро-
так, пи том’ (нпр. Пре ма Еми ли ји био је по-
себ но мек… (По по вић, Ми ро слав. Суд би не. 
Бе о град: Де ре та, 1994.)

• ‘ко ле бљив, нео д лу чан у при ме ни од луч-
них, стро гих ме ра, сте ге и сл. ’ (нпр. … пока
за ла се чи ње ни ца да је он био мек дик та тор, 
а не су ро ви из ста рог ре жи ма… (Хал бер-
стам, Деј вид. Рат у вре ме ми ра. Фељ тон у 
днев ном ли сту Да нас, 15.12.2003.)

Ана лог но слу ча је ви ма у ко ји ма се обе леж ја +чврст и -чврст ко ри сте за 
по и ма ње су прот них ап стракт них пој мо ва, soft и мек се ко ри сте за опи си ва-
ње су бје ка та ко ји су скло ни ис ка зи ва њу осе ћа ња, што по ка зу ју зна че ња ових 
при де ва ко ја се од но се на раз ли чи те ви до ве осе ћај но сти или емо тив но сти, 
као што је по ка зи ва ње са о се ћај но сти, пру жа ње уте хе, по пу стљи вост, по ка-
зи ва ње раз у ме ва ња и до бре во ље за по сти за њем ком про ми са, али и од су ство 
скло но сти ка стро гом по на ша њу пре ма дру ги ма. У свим овим слу ча је ви ма 
на де лу је пој мов на ме та фо ра осЕћАјАнјЕ-чвРсТ(кон кре ти за ци ја за оба је-
зи ка гла сиосЕћАјАнјЕмЕК). Те ле сно ис ку ство нам го во ри да де ло ва ње спољ-
них си ла оста вља траг на ме ком пред ме ту, ме ња му об лик, те су по сле ди це 
очи глед не, на осно ву че га се ова кав пред мет по ре ди са емо тив ном осо бом 
на ко ју ути чу де ша ва ња у спољ ном све ту, што она по ка зу је ис по ља ва њем 
осе ћа ња. 

Г) Пој мов не ме та фо ре ПосТојАнјЕ+чвРсТинЕПосТојАнјЕ-чвРсТ

ПосТојАнјЕ+чвРсТ
(у ен гле ском ПосТојАнјЕТвРд/чвРсТ; у срп скомПосТојАнјЕТвРд/чвРсТ/КРУТ)

hard
•	‘(of pri ces of sha res, com mo di ti es, etc.) high 

and sta ble; firm’ (e.g. Exam ples of hard com-
mo di ti es in clu de pla ti num, cop per and oil. It 
is a com pany bu ilt on hard as sets.)

•	‘(of in for ma tion) re li a ble, espe ci ally be ca u se 
ba sed on so met hing true or sub stan ti a ted’ (e.g. 
Hard facts abo ut the un der class are mad
de ningly elu si ve. The ti me has co me to stop 
playing with aro und and to se ek out so me hard 
in for ma tion. The re is no hard evi den ce that he 
ever met Ric hard.)

•	‘(of a su bject of study) de a ling with pre ci se and 
ve ri fi a ble facts’ (e.g. But how far sho uld we 
go to smug gle hard su bjects in to the minds 
of di saf fec ted youth? The hard sci en ces, for 
exam ple, are at the cut ting ed ge of eco no mic 
de ve lop ment.)

тврд
•	‘по сто јан, не по ко ле бљив; си гу ран, по уздан’ 

(нпр. Они сма тра ју да мо гу мно го да из гу бе у 
по ли тич ком угле ду код сво јих би ра ча и за то 
има ју та ко тврд став о овом пи та њу. (По
ли ти ка, 6.6.2001.) … до ку мент Ује ди ње них 
на ци ја пред ста вља тврд до каз… (По ли ти
ка, 23.7.2006.) 
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firm
•	‘strongly felt and un li kely to chan ge’ (e.g. He 

re ta ins a firm be li ef in the ef fi cacy of prayer. 
We we re firm in our fa ith but we we re not part 
of the ma in stre am so ci ety. Bal lon Com pu ter 
Tra i ning Ce tre co ur ses ha ve be co me a firm 
fa vo u ri te with many stu dents.)

•	‘(of a cur rency, sha res, etc.) ha ving a steady 
va lue or pri ce which is mo re li kely to ri se than 
fall’ (e.g. Ca pi tal flows bro ught in by a firm 
cur rency can be mo re im por tant.)

•	‘sho wing re so lu te de ter mi na tion and strength 
of cha rac ter’ (e.g. This co un try will now pur
sue our aims with firm re sol ve. Pa rents sho uld 
be firm with chil dren and not gi ve in to the ir 
de mands.)

•	‘ste ad fast and con stant’ (e.g. We be ca me firm 
fri ends.)

•	‘de ci ded upon and fi xed or de fi ni te’ (e.g. She 
had no firm plans for the next day. We are 
plan ning to ma ke a firm de ci sion in Ju ne. But 
tran sgres sion re qu i res a firm set of ru les.)

•	‘Firm evi den ce or in for ma tion is ba sed on 
facts and so is li kely to be true.’ (e.g. This man 
may ha ve kil led ot hers but un for tu na tely we 
ha ve no firm evi den ce. The re’s un li kely to be 
firm news abo ut the con voy’s pro gress for 
so me ti me.)

чврст
•	‘ко ји се не ко ле ба у ми шље њу, ста ву, не по-

ко ле бљив, по сто јан’ (нпр. …да је пред сед ник 
Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је још јед ном 
по твр дио да је био и остао чврст и не по ко-
ле бљив у од бра ни на ци о нал них ин те ре са… 
(По ли ти ка, 4.10.2000.)

•	‘на ко ји се мо же осло ни ти, у ко ји се мо же 
по у зда ти, ко јем се мо же ве ро ва ти, по у здан, 
си гу ран, ка те го ри чан’ (нпр. …вла де зе ма ља 
Европ ске уни је скло пи ле чврст до го вор… 
(По ли ти ка, 19.9.2000.)

•	‘ко ји се сна жно, нео до љи во на ме ће, јак, 
убе дљив, ар гу мен то ван’ (нпр. Ме ђу тим, 
са да нам је по тре бан чврст до каз. (Па тер-
сон, Џејмс. Мач ка и миш. Бе о град: Ла гу на, 
2007.)

•	‘ко ји се не ме ња, ста лан, ста би лан’ (нпр. 
Тек он да се мо же ра чу на ти на чврст ди нар 
и успе шну мо не тар ну по ли ти ку. (По ли ти
ка, 19.1.2001.)

•	‘те сан, бли зак, при сан’ (нпр. Не зна Сми ља 
Ка тић ка ко се то до го ди ло да из ме ђу ње и 
Нор ве шке по сто ји та ква чвр ста ве за и 
при сност. (По ли ти ка, 23.10.2000.)

•	‘строг, оштар, крут’ (нпр. Чвр ста ру ка од 
по чет ка вла да при по ве да њем и усме ра ва га 
ка же ље ном ци љу. (Ку зма но вић, Ра де. Да ни
ноћ. Бе о град: ау тор, 1993.)

крут
•	‘стро го утвр ђен, од ре ђен до де та ља, у свим 

по је ди но сти ма; ко ји се те шко ме ња’ (…стран
ке ће кр ши ти за кон ако је за кон пре те ра но 
крут. (По ли ти ка, 27.4.2009.)

•	‘ко ји се од ли ку је сле пим, фор ма ли стич ким 
при др жа ва њем, од но сно при ме њи ва њем 
од ре ђе них про пи са, пра ви ла, оби ча ја, мето-
да и др.’ (нпр. …крут и пре те ра но тра ди-
ци о на лан при ступ ко ји ни је дао ре зул та те 
не мо же да бу де по но вљен ни у бу дућ но сти… 
(По ли ти ка, 27.11.2009.)

•	‘ко ји се сле по, фор ма ли стич ки, не кри тич ки 
при др жа ва не че га, за гри жен, за дрт; твр до-
гла во до сле дан, не по пу стљив (у свом ста ву, 
др жа њу и др.), упо ран; не по пра вљив, око рео, 
твр до ко ран (о чо ве ку)’ (нпр. Био је по ле тан 
офи цир Уни је, не пре ви со ког чи на ка ко не би 
по стао крут и уми шљен… (Адамс, Да глас. 
Ау то сто пер ски во дич кроз га лак си ју. Бе о-
град: Ал на ри, Отво ре на књи га, 2003.)
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По сто ја ност, као ап стракт ни по јам, сво ју кон кре ти за ци ју у раз ли чи тим 
об ли ци ма до би ја у зна че њи ма при де ва hard и firm у ен гле ском и чврст, тврд 
и крут у срп ском. Је дан од ви до ва очи то ва ња по сто ја но сти је не по ко ле бљи-
вост, ко ју пре по зна је мо у зна че њу при де ва firm, али и чврст и тврд. Оста ли 
ви до ви кон кре ти зо ва ња по сто ја но сти оли че ни у зна че њи ма за јед нич ким за 
при дев firm и чврст је су не по пу стљи вост и стро гост, као и трај ност и не про-
мен љи вост људ ских од но са узро ко ва ни при сно шћу, те не про мен љи ва вред-
ност (нај че шће ва лу те). Јед но од зна че ња при де ва hard та ко ђе се ве зу је за 
кон текст нов ча не не про мен љи во сти. Њи ме се опи су ју це не или нов ча не 
вред но сти ко је су ви со ке и не про мен љи ве, те у том сми слу и по сто ја не. Firm 
та ко ђе мо же озна ча ва ти и не про мен љи вост узро ко ва ну стро гом утвр ђе но шћу 
(нпр. пла на, пра ви ла или од лу ке), упра во као и крут. По сто ја ност се код 
при де ва крут ма ни фе сту је и као за др тост, за гри же ност, сле по при ме њи ва-
ње од ре ђе них пра ви ла. Уо че на су и зна че ња при де ва hard, firm, тврд и чврст 
ко ја по сто ја ност сво де на за сно ва ност на исти ни, про вер љи вим чи ње ни ца ма, 
не че му че му се мо же ве ро ва ти од но сно на по у зда ност. По у зда но је оно на шта 
се мо же мо осло ни ти, што је си гур но, а са мим тим стал но, не про мен љи во, 
те по сто ја но. 

Ова кво из во ђе ње ра зно ли ких зна че ња али ипак по ве за них за јед нич ким 
оп штим пој мом по сле ди ца је по ве зи ва ња до ме на по сто ја но сти са до ме ном 
чвр сто ће, што се пред ста вља обра сцем ПосТојАнјЕ+чвРсТ(кон кре ти за ци ја 
оп штег обра сца у ен гле ском је ПосТојАнјЕТвРд/чвРсТ,а у срп скомПосТојАн
јЕТвРд/чвРсТ/КРУТ). Очи глед но је да је ова пој мов на ме та фо ра из у зет но про-
дук тив на у оба је зи ка. По сто ја ност под ра зу ме ва не про мен љи вост ко јом се 
од ли ку је и чвр сти, твр ди или кру ти пред мет ко ји одо ле ва де ло ва њу спољ них 
си ла, па се на осно ву уо че не слич но сти ла ко мо же об ја сни ти по ве зи ва ње 
да тог из вор ног и циљ ног до ме на.

нЕПосТојАнјЕ-чвРсТ
(у ен гле ском нЕПосТојАнјЕ мЕК/сАвИТљИв/ФлЕКсИБИлАн/КРТ;у срп ском нЕПосТојАнјЕ

мЕК/сАвИТљИв/ГИБАК/ЕлАсТИчАн/КРТ)
soft 
• ‘(of a mar ket, cur rency, com mo dity) fal ling or 

li kely to fall in va lue’ (e.g. Now a new fac tor 
lo oms: soft oil pri ces. Our lack of com pe ti ti ve 
systems was simply ma de good by a soft cur-
rency.)

мек 
• ‘ко ји се мо же ме ња ти, при ла го ђа ва ти по-

тре ба ма, при ли ка ма и сл., ко ји ни је крут (о 
оби чај ним нор ма ма, уго во ри ма, уста ву и др.)’ 
(нпр. Оби ље ка пи та ла и „ме ка“ кре дит на 
по ли ти ка ство ри ле су ам би јент… (По ли
ти ка, 20.5.2008.)

pli a ble
• ‘ea sily in fu len ced’ (e.g. We’ll just get our own 

grip on that pli a ble fe mi ni ne mind. Re se arch 
in cre a singly sug gests that hu mans are just pli-
a ble pup pets.) 

са ви тљив
• ‘по ни зан, по ко ран; при ла го дљив’ (нпр. На 

пр ви по глед он се сва ком при ка зи вао као по
во дљив, ги бак, са ви тљив до од врат но сти. 
(Ан дрић, Иво. Трав нич ка хро ни ка. Бе о град: 
Про све та, 1976.)
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fle xi ble
• ‘able to be ea sily mo di fied to re spond to al te-

red cir cum stan ces’ (e.g. Small bu si nes ses de pend 
on fle xi ble wor king ho urs. The air li ne has a 
fa irly fle xi ble ap pro ach to the ex tra we ight of 
di ving ge ar.)

• ‘(of a per son) ready and able to chan ge so as 
to adapt to dif fe rent circumstances’ (e.g. He 
was fle xi ble in chan ging his plans. Mo u rin ho 
is a fle xi ble man with a fle xi ble te am.)

ги бак
• ‘ко ји се ла ко при ла го ђа ва но вој си ту а ци ји, 

ко ји се ла ко ме ња, при ла го ђа ва, при ла го-
дљив, флек си би лан; сна ла жљив’ (нпр. …иа ко 
је ње гов књи жев ни та ле нат вр ло ги бак и 
при ла го дљив… (Скер лић, Јо ван. Исто ри ја 
но ве срп ске књи жев но сти. Ан то ло ги ја срп
ске књи жев но сти. Бе о град: Учи тељ ски фа-
кул тет. http://www.an to lo gi ja srp skek nji zev-
no sti.rs /De fa ult.aspx 3.3.2021.)

ела сти чан 
• ‘ко ји ни је стро го утвр ђен, ко ји се мо же мо-

ди фи ко ва ти пре ма по тре би, флек си би лан’ 
(нпр. …По слов ник ра да Ве ћа гра ђа на мањ-
кав и ела сти чан, а кр ше га сви… (По ли ти ка, 
8.7.2001.)

• ‘ко ји се од ли ку је спо соб но шћу да се при ла-
го ди ра зним си ту а ци ја ма, ко ји ни је крут у 
схва та њи ма и др жа њу, при ла го дљив’ (нпр. 
Тре ба нам брз, ела сти чан чо век – чо век који 
мо же да из вр да гла вом. Сва ки ма ло ви ше 
дог ма ти чан би мо гао на стра да ти. (Бред-
бе ри, Реј. Те то ви ра ни чо век. Бе о град: Ју го-
сла ви ја, 1979.)

brit tle
• ‘If you de scri be a si tu a tion, re la ti on ship, or 

so me o ne’s mood as brit tle, you mean that it is 
un sta ble, and may ea sily chan ge’ (e.g. They 
are nur tu ring a di plo ma tic re la ti on ship that is 
dan ge ro usly brit tle but can not be al lo wed to 
fail. This may help to un der mi ne the brit tle truce 
that cur rently exists.) 

крт
• ‘не ста би лан, не по сто јан, не си гу ран’ (нпр. 

То зо вем ра дом. Знам ко ли ко сам у све му 
крт, та нак, ло мљив. (По ли ти ка, 17.1.2009.)

Као што се по сто ја ност по ве зу је са чвр сто ћом та ко се не по сто ја ност 
по ве зу је са од су ством чвр сто ће, ка ко у уму го вор ни ка ен гле ског, та ко и у уму 
го вор ни ка срп ског је зи ка по обра сцу нЕПосТојАнјЕ-чвРсТ. Зна че ња из ве де на 
пре ма овом обра сцу илу стру ју чи тав ди ја па зон раз ли чи тих по јав них об ли-
ка не по сто ја но сти у оба је зи ка. Та ко soft озна ча ва не по сто ја ност, али све де-
ну ис кљу чи во на кон текст ку по про дај них од но са и нов ча не вред но сти ко ја 
је не ста бил на и по ка зу је тен ден ци ју ка опа да њу. При де вом pli a ble опи су је 
се сва ко или све што је под ло жно ути ца ји ма, те је не по сто ја но у сво јим 
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прин ци пи ма, ста во ви ма, ми шље њу итд. Не по сто ја ност мо же под ра зу ме ва ти 
и при ла го дљи вост окол но сти ма или по тре ба ма, скло ност ка про ме ни, што 
ви ди мо, у та бе ли, на при ме ру зна че ња при де ва fle xi ble; мек, са ви тљив, ги бак, 
ела сти чан. При дев brit tle, у сво јој се ман тич кој струк ту ри, са др жи и зна че-
ње не по сто ја но сти, упра во као и крт, при че му се овај при дев ен гле ског 
је зи ка од но си на свој ство оно га што се ла ко мо же пре ки ну ти или на ру ши ти, 
а при дев срп ског је зи ка на не си гур ност и не ста бил ност. За раз ли ку од по ме-
ну те кон цеп ту а ли за ци је ко ја по ве зу је при су ство чвр сто ће са без о се ћај но шћу, 
у де ри ва ци ји ових зна че ња при де ва brit tle и крт на де лу је пер спек ти ви за-
ци ја ком по нен те ло мљи во сти ко ја ти ме по ста је до ми нант ни ја од ком по нен те 
твр до ће, што је по так ну то асо ци ја тив ним по ве зи ва њем од су ства чвр сто ће 
са не по сто ја но шћу. Кон кре ти за ци ја оп штег обра сца у ен гле ском, да кле, гла-
си нЕПосТојАнјЕ мЕК/сАвИТљИв/ФлЕКсИБИлАн/КРТ,а у срп скомнЕПосТојАнјЕ
мЕК/сАвИТљИв/ГИБАК/ЕлАсТИчАн/КРТ. 

Д) Пој мов не ме та фо ре вИсоКоИнТЕнЗИвАнјЕ+чвРсТинИсКоИнТЕнЗИвАн
јЕ-чвРсТ

вИсоКоИнТЕнЗИвАнјЕ+чвРсТ
(у ен гле ском вИсоКоИнТЕнЗИвАнјЕТвРд/КРУТ;у срп скомвИсоКоИнТЕнЗИвАнјЕТвРд/чвРсТ)
hard 
• ‘strongly al co ho lic; de no ting a spi rit rat her 

than be er or wi ne’ (e.g. I don’t drink hard li qu or 
anymo re, it dri ves me in sa ne with ra ge.)

• ‘(of a drug) po tent and ad dic ti ve’ (e.g. It is true 
that ne arly all users of hard drugs ha ve pre
vi o usly used can na bis.)

• ‘(of ra di a tion) highly pe ne tra ting’ (e.g. Hard 
ra di a tion pro du ces char ged par tic les.) 

• ‘de no ting an ex tre me or dog ma tic fac tion wit-
hin a po li ti cal party’ (e.g. In de pen dents can be 
of the an tiwa r left, but ot hers co me from the 
po pu list hard right.)

тврд
• ‘чврст, ду бок (о сну)’ (нпр. Рот мај сто ри, 

уда ра ју ћи но гом оне ко ји су има ли тврд сан, 
оба ра ли су че сто и ша то ре. (Цр њан ски, Ми-
лош. Се о бе. Ан то ло ги ја срп ске књи жев но
сти. Бе о град: Учи тељ ски фа кул тет. http://
www.an to lo gi ja srp skek nji zev no sti.rs /De fa ult.
aspx 3.3.2021.)

• ‘ко ји у вр ло ве ли кој ме ри са др жи ка рак те-
ри сти ку пој ма озна че ног име ни цом уз ко ји 
сто ји, ве ли ки, же сток, те жак’ (…тврд на цио-
на ли зам и ис кљу чи вост ком ши ни це Му не
ве ре… (По ли ти ка, 10.1.2009.)

чврст
• ‘не на ру шен, пот пун, ду бок, тврд (о сну)’ 

(нпр. …че сто из во ди од ре ђе не ри ту ал не рад
ње при ста вља њу одој че та у ко лев ку, не би 
ли му обез бе ди ла чврст и здрав сан. (Тре бје-
ша нин, Жар ко. Пред ста ва о де те ту у срп ској 
кул ту ри. Ан то ло ги ја срп ске књи жев но сти. 
Бе о град: Учи тељ ски фа кул тет. http://www.
an to lo gi ja srp skek nji zev no sti.rs /De fa ult.aspx 
3.3.2021.)

stiff
• ‘(of a wind) blo wing strongly’ (e.g. A stiff wind 

blew thro ugh the wo ods, ruf fling the ir ha ir.)
• ‘(of an al co ho lic drink) strong’ (e.g. She cal med 

down only af ter a stiff drink at the re cep tion.)

До мен чвр сто ће се у ен гле ском и срп ском је зи ку по ве зу је и са ап стракт-
ни јим до ме ном ви со ког, с јед не, и ни ског ин тен зи те та, с дру ге стра не, што 
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нам от кри ва ана ли за де ри ва ци је зна че ња при де ва но си ла ца обе леж ја +чврст, 
од но сно -чврст. Три су зна че ња при де ва hard ко ја при па да ју до ме ну ви со ког 
ин тен зи те та, у ко ји ма овај при дев опи су је три ти пич на ре фе рен та: ал ко хол-
но пи ће, пси хо ак тив ну суп стан цу и ра ди ја ци ју. У че твр том зна че њу из истог 
до ме на овај при дев се упо тре бља ва у кон тек сту екс трем не, дог ма тич не ја-
чи не по ли тич ког убе ђе ња. Кон кре ти за ци ја пој ма ви со ког ин тен зи те та и у 
слу ча ју при де ва stiff за ви си од ре фе рен та са ко јим је упо тре бљен, те се та ко 
од но си на ви сок ин тен зи тет ве тра или из ра же ну ја чи ну ал ко хол ног пи ћа. У 
срп ском се пак зна че ња при де ва чврст и тврд ко ја при па да ју да том до ме ну 
ре а ли зу ју у истом, и то вр ло пре ци зно од ре ђе ном кон тек сту спа ва ња и сни-
ва ња. Уз то, при дев тврд по се ду је и зна че ње у ко ме се упо тре бља ва у ши рем 
кон тек сту ја чи не из ра же но сти од ре ђе не ка рак те ри сти ке. Сва ова зна че ња, 
да кле, ре зул тат су се ман тич ке де ри ва ци је пре ма пој мов ном обра сцу вИсоКо
ИнТЕнЗИвАнјЕ+чвРсТ(кон кре ти за ци ја оп штег обра сца у ен гле ском гла си 
вИсоКоИнТЕнЗИвАнјЕТвРд/КРУТ,а у срп скомвИсоКоИнТЕнЗИвАнјЕТвРд/чвРсТ).

нИсКоИнТЕнЗИвАнјЕ-чвРсТ
(у ен гле ском нИсКоИнТЕнЗИвАнјЕмЕК;у срп ском нИсКоИнТЕнЗИвАнјЕмЕК/млИТАв/КРТ)

soft 
• ‘(of a drink) not al co ho lic’ (e.g. Or is the 

pro blem the ir con sump tion of soft and fizzy 
drinks?)

• ‘(of a drug) not li kely to ca u se ad dic tion’ 
(e.g. Can na bis is a soft drug.)

• ‘(of ra di a tion) ha ving lit tle pe ne tra ting po-
wer’ (e.g. A con si de ra ble in ten sity of soft 
ra di a tion has been en co un te red.)

• ‘(of por no graphy) sug ge sti ve or ero tic but 
not ex pli cit’ (e.g. She calls the ir ca ta logs 
soft-co re porn.)

• ‘not strong or vi o lent’ (e.g. A soft bre e ze 
ru stled the tre es.)

мек 
• ‘ко ји има ма њи про це нат ал ко хо ла, ни ко ти на и 

сл., благ’ (нпр. … за по ла са та по тек не пр ве нац, 
„ме ка“ ра ки ја сла бе сна ге. (По ли ти ка, 21.4.2009.)

• ‘ко ји зву ком, све тло шћу, бо јом и др. при јат но 
де лу је на чу ла; не жан, пи том’ (нпр. … ме ка све-
тлост је све оба ви ја ла. (Ку зма но вић, Ра де. Ање, 
ање. Бе о град: Чи го ја штам па, 1995.)

• ‘не у па дљив, благ (је два чу јан, ма ло осе тан и сл.)’ 
(нпр. Ни је из ко ри сто љу бља – чуо се мек глас… 
(Иљф, Иља-Јев ге ниј, Пе тров. Два на ест сто ли
ца. Бе о град: Но лит, 1969.)

мли тав
• ‘ко ји је без до вољ но ја чи не, ин тен зи те та, ош три-

не и сл., млак, слаб’ (нпр. …глас му по ста јао мли-
тав и не си гу ран. (Шо ло хов, Ми ха ил. Ти хи Дон 
2. Бе о град: Про све та, 1974.)

• ‘ко ји је без жи во сти, мо но тон, до са дан’ (нпр. …
си ро ма шан, ско ро мли тав стил иза зи ва ути
сак не до вр ше но сти, ско ро пре са хло сти… (По
ли ти ки ни кул тур ни до да ци, 2000.)

крт
• ‘ис пре ки дан, ис ки дан, хра пав, про му као и сл.’ 

(нпр. Два гла са – про зу као, крт бас Дол го ва и 
мек, нео бич но при ја тан те нор… (Шо ло хов, 
Ми ха ил. Ти хи Дон 1. Бе о град: Про све та, 1974.), 
Штал гру не у крт, де ти њи плач… (Ко ва че вић, 
Си ни ша. Зе чи ји на сип. Дра ме. Бе о град: Срп ска 
књи жев на за дру га, 2009.)



164 АНА ХА ЛАС ПО ПО ВИЋ

Ве за кон цеп ту а ли за ци је пој ма ви со ког ин тен зи те та и кон цеп ту а ли за-
ци је пој ма ни ског ин тен зи те та очи глед на је ако се у об зир узму при ме ри 
ко ји илу стру ју зна че ња при де ва hard и soft из ве де на на осно ву обра сца вИ-
соКоИнТЕнЗИвАнјЕТвРд и нИсКоИнТЕнЗИвАнјЕмЕК, јер се ла ко уо ча ва да се 
ова два при де ва у сво јим су прот ста вље ним зна че њи ма ја вља ју са истим ре-
фе рен ти ма, па та ко soft та ко ђе опи су је ал ко хол но пи ће, пси хо ак тив ну суп-
стан цу и ра ди ја ци ју, али ни ског ин тен зи те та. Soft се у истом зна че њу мо же 
ја ви ти и са дру гим ре фе рен ти ма (ве тар и пор но гра фи ја). У срп ском, при де ви 
мли тав, мек и крт су но си о ци зна че ња ни ског ин тен зи те та (кон кре ти за ци-
ја оп штег обра сца у овом слу ча ју је нИсКоИнТЕнЗИвАнјЕмЕК/млИТАв/КРТ). 
Кон тек сти у ко ји ма се ово зна че ње ре а ли зу је укљу чу ју опис ал ко хол ног пи ћа 
или ду ва на, све тло сти, бо је, зву ка уоп ште, не чи јег гла са или пак не чи јег 
сти ла ко ме не до ста је ди на ми ке. За ни мљи во је уо чи ти да мли тав као при дев 
ко ји при мар но озна ча ва свој ство пред ме та ко ји је из гу био чвр сти ну, за раз-
ли ку од мек ко ји се од но си на ин хе рент но свој ство пред ме та, у по ме ну тим 
ме та фо рич ким упо тре ба ма има не га тив ну ко но та ци ју, што ни је слу чај са 
дру гим по ме ну тим при де вом. Та ко ђе, по себ ну па жњу би тре ба ло обра ти ти 
на при ме ре из срп ског је зи ка ко ји илу стру ју зна че ње ни ског ин тен зи те та, а у 
ко ји ма су при де ви мек и крт упо тре бље ни при опи си ва њу зву ка или све тло-
сти јер илу стру ју де ло ва ње си не сте зи је. До мен чу ла до ди ра ко ме при па да 
по јам чвр сто ће по ве зу је се са до ме ном чу ла слу ха и ви да. 

Ђ) Пој мов не ме та фо ре ФИЗИчКИ/мЕнТАлнонЕПРИјАТАнјЕ+чвРсТиФИЗИч-
КИ/мЕнТАлноПРИјАТАнјЕ-чвРсТ

ФИЗИчКИ/мЕнТАлнонЕПРИјАТАнјЕ+чвРсТ
(у ен гле ском ФИЗИчКИ/мЕнТАлнонЕПРИјАТАнјЕТвРд/КРТ)

hard
• ‘harsh or un ple a sant to the sen ses’ (e.g. Hard mor ning light bre aks th rough high win dow. We 

dri ve for a whi le and sud denly the re is a loud, hard no i se.)
• ‘(of a se a son or the win ter) se ve re’ (e.g. It’s been a long, hard win ter. The re will be no food to 

feed the young next spring due to the hard we at her.)
brit tle
• ‘a brit tle so und is short, loud, and sharp’ (e.g. Myrtle ga ve a brit tle la ugh.)

Два су зна че ња при де ва hard у ко ји ма он опи су је ре фе рен та ко ји код 
од ре ђе ног су бјек та иза зи ва осе ћај фи зич ке или мен тал не не у год но сти. У 
пр вом слу ча ју, реч је о не при јат но сти ко ју пер це пи ра мо чу лом ви да или слу-
ха, док се у дру гом од но си на оп шту те ле сну не при јат ност иза зва ну вре мен-
ским усло ви ма. Brit tle се пак ко ри сти са мо за опи си ва ње спе ци фич них не-
при јат них зву ко ва, крат ких али гла сних и оштрих.

ФИЗИчКИ/мЕнТАлноПРИјАТАнјЕ-чвРсТ
(у ен гле ском ФИЗИчКИ/мЕнТАлноПРИјАТАнјЕмЕК)

soft
• ‘So met hing that is soft is very gen tle and has no for ce. For exam ple, a soft so und or vo i ce is 

qu i et and not harsh. A soft light or co lo ur is ple a sant to lo ok at be ca u se it is not bright.’ (e.g. 
He co uld he ar soft mu sic. A soft vo i ce whi spe red so ot hingly in to her ear. [They had] soft 
mu ted co lo urs.)
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С дру ге стра не, soft се та ко ђе ко ри сти у кон тек сту фи зич ког ис ку ства, 
али при јат ног, и то сте че ног пу тем чу ла ви да или слу ха. Очи глед но је да је 
осе ћај не у год но сти ко ји ства ра те ле сни до дир са по вр ши ном чвр стог пред-
ме та од но сно угод но сти иза зва не до ди ром са ме ком по вр ши ном део на шег 
те ле сног ис ку ства ко ји об ја шња ва за што го вор ни ци ен гле ског ко ри сте упра-
во по јам чвр сто ће у раз ли чи тим сте пе ни ма ње ног ис по ља ва ња као из вор ни 
до мен при ли ком кон цеп ту а ли за ци је ап стракт ни јег пој ма фи зич ке или мен-
тал не не при јат но сти од но сно при јат но сти. Ова кон цеп ту а ли за ци ја се мо же 
пред ста ви ти оп штим за јед нич ким ме та фо рич ким обра сци ма ФИЗИчКИ/мЕн-
ТАлнонЕПРИјАТАнјЕ+чвРсТи ФИЗИчКИ/мЕнТАлноПРИјАТАнјЕ-чвРсТ, од ко јих 
је пр ви иден ти фи ко ван у се ман тич кој дис пер зи ји при де ва hard и brit tle (кон-
кре ти за ци ја оп штег обра сца је ФИЗИчКИ/мЕнТАлнонЕПРИјАТАнјЕТвРд/КРТ), а 
дру ги у дис пер зи ји при де ва soft (кон кре ти за ци ја оп штег обра сца је ФИЗИчКИ/
мЕнТАлноПРИјАТАнјЕмЕК). У ана ли зи де ри ва ци је на ве де них зна че ња по но во 
пре по зна је мо си не сте зи ју, ко ја по ве зу је до мен чу ла до ди ра са до ме ни ма чула 
ви да или слу ха. Пу тем овог ког ни тив ног ме ха ни зма, при де ви hard, brit tle и 
soft се, ка ко је по ка за но, у од ре ђе ним сво јим зна че њи ма ко ри сте за опи сива-
ње ен ти те та из до ме на чу ла ви да или слу ха, те се, ре ци мо, све тло од ре ђу је 
као твр до, а не чи ји глас као крт или мек. 

4. ЗАКљУчАК. Ана ли зом де ри ва ци је ме та фо рич ких зна че ња при де ва који 
при мар но озна ча ва ју од ре ђе ни сте пен на ска ли чвр сто ће у ен гле ском и срп-
ском је зи ку иден ти фи ко ва но је шест па ро ва ме та фо рич ких обра за ца ко ји 
пред ста вља ју кон цеп ту а ли за ци је ди рект но су прот них ап стракт них пој мо ва 
ко је упра во и по ла зе од су прот них крај но сти ска ле чвр сто ће, +чврст и -чврст.

ПОЈ МОВ НЕ МЕ ТА ФО РЕ У СЕ МАН ТИЧ КОЈ ДИС ПЕР ЗИ ЈИ
ПРИ ДЕ ВА СА ПРИ МАР НИМ ЗНА ЧЕ ЊЕМ СВОЈ СТВА ЧВР СТО ЋЕ

У ЕН ГЛЕ СКОМ И СРП СКОМ ЈЕ ЗИ КУ 
ЕН ГЛЕ СКИ СРП СКИ 
ФИЗИчКИ/мЕнТАлнонАПоРАнјЕ+чвРсТ

ФИЗИчКИ/мЕнТАлнонЕнАПоРАнјЕ-чвРсТ
ФИ ЗИЧ КИ/МЕН ТАЛ НО СНА ЖАН ЈЕ +ЧВРСТ

ФИ ЗИЧ КИ/МЕН ТАЛ НО СЛАБ ЈЕ -ЧВРСТ 
БЕ ЗО СЕ ЋА ЈАН ЈЕ +ЧВРСТ

ОСЕ ЋА ЈАН ЈЕ -ЧВРСТ 
ПО СТО ЈАН ЈЕ +ЧВРСТ

НЕ ПО СТО ЈАН ЈЕ -ЧВР СТ
ВИ СО КО ИН ТЕН ЗИ ВАН ЈЕ +ЧВРСТ
НИ СКО ИН ТЕН ЗИ ВАН ЈЕ -ЧВРСТ 

ФИ ЗИЧ КИ/МЕН ТАЛ НО НЕ ПРИ ЈА ТАН ЈЕ +ЧВРСТ
ФИ ЗИЧ КИ/МЕН ТАЛ НО ПРИ ЈА ТАН ЈЕ -ЧВРСТ

Ка ко се у та бе ли ја сно ви ди, ве ћи на ових па ро ва или њи хо вих чла но ва 
по сма тра них по је ди нач но кон ста то ва на је у оба је зи ка, а њи хо ва иден ти фи-
ка ци ја је ди рект на по сле ди ца са гле да ва ња чвр сто ће као ска лар не ка те го ри-
је у уло зи из вор ног до ме на, укљу чу ју ћи не са мо сте пе не на де лу ове ска ле 



166 АНА ХА ЛАС ПО ПО ВИЋ

с обе леж јем +чврст, већ и сте пе не на де лу с обе леж јем -чврст. По ме ну ти па-
ро ви све до че о по ве за но сти или чак и ме ђу соб ној усло вље но сти кон цеп ту-
а ли за ци ја су прот них ап стракт них пој мо ва у сми слу да је кон цеп ту а ли за ци-
ја јед ног ап стракт ног пој ма ко ја по ла зи од од ре ђе не крај но сти ис по ља ва ња 
чвр сто ће као из вор ног до ме на иза зва ла кон цеп ту а ли за ци ју ње му су прот ног 
ап стракт ног пој ма по ла зе ћи, по ло гич ном сле ду, од дру ге крај ње тач ке ска-
ле чвр сто ће. Та ко је и у ен гле ском и у срп ском по јам по сто ја но сти, на при мер, 
кон цеп ту а ли зо ван по мо ћу крај но сти +чврст, а не по сто ја но сти по мо ћу крај-
но сти -чврст. Исти је слу чај и са пој мо ви ма без о се ћај но сти и осе ћај но сти, 
фи зич ке или мен тал не сна ге и сла бо сти, ви со ког и ни ског ин тен зи те та. У 
слу ча ју два па ра обра за ца уо че на је раз ли ка из ме ђу два је зи ка. Пар ФИЗИчКИ/
мЕнТАлнонЕПРИјАТАнјЕ+чвРсТ и ФИЗИчКИ/мЕнТАлноПРИјАТАнјЕ-чвРсТ ка рак-
те ри сти чан је са мо за ен гле ски је зик. Обра зац ФИЗИчКИ/мЕнТАлнонАПоРАнјЕ
+чвРсТак ти ви ран је у се ман тич кој дис пер зи ји при де ва оба је зи ка, али ње гов 
пар њак ФИЗИчКИ/мЕнТАлнонЕнАПоРАнјЕ-чвРсТ ак ти ви ран је са мо при ли ком 
ме та фо рич ког про ши ре ња зна че ња при де ва ен гле ског је зи ка. Ипак, узев ши 
у об зир све иден ти фи ко ва не па ро ве, за кљу чу је мо да по сто ји ви сок сте пен 
слич но сти из ме ђу ен гле ског и срп ског је зи ка у по гле ду ме та фо рич ких обра-
за ца ак ти ви ра них у се ман тич кој дис пер зи ји ана ли зи ра них при де ва. Го вор-
ни ци ен гле ског и срп ског је зи ка на исти на чин од но сно по ла зе ћи од истог 
де ла ска ле чвр сто ће кон цеп ту а ли зу ју сле де ће ап стракт ни је пој мо ве: фи зич ки 
или мен тал ни на пор, фи зич ку или мен тал ну сна гу и сла бост, без о се ћај ност 
и осе ћај ност, по сто ја ност и не по сто ја ност, ви со ки и ни ски ин тен зи тет. У 
ен гле ском је зи ку је ши ри ди ја па зон пој мо ва ко ји се по и ма ју по ла зе ћи од 
чвр сто ће као из вор ног до ме на, ме ђу ко је спа да ју и пој мо ви фи зич ке или 
мен тал не не при јат но сти и при јат но сти, те од су ства по тре бе за ула га њем 
фи зич ког или мен тал ног на по ра. 

По сма тра ни по је ди нач но, не ки од обра за ца за јед нич ки за ен гле ски и 
срп ски ни су под јед на ко про дук тив ни у овим је зи ци ма. Обра зац ко ји је у из-
ве сној ме ри про дук тив ни ји у ен гле ском је зи ку у од но су на срп ски је ФИЗИч-
КИ/мЕнТАлнонАПоРАнјЕ+чвРсТ. С дру ге стра не, обра сци с из ра же ни јом про-
дук тив но шћу у срп ском је зи ку укљу чу ју сле де ће: ФИЗИчКИ/мЕнТАлноснАжАнјЕ
+чвРсТ, ФИЗИчКИ/мЕнТАлнослАБјЕ-чвРсТ,БЕЗосЕћАјАнјЕ+чвРсТ,ПосТојАнјЕ
+чвРсТ,нЕПосТојАнјЕ-чвРсТ,нИсКоИнТЕнЗИвАнјЕ-чвРсТ. Оста ли за јед нич ки 
обра сци су при бли жно јед на ко про дук тив ни у по сма тра ним је зи ци ма. Сте-
пен про дук тив но сти по је ди нач ног обра сца у да том је зи ку утвр ђен је на осно-
ву бро ја при де ва у чи јој се ман тич кој струк ту ри је ак ти ви ран, али и бро ја 
зна че ња по је ди нач них при де ва из ве де них на осно ву ње га. 

При ме ће ни су и слу ча је ви си не сте зи је у ко ји ма се по јам чвр сто ће из 
до ме на чу ла до ди ра по ве зу је са до ме ном чу ла ви да или слу ха. Та ко се ме ђу 
зна че њи ма при де ва срп ског је зи ка мек и крт из ве де ним на осно ву ме та фо-
рич ког обра сца нИсКоИнТЕнЗИвАнјЕ-чвРсТ ја вља ју и она ко ја су ре зул тат 
по ве зи ва ња до ме на раз ли чи тих чу ла, а исти је слу чај и са зна че њем при де-
ва hard и brit tle из ве де ним на осно ву обра сца ФИЗИчКИ/мЕнТАлнонЕПРИјАТАн
јЕ+чвРсТ, те зна че њем при де ва soft из ве де ним пре ма ме та фо ри ФИЗИчКИ/
мЕнТАлноПРИјАТАнјЕ-чвРсТ. 
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Ана ли за по ка зу је да је по јам чвр сто ће, схва ћен као ка те го ри ја ска лар не 
при ро де, по слу жио као из вор ни до мен при ли ком кон цеп ту а ли за ци је бо га тог 
спек тра са свим раз ли чи тих ап стракт них пој мо ва, и у ен гле ском и у срп ском 
је зи ку. Та ко ви сок по тен ци јал у по гле ду асо ци ја тив ног по ве зи ва ња са ап-
стракт ним до ме ни ма, чвр сто ћа као из вор ни до мен ду гу је сво јој ком плек сно-
сти, бу ду ћи да ово свој ство укљу чу је не ко ли ко ком по нен ти ко је се од но се на 
по сто ја ност об ли ка, про бој ност по вр ши не и сл., од ко јих сва ка мо же би ти 
ис по ље на у раз ли чи том сте пе ну у за ви сно сти од то га о ко јој тач ки на ска ли 
чвр сто ће је реч. По ме ну ти по тен ци јал мо же се про ту ма чи ти као ре зул тат 
укр шта ња ска лар не при ро де да тог свој ства и број но сти ком по нен ти ко је га 
чи не. Пер спек ти ви за ци ја раз ли чи тих ком по нен ти чвр сто ће у раз ли чи тим 
сте пе ни ма њи хо ве ис по ље но сти омо гу ћи ла је по ве зи ва ње чвр сто ће са раз-
ли чи тим ап стракт ним пој мо ви ма. Бо гат ство спек тра пој мов них ме та фо ра 
ко је укљу чу ју чвр сто ћу као из вор ни до мен из не дри ло је и бо гат ство ме та-
фо рич ких зна че ња у се ман тич ким струк ту ра ма при де ва ен гле ског и срп ског 
је зи ка ко ји при мар но озна ча ва ју ово свој ство у од ре ђе ном сте пе ну ње го вог 
при су ства.
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Ana Ha las Po po vić

ME TAP HORS IN THE SE MAN TICS OF ADJEC TI VES  
FROM THE DO MAIN OF HARD NESS IN EN GLISH AND SER BIAN

S u m m a r y

The su bject of the pa per is an analysis of me tap ho ric sen ses of adjec ti ves who se pri mary me a ning 
de no tes the physi cal qu a lity of hard ness in En glish and Ser bian. The aim of the pa per is to re veal con cep-
tual me tap hors that ha ve mo ti va ted the de ri va tion of the afo re men ti o ned sen ses, as well as to de ter mi ne 
the de gree to which the se me tap ho ric pat terns over lap in the two lan gu a ges. Ac tu ally, in sight has been 
ga i ned in to si mi la ri ti es and dif fe ren ces bet we en En glish and Ser bian con cer ning con cep tu a li za tion of 
ab stract no ti ons using the do main of hard ness as the so ur ce do main. It is im por tant to no ti ce that, in this 
pa per, the no tion of hard ness has been vi e wed as a sca lar ca te gory in clu ding de gre es on the sca le ran ging 
bet we en two ex tre mes de no ted by the bi nary op po si tion ±hard. Such a vi ew of the no tion of hard ness 
has ena bled tho ro ugh and ex ha u sti ve in sight in to con cep tu a li za tion of ab stract no ti ons in which this 
physi cal qu a lity has the ro le of the so ur ce do main. 

The re sults of the analysis ha ve shown that the re is a con si de ra ble de gree of si mi la rity bet we en 
En glish and Ser bian re gar ding the gi ven con cep tu a li za tion. Ac tu ally, the re ha ve been esta blis hed 
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six pa irs of me tap ho ric pat terns re pre sen ting con cep tu a li za ti ons of di rectly op po si te ab stract no ti ons 
who se so ur ce do ma ins are the two op po si te ex tre mes on the sca le of hard ness, +hard and -hard. Most 
of the se pa irs are com mon for both lan gu a ges in qu e sti on and they pro ve the con nec tion or mu tual 
de pen dency of con cep tu a li za ti ons of op po si te ab stract no ti ons in the sen se that the con cep tu a li za tion 
of one ab stract no tion ta king one end of the sca le of hard ness as its so ur ce do main has trig ge red the 
con cep tu a li za tion of the op po si te ab stract no tion ta king the ot her end of the gi ven sca le as its so ur ce 
do main. Ho we ver, so me of the pat terns com mon for En glish and Ser bian are not equ ally pro duc ti ve 
in the se two lan gu a ges. 

In this analysis, ca ses of synest he sia we re al so no ti ced in which the no tion of hard ness be lon ging 
to the do main of the sen se of to uch is con nec ted to the no tion from the do main of the sen se of se e ing 
or he a ring. 

Fi nally, it has been con clu ded that the no tion of hard ness has ser ved as a so ur ce do main in 
con cep tu a li zing a va ri ety of ab stract no ti ons in both En glish and Ser bian. This po ten tial re gar ding 
the as so ci a ti ve lin ka ge to ab stract do ma ins is un der stood in this pa per as the re sult of the com ple xity 
of hard ness in clu ding se ve ral com po nents (e.g. the con stancy of the sha pe, the im pe ne tra bi lity of the 
sur fa ce, etc.) all of which can be pre sent or ex po sed to va ri o us de gre es de pen ding on the gi ven po int 
on the sca le of hard ness. 
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Юлия Ша пич

O СКРЫTOM В ГЛУ БИ НЕ: 
ГЛУ БИ НА КАК ЭЛЕ МЕНТ ПОНЯТИЙНОЙ МЕ ТА ФОРЫ 

(РУС СКО-СЕРБ СКАЯ ПА РАЛ ЛЕЛЬ)

Рас сма три ваются се ман ти че ские и функ ци о нальные осо бен но сти лек семы и про-
стран ствен но го фраг мен ти за то ра (ПФ) глубина как ком по нен та понятийных про стран-
ственных ме та фор в рус ском языке в со по ста вле нии с серб ским. Ана ли зи руются суб-
стан тивные сло во со че та ния с ПФ глубина в си ту а ции ло ка ли за ции не про стран ственных 
понятий – эмо ций, мен тальных и пси хи че ских со стояни й и т. п.: глубинаотчаяния,глубина
чувств,вглубинедуши / ду би на оча ја, ду бо ка осе ћа ња, у ду би ни (дну) ду ше. Выявлены 
ас со ци а тивные и кон но та тивные зна че ния ПФ, ак ту а ли зи рующие ся в не про стран ственных 
сфе рах. По ка за но бо гат ство ме та фо ри че ско го по тен ци а ла под си стемы ПФ.

Ключевые сло ва: понятийная ме та фо ра, глу би на, про стран ственный фраг мен ти-
за тор, ло ка ли за ция, ког ни тив ная се ман ти ка.

The ar tic le de als with se man tic and fun cti o nal fe a tu res of a le xe me and a spa tial frag-
men ti zer (SF) глубина ‘spa ce in the depths’ as a com po nent of con cep tual spa tial me tap hors 
in the Rus sian lan gu a ge in com pa ri son with Ser bian. The ar tic le analyzes sub stan ti ve noun 
phra ses with the le xe me глубина in si tu a ti ons of lo ca li za tion of non-spa tial con cepts, such as 
emo ti ons, men tal and psychic sta tes, e.g.: глубинаотчаяния,глубиначувств,вглубинедуши 
/ ду би на оча ја, ду бо ка осе ћа ња, у ду би ни (дну) ду ше etc. The as so ci a ti ve and con no ta ti ve 
me a nings of the le xe mes, which are re a li zed thro ugh the spa tial me tap hors, are de scri bed. 
Тhis de mon stra tes the rich me tap ho ri cal po ten tial of the SF subsystem.

Key words: con cep tual me tap hor, depth, spa tial frag men ti zer, lo ca li za tion, cog ni ti ve 
se man tics.

1. ВВeдение. Лингвистическийинтерескпространственнымметафорам
укреплялсяпоступательносразвитиемлексическойсемантики,психолин
гвистики,лингвокультурологии,наконец,когнитивистики.Исследования
живых,генетических,аособенноконцептуальных(понятийных)метафор
вразныхязыкахвывелиэтоязыковоеявлениенауровеньфеноменасозна
ния,подтверждаяактуальностьданнойтемы(Talmy 1983; СкляреВ Ская 1993; 
апреСян 1993; ла кофф – джон Сон 2004; па ду че Ва 2004; Kli Ko vac 2004; 2018; 
кли ме но Ва 2009; Kövecses 2010; Со Снин 2017; но Виц кая 2019; Бо ге тић 2020 
идругие.Некоторыеученыевыделяютдаженовоенаправлениевлингви
стике–лингвометафорология(краВ цо Ва 2017).

Сдругойстороны,изучениепространственныхметафортесносвязано
сисследованиямиязыковыхсредствобъективациисемантическойкатегории
пространства.Водномизтакихисследований,сопоставившемврусскоми
сербскомязыкахподсистемыпространственныхфрагментизаторов(ПФ)
–именныхсредствкатегориипространствасозначениемнеотъемлемой
частицелого–намибылисистемноописаны,спонятийнотерминологической
опоройналингвистическуюмодельсемантическихлокализацийП.Пипера
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(1988;2005;2001идр.),функцииПФвконкретнопространственнойсфере,
тогдакакнепространственнаяобластьупотребленияПФбылалишьзатронута
(Ша пић2018).Однакоработаскорпусомуказаланавысокуюноминативную
значимостьПФзапределамикатегориипространства–какстроительных
элементовметафорическихконструкций.Настоящаяработаставитзадачей
продемонстрироватьбогатствометафорическогопотенциаланеизучавшихся
ранеевданномсвойствеэлементовподсистемыПФ.

2. пред мет иС Сле до Ва ния.Предметомработыявляютсякомпоненты
понятийныхметафорврусскомязыкевсопоставленииссербским,пред
ставленныелексикосемантическимивариантамилексемы,т.е.единицы
подсистемыПФглубина/серб.дубина,дно,употребляемыеврусскоми
сербскомязыкахдлявыраженияабстрактныхпонятий–психическихсо
стояний,эмоциональныхимыслительныхпроцессовивременны́хотрезков,
втакихконтекстах,как:Встаетизглубиныпамятимоявстреча(М.Цве
таева.Нездешнийвечер)1.ПространственноориентационнаярольПФглу
бинарассматриваетсявсловосочетанияхглубинаанализа,глубинабытия,
веков,веры,восприятия,глубинаглубин,знаний,личности,памяти,тьмы,
отношений,отчаяния,падения,поражения,ума,чувств;мрачная,неизме
римая,полная,философская,эмоциональнаяглубина;вглубинедуши,изглубины
души,доглубиныдуши;чувствоглубины,спретензиейнаглубинуидр./дубoка 
ана ли за, ду би на по сто ја ња, ве ко ва, ве ре, пер цеп ци је, ду бо ка зна ња, лич но сти, 
се ћа ња, та ме, од но са, оча ја, ни ско па сти, ду би на по ра за, ду бок ум (в отли-
чие от *ду бо ка па мет), ду бо ка осе ћа ња; мрач на, не из мер на, крај ња ду би на 
(дно; дно дна), фи ло зоф ска, емо тив на ду би на; у ду би ни ду ше (ду бо ко у ду ши); 
из дна ду ше, до дна ду ше; осе ћај ду би не, са пре тен зи јом на ис црп ност и др.

3. KoрпуС и те о ре ти че Ские рам ки. Релевантныеименныеконструкции
скомпонентомглубинавыделеныизязыковыхкорпусов(см.Источники);
кроме26перечисленныхвышерусскоязычныхсловосочетаний,восновном
субстантивныхгенитивных(глубинаума)иатрибутивных(философская
глубина),ккоторымдаютсясербскиеэквиваленты,рассматриваютсятакже
местоименныесинтагмы(такая/егоглубина);примерырассматриваютсяна
фонесемантическийвариативности(глубокий,вглубь).Имеяввидунеисчи
сляемостьметафориискусственностьчеткихразделениймеждуязыковыми
категориями,особеннонауровнесемантики,выборкаисходитизпринципа
наглядностиреализацииметафорического(производного,вотличиеотпро
изводящего)значения,т.е.двуплановости,отклонениялексемыотденота
тивногозначения(егоудвоения);онатакжеподчиняетсяобъемуданной
работы.Учитываяструктуруматериала,всопоставительномописанииис
пользуетсяинтегративныйподход,включающийтрадиционныетерминыи
понятиялексическойсемантикисэлементамикогнитивносемантического
илингвокультурологическогоанализаикомплементарныйпонятийнотер

1 Здесь и да лее ссылки на при меры из элек трон но го кор пу са для ком пакт но сти тек ста 
огра ни чены име нем ав то ра и на и ме но ва ни ем про из ве де ния. Элек тронные адре са кор пу сов 
даны в раз де ле Ис точ ни ки.
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минологическийаппараттеориисемантическихлокализаций(Pi Per2001),
положеннойвосновувыделенияПФкакориентиров(Ша пић2018).

4. от про Стран СтВен ной ло ка ли за ции к ме то ни мии и ме та фо ре. Какиз
вестно,восновеметафорылежит«наивная»картинамира(т.е.простран
ства)исемантикалексическихединицисинтаксическихконструкций(апре-
Сян1995:56–57;1997),иименноонинаходятсявфокусенашеговнимания,
включаяконнотативныеиассоциативныезначения,которыеиграютважную
рольвформированииметафорическогообраза(Шме леВ 1977: 83; апреСян 
1995:8;па ду че Ва2004:192).

ПФглубинаидубинарассматривалисьнамикакориентирывситуации
пространственнойлокализациивсистемесПФверх,низ,сторона,внутрен
ность,поверхность,середина,крайит.п.(Ша пић2018),внеградуальном
подзначении‘пространствовглубине’,котороевБАСсоседствуетспара
метрическим‘протяженностьповертикалисверхувниз’.Согласноориен
тационномукритериюиучитываявыявленныепарадигматическиеотно
шения(квази)синонимиислексемойнизи(квази)антонимиисединицами
высотаивышина(‘протяженностьснизувверх’),ПФглубинаотнесенк
семантическойоппозиции‘верх’–‘низ’.Установлено,чтовсербскомязыке
диапазонуупотребленияПФглубинасозначением‘низ’соответствуютв
основномдубинаидно,аврядеслучаев–предложные,адъективные,адвер
биальныесредстваизофункциональныхпространственныхподсистемкак
единственновозможныйилипредпочтительныйвданномязыкеиконтексте
вариант–изглубиныдуши/изднадуше,дубокоудуши; глубинападения/ 
ду би на па да, ни ско па сти; в глубину но чи / ду бо ко у ноћит.д.Диффузность
параметрическихинепараметрическихпризнаковединицглубинаиду би на, 
смешениепараметровлокализованностиобъекта‘внизу’,‘сзади’,‘наудален
ности’,‘внутри’,предрасположенностькметонимическимсдвигамимета
форическимпереносамвынужденнорастягивалирамкизаданногоориен
тационногокритерия,требуяпостоянныхоговорок.

Предрасположенностьксмещениюзначенийдиктуетнеобходимость
обратитьсяпреждевсегокметонимии.Родственныеметафореметоними
ческиесдвиги,подкоторымитрадиционноподразумеваютсяпереносыпо
смежностиикоторыеЕ.В.Падучевавсветекогнитивистикиформулирует
как«сдвигифокусавниманияприконцептуализацииреальнойситуации»
(2004:190),наблюдаютсяукомпонентаглубинаещеврамкахпредметного
пространства:наглубинеморя3м–вморскихглубинах/на ду би ни мо ра од 
3 м – у мор ским ду би на ма.Метонимиясопровождаетсяизменениемпорядка
следованиясинтаксическихаргументов,обуславливающихихрокировку,
редукцию,смещениесферыдействияпредиката;еехарактеризуетусечен
ность(ра хи ли на 2008: 142; Со ло ди ло Ва2017:55).Внашемслучаетакже
происходятсдвигиспараметранапространство–рыбывглубине/ри бе у 
ду би на маиспараметранаегокрайнююточку–обломкисуднанаглубине
/кр хо ти не бро да на дну,которыеприэтомчастосопровождаютсяменойори
ентационногокритерия,т.е.утратойпризнакавертикальности2 – вглубине

2 Роль наблюда теля иллюстри ру ет при мер ка навы – oна име ет высоту, если ну жно из 
нее выбраться, и глубину, если смо треть свер ху (по дроб нее об этом в АПРЕсян 1995: 59). Так же, 
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зала/у дну са ле.Крометого,метонимия,какподмечаетК.Расулич,создает
ситуативнуюобусловленностьзначения,навязываятуроль,покоторойдалее
трактуетсявсеявление(ra su lić2010:65–67).

Всвоюочередь,метафора,направленнаянапоисканалогии,подчиняется
не«логикездравогосмысла»,а«логикевоображения»(СкляреВ Ская1993:26).
Механизмметафорызаключаетсявизменениитаксономическогокласса
наименования,основанномнаустранениирядасем,категориальномсдвиге
какнарушениикатегориальныхограниченийсинтаксическихаргументов
предиката(па ду че Ва 2004: 190–191; ра хи ли на2008:144).Синтаксическая
структураметафорвосновномсоответствуетисходнойиможет,подобно
первой,осложнятьсяметонимией–внашемслучае,оценитьглубинумо
ральногопадения(‘места/крайнейточкишкалыглубины’,непадениякак
процесса)/уви де ти ко ли ко је не ко ни ско пао.КакотмечаетЕ.В.Падучева,
всовременныхработахметафоравыступаетвдвухосновныхвидах(2004:
201):вопервых,этометафорическиевыражения,основанныенакатегори
альномдиссонансекомпонентов–небо= бездна/не бо = без дан,авовторых,
этоконцептуальныеметафоры,выражающиесемантическиекатегории,не
имеющиеиногоспособаобъективации,кромеязыкапространства,такие,
каквремя–изглубинывеков/из ду би не ве ко ва.Внашейработерассматри
ваютсяметафорыконцептуальные,хотярелевантнымдлясопоставления
являетсяобщийкритерийналичияуметафорысемантическойдвуплановости,
т.е.вторичнойноминации.

5. Се ман ти че Ская Со че та е моСть и Ва ри а тиВ ноСть.Структураконструк
цииставитвопрососемантическойсочетаемостикомпонентов.Описывая
сочетаемостьприлагательногоглубокийспредметнойлексикой,Е.В.Рахи
линавыделяетклассыденотатовнаименованийпредметов:емкости(вме
стилища)ивеществаслои(2008:124).Наименованияэмоций,состояний,
познавательнойдеятельности,поеесловам,обладаютвалентностью«содер
жимого»(ра хи ли на2008:147–152).Ихотясуществительныекатегориально
отличаютсяотприлагательных(оразличияхуровнякатегорииВе жБиц кая 
1999),глубина/дубинарассматриваютсянамикакфункциональносеман
тическиевариантыадъективнойпространственнойподсистемы,т.к.они
проявляютсхожиесочетаемостныехарактеристики.Вариативностьотра
жаетсявтранспозитивности,хотяиущербной:глубокойночью(вглубоких
мыслях),глубинаночи(мыслей),ночнаяглубина(нетипично*мысленная
глубина),шагнутьвглубьночи(нетипично*вглубьмыслей),глубоковночи
(мыслях),углубитьсявмысли (нетипично*углубитьсявночь), глубо
комысленный(нетипичносращениесночь)/ дуб окo у но ћи (у ду бо ким ми
сли ма), ?ду би на но ћи (ду би на ми сли), ми са о на ду би на(нетипичноноћ на ду
би на), ду бо ко у ноћ (у ми сли ма;всербскомотсутствуетпрямойэквивалент

мыслен но «по вер нув» про стран ство, наблюда тель на деляет  глубиной сце ну, зал и т. п. Ва жнее 
кри те рия вер ти кально сти ка жется при на дле жность де но та та к то по ло ги че ско му ти пу (talmy 
1983; ляшЕвсКАяИРАхИлИнА 2007; РАхИлИнА 2008): так, глубина ямы под ра зу ме ва ет про стран-
ство, ло ка ли зо ван ное по вер ти ка ли, глубина сцены – ло ка ли за цию по го ри зон та ли, а глубина 
щели мо жет указывать на ло ка ли за цию вни зу, сбо ку и да же на вер ху. 
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директивногонаречия/предлогавглубь),ду бо ко у но ћи (у ми сли ма), уду би ти 
се у ми сли (ду бо ко се за ми сли ти;невозможно*уду би ти се у ноћ).Просле
живаетсяизависимостьотразмера:именамсденотатамисравнительно
небольшогоразмеранесвойственнасочетаемостьсединицамиглубина/
дубина:глубокийстакан(тарелка,кастрюля,сапог)–*глубинастакана
(тарелки,кастрюли,сапога)/ду бо ка ча ша (та њир, шер па, чи зма) – *ду би на 
ча ше (та њи ра, шер пе, чи зме).

6. ре ле Вантные под зна че ния ком по нен та глубина и труд но Сти раз гра ни
че ния. Впространственныхметафорахкомпонентглубинафигурируеткак
‘протяженностьвглубину’и‘пространствовглубине’(вфункцииПФ).Эти
созначениясинкретичны;зыбкаяграницамеждунимисводитсяктому,что
припервомтипезначенияреализуетсясемапредельнойстепенипараметра
помодели‘параметр’–‘высокаястепеньсвойствапоэтомупараметру’
(апреСян1995:203),т.е.объектлокализуетсянамаксимальномрасстоянии
отнаблюдателявнутрилокализатора–досамойглубиныподсознания,а
второйограничиваетсяобщимуказаниемнаудаленнуювнутреннююлока
лизованностьобъекта–(гдето)втемныхглубинахпсихики.Приэтомчасто
сообщается,чторазмерлокализатора«большенормы»(необычайная,огром
ная,приличнаяглубина,авсербскоммак си мал на, крај ња).Всербскомэти
двазначения,говоряусловно,дифференцированыболеечетко,употребле
ниемПФдноприуказаниинапредельнуюудаленностьобъекта–у дну 
ви ди ка‘вглубинегоризонта’.Вотличиеотрусскогоязыка,гдедноотносится
ктопологическомутипуповерхности,всербскомПФдноможетуподобляться
вместилищу:До ле, у нео д ре ђе ној ду би ни дна, на зи ре се сен ка брод ске шкољ
ке…‘внеопределеннойглубинедна…’(Д.Киш.Пешчаник).Насвойство
вместилищауказываетипредлог‘в’:Ми лош осе ти у дну ср ца да се ре ше ње 
за го нет ке на ла зи у то не ко ли ко ре до ва‘почувствовалвглубинесердца…’
(М.Ускоковић.Дошљаци).

6.1.‘протяжен ноСть В глу Би ну’. Назначениепредельностиуказывают
определениянаибольшая,полная,предельнаяглубина,вовсюглубину/нај
ве ћа, мак си мал на, крај ња, це лом ду би номили,парадоксально,акценти
рующиебезрезультатностьпоискаднаэпитетыбезграничная,неизмеримая,
неизмерная,недосягаемая, глубинабездны/без гра нич на, не из мер на, не до
сти жна, ду бок без дан,дейктикитакая/она кваит.п.:МилийАлексеевич,
сознаваявсюглубинусвоегодурацкогоположения,улыбалсясоответственно 
(Ю.Давыдов.Синиетюльпаны).

Сполисемией,типичнойдляпараметрическойкатегории(гор танпремк 
1997:106;Се ме но Ва2000:120),внашемслучае,одновременнымобозначе
ниемипараметра,иегобóльшегополюса,связаныособенностиприуказании
меньшего,оформляющиесякакотрицаниеилиредукциястепени–неглу
бокий.Так,иврусском,ивсербском*мелкаяглубина/*плит ка ду би на – 
оксюморон.Ноесливрусскомданныйзапретсохраняетсяивметафоре–идеи
небольшойглубины–неглубокиеидеи(невозможно*мелкиеидеи),товсерб
скомонпропадает,непрепятствуясочетаемостис‘мелкий’:плит ке иде је, 
пли так ум (па мет), плит ка зна ња, пли так чо век(ср.недопустимыеврусском 
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*мелкийум,*мелкиезнания,*мелкийчеловек‘неглубокогоума’).Стяжения
онотличаетсяглубиной,онглубокийчеловек/ду бо ко у ман чо век, ду бо ког 
ума(всербскомнетипичныпримеры*од ли ку је га ду би на, ?ду бок чо век,хотя
возможендубокпознавалац)демонстрируютосложнениеметонимиейсре
дукциейкомпонентов‘человек,знающийбольшенормы’,ноотнюдьне
*‘человекбольшенормы’поразмерам.Фактметонимии,гдечастьуправляет
целым(глубина эмоций)илицелоевыраженоадъективно(эмоциональная
глубина),дополнительноакцентируетипрофилируетчасть(ср.глубокие
эмоции).Следуетдобавить,чтоиобратныйвариант,сподразумевающейся
частью–егознанияпоражают‘глубинаегознаний’–«тенью»сопрово
ждаетабстрактныепонятияум,память,знанияидр.,учитывая,чтоцелое
являетсясовокупностьючастей,выдвигаемыхнапереднийпланговорящим
померепрагматическойнадобности.

6.2.‘про Стран СтВо В глу Би не’. Врамкахнеградуированногоподзначения
‘пространствовглубине’рассматриваемметафоры:изночныхглубин,вглу
бинетьмы,глубинаглубин,тишины,мрака;ощущениеглубины,спретен
зиейнаглубину/из ду би не но ћи, у ду бо кој та ми(мраквсербскомобычно
‘густой’),ду бо ка ти ши на, осе ћај да је не што ду бо ко, пре тен ци о зно (са пре
тен зи јом на ис црп ност).Здесьглубинаидноневсегдасинонимы:Вчералег
–итотчасжеканулнасонноедно…Ивотмедленновсплываюсоднавверхи
гдетонасрединеглубиныоткрываюглаза:моякомната…(Е.Замятин.Мы). 
Значенияреализуютсязасчетлексикосемантическойвариативностивнутри
предложнопадежныхконструкций–так,фразеологизмвглубинедуши 
предполагаетболееобщуюлокализацию,чемдоглубиныдуши,гдесинтак
тикойакцентируетсяпредельнаястепеньудаленности,чтоподтверждается
различнойпереводнойэквивалентностьювсербском:у ду би ни ду шеидо (из) 
дна ду ше(о«геометрии»русскойдушисм.такжеер ма ко Ва2000:295–296;
арутюно Ва 2000; Шме леВ2000).Значениеметафорыближедифференци
руютсясуммойслагаемых,вчастности,ночь,тишина,мрак,сонидругие
«глубиносодержащие»сущностиконцептуализируютсякакнепредельные,
чтоподтверждаетсянетипичностьюсочетаний*у дну но ћи, *на дну ти ши не
всербскомязыке.

7. Струк ту ра Се ман ти че Ских оп по зи ций.Вструктурнойорганизации
системыПФввидеэквиполентныхипривативныхсемантическихоппози
цийПФглубинавпредметнопространственнойсферерассматривалсяв
рамкахоппозиции‘верх’–‘низ’.

7.1.‘Верх’ – ‘низ’.Критерийвертикальностипрослеживаетсяивмета
форахэмоцийисостояний,гделокализованность‘внизу’соответствует
негативнойконнотации(ла кофф – джон Сон2004:35–45):глубинаотчаяния,
быть повергнут в глубокое отчаяние, глубокоотчаяться/ду би на оча ја ња, 
па сти у ду бо ко оча ја ње, оча ја ва ти(всербскомнехарактерносду бо ко);ср.
такжеглубинапоражения,разочарования, переживаний,трагедииидр.
(Квази)антонимомомглубинавданномслучаевыступаетнеповерхность, 
неблизостьинецентр,авысота: Философ…утверждал,чтоценностьче
ловеческойдушиможнопознаватьпоглубинееепаденияиповысотевзлетов 
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(А.Куприн.Яма).‘Внизу’локализуютсяденотатылексическихединицад,
преисподняя,бездна,подземелье,пропастьсвалентностьюглубины,которая
всербскомчастоотождествляетсясдном: …Cлаба пла та, чи ји је по при  ли чан 
део тро шио на ал ко хол, ву кла га је на про тив дну‘беднаязарплата…тянула
егокодну’(A.Тишма.Употребачовека);см.такжепримерД.ГортанПремк
људисдна(1997:107).Вертикальсоставляетструктурурелигиозныхпред
ставлений(ер ма ко Ва2000:294)исоциальнойорганизацииобщества:Дви
жениепошло,неостанавливаясь,вглубьидошлодосамыхглубиннарода
(С.Веселовский.Дневник).Ослаблениезначения‘наверху’засчетусиления
значений‘внутри’и‘далеко’приводитктому,чтоглубинойвпредставлении
носителейобоихязыковнаделяютсяденотатыперевернутыхемкостейнебо,
небосвод,вселенная,космосисербскиеэквиваленты:До ђи из ду би не не бе са, 
моћ на пти цо…‘придиизглубинынебес’(Ф.Давид.Ходочасницинебаиземље).

Критерийвертикальностистановитсянерелевантнымвметафорахвре
менисегоконцептуализациейкакгоризонтальноголинейногопространства,
которыеДж.Лакофназывает«метафорическимсценарием»(наматериале
сербскогоязыкасм.Kli Ko vac2004:115–123).СпомощьюПФглубинадавнее
прошлоелокализуетсякакместонабольшойудаленностиотцентра/
наблюдателя:Следыпервогочеловека,высеченногорозгами,теряютсяв
глубинеистории(В.Быков,О.Деркач.Книгавека);Не ћу ула зи ти у ду би не 
ве ко ва‘неуходявглубинувеков’(Д.Киш,Homopoeticus).

7.2.‘Бли зоСть’ – ‘уда лен ноСть’, ‘Вну трен ноСть’ – ‘по Верх ноСть’, ‘цен тр’ 
– ‘пе ри фе рия’.Врассматриваемыхметафорахпрослеживаютсяпокрайней
мереещетрисемантическиеоппозиции.Этопреждевсего‘близость’–‘уда
ленность’:глубинабездонная,бесконечная,далекая/бес крај на, бес ко нач на, 
?да ле ка.Всербскомязыке,какотмечалосьвыше,дномможетбытьориен
тировангоризонт: Ис под лу ка се ви де ло, у дну ви ди ка, пар че мо дре Дри не…
(И.Андрић.МостзаЖепи),втовремякакврусскомсгоризонтом,когдаон
неконцептуализируетсякаклиния(нагоризонте),сочетаетсяглубина–в
глубинегоризонта.Реализуетсятакжеоппозиция‘внутренность’–‘поверх
ность’(внутренняяглубина/уну тра шња ду би на):Злоестьзнактого,что
естьвнутренняяглубинавчеловеке(Н.Бердяев.МиросозерцаниеДостоев
ского).Даннаяоппозицияпроявляетсяивтом,чтолексикализованнаяформа
глубинка‘провинция’всербскомязыкепредставленаэквивалентомуну тра
шњост,букв.‘внутренность’.Удаленностьотнаблюдателявниз,вдаль,
ввысьактуализируетещеодну,антропоцентричнуюоппозицию‘центр’–
‘периферия’,гдецентромявляетсясамнаблюдательилиегоальтерэго:Мо жда 
су ду би не ва си о не и ду би не на ше ду ше са мо две стра не јед не исте ре ал но сти
‘глубинавселеннойиглубинанашейдуши’(В.Јеротић.Човекињеговиден
титет).Учитываятопологиюифункциональныесвойстваемкостей,синте
зируетсяспецифическаяоппозиция‘вглубинеудна/надне’–‘у/под/напо
верхности’.Так,глубокомууму,анализу,чувствамит.д.противопоставлены
поверхностныйум,анализ,чувства.ВрусскомязыкеПФповерхностьв
адъективномфункциональносемантическомвариантеучаствуетивпред
метнопространственной,ивнепространственнойлокализации:поверхност
ноетечениеиповерхностноечувство.Вотличиеотрусского,всербском
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дериватыпо вр ши на(по вр шин ски слој, чи сти ти по вр шин ски)соотносятся
паронимическисименамипсихическиххарактеристик:по вр шан ум,по вр
шност зна ња.

8. аС Со ци а тиВные и кон но та тиВные зна че ния.Опущениелокализатора
и«высвечивание»ПФпроисходитнетолькопопричинеясностипервогоиз
контекста.Явление,окоторомсообщаетговорящий,можетбытьещене
классифицированоимсамим,представляясобойпучокнеясныхсвязейи
ассоциаций(глубинаглубин);влучшемслучаеустанавливаютсялишьвнешние
рамкифеномена:глубиначеловека(характера?ума?души?сознания?):Это
небылстрах,этобылочтотодругое,–тёмноеистрашное,вырвавшееся
изневедомыхглубин(В.Гладкий.Ниндзявтеникреста);Смутные,мало
понятныепокаобразывырвалисьизглубинпамятиосколочнымифрагмен
тами–ещёневоспоминанияопрошлом,нонечтоблизкоекним,проходящее
науровнеподсознания(А.Ливадный,Дождь).Подобнотомукаквнутренность 
имеетграмматическуюкатегориюмножественности(ср.внутренности 
‘внутренниеорганы’),глубинапринимаетформуглубúны–возможно,по
аналогиисназванием«органов»восприятияабстрактныхсущностей,вкоторых
происходитупорядочиваниехаотичныхпроцессов.Отсюдастилистическое
разграничениевнутренностьиглубинаврусскомязыке–перваясвойственна
физиологическому,последняя–возвышенному.

«Склон ность» к об слу жи ва нию аб страктных имен связа на с ас со ци а-
тивными  и кон но та тивными зна че ниями лек сем глубина / ду би на. В чи сле 
по тен ци альных сем выделяются ‘не ви ди мость’ и ‘сло жность’. При ла га-
тельное  глубокий так же уча ству ет в ме та фо рах препятствия и дис тант но го 
рас по ло же ния (РАхИлИнА 2008: 149–152). В серб ском языке Д. Кли ко вац в 
кон тек сте упо тре бле ния ду бок, ду би на выделяет ме та фо ру ПО НИ МАТЬ 
ЗНА ЧИТ ВИ ДЕТЬ (klikoVaC 2004: 141–142). Во да в ми фо ло гии вос при ни-
ма ется как вход в опасный по ту сто рон ний мир (РАдЕнКовИч 2011). Ас со ци-
а ции с во дой в ком би на ции дру гих при зна ков по ро ждают от тен ки неясно сти, 
не про зрач но сти толщи, за труд нен ной ви ди мо сти да ле ко го со дер жи мо го, о 
ко то ром мо жно лишь до гадыва ться, гу стоты, пре грады; за пу тан но сти, не-
у ве рен но сти, не на де жно сти, не во змо жно сти, труд но сти, за гад ки, опа сно сти 
(о связи раз ме ра и опа сно сти РяБцЕвА 2000: 111). Стра те гия рас крытия су ти 
явле ния со сто ит в погружении (klikoVaC 2004: 39). Та кое со стояни е, не-
привычное для че ло ве ка, так же со пряже но с за труд не ни ем ви ди мо сти, так 
что суть явле ния, т. е. его на пол не ние (=глубина) окра ши ва ется эпи те та ми 
не ве до мая, не из ве дан ная, не досягаемая, не из ме ри мая, немысли мая, непости
жимая, мрач ная, потаенная, темная, со кро вен ная, су мрач ная, туманная / 
не по зна та, не ис тра же на, не до сти жна, не из мер на, не за ми сљи ва, не појмљи ва, 
мрач на, та јан стве на, там на, скри ве на. Цен ность со дер жи мо го во зра ста ет 
за счет на ли чия пре грады (Ро зи на 2000: 67): Траги че ская и возвышенная, она 
за во ра жи ва ла без дон ной глубиной и печалью (М. За лес ская. Пред ска зан ная 
любовь). «При вле ка тельно сти» глу бины со звучны и ас со ци а ции вле че ния/
зат яги ва ния в омут, осо бен но в серб ском языке: Али тај глас га је при вла чио 
као ду би на ‘этот го лос при вле кал/тянул его, как глу би на’ (И. Ан дрић. Трав-
нич ка хро ни ка); Ву че те ду би на не по зна тог ‘вле чет/притяги ва ет глу би на 
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не из вест но го’ (Д. Ве ли кић. Ру ски про зор). На дан ном уров не про сле жи ва ется 
связь ме жду про стран ствен ной ме та фо рой и ми фо ло ги че ской кар ти ной ми ра 
с ее би нарными  оп по зи циями  ви ди мое / не ви ди мое, внешнее / внутреннее, 
близ кое / да ле кое, из ме ри мое / не из ме ри мое (ИвАнов – ТоПоРов 1980: 451; 
ТолсТој 1995: 101–119; РАдЕнКовИч 2011).

Аксиологическаяоценкалексемыглубинавметафорахнеоднозначна.
Ивновьобратимсякпараметрическимприлагательным–Ю.Д.Апресян
указываетнаразвитиеунихоценочностипотипуполисемии‘больше<мень
ше>нормыХа’–‘положительная<отрицательная>оценка’,гдесоотноше
ниеможетбытьиобратным(1995:213).Обальтернативностиквантификации
‘ниже’/‘выше’–‘больше’упоминаетиЕ.В.Рахилина(2008:150),рассматри
ваямодельЛакоффаиДжонсона‘выше’– ‘больше’.Применительнок
существительнымкэтойцепиможнодобавить‘ниже’/‘больше’–‘хуже’,
имеяввидуглубинупреисподней.Оценочностьскладываетсяизсуммызна
чений:так,конструкцияспретензиейнаглубинуподразумеваетумышлен
ноепреувеличениевыдаваемогозадействительное,маркированноенега
тивно.Позитивномаркированыглубинахарактера,души,ума,суждений, 
негативно–глубина разочарования,ненавистиисхожихчувствисостояний.
Нопоследниенемогутбытьмелкимиилимелочными,ср.*глубинажадно
сти(трусостиит.п.)/*дубинаалавости(кукавичлука).

9. заключе ние.Итак,ПФглубина/дубина(дно)являютсячастотным
строевымэлементомпространственныхметафориучаствуютвобъектива
цииабстрактныхявленийисостояний,концептуализирующихсякаквме
стилища.Вименнойконструкциисохраняетсясхемапространственной
локализации,вкоторойПФглубинаявляетсяориентиром,однакоего«слу
жебность»и«неопредмеченность»могутвразнойстепениослабеватьзасчет
развитияулексемысемантическойдвуплановости,особеннозасчетпроявле
нияконнотативныхиассоциативныхзначенийневидимости,сложности,
опасностиидр.Преобладающимизначениямиданногокомпонентавпро
странственныхметафорахявляютсяпространственные‘протяженностьв
глубину’и‘пространствовглубине’,зачастуювсинкретизме,чтокосвенно
указываетнаразмерабстрактныхсущностей«большенормы»иихемкостную
концептуализацию.Вструктуресемантическихоппозиций,кромеосновопо
лагающейоппозиции‘верх’–‘низ’,являютсятакже‘близость’–‘удаленность’,
‘внутренность’–‘поверхность’,‘центр’–‘периферия’,очемсвидетельствует
квазисинонимияглубинасединицаминиз(дно),удаленность,внутренность,
периферия,иквазиантонимиясединицамивысота,близость,центр,нару
жность.Сопоставлениессербскимязыкомпомогаетразграничитьподзна
ченияглубинаблагодарясемантическимвариантамдубинаидно,указывает
начастотностьсубстантивныхПФврусскомязыкеинаприсущуюобоим
языкамтранспозитивность,высвечиваяряднесоответствийнауровнесеман
тическойсочетаемости:вглубинегоризонта / у дну ви ди ка,неглубокийум/
пли так ум, поверхностный/по вр шин скиипо вр шни;глубокийчеловек/ду бо
ко у манидр.Являясьтолькооднимизэлементовподсистемыпространственных
фрагментизаторов,ПФглубинадаетлишьчастичноепредставлениеофункции
подсистемывпространственныхметафорахвцелом.Описаниеязыкового
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поведенияостальныхПФ(сторона,конец,серединаидр.)вметафорическом
пространствепозволитукрепитьидополнитьвыводынакачественноином,
системномуровне,чтоиявляетсяперспективойдальнейшейработы.

ИС ТОЧ НИ КИ 

Кор пус са вре ме ног срп ског је зи ка (Srp Kor2013): http://www.kor pus.matf.bg.ac.rs/kor pus/ma in me nu.
ph p

На ци о нальный кор пус рус ско го языка (НКРЯ): <https://ru scor po ra.ru /ne w/in dex.html>
Он лайн-те за у рус Кар та слов и выра же ний рус ско го языка: <https://kar ta slov.ru/>

ЦИ ТИ РО ВАН НАЯ ЛИ ТЕ РА ТУ РА

АПРЕсян, В. Ю. Ме та фо ра в се ман ти че ском пред ста вле нии эмо ций. Вопросы языко зна ния 3 
(1993): 27–36. <http://vja.ru slang.ru /ru /ar chi ve/1993-3> 01.04.2021.

АПРЕсян,Ю. Д. Дейксис в лек си ке и грам ма ти ке и на ив ная мо дель ми ра. Семиотикаиинфор
матика, Ope ra se lec ta, сбор ник на уч них статей 35 (1997): 272–298.

АПРЕсян,Ю. Д. Избранныетруды.Лексическаясемантика(синонимическиесредстваязыка). 
2-е изд., ис пр. и доп. Т. I. Мо сква: Шко ла «Языки рус ской культуры»; Из да тельск ая 
фир ма «Во сточ ная ли те ра ту ра» РАН, 1995.

АРУТюновА,Н. Д. Два экси за к «ге о ме трии» До сто ев ско го. Н. Д. Арутюно ва, И. Б. Ле вон ти на (ред.). 
Логическийанализязыка.Языкапространств. Мо сква: Языки рус ской культуры, 2000: 
368–384.

БАС: Большой ака де ми че ский сло варь рус ско го языка: в 30 т. Т. 4. Санкт-Пе тер бург: На у ка, 
2004–2017.

БоГЕТИћ, Ксе ни ја Д. Вред но сна ди мен зи ја ме та фо ра у дис кур су: о мо гућ но сти ма спо ја те о ри-
је пој мов них ме та фо ра и те о ри је вред но ва ња. Ју жно сло вен ски фи ло лог LXXVI/ 1 (2020): 
123–142.

вЕжБИцКАя, Ан на. Что зна чит имя существи тельное? (или: Чем существи тельные отли чаются 
по зна че нию от при ла га тельных?). А. Ве жбиц кая. Семантическиеуниверсалиииопи
саниеязыков. Т. В. Булыги на (ред.). Пе рев. И. Д. Шме лев. Мо сква: Языки рус ской куль-
туры, 1999: 91–133.

ГжЕГоРчИКовА,Ре на та. Понятийная опо зи ция верх –низ (пол. ‘wi erzch’ – ‘spyd’) и языко вая 
мо дель про стран ства. Н. Д. Арутюно ва, И. Б. Ле вон ти на (ред.). Логическийанализязы
ка.Языкипространств. Мо сква: Языки рус ской культуры, 2000: 78–83. 

ГоРТАн-ПРЕмК, Да рин ка. По ли се ми ја и ор га ни за ци ја лек сич ког си сте ма у срп ском је зи ку. Бе о-
град: Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, 1997.

ЕРмАКовА, О. П. Про стран ственные ме та форы в рус ском языке. Н. Д. Арутюно ва, И. Б. Ле вон-
ти на (ред.). Логическийанализязыка.Языкипространств. Мо сква: Языки рус ской 
культуры, 2000: 289–298.

ИвАнов, В. В., В. Н. ТоПоРов. Мифынародовмира:Энциклопедия. Т. 2. Мо сква, 1980: 450–456.
КлИКовАц, Ду шка. Пој мов не ме та фо ре и се ман ти ка пред ло га: о јед ном ап стракт ном зна че њу 

пред ло га у са ло ка ти вом. Ју жно сло вен ски фи ло лог LVI/1–2 (2000): 521–528.
КлИмЕновА, Ю. И. Ин те гри ро ванный под ход к ис сле до ва нию ме та форы. ИзвестияРоссийско

гогосударственногопедагогическогоуниверситетаим. А. И. Гер це на 96 (2009): 201–205.
КРАвцовА, Ю. В. Лин гво ме та фо ро ло гия как но вое ин те гра тив ное на пра вле нии в лин гви сти ке. 

Системаіструктурасхіднослов’янськихмов 12 (2017): 18–28. 
лАКоФФ, Джoрдж, Маркджонсон. Метафоры,которымимыживем. Пе рев. А. Н., Мо ро зо ва, 

А. В. Ба ра нов. Мо сква: Еди то ри ал УРСС, 2004.
ляшЕвсКАя, О. Н., Е. В. РАхИлИнА То по ло гия в клас си фи ка ции рус ских пред метных имен. 

ТрудыIIIМеждународногоконгрессаисследователейрусскогоязыка«Русскийязык:исто

ЮЛИЯ ША ПИЧ



рическиесудьбыисовременность» (2007): 469–470. <http://www.phi lol.msu .ru/~rlc2007/
pdf/15.pdf>.

новИцКАя, И. В. Те о рия кон цеп ту альной ме та форы и раз ви тие альтер на тивных кон цеп ций в 
рам ках ког ни тив но го на пра вле ния ме та фо ро ло гии (по ма те ри а лам со вре мен ной ан гли-
сти ки). Языкикультура 46 (2019): 76‒101.

ПАдУчЕвА, Е. В. Высказываниеиеесоотнесенностьсдействительностью. Изд. 6-е, ис пр. 
Мо сква: Из да тельство ЛКИ, 2010.

ПАдУчЕвА, Е. В.«Ме та фо ра и ее род ствен ни ки. Ю. Д. Апресян (ред.). Сокровенныесмыслы:
Слово.Текст.Культура. Мо сква: Языки славянской культуры, 2004: 187–203.

ПИПЕР, Пре драг. За ме нич ки при ло зи у срп ско хр ват ском, ру ском и пољ ском је зи ку (се ман тич
ка сту ди ја). Бе о град: Ин сти тут за срп ско хр ват ски је зик; Би бли о те ка Ју жно сло вен ског 
фи ло ло га, 1988.

ПИПЕР, Пре драг. Ка те го ри јал ни ком плекс ло ка ли за ци је – спа ци јал ност. Пре драг Пи пер, Вла-
ди сла ва Ру жић, Сре то Та на сић, Људ ми ла По по вић, Бран ко То шо вић, Ива на Ан то нић. 
Син так са са вре ме ног срп ског је зи ка: про ста ре че ни ца. Бе о град Но ви Сад: Ин сти тут за 
срп ски је зик СА НУ ‒ Бе о град ска књи га ‒ Ма ти ца срп ска, 2005, 771–830.

РАдЕнКовИч, Л. Опасные ме ста в славянской на род ной де мо но ло гии. Славянскийибалканский
фольклор.Виноградье.КюбилеюЛюдмилыНиколаевныВиноградовой. Мо сква: Ин дрик, 
2011: 73–88 .

РАхИлИнА, Е. В. Когнитивныйанализпредментыхимен:Семантикаисочетаемость. Мо сква: 
Рус ские сло ва ри, 2008.

РоЗИнА, Р. И. Ус тра не ние пре грады (се ман ти ка и аспек ту альное по ве де ние группы рус ских 
гла го лов). Н. Д. Арутюно ва, И. Б. Ле вон ти на (ред.). Логическийанализязыка.Языки
пространств. Мо сква: Языки рус ской культуры, 2000: 67–77. 

РСР: Бо го љуб Стан ко вић (ур.). Ру скосрп ски реч ник. Но ви Сад – Мо сква: Бу дућ ност – Ма ти ца 
Срп ска – Рус ский язык, 1998. 

РяБцЕвА, Н. К. Раз мер и ко ли че ство в языко вой кар ти не ми ра. Н. Д. Арутюно ва, И. Б. Ле вон-
ти на (ред.). Логическийанализязыка.Языкипространств. Мо сква: Языки рус ской 
культуры, 2000, 108–116.

сЕмЕновА, С. Ю. О не ко торых свойствах имен про стран ственных па ра ме тров. Н. Д. Арутюно ва, 
И. Б. Ле вон ти на (ред.). Логическийанализязыка.Языкипространств. Мо сква: Языки 
рус ской культуры, 2000: 117–126.

сКляРЕвсКАя, Г. Н. Метафоравсистемеязыка. Санкт-Пе тер бург: На у ка, 1993.
солодИловА, И. А. Ме то ни мия: гра ницы фе но ме на. ВестникОренбургскогогосударственного

университета 1 (201) (2017): 53–57.
соснИн, А. В. Ког ни тив ная ме та фо ра как сред ство фор ми ро ва ния кон цеп та. Историческаяи

социальнообразовательнаямысль, Т. 9. № 1/1 (2017): 156–163.
ТолсТој, Н. И. Јeзик сло вен ске кул ту ре. Прев. Људ ми ла Јок си мо вић. Ниш: Про све та, 1995.
шАПИћ, Ју ли ја. О про стор ним фраг мен ти за то ри ма (на ма те ри ја лу ру ског је зи ка). Сла ви сти ка 

XXI/1–2 (2017): 124–130.
шАПИћ, Ју ли ја. О про стор ним фраг мен ти за то ри ма са зна че њем ‘гор њи део’ – ‘до њи део’ у 

ру ском је зи ку у по ре ђе њу са срп ским. Сла ви сти ка XXI II/1 (2019): 134–141.
шАПИћ, Ју ли ја. Про стор ни фраг мен ти за то ри у ру ском је зи ку у по ре ђе њу са срп ским. Док-

тор ска ди сер та ци ја. Уни вер зи тет у Бе о гра ду: Фи ло ло шки фа кул тет, 2018.
шАПИч, Ю. Л. Про стран ственные фраг мен ти за торы со зна че ни ем ‘край’ и ‘ко нец’ в не про-

стран ствен ной функ ции (на ма те ри а ле рус ско го и серб ско го языков). Русскоесловов
многоязычноммире:материалыXIVконгрессаМАПРЯЛ29апреля–3мая2019года, 
2019, 1507–1512.

шмЕлЕв А. Д. “Ши ро та” рус ской ду ши. Н. Д. Арутюно ва, И. Б. Ле вон ти на (ред.). Логический
анализязыка.Языкипространств. Мо сква: Языки рус ской культуры, 2000, 357–367. 

шмЕлЕв, Д. Н. Современныйрусскийязык.Лексика. Мо сква: Про свещение, 1977.
яКовлЕвА, Е. С. Фрагментырусскойязыковойкартины(моделипространства,времении

восприятия). Мо сква: Гно зис, 1994.

*
klikoVaC, Duš ka. Metaforе u miš lje nju i je zi ku. Be o grad: Či go ja štam pa, 2004.
piper, Pre drag. Je zik i pro stor. Be o grad: Bi bli o te ka XX vek, 2001.

181O СКРЫTOM В ГЛУ БИ НЕ: ГЛУ БИ НА КАК ЭЛЕ МЕНТ ПОНЯТИЙНОЙ МЕ ТА ФОРЫ...



182

rasulić, Ka ta ri na. Aspek ti me to ni mi je u je zi ku i miš lje nju. The o ria 53.3 (2010): 49–70. <https://doi.
org/10.2298/THEO1003049R>. 2.2.2021.

talmy, Le o nard. How Lan gu a ge Struc tu res Spa ce. H. L. Pick, L. P. Ac re do lo (eds.). Spa tial Ori en ta tion. 
Bo ston, MA: Sprin ger, 1983, 225–282. <https://doi.org/10.1007/978-1-4615-9325-6_11>. 2.2.2021.

Jулија Ша пић

O СА КРИ ВЕ НОМ У ‘ДУ БИ НИ’: ГЛУ БИ НА КАО ЕЛЕ МЕНТ ПОЈ МОВ НЕ МЕ ТА ФО РЕ  
(РУ СКО-СРП СКА ПА РА ЛЕ ЛА)

Р е  з и  м е

У ра ду се раз ма тра ју суп стан тив не кон струк ци је са струк ту ром про стор них из ра за и 
еле мен том глубина у зна че њу ‘про стор у ду би ни’ у ру ском jeзику, од но сно, ду би на и дно у срп-
ском је зи ку, ко је се ја вља ју у са ста ву пој мов них ме та фо ра и озна ча ва ју ап стракт не пој мо ве из 
обла сти емо ци ја, пси хич ких ста ња, ми са о них про це са и сл. Ана ли зи ра на гра ђа је екс цер пи-
ра на из елек трон ских је зич ких кор пу са ру ског и срп ског је зи ка, при че му су из дво је ни при-
ме ри са син таг ма ма глубинаанализа,глубинабытия,веков,веры,восприятия,глубинаглубин,
глубиназнаний,личности,памяти,тьмы,отношений,отчаяния,падения,поражения,ума,
чувств;мрачная,неизмеримая,полнаяглубина;вглубинедуши,изглубиныдуши,доглубины
души / дубoка ана ли за, ду би на по сто ја ња, ве ко ва, ве ре, пер цеп ци је, ду бо ка зна ња, лич но сти, 
се ћа ња, та ме, од но са, оча ја, ни ско па сти, ду би на по ра за, ду бок ум, ду бо ка осе ћа ња; мрач на, 
не из мер на, крај ња ду би на (дно; дно дна), ду би на; у ду би ни ду ше (ду бо ко у ду ши); из дна ду ше, до 
дна ду ше и дру ги. 

Лек сич ка је ди ни ца глубина се у ра ду по ре ди са срп ским екви ва лен ти ма ду би на и дно и ана-
ли зи ра на не ко ли ко ни воа. Раз ма тра ју се ори јен та ци о на свој ства на ве де них лек сич ких је ди-
ни ца ко је у окви ру се ман тич ке ко те го ри је про сто ра мо гу вр ши ти функ ци ју про стор них фраг-
мен ти за то ра (ПФ). Та ква свој ства се ана ли зи ра ју кроз при мар но про стор ну, али и пре не ту у 
не про стор не сфе ре струк ту ру се ман тич ких опо зи ци ја ‘гор њи део’ – ‘до њи део’, ‘уну тра шњост’ 
– ‘спо ља шњост’, ‘цен тар’ – ‘пе ри фе ри ја’, ‘да љи на’ – ‘бли зи на’. Син таг мат ска ана ли за об у хва та 
пи та ња се ман тич ке спо ји во сти име ни ца са зна че њем про стор ног де ла (ПФ) и оста лих чла но ва 
кон струк ци је, ме ђу ко ји ма су и име ни це са зна че њем це ли не, те се кон ста ту је да је за де но та те 
та квих име ни ца ка рак те ри стич на ре ла тив на ве ли чи на и при пад ност то по ло шкој кла си кон-
теј не ра или сло ја (на пр. у ду би ни ду ше, где ду би на вр ши функ ци ју ПФ, док се де но тат лек се ме 
ду ша по сма тра као кон теј нер). Из два ја ју се и дру га под зна че ња лек сич ких је ди ни ца са зна че њем 
‘про стор у ду би ни’ ко ја су ре ле вант на за раз ма тра ње овог гра див ног еле мен та пој мов не мета-
фо ре и ко ја у њој до ла зе до из ра жа ја. Ту спа да ју и ко но та тив на и асо ци ја тив на зна че ња лексе-
ме као што су сло же ност, не ја сност, опа сност и сл. Ис пи та на гра ђа илу стру је ви сок сте пен 
раз ви је но сти про стор не ме та фо ре са уче шћем ком по нен ти глу би на и ду би на (дно) и у ру ском, 
и у срп ском је зи ку. Ме та фо рич ке кон струк ци је у оба је зи ка ка рак те ри ше ви сок сте пен слично-
сти, али су кон ста то ва не и је зич ке спе ци фич но сти у из ра жа ва њу од ре ђе них ап стракт них 
пој мо ва (уп. вглубинегоризонта / у дну ви ди ка, неглубокийум / пли так ум, поверхностный / 
по вр шин ски и по вр шни; глубокийчеловек / ду бо ко у ман и др.). Ме ђу је зич ко по ре ђе ње на ни воу 
еле мен та ме та фо ре у об ли ку лек се ме са про стор ним зна че њем још јед ном по твр ђу је тран спо-
зи тив ност и изо функ ци о нал ност про стор них под си сте ма, ме ђу ко ји ма се из два ја и име нич ки 
си стем ПФ, а при ме ри пој мов них ме та фо ра ука зу ју на бо га ти ме та фо рич ки по тен ци јал је дини-
ца под си сте ма ПФ и све до че о њи хо вом успе шном функ ци о ни са њу у не про стор ним сфе ра ма.

Ру ски цен тар за на у ку и кул ту ру „Ру ски дом”  (При мље но: 15. мар та 2021;
Кра љи це На та ли је 33, 11000 Бе о град, Ср би ја при хва ће но: 12. ма ја 2021)
ju li ja.sa pic @gmail.co m
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Јо ван ка Ра дић, Вик тор Д. Са вић (ур.). На сле ђе и ства ра ње 7 Све ти Ћи ри ло 
7 Све ти Са ва: 869–1219–2019, I‒II [Старословенско и срп ско на сле ђе 2]. 

Бе о град: Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, 2019, 917 стр.

Не дав но се у из да њу Ин сти ту та за срп ски је зик СА НУ, као дру га пу бли-
ка ци ја у еди ци ји Ста ро сло вен ско и срп ско на сле ђе, по ја вио дво том ни збор-
ник ра до ва по све ћен ра ној исто ри ји сло вен ске и, по себ но, срп ско сло вен ске 
пи сме но сти, а у окви ру ње ‒ де лу Све то га Са ве. Збор ник је по де љен у два 
то ма, у окви ру ко јих су ра до ви гру пи са ни у не ко ли ко це ли на. 

Пр ви том отва ра сег мент Ра на исто ри ја, са два ра да. У пр во ме, „Ра ни 
ју жно сло вен ски ет но ни ми и пи та ње по ре кла и по стан ка ју жно сло вен ских 
пле ме на” (стр. 3‒28), Пре драг Ко ма ти на ана ли зи ра за пи се на зи ва сло вен ских 
пле ме на ко ји се од по чет ка VII ве ка по ја вљу ју у грч ким и ла тин ским из во-
ри ма, за кљу чу ју ћи, из ме ђу оста лог, да су мно ге од ових ет но ни ма Сло ве ни 
до не ли из сво је пра по стој би не. При лог „Ro ma na Ja kob so na Počátek národního 
sebeurčení v Evropě a význam cyrilometodějské mi sie” Бо ху ми ла Ви ки пе ла 
(Bo hu mil Vykypěl) (стр. 29‒35) пред ста вља по гле де Ро ма на Ја коб со на на ћи-
ри ло ме то ди јев ску ми си ју као на из раз рав но прав но сти вер на ку лар них је зи ка 
у ис точ ној Евро пи, у окви ру (кон ти нен тал не) „за пад но е вро по цен трич не” пер-
спек ти ве са гле да ва ња од но са књи жев ног је зи ка и вер на ку ла ра, ко ја за по ста-
вља дру ге кул тур не тра ди ци је. 

Сег мент Вре ме фор ми ра ња ста ро сло вен ско га је зи ка за по чи ње ра дом 
Ва ле ри је Је фи мо ве (Ва ле рия C. Ефи мо ва) „К во про су о путях фор ми ро ва ния 
ста ро славянско го лек си че ско го фон да: о не ко торых пе ре вод че ских уста нов-
ках св. Ки рил ла” (стр. 39‒54) у ко јем се раз ма тра ју прин ци пи пре во ђе ња 
грч ког суп стан ти ви зи ра ју ћег чла на у пр вим пре во ди ма (тек сту је ван ђе ља и 
псал ти ра) али и у не ко ли ко ка сни јих. Па жња је усме ре на на при де ве и пар-
ти ци пе, као про дук ти ван вид но ми на ци је у ста ро сло вен ском је зи ку. По ла-
зе ћи од прет по ста ве ке да је ћи ри ло ме то ди јев ски пре вод пса ла ма пре тр пео 
ути цај сло вен ске усме не по е зи је, Алек сан дар Ло ма у при ло гу „«Све тлое ору-
жие». Ки рил ло -ме фо ди ев ский пе ре вод псал мов и славянская уст но поэти че-
ская тра ди ция” (стр. 55‒71) ана ли зи ра упо тре бу лек се ма prypo] sa ti sA, be dra 
и \r\/iE у Си нај ском псал ти ру, у кон тек сту срп ских ју нач ких пе са ма и 
ру ских би љи на. Ово ис тра жи ва ње но си и бит не ме то до ло шке им пли ка ци је, 
по ка зу ју ћи ка ко ста ро сло вен ску лек си ку и фра зе о ло ги ју ва ља по сма тра ти 
и у ши рем кон тек сту сло вен ске на род не тра ди ци је. Сту ди ја „Cлавянский пе-
ре вод Еван ге лия и его ис пользо ва ние в бо го слу же нии в IX (посл. треть) – XI 
вв.” Алек се ја Мсти сла во ви ча Пент ков ског (Алек сей Мсти сла во вич Пент ков-
ский) (стр. 73‒148) пред ста вља исто ри ју сло вен ског пре во да че тво ро је ван ђе ља 
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(оли че ног у Зо граф ском је ван ђе љу), на ста лог у ар хи е пи ско пи ји Све тог Мето-
ди ја за по тре бе бо го слу же ња по ла тин ском об ре ду, да би ње го ва адап та ци ја 
за упо тре бу у сло вен ском бо го слу же њу по ви зан тиј ском об ре ду би ла на чиње-
на у ар хи е пи ско пи ји Све тог Кли мен та Охрид ског. По ре чи ма ау то ра, у X сто-
ле ћу се по ја вљу је но ва ре дак ци ја, ко јој при па да и Ма ри ји но је ван ђе ље, а но ви 
кор пус бо го слу жбе них књи га на ста је у Охри ду у пр вој по ло ви ни XI ве ка.

У одељ ку Ста ра лек си ка пр ви је рад Вик то ра Ба ра но ва (Вик тор А. Ба-
ра нов) „Ста ти сти че ский ана лиз од но- и дву ком по нентных лин гви сти че ских 
еди ниц Ас се ма ни е ва Еван ге лия” (стр. 155‒196), у ко јем је пред ста вље на ста-
ти стич ка ана ли за тек сту ал них фор ми, ле ма и би гра ма ста ро сло вен ског Асе-
ма ни је вог је ван ђе ља. По ка за ни су ре зу ла та ти не ко ли ко екс пе ри ме на та чи ји је 
циљ био од ре ђи ва ње лин гво ста ти стич ких осо би на ово га тек ста, у по ре ђе њу 
са ру ским Остро ми ро вим и Пан те леј мо но вим је ван ђе љем. При лог „Zápis 
staroslověnské spojky a částice aš te/ać e/eš te – ěšte/ěće – eče v nejstarších sta ro-
slověnských památkách” Пе тре Стан ков ске (Pe tra Stan kov ska) (стр. 197‒210) 
ба ви се ва ри ја бил но шћу пи са них фор ми и фо нет ске вред но сти ини ци јал ног 
во ка ла пар ти ку ле аште у нај ста ри јим ста ро сло вен ским спо ме ни ци ма. Ау тор-
ка за кљу чу је да је ње го ва фо нет ска вред ност увек а, без об зи ра на упо тре-
бље ну гра фе му, те да са мо Бри жин ски спо ме ни ци пру жа ју до каз за сле де ћи 
сту пањ у фо нет ском раз во ју ове лек се ме. Чла нак Ило не Ја ни шко ве (Ilo na 
Janyšková) „Staroslověnské názvy pro boj a válku z po hle du etymo lo gického ” (стр. 
211‒220) ба ви се ети мо ло шком ана ли зом ста ро сло вен ских и цр кве но сло вен-
ских ре чи са зна че њем ‘бит ка, рат’ (у из вор ном и пре не се ном зна че њу): branq, 
bo re niE, vo i na, ou bi E niE, pod vigx, pod vi Za niE, ratq, sy;q, tA/a, tA/q, tro udx, и об ја-
шња ва и њи хо ву се ман тич ку мо ти ва ци ју. Хе ле на Кар ли ко ва (He le na Karlí-
ko vá) по све ћу је свој рад „Některá významová spe ci fi ka staroslověnského le xi ka 
a je jich od raz ve starších fázích slo vanských jazyků (z hle di ska etymo lo gie a hi sto-
rické séman tiky)” (стр. 221‒229) лек се ма ма ко је су у ста ро сло вен ском по твр-
ђе не са мо у фи гу ра тив ном зна че њу и на гла ша ва да уко ли ко реч ово га ти па 
пре но си се ман тич ки не у трал ну лек се му или фра зу из вор ни ка, мо ти ва ци ја 
мо же би ти ло кал на, со ци о кул тур но мо ти ви са на. Ау тор ка илу стру је ово на 
лек се мом /alq ‘над гроб ни спо ме ник, гроб, гроб ни ца’ и лек си ка ли зо ва ним 
ме та фо рич ним из ра зи ма са гла го лом ko va ti. При лог Сне жа не Пе тро вић „Тра-
го ви ра них сло вен ско-тур ских је зич ких кон та ка та (на ма те ри ја лу ста ро сло-
вен ских спо ме ни ка)” (стр. 231‒252) пред ста вља са вре ме но ста ње про у ча ва ња 
ра них сло вен ско-тур ских је зич ких кон та ка та, њи хо ве хро но ло шке и аре ал не 
сло је ве, и, у свом цен трал ном де лу ‒ ети мо ло шки ста тус ода бра них ре чи које 
се у ли те ра ту ри о ста ро сло вен ској лек си ци иден ти фи ку ју као по зајм ље ни це 
ту ског по ре кла. У свом крат ком ра ду „O Реч ни ку ма ке дон ске ре дак ци је цр кве-
но сло вен ског је зи ка” (стр. 253‒259) Зден ка Ри ба ро ва при ка зу је основ не принци-
пе лек си ко граф ске об ра де у Реч ни ку ма ке дон ске ре дак ци је цр кве но сло вен ског 
је зи ка. При лог Љи ља не Ма ка ри јо ске (Лил ја на А. Ма ка ри јо ска) „Лек сич ки те 
сло е ви во ма ке дон ски те и срп ски те апо сто ли од XII до XIV век” (стр. 261‒280) 
ба ви се ана ли зом лек сич ких осо бе но сти апо стол ског тек ста на гра ђи апо-
сто ла од XII до XIV ве ка, от кри ва ју ћи раз ли чи те лек сич ке сло је ве, по чев од 
нај ста ри јег, ћи ри ло ме то ди јев ског, уз ис ти ца ње спе ци фич но сти по је ди них 
тек сто ва и гру па тек сто ва. 
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Под на сло вом Срп ски спо ме ни ци и њи хов је зик об је ди ње на су че ти ри 
при ло га. У пр во ме, „Мин хен ски азбу квар и ње го ве ино ва ци је и ар ха и зми” 
(стр. 285‒304) Ва ња Ста ни шић раз ма тра гра фич ке осо бе но сти Мин хен ског 
абе це да ра, нај ста ри јег па ра лел ног спи ска две сло вен ске азбу ке и из но си 
прет по став ку да се кон такт два пи сма оства ри вао на под руч ју Ду кљан ске 
кра ље ви не. Јо ха нес Рај нхарт у при ло гу „Срп ско сло вен ске је ван ђељ ске пе-
ри ко пе Ве ли ке сед ми це у Беч ком ок то и ху (cod. Vin dob. Slav. No 46)” (стр. 
305‒322) ана ли зи ра од ре ђе не пра во пи сне и је зич ке од ли ке три ли ста из руко-
пи са на ве де ног у на сло ву, при ла жу ћи и из да ње тек ста. Спо ме ник се да ти ра 
у вре ме око 1200. го ди не, што овај рад, а об зи ром на ре ла тив но ма ли број 
спо ме ни ка из пе ри о да пре усва ја ња ра шког пра во пи са, чи ни вред ним при ло-
гом исто ри ји срп ско сло вен ске пи сме но сти. Сту ди ја „Срп ско сло вен ске сло-
же ни це с ин тен зи фи ка тор ском ком по нен том ‘три’” Ма ри је Вуч ко вић (стр. 
323‒359) пред ста вља при дев ске сло же ни це с ком по нен том ‘три’ у срп ској 
сред њо ве ков ној пи сме но сти, ма хом кал ко ве на сле ђе не из ста ро сло вен ске 
пи сме но сти. Гра ђа се ана ли зи ра не са мо с твор бе ног и лек сич ко-се ман тич-
ког већ и са стил ског и жан ров ског аспек та, при че му се ис ти че да су ови при-
де ви обе ле же ни при пад но шћу до ме ну са крал ног. Рад Ма ри не Ку ре ше вић „Од 
књи шког ка вер на ку лар ном: два на чи на је зич ког из ра жа ва ња у спи си ма све-
то га Са ве” (стр. 361‒382) ба ви се вер ти кал ним ра сло ја ва њем срп ско сло вен-
ског је зи ка у спи си ма Све тог Са ве, на гра ђи хи по так тич ких струк ту ра за 
из ра жа ва ње тем по рал но сти, атри бу тив но сти, као и сред ста ва за из ра жа ва-
ње им пе ра тив но сти и бу дућ но сти, при че му се ме ђу њи ма раз ли ку ју књи шка, 
не у трал на и вер на ку лар но обо је на, од чи јег из бо ра и на чи на упо тре бе за ви-
си и стил је зич ког из ра за.

 Дру ги том Збор ни ка отва ра се сег мен том Са ва за ко но да вац. Вик тор 
Са вић у при ло гу „„Обра зник све то га Са ве Срп ско га.“ О да то ва њу пред ло шка 
је ди но га срп ско сло вен ско га пре пи са Сту де нич ко га ти пи ка” (стр. 385‒429) 
за кљу чу је да је рад на по је ди ним по гла вљи ма Сту де нич ког ти пи ка за по чео 
у Хи лан да ру али да је ве ћи на њих са чи ње на на кон Са ви ног по врат ка у Срби-
ју, те да је зва нич на вер зи ја за вр ше на нај ве ро ват ни је 2010. го ди не. Рад Еле-
не Вла ди ми ров не Бе ља ко ве (Еле на Вла ди ми ров на Беляко ва) „Осо бен но сти 
славянской цер ков но пра во вой тра ди ции от со лун ских братьев до Саввы 
Серб ско го” (стр. 433‒456) да је пре глед цр кве но прав не тра ди ци је Сло ве на 
од нај ста ри јих тек сто ва ћи ри ло ме то ди јев ске епо хе до но вих ре дак ци ја у XI II 
сто ле ћу, при че му се ис ти че да се ка нон ско на сле ђе у XI II ве ку ак ту а ли зу је 
укљу чи ва њем у но ве пре во де. У при ло гу Ср ђа на Шар ки ћа „Је дан прав но и сто-
риј ски при лог о За ко но пра ви лу све то га Са ве” (стр. 461‒470) чи та мо о из ра зу 
вѣно ‘ми раз’, тер ми ну сло вен ског оби чај ног пра ва ко ји се ја вља у За ко нопра-
ви лу све то га Са ве, док у ка сни јим из во ри ма, очи глед но под ви зан тиј ским 
ути ца јем, пре о вла да ва грч ка по зајм ље ни ца при ки ја. Зо ри ца Ни ки то вић се 
у ра ду „Се ман тич ко-де ри ва ци о на гру па za konq у За ко но пра ви лу све тог Са ве 
и срп ској је зич кој тра ди ци ји” (стр. 471‒497) ба ви, са ста но ви шта пре пле та 
је зич ких, исто риј ских, те о ло шких и прав них фе но ме на, ана ли зом твор бе ног 
гне зда -za kon- у За ко но пра ви лу све то га Са ве, са гле да ва ју ћи по себ но се ман ти ку 
те мат ских гру па za konq/be za kon qniE ко је се на ла зе у ан то ним ском лек сич ком 
од но су. У ра ду „За по ве сти све тих ота ца из Треб ни ка би бли о те ке ма на сти ра 
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Зо граф (ру ко пис бр. 50)” Ста но ја Бо ја ни на (стр. 499‒522) ана ли зи ра се тек сту-
ал ни од нос до са да не по зна тог пе ни тен ци јал ног са ста ва срп ске ре дак ци је 
из ру ко пи сне књи ге Би бли о те ке ма на сти ра Зо граф и Ме то ди је вог но мо ка-
но на, те струк ту ра ју жно сло вен ских тек сто ва ово га ти па из пр вих де це ни ја 
XIV ве ка. При лог Ђор ђа Бу ба ла „Из вод из Епи ти миј ног но мо ка но на у Ко виљ-
ском и Со фиј ском пре пи су Ду ша но ва за ко но дав ства и ње гов ру ски пред ло-
жак. Про ле го ме на за ре кон струк ци ју исто ри је тек ста мла ђег Епи ти миј ног 
но мо ка но на” (стр. 525‒587) да је де таљ ну тек сто ло шку ана ли зу епи ти миј них 
но мо ка но на срп ске и ру ске ре дак ци је, от кри ва ју ћи сло же не ве зе њи хо вих 
пи са них и штам па них вер зи ја, а рад об у хва та и из да ње тек ста пре ма Ко виљ-
ском пре пи су, с ра зно чте ни ји ма из Со фиј ског пре пи са.

Це ли на Са ви ни уче ни ци са др жи два ра да. У пр во ме, „Бо го но сни на став-
ник Са ва и ње го ви бо го но сни уче ни ци” Дра ги ше Бо јо ви ћа (стр. 593‒604), 
ана ли зи ра се иде ја о све том Са ви као Но вом Бо го но сцу, по ни кла у кру гу ње-
го вих нај и стак ну ти јих уче ни ка, пре све га До мен ти ја на и Ата на си ја, чи ме се 
ус по ста вља па ра ле ла са све ште но му че ни ком Иг ња ти јем Бо го но сцем. Алек-
сандар На у мов (Alek san der E. Na u mow) у свом при ло гу „Obecność św. Ar se-
ni ja Serb ski e go w cyrylic kich rękopisach w Pol sce w kontekście zagadnień re gio-
na li zmu” (стр. 607‒627) де таљ но при ка зу је по ме не све тог Ар се ни ја Срп ског 
у раз ли чи тим ти по ви ма за пад но ру ских ру ко пи са (псал ти ри ма, ча со сло ви ма, 
ми не ји ма итд.) ко ји се чу ва ју у Пољ ској, сма тра ју ћи их мо гу ћим по ка за те љем 
то га да су за пад но ру ске зе мље у са ста ву пољ ско-ли тав ске др жа ве чи ни ле 
по се бан кул тур ни ре ги он Пра во слав не Сла ви је, у стал ним кон так ти ма с 
бал кан ским зе мља ма и Све том Го ром.

Оде љак слу жбе Све том Са ви и дру ги ма отва ра рад Та тја не Су бо тин-Го-
лу бо вић „Слу жба све тим апо сто ли ма Вар то ло ме ју и Вар на ви као при мер 
осо бе ног са ста ва ру ко пи са бр. 361 Ар хи ва СА НУ” (стр. 631‒650), у ко јем 
ау тор ка пред ста вља нај ва жни је тек сто ло шке и струк тур не од ли ке нај ста ри-
јег по зна тог срп ског пра знич ног ми не ја (сре ди на XI II сто ле ћа), са фо ку сом 
па жње на Служ би све тим апо сто ли ма Вар то ло ме ју и Вар на ви. На та ша По ло-
ви на у при ло гу „„Са зву ком ду хов ним сви рао си кра сно“. Сим бо ли ка му зич-
ких ин стру ме на та у култ ним спи си ма по све ће ним све том Ћи ри лу и све том 
Са ви” (стр. 651‒659) сим бо лич ко по ре ђе ње све тог Ћи ри ла и све тог Са ве с 
му зич ким ин стру мен ти ма у срп ској сред њо ве ков ној књи жев но сти са гле да ва 
у кон тек сту уло ге и ме ста чу ла у би блиј ском тек сту, ис ти чу ћи да је ова вр ста 
ка рак те ри за ци је дво ји це све ти те ља у функ ци ји ис ти ца ња њи хо ве про све-
ти тељ ске и по сред нич ке уло ге. Сер геј Тем чин (Сер гей Юрьевич Тем чин) у 
сту ди ји „Мо де ли по стро е ния ка но нов древ нейшей службы свт. Сав ве Серб-
ско му: ка нон «Све то но сное и све то вид ное…»” (стр. 661‒680) из но си став да 
ка нон „Све тло но сни и све тло вид ни…”, из нај ста ри је слу жбе све том Са ви 
ни је ори ги нал на тво ре ви на већ ком пи ла ци ја ви зан тиј ских хим ни ко је су нај-
ве ћим де лом пре у зе те из ка но на из вор но са чи ње них ра зним све ти те љи ма и 
пре по доб ни ма, а да је ову ком пи ла ци ју са чи нио до бро обра зо ва ни срп ски 
мо нах ко ји је био по кло ник де ла Те о фа на Грап та. У при ло гу „Те о до си ја Хи-
лан дар ца Слу жба све то ме Са ви без ма ле ве чер ње” Ми лан ке Уби па рип (стр. 
681‒704), на кон пред ста вља ња срп ско сло вен ског пра знич ног ми не ја ру ко-
пи сне збир ке На род не би бли о те ке „Ки рил и Ме то диј“ у Со фи ји из пе ри о да 
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1495‒1510. (вре ме на стан ка, про ве ни јен ци ја и са др жи на), да је се тек сто ло шка 
ана ли за Слу жбе све то ме Са ви Те о до си ја Хи лан дар ца, чи ји се пре пис на ла зи 
на стра ни ца ма овог ру ко пи са. Рад На та ли је Ра ма за но ве (На талья Ва сильев-
на Ра ма за но ва) „Но ти ро ванные Службы в ру ко писях XVII ве ка двум святым 
ие рар хам: св. Сав ве Серб ско му и св. Пе тру Ки ев ско му в рус ских пев че ских 
ру ко писях” (стр. 707‒720) по ре ди слу жбе све том Са ви и све том Пе тру Ки јев-
ском, пре ма ру ко пи су из XVII сто ле ћа; ау тор ка за кљу чу је да, иа ко две слу-
жбе има ју и за јед нич ких од ли ка, ни јед на ни је по слу жи ла као мо дел дру гој. 

Ста ри спо ме ни ци сле де ћа је це ли на, ко ја за по чи ње ра дом Ду ши це Гр бић 
„Сто глав све тог Ге на ди ја, па три јар ха кон стан ти но пољ ског, у срп ско сло вен-
ским пре пи си ма” (стр. 723‒741). Ау тор ка па жњу усме ра ва на три срп ско сло-
вен ска пре пи са (XIX и XV век), ука зу ју ћи на њи хо ве слич но сти и раз ли ке 
али и па ра ле ле с пре пи си ма ма ке дон ске и бу гар ске про ве ни јен ци је. Но вом 
ва ри јан том Кли мен то вог по хвал ног сло ва ар хан ђе ли ма Ми ха и лу и Га ври лу 
от кри ве ном у срп ско сло вен ском ру ко пи су из XVII ве ка (Збир ка Ра до сла ва 
Гру ји ћа) ба ви се при лог Љуп ке Ва си љев „Но ва ва ри јан та по хвал ног сло ва 
ар хи стра ти зи ма Ми ха и лу и Га ври лу Кли мен та Охрид ског” (стр. 743‒757). 
Тво рац но вог по хвал ног сло ва је срп ски пи сар Га ври ло Тро ји ча нин, ко ји у 
из вор ни Кли мен тов текст уме ће текст Чу да ар хан ђе ла Ми ха и ла. У сту ди ји 
„Ва ри јан та Ва ру хо вог от кро ве ња из ру ко пи сне збир ке А. И. Хлу до ва” (стр. 
767‒779) То ми слав Јо ва но вић ана ли зи ра је дан срп ско сло вен ски пре пис ва-
ри јан те Ва ру хо вог от кро ве ња из ХVII ве ка (Хлу до вље ва збир ка), по ре ди га 
с дру гим срп ским пре пи си ма, при ла жу ћи и при ре ђе ни текст. Ау тор ис ти че 
да је по себ ност ове ва ри јан те у ње ној по ве за но сти с апо кри фом Је ре ми ји ним 
пла чем.

У Збор ни ку је ду жна па жња по све ће на и ли ков ној умет но сти, сег мен-
том Ка но во ме до бу 7 ли ков на умет ност, ко ји са др жи че ти ри при ло га. У 
пр во ме, на сло вље ном „Още веднъж за свещено и нок Ма ка рий и славянско то 
кни го пе ча та не на Бал ка ни те” Иво не Ка ра чо ро ве (стр. 783‒801), да је се пре-
глед ис тра жи ва ња о штам па ру Ма ка ри ју из Це тињ ске штам па ри је и о штам-
па ри ја ма на Це ти њу и у Тр го ви шту и пред ста вља се но во о кри ве ни при ме рак 
Слу жаб ни ка из Тр го ви шта. Рад Иван ке Гер го ве „Обра зи те на св. Са ва Сръбски 
в българ ско то из ку ство през XVI II и XIX век” (стр. 803‒825) го во ри о ли ков-
ним пред ста ва ма све тог Са ве у бу гар ској умет но сти XVI II и XIX ве ка. Аутор-
ка ис ти че да су у да том пе ри о ду сли ке све тог Са ве углав ном сти за ле са Све те 
Го ре или су их сли ка ли ло кал ни атон ски умет ни ци, те да сва ка сли ка има 
свој исто риј ски кон текст и зна че ње. Рад Вла ди ми ра Си ми ћа „Из ме ђу Жефа-
ро ви ћа и Со ла ри ћа: про ме на исто риј ске сли ке све тих Ћи ри ла и Ме то ди ја у 
дру гој по ло ви ни XVI II ве ка” (стр. 849‒865) ба ви се пи та њем про ме не по гле да 
на исто риј ску уло гу све тих Ћи ри ла и Ме то ди ја из ме ђу ба рок ног и про све ти-
тељ ског кон цеп та, пред ста вље них у Сте ма то гра фи ји Хри сто фо ра Же фа ро-
ви ћа и де лу Па вла Со ла ри ћа. Ана ли зом ви зу ел них пред ста ва Со лун ске бра ће 
у слу жби вер ских, иде о ло шких и идеј них стра те ги ја раз ли чи тих по ли тич ких 
ен ти те та у окви ру ко јих су сла вље ни ба ви се Игор Бо ро зан у при ло гу „Од 
ло кал ног до оп штег: сли кар ство и уоб ли ча ва ње кул та све тих Ћи ри ла и Ме-
то ди ја у срп ској и ју го сло вен ској кул ту ри XIX и пр ве по ло ви не XX ве ка” 
(стр. 867‒895). 
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Књи га се сим бо лич ни за о кру жу је одељ ком Из ста ри не до Ву ка, ко ји 
гра ди лук од по че та ка сло вен ске пи сме но сти до епо хе стан дар ди за ци је срп-
ског је зи ка. У при ло гу „Од све тог Ћи ри ла пре ко све тог Са ве до Ву ка (име-
ни це сред њег ро да на ије у Ву ко вом реч ни ку и у Ву ко вој по стој би ни)” (стр. 
899‒915) Мар та Бје ле тић по ре ди лек се ме на -ије ко је је Вук Ка ра џић на вео 
у пр вом из да њу Срп ског рјеч ни ка са ре чи ма из го во ра ње го вог род ног кра ја, 
ис ти чу ћи да лек се ме ово га ти па из Рјеч ни ка озна ча ва ју ма хом пој мо ве ве за не 
за ре ли ги ју и цр кве ни жи вот, док су оне из го во ра Дроб ња ка и Пи ве ре зер-
ви са не за ап стракт не пој мо ве ко ји се од но се на ег зи стен ци јал ну, емо ци о нал ну 
и мо рал ну сфе ру. 

Овај збор ник, ко јим су срп ска и сло вен ска фи ло ло ги ја истин ски обо га-
ће не, оку пио је на за јед нич ком по слу 37 углед них ис тра жи ва ча раз ли чи тих 
на уч них и ди сци пли нар них опре де ље ња ‒ па ле о сла ви сте, исто ри ча ре, исто-
ри ча ре је зи ка, ети мо ло ге, исто ри ча ре књи жев но сти и исто ри ча ре умет но сти, 
из чак 9 зе ма ља. Има ју ћи у ви ду број ност и ра зно вр сност те ма, што не спор но 
све до чи о не пре су шном вре лу сло вен ског и срп ског кул тур ног на сле ђа, те 
те мељ ни при ступ сва кој од њих, мо же мо га на зва ти пра вим на уч ним по ду-
хва том, за чи је осми шља ва ње за хвал ност ду гу је мо уред ни ци ма Збор ни ка 
Јо ван ки Ра дић и Вик то ру Са ви ћу.

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

jgr ko vicns@gmail.com 
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Du šan ka Zve kić-Du ša no vić. Epi ste mič ka mo dal nost  
u srp skom i ma đar skom je zi ku.  

No vi Sad: Fi lo zof ski fa kul tet u No vom Sa du, 2019, 237 str.

У из да њу Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду 2019. го ди не об ја вље-
на је мо но гра фи ја Ду шан ке Зве кић-Ду ша но вић под на сло вом Epi ste mič ka 
mo dal nost u srp skom i ma đar skom je zi ku. Са ве ли ким не стр пље њем смо очеки-
ва ли по ја вљи ва ње ове књи ге јер пред ста вља на ста вак ње ног кон тра стив ног 
ис тра жи ва ња мо дал но сти у по ме ну та два је зи ка. На и ме, ово је де ло ко је 
упот пу њу је ау тор ки но ба вље ње овим – за мно ге ис тра жи ва че скрај ну тим 
– под руч јем кон тра стив не гра ма ти ке, бу ду ћи да се ра ди о обла сти ко ја је, са 
јед не стра не, не до вољ но са гле да ва на у окви ру јед но је зич них лин гви стич ких 
по и ма ња, а са дру ге стра не ка ко и са ма ау тор ка твр ди, „go to vo sve što se od no si 



na po jam mo dal no sti mo že se do ve sti u pi ta nje, pa čak i to da li ona uopšte mo že 
bi ti lin gvi stič ki po jam”. 

Пр ва мо но гра фи ја на ову те му Ду шан ке Зве кић-Ду ша но вић под на сло-
вом Mo dal nost. Mo ti va ci o na mo dal nost u srp skom i ma đar skom je zi ku из штам-
пе је иза шла 2011. го ди не, и она са јед не стра не пред ста вља увод у по јам 
мо дал но сти и по ста вља те ме ље ње ног ме то до ло шког при сту па овој про бле-
ма ти ци, а у дру гом де лу об ра ђу је је дан од ти по ва мо дал но сти, мо ти ва ци о ну 
мо дал ност. Сто га је пр во по гла вље те пр ве књи ге Mo dal nost са под о дељ ци ма 
Uvod ne na po me ne и Odre đi va nje poj ma i ti po va mo dal no sti не за о би ла зно у 
раз у ме ва њу и ту ма че њу ау тор ки ног по и ма ња мо дал но сти. Она ту по дроб но 
при ка зу је ста во ве из ре ле вант не струч не ли те ра ту ре, пре ма ко јој се од но си 
крај ње кри тич ки и из во ди по сту ла те свог ре де фи ни са ног при сту па на ве де-
ном про бле му, а у на став ку сле ди ана ли за мо ти ва ци о не стра не мо дал но сти, 
под ко јом под ра зу ме ва де он тич ку и ди на мич ку мо дал ност. Књи га ко ја је 
пред мет овог при ка за, на су прот то ме, опи су је дру ги нај че шће из два ја ни тип 
мо дал но сти, а то је епи сте мич ка мо дал ност. 

Мо но гра фи ја по ред пред го во ра, ре зи меа на ма ђар ском и ен гле ском, као 
и спи ска из во ра и ли те ра ту ре, са др жи осам по гла вља. У пр вом је нај пре дат 
вр ло кра так пре глед пој ма и ти по ва мо дал но сти (ко је нам слу жи са мо као 
под се ћа ње на пр во по гла вље пр ве књи ге по све ће не мо дал но сти, с прет по-
став ком да је чи та лац с њом упо знат), са по себ ним освр том на епи сте мич ку 
мо дал ност и на од нос из ме ђу дру гог и тре ћег ти па, од но сно из ме ђу епи сте-
мич ке и еви ден ци јал не мо дал но сти. На кра ју сле ди ин вен тар сред ста ва за 
ис ка зи ва ње епи ста мич ке мо дал но сти. То пр во по гла вље је, на и ме, пре зен-
та ци ја струч не ли те ра ту ре ве за не за ову област, са ту ма че њем и лич ним 
пе ча том ау тор ке. 

Мо дал ни део ис ка за из ра жа ва ин те лек ту ал ни, емо тив ни и во ли тив ни 
од нос го вор ни ка пре ма ње го вој са др жи ни. Мо дал ност је за пра во се ман тич ка 
ка те го ри ја ко ја се на по вр ши ни оства ру је раз ли чи тим сред стви ма. Епи сте-
мич ка мо дал ност се из два ја од оста ла два ти па на осно ву се ман ти ке ко ја под-
ра зу ме ва сте пен уве ре но сти го вор ни ка у исти ност са др жи не ис ка за. Због то га 
се, ка ко ау тор ка на во ди, ме ђу сред стви ма за ис ка зи ва ње епи сте мич ке мо дал-
но сти пр вен стве но ис ти чу не фак тив не вр сте ис ка за, иа ко на ода бир струк-
ту ра мо гу ути ца ти и фак тив ни и кон тра фак тив ни еле мен ти. Сход но то ме, 
Зве кић-Ду ша но вић те жи ште сво је ана ли зе ста вља на не фак тив не ис ка зе, а 
са мо уко ли ко сма тра оправ да ним, укљу чу је и фак тив на и кон тра фак тив на 
сред ства. Она твр ди и да код овог ти па мо дал но сти кључ ну уло гу мо же да 
има и сам из вор ин фор ма ци ја ко је го вор ник ин тер пре ти ра, па та ко по сто је 
ди рект на опа жа ња и за кљу чи ва ње на осно ву тих ис ку ста ва, али мо же да их 
за сни ва и на ин ди рект ним са зна њи ма, ко је ау тор ка на зи ва „in for ma ci ja ma 
iz dru ge ru ke”, што се, по ње ном за кључ ку, до во ди у те сну ве зу са еви ден ци-
јал ном мо дал но шћу. По гла вља ко ја сле де ор га ни зо ва на су пре ма фор мал ном 
по ка за те љу, од но сно пре ма ти пич ном је зич ком сред ству ко јим се из ра жа ва 
епи сте мич ка мо дал ност у срп ском и ма ђар ском је зи ку. 

Дру го по гла вље мо но гра фи је је по све ће но нај за сту пље ни јим на чи ни ма 
из ра жа ва ња епи сте мич ке мо дал но сти, а то су гла го ли ин те лек ту ал них пси-
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хич ких про це са. То је по све под ра зу ме ва но, по што се у осно ви ре чи епи сте мика, 
ка ко и ау тор ка на гла ша ва, на ла зи по јам зна ња и са зна ња. Са зна ња ко ја чо век 
сти че су про це си и рад ње ве за ни за опа жа ње, за сти ца ње не по сред них ути-
са ка пу тем ис ку ста ва, па са мим тим и за уче ње али и ми шље ње. Зве кић-Ду-
ша но вић, ме ђу тим, под се ћа да се не мо гу сви гла го ли ко ји спа да ју у ову 
се ман тич ку гру пу свр ста ти у сред ства епи сте мич ке мо дал но сти, по што она 
за пра во под ра зу ме ва сте пен уве ре но сти го вор ни ка у исти ни тост ис ка за, ис кљу-
чу ју ћи две крај но сти (фак тив ност и кон тра фак тив ност) ове ска ле. Гла го ли 
ин те лек тул них пси хич ких про це са из ра жа ва ју пр вен стве но став го вор ни ка, 
али мо гу да ука зу ју и на став осо ба ко је ни су при сут не у не по сред ној ко му-
ни ка ци ји. Чи ји је за пра во став из ра жен у ис ка зу за ви си од [+] персоналног 
и од [+] ак тив ног свој ства гла го ла као мо дал ног ин ди ка то ра. 

На пр вом ме сту се, по при ро ди ства ри, ана ли зи ра ју гла го ли опа жа ња 
у срп ском и ма ђар ском је зи ку. То су пре вас ход но гла го ли пер цеп ци је по сред-
ством чу ла (ви да, слу ха, ми ри са, уку са, ор ган ски осе ти), ко ји, ме ђу тим, мо гу 
би ти вр ло су бјек тив ни. По што су то гла го ли ко ји им пли ци ра ју фак тив ност 
про по зи ци је, че сто не пред ста вља ју пред мет ис тра жи ва ња епи сте мич ке мо-
дал но сти. До пу не ова квих гла го ла ау тор ка свр ста ва у оне ко је се ја вља ју у 
об ли ку но ми нал них ре чи у аку за ти ву, у об ли ку за ви сних ре че ни ца или као 
ком би на ци ја две прет ход не ва ри јан те. У да љем опи су се на во де слу ча је ви 
ка да гла го ли пер цеп ци је мо гу ис ка за ти епи сте мич ку мо дал ност у ужем сми-
слу, нпр. ка да го вор ник ни је уве рен у по у зда ност сво јих чу ла. По сле нај за сту-
пље ни јих пер цеп тив них гла го ла сле ди при каз уло ге гла го ла зна ња, спо зна-
је и пам ће ња на став пре ма исти ни то сти ис ка за. И ова гру па гла го ла че сто 
им пли ци ра фак тив ност про по зи ци је. Јед но од основ них је зич ких сред ста ва 
за из ра жа ва ње епи сте мич ке мо дал но сти су гла го ли ми шље ња. Њи ма се ис-
ка зу ју раз ли чи ти сте пе ни уве ре но сти и сум ње у исти ни тост ис ка за. Ако та 
уве ре ност или сум ња при па да го вор ни ку, та да се гла го ли на ла зе у пр вом 
ли цу јед ни не, ако ме ђу тим го вор ник из ра жа ва уве ре ност или сум њу ко ја 
при па да не ком дру гом ли цу, он то са мо пре но си, при че му он сам мо же бити 
не у тра лан пре ма исти ни то сти ис ка за, али мо же и да се са гла си или да се 
су прот ста ви та квом уве ре њу. Зве кић-Ду ша но вић по дроб но опи су је сред ства 
за из ра жа ва ње [+] од ре ђе но сти но си ла ца ста ва пре ма ис ка зу, ме ђу ко ји ма 
на ла зи мо гра ма тич ке (им пер со нал не фор му ла ци је), и лек сич ке (за ме нич ке, 
име нич ке) фор ме. Осим то га, по све ћу је се ве ли ка па жња и вре мен ском аспек ту 
ста ва го вор ни ка у ве зи са исти ни то шћу ис ка за, али и ме сту гла го ла ми шље-
ња у про по зи ци ји. Та ко, на при мер, уко ли ко се уве ре ње сме шта у про шлост, 
оно че сто им пли ци ра и по гре шан став ко ји је по сто јао код го вор ни ка а ко ји 
се у ме ђу вре ме ну по ка зао не у те ме ље ним. Ау тор ка по вла чи па ра ле ле у ре а-
ли за ци ји по је ди них сред ста ва у из ра жа ва њу сте пе на уве ре но сти го вор ни ка 
у ма ђар ском и срп ском је зи ку, ука зу ју ћи на слич но сти ко јих до са да мо жда 
ни смо би ли све сни у до вољ ној ме ри, што ука зу је на по тре бу да се по је ди не 
је зич ке по ја ве сво га је зи ка са гле да ва ју и спо ља, из пер спек ти ве дру гог је зи ка. 
Та ко, на при мер, код гла го ла сма тра ти / vél, tart по ка зу је се ве ли ка слич ност 
у рек ци ји, ко ја је до са да мо жда не све сно за не ма ри ва на, јер се од но сни наста-
вак у ма ђар ском је зи ку -nak/nek ни је све сно по ве зи вао са па де жом на ме не, 
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већ се са мо кон ста то ва ло да овај гла гол има оба ве зну до пу ну са по ме ну тим 
на став ком, што ука зу је на при ступ гла го ли ма са фор мал ног ста но ви шта, 
за не ма ру ју ћи се ман тич ку ком по нен ту. Мо же се уста но ви ти да ве ћи на гла-
го ла ко ји спа да ју у се ман тич ку гру пу гла го ла ми шље ња има ју иден тич ну 
фор мал ну ре а ли за ци ју у срп ском и ма ђар ском је зи ку. Гла го ли из гле да ти и 
чи ни ти се, од но сно úgy tűnik, úgy tetszik та ко ђе пред ста вља ју ин ди ка то ре 
епи сте мич ке мо дал но сти у срп ском и ма ђар ском је зи ку. Ове гла го ле Зве кић-
-Ду ша но вић из два ја, по што је по ње ном ми шље њу ди ску та бил но да ли се 
не по у зда ност у исти ност про по зи ци је од но си на сум њу у чул но опа жа ње 
или на прет по став ке за сно ва не на том чул ном опа жа њу. Уко ли ко се ра ди о 
дру гом слу ча ју, реч је о исти но сти оно га што се на осно ву чул ног опа жа ња 
мо же за кљу чи ти. 

Сле де ћу ве ли ку гру пу чи не ко мун ка тив ни гла го ли. Син так сич ке струк-
ту ре с овим гла го ли ма свр ста ва ју се у ци та те, при па да ју им пер цеп тив ној 
мо дал но сти ти па „in for ma ci je iz dru ge ru ke”. На во де ћи ту ђе ре чи го вор ник 
се огра ђу је од исти ни то сти про по зи ци је, док се ко му ни ка тив ни гла го ли нај-
че шће по ја вљу ју као пре ди ка ти глав них ре че ни ца и до пу њу ју се из рич ним 
кла у за ма са ве зни ком да / hogy. При то ме из вор ин фор ма ци ја мо же би ти 
не по знат, од но сно мо же се ја вља ти у об ли ку нео д ре ђе ног или уоп ште ног су-
бјек та, у срп ском још и као им пер со нал не струк ту ре, док у ма ђар ском че шће 
на ла зи мо об лик гла го ла у тре ћем ли цу мно жи не, са евен ту ал ном до пу ном 
у ви ду лек се ме em be rek ‘љу ди’. У ма ђар ском се у овој уло зи ја вља ју и кон-
струк ци је са ег зи стен ци јал ним гла го лом ко јем су под ре ђе не ре ла тив не рече-
ни це у ко ји ма се ја вља ко му ни ка тив ни гла гол са ве зни ком у об ли ку од но сних 
за ме ни ца, а ко је се до пу њу ју још јед ном за ви сном ре че ни цом са са др жа јем 
ци ти ра ног ис ка за. 

При кра ју овог дру гог по гла вља ау тор ка се ба ви не ги ра ним об ли ци ма 
гла го ла ин те лек ту ал них пси хич ких про це са, кон ста ту ју ћи да не га ци ја гла-
го ла зна ња, спо зна је, пам ће ња не ути че на фак тив ност про по зи тив ног де ла 
ис ка за. Ме ђу тим, ве ћи на гла го ла ми шље ња при па да не фак тив ним гла го ли-
ма, због то га се не га ци ја мо же по ди ћи уз гла го ле управ не реч ни це, иа ко она 
ло гич ки при па да кла у зи. Не га ци јом ко му ни ка тив них гла го ла до би ја се мо-
гућ ност да си ту а ци ја опи са на у кла у зи не по сто ји. На кра ју се на во де приме-
ри за дво стру ку не га ци ју, ко ја мо же да про из ве де афир ма тив но зна че ње и 
то код пре ди ка та ко ји до пу шта ју по ди за ње не га ци је на ни во глав не ре че ни це 
а уз то и про по зи ви тив ни део оста је не ги ран.

Тре ће по гла вље је по све ће но име ни ца ма као ин ди ка то ри ма епи сте мич-
ке мо дал но сти. То су пр вен стве но де вер ба тив не име ни це, ко је су у тво р бе ној 
и се ман тич кој ве зи са гла го ли ма ин те лек ту ал них рад њи, пре све га са гла-
го ли ма ми шље ња. Оне ујед но озна ча ва ју и од ре ђе ни сте пен уве ре но сти или 
сум ње у исти ни тост ис ка за. Исту уло гу има ју и не ке де а дјек тив не име ни це 
ко јих, исти ни за во љу, има мно го ма ње. Де вер ба тив не име ни це се ве ћи ном 
ја вља ју у са ста ву ко пу ла тив ног или пе ри фра стич ног, де ком по но ва ног пре-
ди ка та (има ти осе ћај, ути сак, би ти склон иде ји; az az érzése, az a benyomása, 
véleménye sze rint, azon a néze ten van…). Оправ да ње за њи хо во свр ста ва ње у 
мо дал но зна че ње епи сте мич ког ти па ау тор ка на ла зи у њи хо вој лек сич кој 
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се ман ти ци. При мет но је да за из ра жа ва ње не ких срп ских мо дал них ин ди-
ка то ра по сто ји ви ше мо гућ но сти у ма ђар ском је зи ку: без сум ње – kétségkívül, 
kétségte lenül, min den bi zonnyal , nyilván. У на став ку овог по гла вља ау тор ка 
на во ди и по сто ја ње па де жних кон струк ци ја са зна че њем кри те ри ја, ко је су 
за пра во тран сфор ма ци је вер бал них струк ту ра, а чи ја је уло га да у ис каз уне-
су не ка кву огра ду од стра не го вор ни ка, „da is kaz mo di fi ku ju ta ko što pro po-
zi tiv nom de lu uki da ju sta tus či nje ni ce i pri ka zu ju ga kao miš lje nje, uve re nje ko je 
se ogra ni ča va na ne ko li ce … ili kao in for ma ci ju ko ja po ti če od ne kog iz vo ra”. 
Ова кве кон струк ци је се мо гу тран сфор ми са ти у кла у зе са гла го ли ма ин те лек-
ту ал них ста ња и про це са или са ко му ни ка тив ним гла го ли ма. Ме ђу њи ма 
ау тор ка раз ли ку је два под ти па. У пр вом је по јам у од ре ђе ном па де жу пред-
ста вљен де вер ба тив ном или де а дјек тив ном име ни цом „ko je na du bin skom 
ni vou pred sta vlja ju pre di ka ci ju za stu plje nu ne kim od gla go la ili pri de va ovih se-
man tič kih kla sa, pri če mu je no si lac miš lje nja eks pli ci ran ne kom po se siv nom 
for mom”. У дру гом ти пу по јам у од ре ђе ном па де жу из ра жа ва но си о ца ми шље-
ња, „dok je pre di ka ci ja im pli ci ra na”. 

Мо дал не реч це, мо дал ни при ло зи и мо дал ни при де ви та ко ђе пред ста-
вља ју спе ци фич на сред ства за ис ка зи ва ње епи сте мич ке мо дал но сти, јер су 
они по се би скло ни из ра жа ва њу раз ли чи тих сте пе на уве ре но сти у исти ни тост 
ис ка за. У ма ђар ском уме сто мо дал них при ло га на ла зи мо при де ве у без лич ним 
кон струк ци ја ма, са истим ци љем као у срп ском, да ис ка жу став го вор ни ка. 
Ис каз са др жи епи сте мич ку мо дал ност ка да у функ ци ји мо дал ног ин ди ка-
то ра у срп ском на ла зи мо при де ве ти па си гу ран сам, убе ђен сам, а у ма ђар ском 
при дев ско-гла гол ски пре ди кат biz tos vagyok. Ово по гла вље – осла ња ју ћи се 
на не за о би ла зну ли те ра ту ру из ове обла сти ау то ра Фе рен ца Ки фе ра – де таљ-
но ана ли зи ра мо дал не реч це и при ло ге у ма ђар ском је зи ку и њи хо ве екви-
ва лен те у срп ском, а за тим и у обр ну том сме ру. Зве кић-Ду ша но вић је је дан 
под о де љак по све ти ла и не га ци ји мо дал них реч ца и при ло га, са мо гу ћим 
ло гич ким им пли ка ци ја ма на ве ро до стој ност ис ка за. 

Пе то по гла вље се ба ви мо дал ним гла го ли ма, ко ји по ред мо ти ва ци о не 
мо гу да бу ду но си о ци и епи сте мич ке мо дал но сти. Ау тор ка на по чет ку напо-
ми ње да у оба је зи ка по сто је мо дал ни гла го ли у ужем и у ши рем сми слу те 
ре чи, те у оба је зи ка ме ђу лин гви сти ма по сто је не до у ми це ко ји се гла го ли 
мо гу убра ја ти у јед ну од по ме ну тих гру па. При ка зу ју ћи ста во ве ра зних стру-
ја у схва та њу мо дал них гла го ла у срп ском и ма ђар ском је зи ку, Зве кић-Душа-
но вић на сто ји да уве де не ки ло гич ки ред у кла си фи ка ци ју ових гла го ла. 
За тим на гла сак ста вља на епи сте мич ку упо тре бу мо дал них гла го ла, по леми-
шу ћи са ау то ри ма ко ји не ке мо дал не гла го ле ин тер пре ти ра ју епи сте мич ки. 
У на став ку сле де ар гу мен ти за епи сте мич ко ту ма че ње по је ди них гла го ла са 
пр вен стве ном уло гом мо ти ва ци о не мо дал но сти. Та кав је гла гол мо ра ти, 
ко ји се мо же па ра фра зи ра ти мо дал ним ин ди ка то ром са иден тич ним сте пе-
ном уве ре но сти као они ко ји по се ду ју мо дал не пар ти ку ле. По се бан ак це нат 
се ста вља на пи та ње раз гра ни че ња упо тре бе овог гла го ла од не е пи сте мич ке, 
по што се не ки ис ка зи мо гу дво сми сле но ту ма чи ти. Ма ђар ски екви ва лен ти 
мо гу би ти епи сте мич ки упо тре бље ни мо дал ни гла го ли kell и le het, од но сно 
не ки од мо дал них пар ти ку ла. Тре ба ти је сле де ћи мо дал ни гла гол ко ји мо же 
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има ти епи сте мич ко зна че ње, иа ко се њи ме ис ка зу је ма њи сте пен уве ре но сти 
од прет ход но по ми ња ног: „Ma da se već sa mim ovim gla go lom sla bi epi ste mič ki 
sud, on se če sto po ja vlju je u po ten ci ja lu, ko ji ta ko đe po ve ća va epi ste mič ku dis tan cu”. 
У ма ђар ском се и у овој уло зи на ла зи мо дал ни гла гол kell. Зве кић-Ду ша но вић 
на во ди и тре ћи мо дал ни гла гол у срп ском – мо ћи – ко јим се ис ка зу је епи сте-
мич ка мо гућ ност, и ко ји се мо же па ра фра зи ра ти мо дал ном пар ти ку лом мо
жда, од но сно ње гов екви ва лент le het, као и модалне партикуле ese tleg, talán. 
Ау тор ка на во ди низ при ме ра са овим гла го лом ко ји се мо гу ин тер пре ти ра ти 
на раз не на чи не. Мо гу да из ра зе спо ља шњу мо гућ ност де он тич ког или цир-
кум стан ци јал ног ти па, уну тра шњу мо гућ ност ти па спо соб ност и епи сте мич-
ку мо дал ност. Без лич но упо тре бљен гла гол мо ћи у пре зен ту има до пу ну 
гла го ла би ти у ин фи ни ти ву, по на ша ју ћи се као мо дал на пар ти ку ла, што му 
омо гу ћа ва па рен те тич ку упо тре бу. Слич но као код гла го ла мо ра ти, и мо ћи 
се мо же ја ви ти у по тен ци ја лу чи ме се уно си још ве ћа сум ња у исти ни тост 
про по зи ци је. 

Ше сто по гла вље је по све ће но ма ђар ском су фик су hat/het ко ји има иден-
тич на зна че ња као мо дал ни гла гол le het. Као нај у оч љи ви ју фор мал ну разли-
ку у ис ка зи ва њу епи сте мич ке мо дал но сти у од но су на срп ски је зик ау тор ка 
упра во на во ди по сто ја ње овог су фик са у ма ђар ском је зи ку. По ред епи сте-
мич ке он је по го дан за из ра жа ва ње и дру гих ти по ва мо дал но сти, о ко ји ма 
се го во ри и у пр вој мо но гра фи ји по све ће ној мо дал но сти. У на став ку се ана-
ли зи ра ју при ме ри у ко ји ма се овај су фикс ја вља у епи сте мич ком зна че њу, 
од но сно они код ко јих фо кус ис ка за од ре ђу је вр сту мо дал но сти. Све то аутор-
ка чи ни по зи ва ју ћи се на ис так ну тог лин гви сту и вр сног по зна ва о ца мо дал-
но сти у ма ђар ском је зи ку, Фе рен ца Ки фе ра, пот кре пљу ју ћи на во де сво јим 
при ме ри ма из кор пу са.

Сед мо по гла вље нам го во ри о епи сте мич кој упо тре би гла гол ских обли-
ка, у ње му се де таљ но ана ли зи ра ју гла гол ска вре ме на и гла гол ски на чин. За 
ана ли зу мо дал ног зна че ња епи сте мич ког ти па у срп ском је зи ку ре ле вант ни 
су гла гол ски об ли ци фу тур I, пре зент, пер фе кат, ао рист и по тен ци јал, а с 
об зи ром на то да, за раз ли ку од срп ског, у ма ђар ском по сто је са мо три гла гол-
ска вре ме на, епи сте мич ка мо дал ност се мо же уста но ви ти код гла го ла у са да-
шњем, бу ду ћем и про шлом вре ме ну, од но сно у кон ди ци о на лу са да шњем и 
про шлом. Уме сто ао ри ста у ма ђар ским при ме ри ма се ја вља пре зент. Ау тор-
ка пре но си ми шље ње Тр бо је вић-Ми ло ше вић, да нај ве ћи сте пен уве ре но сти 
у исти ни тост ис ка за има ао рист, пер фект га има за сте пен ма ње, док фу тур 
та ко ђе по ка зу је ни жи сте пен уве ре но сти. По тен ци јал, од но сно кон ди ци о нал 
по ред ис ка зи ва ња услов не, не ре а ли зо ва не рад ње у оба је зи ка, у срп ском мо же 
има ти, а у ма ђар ском оба ве зно има и мо дал но зна че ње. Ме ђу тим, Зве кић-Ду-
ша но вић на во ди да се са мим об ли ком по тен ци ја ла не мо же ис ка за ти епи-
сте мич ка мо гућ ност, већ се то чи ни за јед но са мо дал ним ин ди ка то ром. Сâм 
по тен ци јал но си ви сок сте пен уве ре но сти у ис каз.

При кра ју књи ге опи сан је и је дан тип кон ди ци о нал них ре че ни ца, ко ји 
има спе ци фич но епи сте мич ко зна че ње. Ра ди се о ре че ни ца ма са ве зни ком ако 
/ ha ко је уме сто по год бе ног има ју мо ти ва ци о но зна че ње. Ау тор ка у овом ти пу 
ре че ни ца пре по зна је мо дал но зна че ње епи сте мич ког ти па са се ман ти ком 
ко ју на зи ва „in for ma ci ja iz dru ge ru ke”.
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У за кључ ку Ду шан ка Зве кић-Ду ша но вић са жи ма ре зул та те сво јих кон-
тра стив них ана ли за о епи сте мич кој мо дал но сти у срп ском и ма ђар ском је-
зи ку, сме шта ју ћи их у ши ри кон текст мо дал но сти, од но сно упо ре ђу ју ћи са 
мо ти ва ци о ном мо дал но шћу ко ју је об ра ди ла, у, са да већ мо же мо сло бод но 
ре ћи, пр вом то му књи га о мо дал но сти. Она кон ста ту је да је епи сте мич ка мо-
дал ност и се ман тич ки и пре ма бро ју сред ста ва ко ји ма се ис ка зу је ма ње ком-
плек сна од мо ти ва ци о не мо дал но сти. Још јед на раз ли ка се огле да у то ме што 
мо ти ва ци о на мо дал ност рас по ла же ве ћим ин вен та ром гра ма тич ких сред-
ста ва док је епи сте мич ка у ве ћој ме ри лек си ка ли зо ва на. 

Све сво је на во де ау тор ка пот кре пљу је при ме ри ма из кор пу са екс цер-
пи ра ног из књи жев них де ла и њи хо вих пре во да на дру ги по сма тра ни је зик. 
Иа ко су се овом те ма ти ком у по ме ну тим је зи ци ма ба ви ли број ни лин гви сти, 
чи та ву про бле ма ти ку ипак ни су ус пе ли да са гле да ју у пот пу но сти, а по го-
то ву не до ста је при ступ по сма тра ња из пер спек ти ве дру гог је зи ка. Сто га 
им по ну је на пор ко ји је Зве кић-Ду ша но вић уло жи ла да об је ди ни већ по сто-
је ћа са зна ња из ове обла сти ко ја су јој би ла до ступ на, не ли бе ћи се да их у све-
тлу но вих спо зна ја на осно ву свог ис тра жи ва ња упот пу ни, па чак се и су прот-
ста ви по сто је ћим ста во ви ма ко је сма тра упит ним, не у те ме ље ним.

Мо ра се на кра ју на по ме ну ти и то да се кон тра стив не, или, бо ље ре ћи, 
ком па ра тив не ана ли зе пре те жно вр ше у од но су на је зи ке ко ји су и ге не о ло шки 
и ти по ло шки бли ски. Та ко се срп ски че шће упо ре ђу је са не ким од ин до е вроп-
ских, пре те жно флек тив них је зи ка. Ду шан ка Зве кић-Ду ша но вић је по све-
ће на кон тра сти ра њу срп ског са ма ђар ским, ко ји, са јед не стра не, при па да 
угро фин ским а, са дру ге, аглу тив ним је зи ци ма. Све то из и ску је мно го ве ћи 
на пор од стра не ис тра жи ва ча, с об зи ром на то да се у по вр шин ској ре а ли за-
ци ји ду бин ске струк ту ре, чак и ка да се ра ди о уни вер зал ним је зич ким кате-
го ри ја ма, раз ли ку ју у ве ћој ме ри. Мо ра мо на по ме ну ти да са ин те ре со ва њем 
оче ку је мо и тре ћу ау тор ки ну књи гу, тре ћи том, ко ји би био по све ћен еви ден-
ци јал ној мо дал но сти, чи ме би би ла за о кру же на те ма ти ка ко јом се она ба ви 
ви ше од јед не де це ни је. 

Еди та Ан дрић

Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Фи ло зоф ски фа кул тет

Од сек за хун га ро ло ги ју
Др Зо ра на Ђин ђи ћа 2, 21000 Но ви Сад, Ср би ја

an dri ce@ff.un s.ac .rs 
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UDC 811.163.41’366.54(049.32)

Је ле на Ре дли. Адвер би јал на и ад но ми нал на ква ли фи ка тив ност  
у стан дард ном срп ском је зи ку. Но ви Сад: Фи ло зоф ски фа кул тет,  

2020, 393 стр.

Књи га Адвер би јал на и ад но ми нал на ква ли фи ка тив ност у стан дард ном 
срп ском је зи ку Је ле не Ре дли, ина че про ис те кла из тек ста док тор ске ди сер-
та ци је, под на сло вом Па де жи ква ли фи ка тив ног зна че ња у стан дард ном 
срп ском је зи ку, од бра ње не на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду 2015, 
има укуп но 393 стра не, а чи не је че ти ри гла ве – Увод на раз ма тра ња, Адвер
би јал на ква ли фи ка тив ност, Ад но ми нал на ква ли фи ка тив ност и За кључ на 
раз ма тра ња. На са мом кра ју дат је по да так о из во ри ма и о ко ри шће ној ли-
те ра ту ри. 

1. У Увод ним раз ма тра њи ма обра зло же не су те о риј ско-ме то до ло шке 
осно ве ис тра жи ва ња, ја сно су де фи ни са ни пред мет, за да ци и ци ље ви ра да, 
као и кон цеп ци ја из ла га ња до би је них ре зул та та ко ја ће се у ра ду сле ди ти. 

Из овог де ла са зна је мо да су функ ци о нал на и по себ но ког ни тив но лин-
гви стич ка пер спек ти ва те ко ји ма се ау тор ка у ис пи ти ва њу ру ко во ди ла, осла-
ња ју ћи се до ми нант но на прин ци пе А. Бон дар ка, Џ. Леј ко фа, Р. Ла на ке ра и 
Р. Џе кен до фа, при че му ни су за не ма ре ни ни ре зул та ти се ман тич ких при сту-
па је зи ку, оли че них у ра до ви ма Ч. Фил мо ра, А. Вје жбиц ке, П. Пи пе ра и др. 
Дру га по ло ви на пр ве гла ве по све ће на је те о риј ском си ту и ра њу и раз ра ди 
ка те го ри је ква ли фи ка тив но сти, уз осврт на нај ва жни је ре зул та те на овом 
по љу у ср би сти ци – од Т. Ма ре ти ћа, А. Бе ли ћа, М. Сте ва но ви ћа, па све до 
П. Мра зо вић, И. Ан то нић, С. Кор дић, В. Ва сић и др.

На кон кра ћег освр та на исто ри ју ба вље ња овим се ман тич ким фе но ме-
ном, ау тор ка нас до во ди до са мо га ци ља с ко јим је пред у зе то ово ис тра жи-
ва ње, а то је „да се утвр ди шта ква ли фи ка тив ност је сте, а шта ни је, чи ме би 
се она ја сно ди фе рен ци ра ла од дру гих ка те го ри ја и утвр ди ле зо не њи хо вог 
пре кла па ња”. Да би се про кла мо ва ни циљ и оства рио, ау тор ка на сто ји утвр-
ди ти: а) син так сич ко-се ман тич ке ка рак те ри сти ке ква ли фи ка тив них па де-
жних и пред ло шко-па де жних кон струк ци ја; б) слич но сти и раз ли ке ме ђу 
ана ли зи ра ним ква ли фи ка тив ним кон струк ци ја ма; в) усло ве пре пли та ња 
ка те го ри је ква ли фи ка тив но сти с оста лим се ман тич ким ка те го ри ја ма, по-
себ но с ка те го ри јом про сто ра, што тре ба да да од го вор на пи та ње о ин те-
гри те ту ове се ман тич ке ка те го ри је. 

Ка да је пак реч о гра ђи на ко јој је ис тра жи ва ње спро ве де но, у пи та њу 
су из во ри из 20. и с по чет ка 21. ве ка, ко ји при па да ју раз ли чи тим функ ци о-
нал ним сти ло ви ма – књи жев но у мет нич ком, пу бли ци стич ком (из днев не и 
не дељ не штам пе), на уч ном (из тех ни ке, лин гви сти ке и сл.) и ад ми ни стра-
тив но-прав ном, што је омо гу ћи ло да се уста но ве за ко ни то сти ти пич не са мо 
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за по је ди не ре ги стре, али и из ве ду оп шти ји и по у зда ни ји за кључ ци о функ-
ци о ни са њу од ре ђе них ка те го ри ја у са вре ме ном срп ском је зи ку. 

2. Дру га и тре ћа гла ва – Адвер би јал на ква ли фи ка тив ност и Ад но ми нал на 
ква ли фи ка тив ност – пред ста вља ју глав ни и, са свим ло гич но, нај о бим ни ји 
део књи ге. У њи ма је из ло же на де таљ на кла си фи ка ци ја па де жних и пред-
ло шко-па де жних кон струк ци ја ко ји ма се ис ка зу је адвер би јал на и ад но ми-
нал на ква ли фи ка тив ност. 

2.1. Као што смо већ ре кли, дру го по гла вље књи ге на сло вље но Адвер
би јал на ква ли фи ка тив ност отва ра пре глед до са да шњих ре зул та та на те му 
адвер би јал не ква ли фи ка тив но сти па де жног ти па, под јед на ко у гра ма ти ка ма 
те на уч ним мо но гра фи ја ма и ра до ви ма, где се да је вр ло де та љан пре глед 
на чин ских па де жних кон струк ци ја, раз вр ста них пре ма пред ло зи ма ко ји их 
кон сти ту и шу.

У дру гом де лу ове гла ве ау тор ка из ла же кла си фи ка ци ју се ман тич ког 
по ља на чи на на је да на ест суб по ља, во де ћи под јед на ко ра чу на о фор мал ним 
из ра зи ма и њи хо вим зна чењ ским спе ци фич но сти ма, ме ђу ко ји ма су: 1. суб-
по ље на чи на на ра зи ни оп штег пој ма, 2. суб по ље на чи на и по се сив но сти, 3. 
суб по ље на чи на и по ре кла, 4. суб по ље на чи на и про сто ра, 5. суб по ље на чи на 
и дру штва, 6. суб по ље на чи на и сред ства, 7. суб по ље на чи на и ме ди ја тив-
но сти, 8. суб по ље на чи на и на ме не, 9. суб по ље на чи на и осно ва/кри те ри ја, 
10. суб по ље на чи на и ком па ра ци је, и 11. суб по ље на чи на и кван ти те та. Та ко 
ау тор ка у суб по ље на чи на на ра зи ни оп штег пој ма увр шта ва на чин ске при-
ло шке из ра зе гра ђе не по мо де лу нА Х нАчИн, ко ји ма се рад ња ква ли фи ку је 
пре ко ква ли фи ка ци је по на ша ња вр ши о ца у то ку ње не ре а ли за ци је, нпр. на 
нео би чан/пре те ран на чин, при че му у по себ ну ску пи ну из два ја на чин ске 
из ра зе за ис ка зи ва ње вред но сног су да (на за ни мљив на чин), на чин ске из ра-
зе за сно ва не на по ре ђе њу с ти пич ним по на ша њем од ре ђе них осо ба као пред-
став ни ка вр сте или гру пе (на му шки на чин), на чин ске из ра зе за иден тич ност 
или не и ден тич ност рад ње (на исти на чин, на дру ги на чин), на чин ске из ра зе 
ко ји ма се управ на рад ња до во ди у ве зу с не ком дру гом рад њом (на све на чи не). 
Да ље, у суб по љу на чи на и по се сив но сти ау тор ка иден ти фи ку је ин те грал ност 
(се де ти пре кр ште них но гу); у суб по љу на чи на и по ре кла из два ја ма те ри ју 
(скро ји ти од сви ле и бро ка та) и по ти ца ње (ро ди ти се из би ља ка и др ве ћа); 
у суб по љу на чи на и про сто ра раз ма тра тран спо но ва ну абло ка тив ност (вре
ба ти из по та је), ла те рал ну ло ка тив ност (гле да ти са обе стра не), пост ло ка-
тив ност (сме ја ти се иза ле ђа), адла тив ност (ди ћи се на пр сте, исе ћи на коц ке, 
ве за ти у реп), пер ла тив ност (оба ве сти ти пи сме ним пу тем, но си ти пре ко 
ра ме на, го во ри ти кроз нос), ло ка тив ност (др жа ти под кљу чем, про те ћи у 
игри и пе сми, жи ве ти у гру па ма, до ћи на ко њу); у суб по љу на чи на и дру штва 
из два ја ју се зна че ња кон ла ти ва (ићи с ве за ним ру ка ма) – у ви ду ка рак те ри-
стич не по је ди но сти (ра ди ти са по шест пр сти ју), фа кул та тив ног са у че сни ка 
(жи ве ти с љу ди ма), пра те ћег де та ља (ићи с пли ша ном играч ком) и пра те ће 
окол но сти (до че ка ти уз пи ће и пе сму) – за тим си не ла ти ва (оти ћи без по здра
ва) – у ви ду од су ства ка рак те ри стич не по је ди но сти (го во ри ти без су за), 
фа кул та тив ног са у че сни ка (жи ве ти без слу гу), пра те ћег де та ља (хо да ти без 
шта па) и пра те ће окол но сти (го во ри ти без пре стан ка); у суб по љу на чи на и 
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сред ства ис ти чу се два оп шти ја зна че ња – спро вод ник (го во ри ти при гу ше ним 
гла сом) и омо гу ћи вач (оте ра ти ви ком и шта по ви ма); у суб по љу на чи на и 
ме ди ја тив но сти из два ја ју се оп шти ја зна че ња по сред ни ка (тр го ва ти по сред
ством же ни не род би не) и по сре до ва ног (при ми ти у име кли јен та); у суб по љу 
на чи на и на ме не ау тор ка из два ја на ме ну усме ре ну на ак тив ност (ко ри сти ти 
за од бра ну) и на ме ну усме ре ну на агенс (ба за ти за свој грош); у суб по љу 
на чи на и осно ва/кри те ри ја ис ти чу се ка те го ри је пре скрип ти ва (ре гу ли са ти 
пра ви ли ма), им пул са (уре ди ти од лу ком), ин клу зив но сти (уре ди ти у окви ру 
ме ра еко ном ске по ли ти ке), ло ка ли за то ра-ци ља (из вр ши ти пре ма упут стви
ма) и из во ра (зна ти из при ме ра); у суб по љу на чи на и ком па ра ци је бе ле же 
се ком па ра ци ја рад ње/ста ња (се де ти по пут стар ца) и ком па ра ци ја свој ства 
(ми ри са ти на ба рут); у суб по љу на чи на и кван ти те та из два ја ју се ка те го-
ри је ин тен зи те та рад ње (тру ди ти се из пет них жи ла), бр зи не ре а ли за ци је 
рад ње ( је сти на бр за ка), до се за ња рад ње до екс трем них гра ни ца (опи си ва ти 
до де та ља), по ступ но сти рад ње (го ји ти се ки ло грам по ки ло грам), вр ше ња 
рад ње у пот пу ном скла ду (пра ти ти у сто пу), ме ре (по ра сти у ви си ну) и ра-
спо на (пре но си ти од уста до уста).

Тре ће по гла вље ове гла ве по све ће но је дру гом ве ли ком се ман тич ком 
по љу у окви ру ква ли фи ка тив но сти – про прат ној окол но сти, за ко ју ау тор ка 
на во ди да окру жу је рад њу али не ути че ну жно на на чин ње не ре а ли за ци је. 
Да кле, „реч је о пре ди ка ци ји ко ја се исто вре ме но ре а ли зу је с управ ном рад-
њом, али јој је под ре ђе на јер не ме ња њен ква ли тет” – у из ра зу че ка ти по гну
те гла ве не ква ли фи ку је се чин че ка ња већ сам агенс у то ку вр ше ња рад ње.

У окви ру се ман тич ког по ља про прат не окол но сти ау тор ка из два ја следе-
ћа суб по ља: суб по ље про прат не окол но сти и по се сив но сти (че ка ти обо ре не 
гла ве), суб по ље про прат не окол но сти и дру штва – кон ла тив (ићи са стег ну
тим усна ма, ићи с гас ма ском, бу ди ти се с ја у ком) и си не ла тив (слу ша ти без 
гла са, отво ри ти без окле ва ња).

2.2. Тре ћа гла ва књи ге по све ће на је имен ским из ра зи ма, те је сто га и 
на сло вље на Ад но ми нал на ква ли фи ка тив ност. 

У увод ном по гла вљу ау тор ка раз ма тра по јам син таг ме, а по себ но имен-
ске син таг ме као и ти по ве атри бу та, при че му се осла ња на уче ња А. Бе ли ћа, 
М. Сте ва но ви ћа, Ж. Ста ној чи ћа и Љ. По по ви ћа, М. Ко ва че ви ћа и сл., ко јем 
сле ди раз ма тра ње раз ли чи тих при сту па об ра ди па де жних фор ми ква ли фи-
ка тив ног ти па у ср би сти ци и сер бо кро а ти сти ци, по гла ви то ге ни ти ва и ин-
стру мен та ла, ка ко у гра ма ти ка ма та ко и у мо но гра фи ја ма, као што су оне 
Н. Ар се ни је вић, Т. Ба ти стић, Ђ. Да ни чи ћа, М. Ивић, Р. Ка ти чи ћа, М. Ко ва-
че ви ћа, Т. Ма ре ти ћа, П. Мра зо вић и З. Ву ка ди но вић, П. Пи пе ра, П. Пи пе ра 
и И. Клај на, Ж. Ста ној чи ћа и Љ. По по ви ћа, Ј. Си ли ћа и И. Прањ ко ви ћа, К. Фе-
ле шкаи сл.

У тре ћем по гла вљу дру ге гла ве ау тор ка ана ли зи ра струк ту ру се ман-
тич ког по ља свој ства, при че му на гла ша ва да „ква ли фи ка тив но зна че ње 
об је ди њу је раз ли чи та спе ци фич на, ужа зна че ња са др жа на у но ми нал ним 
син таг ма ма чи је цен тре де тер ми ни шу број не се ман тич ке уло ге па де жних и 
пред ло шко-па де жних кон струк ци ја ко је се ре а ли зу ју у је да на ест се ман тич-
ких суб по ља. Сва ко од ових суб по ља функ ци о ни ше као по се бан тип са фа-
зич ним гра ни ца ма, а уло ге ква ли фи ка тив них од ре да ба и до пу на ре а ли зу ју 
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се за ви сно од од но са ко ји ус по ста вља ју с цен тром син таг ме”. Уну тар овог 
по ља из два ја ју се сле де ћа суб по ља: свој ство и по се сив ност (чо век ду ге бра де, 
ли це пле ме ни тих цр та, кр ов из ло мље них ли ни ја, ја стук пур пур не бо је, за
ба ва ма њег зна ча ја), свој ство и по ре кло (сла до лед од чо ко ла де, пле ти во од 
об ма на, алат сво је вр сте, му зи ка из сно ва), свој ство и про стор (снег с кро ва, 
за да так из ма те ма ти ке, ко шу ља на цве ти ће, књи га под тим на зи вом, ру
ко пис у пре пи су, за пис на ла тин ском), свој ство и дру штво (чо век са псом, 
ку ти ја с пу де ром, ха љи на са ви со ким стру ком, ло пов са об зи ром, мла дић без 
оца и мај ке, чај без ше ће ра, ре чи без бо је и ми ри са, ме сто без на де), свој ство 
и на ме на (пи линг за те ло, ка ши ке за ци пе ле, ра та за кре дит, ло си он про тив 
це лу ли та, по ма га ла за од ра сле, го вор за спор ти сте, ис пит за ис пи ти ва ча, 
уље за ја ча ње нок ти ју), свој ство и сред сто (шпо рет на др ва, сто на скла па ње), 
свој ство и ком па ра ци ја (ми рис на зној, на лик на ву чи цу, ку вар над ку ва ри ма), 
свој ство и кван ти тет (пред мет ма ле те жи не, пут пр вог ре да, чо век мо јих 
го ди на), свој ство и екс пли ка ци ја (знак јед на ко сти, ми ни стар са о бра ћа ја, очи 
пан те ра, бо ја др ве та, звук ги та ре, укус чо ко ла де, за дах тру ле жи).

3. Че твр ту гла ву књи ге чи не За кључ на раз ма тра ња, где ау тор ка да је 
су мар ни пре глед ре зул та та до ко јих у сво ме ис тра жи ва њу до шла, при че му 
ис ти че да „са гле да ва ње ква ли фи ка тив них па де жних и пред ло шко-па де жних 
из ра за као чла но ва јед ног це ло ви тог си сте ма са сво јим се ман тич ким суб по-
љи ма омо гу ћу је и уо ча ва ње зо на пре пли та ња ка те го ри је ква ли фи ка тив но сти 
с оста лим се ман тич ким ка те го ри ја ма ко је ути чу на ње но уоб ли ча ва ње”. У два-
на ест та бе ла вр ло су пре глед но из ло же не све об ра ђе не се ман тич ке ка те го-
ри је за јед но са фор мал ним из ра зи ма ко је их ре пре зен ту ју у срп ско ме је зи ку.

4. Ана ли за гра ђе је, ка ко је на пред већ ре че но, спро ве де на у скла ду с 
на че ли ма функ ци о нал не гра ма ти ке, ор га ни зу ју ћи је у по ља и суб по ља, што 
је да ло по у здан основ за уста но вља ва ње оби ма и ви до ва ин тер фе рен ци је 
се ман тич ке ка те го ри је ква ли фи ка тив но сти с дру гим се ман тич ким ка те го-
ри ја ма, нпр. ква ли фи ка тив но сти и спа ци јал но сти, ква ли фи ка тив но сти и по-
се сив но сти, ква ли фи ка тив но сти и ин стру мен тал но сти, ква ли фи ка тив но сти 
и со ци ја тив но сти итд. Ка ко је и оби чај у овом при сту пу, ана ли за увек пра ти 
ме тод од зна че ња ка фор ми, за хва љу ју ћи че му је и би ла мо гу ћа ин те гра ци-
ја и по ве зи ва ње раз ли чи тих струк тур них обра за ца. Што је ва жно, ау тор ка 
ни је за бо ра ви ла ни на струк тур ни план ор га ни за ци је раз ли чи тих ви до ва 
син таг ми, што ће се, не ма ни ка кве сум ње, све за јед но по зи тив но од ра зи ти 
и на ор га ни за ци ју те из во ђе ње на ста ве срп ског је зи ка као не ма тер њег и 
стра ног.

По се бан ква ли тет књи ге чи ни ау тор ки но на сто ја ње да се да вр ло ис цр пан 
пре глед до са да шњих ре зул та та по стиг ну тих на овом по љу у сер бо кро а ти сти-
ци, што је омо гу ћи ло да се уо че пра зни не у до са да при ме ње ној ме то до ло ги ји 
опи са ква ли фи ка тив но сти – у це ли ни и у по је ди ним аспек ти ма, те пре ци зно 
од ре де да ље смер ни це ра да. Ау тор ка се у сво јим до ка зним по ступ ци ма оби-
ла то ко ри сти тран сфор ма ци о ним ме то дом про ве ре, што је и ло гич но бу ду ћи 
да је за ни ма зна чењ ска по ду дар ност или слич ност ме ђу раз ли чи тим је зич ким 
из ра зи ма.



У ко јој је ме ри ана ли за спро ве де на ми ну ци о зно, по ка зу ју се ман тич ке 
ка те го ри је у ко је су рас по ре ђе ни се ман тич ки под ти по ви суб по ља свој ства 
и на ме не у окви ру ад но ми нал не ква ли фи ка тив но сти – на ме на пре храм бе них 
про из во да (хра на за пи ли ће), на ме на хе миј ских про из во да (то ник за ко су), 
на ме на при бо ра (чет ки ца за зу бе), на ме на сред ста ва за пла ћа ње (ра та за 
кре дит), на ме на не у тра ли за то ра (ле ко ви за пре хла ду), на ме на са др жа те ља 
(по су да за мле ко), на ме на но си те ља (сто за ком пју тер), на ме на је зич ких 
оства ре ња (књи га за де цу), на ме на уста но ва (сту дио за му зи ча ре), на ме на про-
сто ра (улаз за глум це), на ме на окол но сти рад ње (ис пит за во за ча), на ме на 
сред ства (гел за бри ја ње), на ме на ло ка ли за то ра (вре ће за спа ва ње), на ме на 
објек та (гај ба за из да ва ње) и сл.

Оп шти ути сак ко ји се мо же сте ћи чи та ју ћи ову књи гу је сте да су у њој 
вр ло уме шно су ми ра ни ре зул та ти до са да шњих ре зул та та ис тра жи ва ња по ља 
ква ли фи ка тив но сти у срп ско ме је зи ку, али се при то ме по себ но ис ти че ау тор-
ки на спо соб ност да се кри тич ки освр не на до са да шње и но во до би је не по-
дат ке и на ла зе, про ко мен та ри ше их, упо ре ди и вред ну је. За то књи га, исти ни 
за во љу, пред ста вља вр ло успе лу на уч ну син те зу, али у исти мах тре ба по-
хва ли ти ау тор ки ну те жњу да се цео си стем зна чењ ских од но са са гле да кроз 
функ ци о нал но гра ма тич ку и ког ни тив но лин гви стич ку те о риј ску и ме то до-
ло шку па ра диг му, што пред ста вља не ма ли до при нос раз во ју лин гви стич ке 
ми сли код нас.

Ми ли вој Ала но вић

Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Фи ло зоф ски фа кул тет

Од сек за срп ски је зик и лин гви сти ку
Др Зо ра на Ђин ђи ћа 2, 21000 Но ви Сад, Ср би ја

mi li voj.ala no vic@ff.uns .ac.rs
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Ста на Ри стић, Ива на Ла зић Ко њик. Ког ни тив ни пра вац у срп ској  
ет но лин гви сти ци – по че ци раз во ја и ак ту ел ни про бле ми. Бе о град:  

Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, 2020, 403 стр.

1. Кра јем 2020. го ди не еди ци ја Мо но гра фи је Ин сти ту та за срп ски је зик 
СА НУ обо га ће на је књи гом Ста не Ри стић и Ива не Ла зић Ко њик под на зи вом 
Ког ни тив ни пра вац у срп ској ет но лин гви сти ци – по че ци раз во ја и ак ту ел ни 
про бле ми. Те ме об ра ђе не у овој мо но гра фи ји ре зул тат су ви ше го ди шњих 
ис тра жи ва ња ау тор ки на по љу ког ни тив но ори јен ти са не ет но лин гви сти ке. 
У те о риј ско-ме то до ло шком сми слу, та су ис тра жи ва ња за сно ва на на по став ка-
ма Је жи ја Барт мињ ског, осни ва ча и глав ног пред став ни ка по зна те и ак тив не 
ког ни тив не ет но лин гви стич ке шко ле у Лу бли ну. Лу блин ска ме то до ло ги ја 
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под ра зу ме ва ши ре ње кор пу са је зич ке гра ђе, бу ду ћи да се у ис тра жи ва њи ма 
ко ри сти је зич ки ма те ри јал раз ли чи тог по ре кла: си стем ски по да ци, ан кет ни 
по да ци и по да ци из тек сто ва раз ли чи тих сти ло ва и жан ро ва, ко ји ма се до да је 
и ма те ри јал из елек трон ских је зич ких кор пу са (по тра ди ци ји ове шко ле, изво-
ри се озна ча ва ју скра ће ни цом САТ). Књи га до но си од го во ре на број на ра зно-
вр сна пи та ња ве за на за нов пра вац у срп ској ет но лин гви сти ци – ког ни тив ни, 
ко ја се раз ма тра ју и са те о риј ског аспек та (пре глед ста ња ет но лин гви сти ке 
у Ср би ји, об ја шње ње тер ми но ло шког си сте ма ког ни тив не ет но лин гви сти ке 
и сл.) и са прак тич ног аспек та (ре кон струк ци ја од ре ђе них кон це па та и при-
ме на ре зул та та ког ни тив не ет но лин гви сти ке у лек си ко гра фи ји). 

2. Мо но гра фи ја је са чи ње на од пет по гла вља: I. „Ког ни тив ни пра вац у 
срп ској ет но лин гви сти ци – по че ци раз во ја и ак ту ел ни про бле ми”, II. „Сте-
ре о ти пи и је зич ка сли ка све та”, III. „Кон цепт дом у срп ском је зи ку”, IV. „Кон-
цепт ПоРодИцА у срп ском је зи ку” и V. „За кљу чак”. Осим на ве де них по гла вља, 
сту ди ја об у хва та и сле де ће пра те ће сег ме на те – пред го вор, спи сак ли те ра-
ту ре и из во ра, по пис скра ће ни ца ко ри шће них у тек сту, ре зи ме на ру ском и 
ен гле ском је зи ку, пред мет ни и ау тор ски ре ги стар, као и крат ке би о гра фи је 
ау тор ки.

3. Мо но гра фи ју отва ра, ка ко је на ве де но, по гла вље „Ког ни тив ни пра вац 
у срп ској ет но лин гви сти ци – по че ци раз во ја и ак ту ел ни про бле ми”, у окви ру 
ко јег се на ла зе три ра да. 

Пр ви текст, под на сло вом „Раз вој не тен ден ци је ет но лин гви сти ке у са вре-
ме ној срп ској лин гви сти ци” (стр. 13–33), до но си при каз раз во ја и ре зул та та 
срп ске ет но лин гви сти ке, од по след ње де це ни је 20. сто ле ћа па до да на шњих 
да на, у кон тек сту сло вен ске (ру ске и пољ ске) и за пад не ет но лин гви сти ке. У 
за вр шној ре чи овог тек ста, ау тор ке ука зу ју на ко ра ке ко ји би во ди ли уте ме ље-
њу ја сно про фи ли са не срп ске ет но лин гви стич ке шко ле (оку пља ње ис тражи-
ва ча овог усме ре ња у окви ру јед не ин сти ту ци је или јед ног ши ро ко за сно ва ног 
про јек та, де фи ни са ње пре ци зне ме то до ло ги је, ор га ни за ци ја ис тра жи вач ке 
де лат но сти у раз ли чи тим прав ци ма: из ра да раз ли чи тих ти по ва лек си ко граф-
ских де ла у ко ји ма се пред ста вља ју вред но сти из срп ске кул ту ре, кар то гра-
фи са ње је зич ко-кул тур них да то сти, из ра да те мат ских мо но гра фи ја, са рад ња 
на до ма ћем и ме ђу на род ном ни воу на ра зно вр сним про гра ми ма ко ји ма је 
циљ „тра же ње кул ту ре у је зи ку” и сл.). 

Дру ги рад у окви ру увод ног по гла вља мо но гра фи је но си на слов „О струк-
ту ри члан ка у је зич ком реч ни ку, лек си ко ну, ен ци кло пе ди ји (са освр том на 
је ди ни це опи са у ове три лек си ко граф ске пу бли ка ци је)” (стр. 35–43) и ба ви се 
утвр ђи ва њем раз ли ка у пред ме ту опи са у реч ни ку, лек си ко ну и ен ци кло пе ди ји 
(као лек си ко граф ским де ли ма чи је од ред ни це пру жа ју ин фор ма ци је о раз ли-
чи тим вр ста ма људ ског са зна ња). Та ко ђе, у ра ду се раз ма тра ју и дру га ва жна 
те о риј ска пи та ња ве за на за рад ме ђу на род ног кон зер ва то ри ју ма под на зи вом 
Европ ска сли ка све та Сло ве на и њи хо вих су се да (скра ће но на зва ног ЕУ РО ЈОС), 
у окви ру ко јег су оку пље ни ис тра жи ва чи из не ко ли ко зе ма ља ко ји се ба ве про-
бле мом је зич ке сли ке све та. Та пи та ња ти чу се ти по ло ги је кон це па та и ста ту-
са про фи ла, као ау то ном них је ди ни ца у кон цеп ту ал ној струк ту ри пој мо ва.
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Пр во по гла вље сту ди је за тва ра рад под на сло вом „Ре пре зен та тив ност 
РСА НУ за ет но лин гви стич ка ис тра жи ва ња: од лек си ко граф ске ка ког ни-
тив ној де фи ни ци ји” (стр. 45–61). Овај текст пред ста вља на чи не се ман тич ке 
де скрип ци је ка рак те ри стич не за две лек си ко граф ске пу бли ка ци је: РСА НУ, 
ко јем је свој стве на тра ди ци о нал на се ман тич ка лек си ко граф ска де фи ни ци ја 
(по пра ви лу, огра ни че на на „ну жне и до вољ не еле мен те”, ко ји ма се пред ста-
вља са мо основ ни са др жај зна че ња), и LA SiS (Ак си о ло шки лек си кон Сло ве на 
и њи хо вих су се да), ко јем је свој стве на тзв. ког ни тив на де фи ни ци ја (по пра-
ви лу ду жа и све о бу хват ни ја бу ду ћи да те жи из два ја њу свих осо би на ко је су 
се уста ли ле у је зи ку). На при ме ру об ра де лек се ме дом (и бли ско знач не лек-
се ме ку ћа, као и је ди ни ца њи хо вих твор бе них гне зда) у РСА НУ и опи са кон-
цеп та дом у по ме ну том лек си ко ну – по ка за но је ко ји еле мен ти ког ни тив не 
де фи ни ци је ни су са др жа ни у лек си ко граф ској де фи ни ци ји. За кљу чак ра да 
је сте да је са мо ма ли број по је ди нач них осо би на ко је се на ла зе у кон цеп ту 
дом остао из ван лек си ко граф ског опи са у РСА НУ, што све до чи о то ме да 
срп ски те за у рус иде у ко рак са мо дер ним при сту пи ма ког ни тив ног и ан тро-
по ло шког усме ре ња, те да мо же слу жи ти као нај ва жни ји си стем ски тип 
из во ра при ре кон струк ци ји кон цеп тос фе ра раз ли чи тих пој мо ва ко ји пред-
ста вља ју вред но сти у срп ском је зи ку и кул ту ри.

4. Дру го по гла вље мо но гра фи је, „Сте ре о ти пи и је зич ка сли ка све та”, 
раз ма тра пи та ња те о риј ске и прак тич не при ро де ве за на за тер мин сте ре о
тип, а об у хва та пет ра до ва.

Увод ни текст но си на слов „Со ци о ло шки и лин гви стич ки аспек ти сте-
ре о ти па” (стр. 65–87) и има за циљ да кон сти ту и ше те о риј ско-ме то до ло шки 
оквир за на ред не ра до ве у мо но гра фи ји. На и ме, у овом тек сту де фи ни ше се 
ста тус пој ма и тер ми на сте ре о тип у од но су на дру ге слич не тер ми не, пре 
све га у од но су на тер мин кон цепт. Ау тор ке ис ти чу да раз ли ке из ме ђу тер-
ми на сте ре о тип и кон цепт ко је су у ра до ви ма мно гих ау то ра уста но вље не 
на те о риј ском пла ну не по твр ђу је ана ли за је зич ког ма те ри ја ла и ре кон струк-
ци ја је зич ке сли ке од ре ђе ног пој ма, те да ће у мо но гра фи ји тер мин сте ре о
тип би ти упо тре бља ван за ет нич ке пој мо ве (исп. на слов ра да „Сте ре о тип 
Гр ка у срп ском је зи ку”), а тер мин кон цепт за уни вер зал не кључ не пој мо ве 
(исп. на слов по гла вља „Кон цепт дом у срп ском је зи ку”), а у са мој ана ли зи 
је зич ког ма те ри ја ла ова два тер ми на ко ри сти ће се као си но ни ми. 

По гла вље се на ста вља ра дом „нАРод у срп ској је зич кој сли ци све та (на 
ма те ри ја лу реч ни ка срп ског је зи ка)” (стр. 89–105). Кон цепт нАРод у срп ском 
је зи ку ре кон стру и ше се на осно ву си стем ских из во ра, тј. на осно ву по да та-
ка из ре ле вант них реч ни ка (ети мо ло шких, исто риј ских, са вре ме них). При 
ана ла зи на ве де ног пој ма, осим реч нич ких ин фор ма ци ја ве за них за лек се му 
на род, ко јом се име ну је кон цепт, у об зир се узи ма ју и по да ци ве за ни за ње не 
си но ни ме, хи пе ро ни ме, се ман тич ке и твор бе не де ри ва те и уста ље не спо је ве. 

У ра ду „Ау то сте ре о ти пи. Сте ре о тип о Ср би ма” (стр. 107–137) на ци о-
нал ни ау то сте ре о тип Ср ба при ка зан је у све тлу си стем ских је зич ких чи ње-
ни ца – на осно ву по да та ка из исто риј ског реч ни ка (РЈА ЗУ), де скрип тив них 
реч ни ка (РСА НУ и РМС) и асо ци ја тив них реч ни ка (Асо ци ја тив ни реч ник 
срп ског је зи ка и Обрат ни асо ци ја тив ни реч ник срп ског је зи ка) – а упот пу њен 
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је по да ци ма из ис тра жи ва ња дру гих ау то ра, ко ји су по јам Ср би(ја ) ис пи ти-
ва ли на осно ву ана ли зе јав ног дис кур са, као и ана ли зе спро ве де них ан ке та 
и/или ин тер вјуа. 

По след ња два ра да по све ће на су тзв. хе те ро сте ре о ти пи ма, ко ји од ра-
жа ва ју „сли ку о дру ги ма”. Је зич ка сли ка о Гр ци ма код пред став ни ка срп ског 
је зи ка при ка за на је у ра ду „Хе те ро сте ре о ти пи. Сте ре о тип Гр ка у срп ском 
је зи ку” (стр. 139–162). Ко лек тив на пред ста ва о Гр ци ма на ди ја хро ном пла ну 
осве тље на је на осно ву ма те ри ја ла из РЈА ЗУ и кор пу са Ву ко вих еп ских на-
род них пе са ма, док је са син хро ног ста но ви шта био ре пре зен та ти ван ма те-
ри јал из Обрат ног асо ци ја тив ног реч ни ка срп ског је зи ка и ан ке те, ко ји је 
при ка зао са вре ме ну сва ко днев ну сли ку о Гр ци ма. Ет нич ки сте ре о тип Ру са 
у је зич ком са зна њу Ср ба те ма је за вр шног ра да – „Сте ре о тип Ру са у срп ском 
је зи ку” (стр. 163–182). Ба зич ни еле мен ти овог сте ре о ти па ре кон стру и са ни 
су на осно ву асо ци ја тив них по ља не ко ли ко сти му лу са из Асо ци ја тив ног 
реч ни ка срп ског је зи ка: лек се ме ко јом се но ми ну је кон цепт – Ру си, при де ва 
ру ски, син таг ме ру ски је зик и име ни це Мо сква, у скла ду са ме то до ло шким 
по став ка ма лу блин ске ког ни тив не ет но лин гви стич ке шко ле. 

5. Тре ће по гла вље мо но гра фи је, „Кон цепт дом у срп ском је зи ку”, по све-
ће но је ана ли зи кон цеп та дом у срп ској лин гво кул ту рал ној за јед ни ци и обу-
хва та че ти ри ра да, у ко ји ма је на ве де ни кон цепт раз ма тран на осно ву по да-
та ка из раз ли чи тих ти по ва из во ра (си стем ских, ан кет них и тек стов них).

У тек сту „дом на ма те ри ја лу реч ни ка срп ског је зи ка” (стр. 185–204) ау тор-
ке при ка зу ју аспек те кон цеп ту а ли за ци је пој ма дом у срп ском је зи ку ко ји су 
ви дљи ви из угла си стем ских по да та ка. Ис тра жи ва ње је за сно ва но на ма те-
ри ја лу из РСА НУ, а по ред лек си ко граф ског члан ка лек се ме дом и члан ка 
бли ско знач не лек се ме ку ћа, у об зир су узе те и је ди ни це твор бе них гне зда 
ових две ју лек се ма.

У на ред ном ра ду, под на сло вом „дом у ан кет ним по да ци ма” (стр. 205–
218) кроз екс пе ри мен тал не ме то де ан ке ти ра ња (на узор ку од 112 сту де на та) 
по ка за но је на ко ји на чин ис пи ти ва ни по јам до жи вља ва про сеч ни са вре ме-
ни пред став ник срп ског је зи ка и кул ту ре. 

У ра ду „дом у по сло ви ца ма и тек сто ви ма” (стр. 219–236), с ци љем све о бу-
хват ног са гле да ва ња ак си о ло шког кон цеп та дом, ана ли зи ран је и ма те ри јал 
из нај ста ри јих фор ми на род ног ства ра ла шта (Ву ко вих Срп ских на род них 
по сло ви ца), као и ма те ри јал из раз ли чи тих тек сто ва (све тов ног и ре ли гиј ског 
ка рак те ра). 

Ово по гла вље за тва ра рад „дом у срп ском је зи ку – реч нич ки чла нак у 
Ак си о ло шком лек си ко ну (по ку шај син те зе)” (стр. 237–246), ко ји пред ста вља 
ин те гра ци ју по да та ка из не тих у прет ход на три тек ста, чи ме је ре кон стру и-
сан це ло ку пан ком плек сан са др жај ис пи ти ва ног кон цеп та. На и ме, за вр шни 
рад до но си при каз члан ка о срп ском кон цеп ту дом ко ји је об ја вљен у Ак си
о ло шком лек си ко ну Сло ве на и њи хо вих су се да. Из дво је ни су сви про фи ли 
је зич ке сли ке до ма и да та је ког ни тив на де фи ни ци ја овог пој ма.

6. Те мат ску по тку че твр тог по гла вља мо но гра фи је, „Кон цепт ПоРодИцА 
у срп ском је зи ку”, пред ста вља уни вер зал ни со ци јал ни кон цепт – кон цепт 
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ПоРодИцА, тра ди ци о нал но ви со ко по зи ци о ни ран у вред но сном си сте му срп-
ског на ро да. Ово по гла вље об у хва та пет ра до ва, у ко ји ма се кроз ана ли зу 
ма те ри ја ла из сва три ти па из во ра ре кон стру и ше је зич ка сли ка по ро ди це у 
срп ском је зи ку и срп ској кул ту ри. 

По гла вље за по чи ње тек стом „ПоРодИцА на ма те ри ја лу реч ни ка срп ског 
је зи ка” (стр. 249–266), у ко јем су до ми нант ни аспек ти у кон цеп тос фе ри по-
ро ди це утвр ђе ни на осно ву по да та ка о лек се ми-но ми на то ру кон цеп та (лек-
се ми по ро ди ца), али и о ње ним си но ни ми ма, хи пе ро ни ми ма, хи по ни ми ма, 
ко хи по ни ми ма и де ри ва ти ма, из раз ли чи тих ре ле вант них реч ни ка срп ско(хр-
ват ског) је зи ка (Ско ко вог ети мо ло шког реч ни ка, Ву ко вог Срп ског рјеч ни ка, 
РЈА ЗУ, РСА НУ, РМС, Се ман тич коде ри ва ци о ног реч ни ка). Си стем ски је зич-
ки ма те ри јал по ка зао је не што упро шће ни ју струк ту ру кон цеп ту ал ног по ља 
пој ма ПоРодИцА, за раз ли ку од сло же не струк ту ре ко ја је ви дљи ва на кон 
ана ли зе гра ђе из оста лих ти по ва из во ра, што је те ма ра до ва ко ји сле де. 

От кри ва ње це ло куп ног са др жа ја ис пи ти ва ног кон цеп та на ста вља се 
ра дом „ПоРодИцА у ан кет ном ма те ри ја лу” (стр. 267–287), у ко јем се ана ли-
зи ра ју ре зул та ти ан ке те о кон цеп ту ПоРодИцА спро ве де не на узор ку од 100 
сту де на та, чи ме је от кри ве но мно го ви ше осо би на, и ко лек тив них и ин ди-
ви ду ал них, ко је се у при пи су ју ис тра жи ва ном пој му. Ка ко ис ти чу ау тор ке, 
„ан кет ни по да ци су зна чај ни јер пред ста вља ју нај кра ћи пут до сва ко днев не 
је зич ке све сти го вор ни ка” (стр. 267). 

За ет но лин гви стич ка и лин гво кул ту ро ло шка ис тра жи ва ња дра го це на 
је гра ђа из асо ци ја тив них реч ни ка, као што се ви ди из на ред ног ра да – „По-
РодИцА у асо ци ја тив ном по љу” (стр. 289–301) – у ко јем је на осно ву ана ли зе 
асо ци ја тив ног по ља лек се ме по ро ди ца, ње них ко хи по ни ма и де ри ва та, на 
ма те ри ја лу Асо ци ја тив ног реч ни ка срп ског је зи ка и Обрат ног асо ци ја тив ног 
реч ни ка срп ског је зи ка, уста но вље но још аспе ка та зна чај них за ре кон струк-
ци ју је зич ке сли ке срп ске по ро ди це. Ис тра жи ва ње ви ше ди мен зи о нал ног кон-
цеп та ПоРодИцА спро ве де но је и на па ре миј ском ма те ри ја лу у ра ду „Је зич ка 
сли ка ПоРодИцЕ у по сло ви ца ма и тек сто ви ма” (стр. 303–337). Ана ли зом по-
сло ви ца и из ре ка, као нај ма њих кли ше и ра них тек сто ва ко ји има ју пре цен-
дент ни зна чај, на осно ву род бин ских на зи ва уже по ро ди це, при ка за на је 
на ци о нал на је зич ка сли ка по ро ди це, ко ја је по том оквир но ис по ре ђе на са 
је зич ком сли ком по ро ди це у па ре миј ском ма те ри ја лу не мач ког, ен гле ског и 
ру ског је зи ка. Ма те ри јал из си стем ских из во ра, као и из нај ста ри јих фор ми 
на род ног ства ра ла штва, при ка зу је углав ном ста тич ну сли ку тра ди ци о нал-
не срп ске по ро ди це, ко ја под ра зу ме ва за јед ни цу ро ди те ља и де це. У дру гом 
сег мен ту ра да пак ука зу је се на дру га чи ју, ди на мич ну пред ста ву мо дер не 
по ро ди це. На и ме, по јам ПоРодИцА је ов де ре кон стру и сан на осно ву са вре ме-
них тек сто ва раз ли чи тих жан ро ва, чи ме се от кри ла знат но сло же ни ја сли ка 
са вре ме не по ро ди це, ко ја се тран сфор ми ше у скла ду са ак ту ел ним по ли тич-
ким, дру штве но-еко ном ским и кул тур ним про ме на ма (услед че га до ла зи до 
по ја ве раз ли чи тих фе но ме на, као што су сла бље ње зна ча ја ин сти ту ци је 
бра ка, по ра ста бро ја не пот пу них по ро ди ца, сма њи ва ње про сеч ног бро ја 
чла но ва по ро ди це и сл.). 

По гла вље по све ће но де скрип ци ји уни вер зал ног, ак си о ло шки ви со ко 
по зи ци о ни ра ног кон цеп та ПоРодИцА у срп ском је зи ку за вр ша ва се ра дом 
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„ПоРодИцА у срп ском је зи ку – реч нич ки чла нак у Ак си о ло шком лек си ко ну 
(по ку шај син те зе)” (стр. 339–344). На кон ана ли зе је зич ког ма те ри ја ла из сва 
три ти па из во ра (си стем ских, ан кет них и тек стов них), у овом тек сту је при-
ка зан реч нич ки чла нак кон цеп та ПоРодИцА и да та ког ни тив на де фи ни ци ја 
овог пој ма, у ко јој су ис так ну те све оне осо би не уста ље не у је зич кој сли ци 
по ро ди це код пред став ни ка срп ске лин гво кул ту рал не за јед ни це.

7. По след ње по гла вље књи ге пред ста вља са др жа јан текст „За кључ на 
раз ма тра ња на осно ву ре зул та та ис тра жи ва ња” (стр. 347–365). У ње му су 
пре глед но, хро но ло шким ре дом, из не та сва кључ на те о риј ска и прак тич на 
пи та ња ког ни тив не ет но лин гви сти ке ко ја су у мо но гра фи ји раз ма тра на. Са 
те о риј ског аспек та, зна ча јан је при каз исто ри ја та раз во ја срп ске ет но лин гви-
сти ке, у ко јем је ис так ну то да се по че ци ет но лин гви сти ке ког ни тив ног усме-
ре ња ве зу ју за де ве де се те го ди не 20. сто ле ћа, а да по ста ју све из ра зи ти ји у 
пр вим де це ни ја ма овог ве ка. На и ме, упо ре до са раз во јем тра ди ци о нал не, 
ди ја лек то ло шке ет но лин гви сти ке из два ја ју се ра до ви ау то ра ко ји у сво јим 
ет но лин гви стич ким ис тра жи ва њи ма при ме њу ју ког ни ти ви стич ке при сту пе, 
ма ње или ви ше из ра же не. На те о риј ском пла ну, мо но гра фи ја до но си и ја сне 
де фи ни ци је тер ми на ко ји чи не ин стру мен та ри јум пој мо ва ког ни тив не лин-
гви сти ке ко ја се не гу је у Лу бли ну. На прак тич ном пла ну, сту ди ја ну ди вред-
не ана ли зе од ре ђе них стре о ти па (ау то сте ре о тип Ср ба и хе те ро сте ре о тип 
Гр ка и Ру са) и уни вер зал них кон це па та (кон цепт нАРод, дом и ПоРодИцА). 
Про ве ра ва лид но сти лу блин ске ме то до ло ги је из вр ше на је при де скрип ци ји 
кон це па та дом и ПоРодИцА јер је ре кон струк ци ја ових пој мо ва за сно ва на на 
ана ли зи сва три ти па из во ра ко је под ра зу ме ва ме то до ло ги ја лу блин ске шко ле 
(си стем ских, ан кет них и тек стов них). Ре кон струк ци ја ак си о ло шких пој мо ва 
ко ја се спро во ди на ова ко ши ро ком кор пу су је зич ке гра ђе осве тља ва ис тра-
жи ва ни кон цепт у пу ном об ли ку – ис ти чу ћи све ње го ве ре ле ван те аспек те, 
и то не са мо оне тра ди ци о на ле, исто риј ски уте ме ље не, већ и мо дер не, ак ту-
ел не, ка рак те ри стич не за про сеч ног са вре ме ног пред став ни ка срп ског је зи ка 
и срп ске кул ту ре.

8. По на уч ној ак ту ел но сти и зна ча ју те о риј ских и прак тич них пи та ња 
ко ја об ра ђу је, бо гат ству ис тра жи вач ког ма те ри ја ла, при ку пље ног из ра зно-
вр сних из во ра (ети мо ло шких, исто риј ских, са вре ме них оп штих реч ни ка, 
асо ци ја тив них и де ри ва то ло шких реч ни ка, на род ног фол кло ра, жан ров ски 
ра зно вр сних тек сто ва, ан кет ног ма те ри ја ла), као и по ви со ком сте пе ну ин-
тер ди сци пли нар но сти у ана ли зи, мо но гра фи ја Ста не Ри стић и Ива не Ла зић 
Ко њик Ког ни тив ни пра вац у срп ској ет но лин гви сти ци – по че ци раз во ја и 
ак ту ел ни про бле ми има ви ше стру ки зна чај за на у ку о срп ском је зи ку, пре 
све га за срп ску ет но лин гви сти ку. Ис тра жи ва ња спро ве де на у овој књи зи 
укљу чу ју по ред син хро не и ди ја хро ну ди мен зи ју, чи ме се ука зу је на зна чај 
мо гу ћег ус по ста вља ња кон ти ну и те та из ме ђу до са да шњих тра ди ци о нал них 
ет но лин гви стич ких при сту па (ко ји углав ном под ра зу ме ва ју ана ли зу ди ја-
лек то ло шке, фол кло ри стич ке и ет но граф ске гра ђе) и нај но ви јих при сту па 
ког ни тив ног усме ре ња. Сво јом са др жи ном – при ка зом свр сис ход них мо де ла 
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ре кон струк ци је ак си о ло шких кон це па та, као и по ну ђе ним тер ми но ло шко- 
-ме то до ло шким окви ром за ис тра жи ва ња пој мо ва ко ји пред ста вља ју вред но-
сти у срп ској кул ту ри – ова мо но гра фи ја, са свим си гур но, ути ре пут раз во ју 
је дин стве не, ау тен тич не срп ске ет но лин гви стич ке шко ле.

Ма ри ја на Ђу кић

Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ
Ђу ре Јак ши ћа 9, 11000 Бе о град, Ср би ја

Ma ri ja na.Bog da no vic @isj.sa nu.ac .rs

UDC 811.163.41‘28(082)(049.32)

Ра ди во је Мла де но вић. Го вор се вер но шар пла нин ске жу пе Си ри нић. 
Срп ски ди ја лек то ло шки збор ник LXVI/1. Бе о град: Срп ска ака де ми ја на у ка  

и умет но сти и Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, 2019, 1–1049 стр.

На кон бро ја LXVI/1 Срп ског ди ја лек то ло шког збор ни ка из 2019. го ди-
не срп ска лин гви сти ка, а по себ но срп ска ди ја лек то ло ги ја, још јед ном мо же 
би ти из у зет но по но сна на сво ја оства ре ња. Пре ко хи ља ду стра ни ца по нео 
је рад Го вор се вер но шар пла нин ске жу пе Си ри нић ау то ра Ра ди во ја Мла де-
но ви ћа, не у мор ног ис тра жи ва ча ко сов ско ме то хиј ске је зич ке ба шти не.

Мо но гра фи ја о го во ру Си ри ни ћа из де ље на је у шест ве ћих це ли на: Увод 
(стр. 51–81), Ак це нат (стр. 82–97), Гла со ви (стр. 98–295), Об ли ци (стр. 296–832), 
Лин гво ге о граф ски по ло жај и ди ја ле кат ска ин ди ви ду ал ност си ри нић ког го во ра 
(стр. 833–854), Ди ја ле кат ски тек сто ви (стр. 855–1042). Сва ки од ових де ло ва 
са сто ји се од не ко ли ко пот по гла вља у чи јим окви ри ма се те мељ но опи су ју 
ди ја ле кат ске по ја ве на про зо диј ском, фо нет ско-фо но ло шком, мор фо ло шком, 
па и мор фо син так сич ком ни воу, док се лек сич ким и фра зе о ло шким си сте мом 
ау тор ни је ба вио. 

У увод ном по гла вљу са зна је мо да је мо но гра фи ја на ста ла као ре зул тат 
те рен ског ра да ко ји се од ви јао по чет ком де ве де се тих го ди на про шлог ве ка, 
за тим по чет ком овог ве ка све до 2016. го ди не. Гра ђа се до пу ња ва ла и на 
дру ге на чи не, што је до при не ло до број уте ме ље но сти це лог ис тра жи ва ња. 
Ау тор нам у про ду жет ку ну ди бо га те ин фор ма ци је о са мом име ну ове жу пе, 
ко је је код ло кал ног став нов ни штва по зна то у фор ми Си ри ни ће или са мо 
Жу па, о ње ним пр вим по ме ни ма у XI II ве ку, о ста нов ни штву и на ста ње но-
сти, о си ри нић ком ста ром и но ви јем име но сло ву и о ге о граф ском по ло жа ју. 
У дру гом пот по гла вљу увод ног де ла (До са да шњи по ме ни о си ри нић ком го
во ру) мо же се са зна ти о ау то ри ма ко ји су се у сво јим ра до ви ма освр та ли на 
си ри нић ки го вор: С. Ја стре бов, Ј. Жи ва но вић, А. М. Се ли шчев, А. Уро ше вић, 
М. Бу ку ми рић, Р. Мла де но вић и др. Ау тор пи ше и о де ди ја лек ти за ци ји и о 
ди ја ле кат ском си сте му у фол клор ном ма те ри ја лу.
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У по гла вљу Ак це нат ау тор опи су је си ри нић ки про зо диј ски тип са екс-
пи ра тор ним ак цен том, ко ји под ра зу ме ва „ком би на ци ју ри там ски и па ра диг-
мат ски фик си ра ног ак цен та” (стр. 82), кроз три на ест пот по гла вља: Ак це нат 
сло же ни це, син таг мат ски ак це нат, Ак це нат но ве лек си ке, Ком пе за циј ско 
ду же ње во ка ла по сле ис па да ња /х/, Диф тон зи и ак це нат, Ак це нат ком па
ра ти ва и су пер ла ти ва, Ак це нат гла гол ских об ли ка, Не про мен љи ве ре чи и 
ак це нат, Ак це нат при ло га, Пред ло зи и ак це нат, Ве зни ци и ак це нат, Ве зни ци 
за ви сно сло же них ре че ни ца и ак це нат, Ве зни ци не за ви сно сло же них ре че ни
ца и ак це нат, Де зак цен ту а ци ја. Ри там ским ак цен том про мен љи вих ре чи 
си ри нић ки го вор, за јед но са под гор ским, пред ста вља нај се вер ни ју тач ку 
ова квог про зо диј ског мо де ла. Пот пу на ста би ли за ци ја ри там ског ак цен та 
ни је до вр ше на, јер се код при ло га ак це нат ве зу је за по след њи за тво ре ни слог.

По гла вље Гла со ви на бли зу две сто ти не стра на до но си опис во ка ла и 
кон со на на та си ри нић ког го во ра. Ше сто во кал ски си стем је пред ста вљен кроз 
сле де ће одељ ке: Суд би на по лу гла сни ка, На зал ни во ка ли, Во ка ли сред њег ре да 
под ак цен том, Фо нет ски кон текст и отва ра ње сред њих во ка ла, Во кал /е/, 
Во кал /о/, Од лом ци тек сто ва са отва ра њем / диф тон го ид ним из го во ром 
сред њих во ка ла, За тва ра ње сред њих во ка ла, Во кал /о/, Во кал /е/, Суд би на 
по је ди них во ка ла и во кал ских гру па, За ме на по је ди них во ка ла, Ис па да ње по
је ди них во ка ла, Во кал ске гру пе, Хи јат, По крет ни во ка ли, Во кал но /р/, Сло го
твор но /л/. У си ри нић ком го во ру чу ва се по лу гла сник ре да во ка ла а, што 
по ве зу је Си ри нић са при зрен ско-ју жно мо рав ским под руч јем срп ских го во-
ра, као и са под руч јем се ве р но ма ке дон ских го во ра. По ред фо но ло шког по лу-
гла сни ка, за бе ле же на је и фа кул та тив на упо тре ба не фо но ло шког по лу гла-
сни ка на кра ју ре чи, ко ји ни је опи си ван у су сед ним го во ри ма. Су фикс nǫ 
дао је ну, што је део оп ште срп ске ево лу ци је. Уо че но је да су у си ри нић ком 
го во ру во ка ли сред њег ре да под ак цен том скло ни из ра зи том не у трал ном 
флук ту и ра њу из го во ра, од но сно ши рем и диф тон го ид ном из го во ру, што се 
не мо же до ве сти у ве зу са пре фо но ло ги за ци јом кван ти те та у но ви ква ли тет, 
че га има у јед ном де лу ју жно ко сов ских го во ра. Си ри нић ки го вор је обе ле-
жен при су ством диф тон га оў, еў, иў и то га уда ља ва од окол них срп ских 
иди о ма, а при бли жа ва де лу го ран ских го во ра и се вер но ма ке дон ским го во-
ри ма при зрен ско-ју жно мо рав ског ти па. Во кал ске се квен це од истих во ка ла 
ко је се на ла зе на мор фем ској гра ни ци, као и во кал ске гру пе на ста ле на кон 
ис па да ња х по ка зу ју ста бил ност. Во кал ска гру па аа у рад ном гла гол ском 
при де ву му шког ро да јед ни не чу ва се без уме та ња ј. У во кал ским гру па ма 
са и че сто до ла зи до ње го ве де во ка ли за ци је. Го вор Си ри ни ћа по зна је слаб 
по лу гла снич ки при звук ис пред во кал ног р. Код во кал ног л за па же ни су раз-
ли чи ти ре флек си: у, лу, ə.

Кон со на ти го во ра Си ри нић ке жу пе опи са ни су у одељ ци ма: Афри ка те, 
Афри ка те /ћ, ђ/, Афри ка те /ч, џ/, Афри ка те /ц, ѕ/, Фри ка ти ви, Фри ка тив /х/, 
Фри ка ти ви /ш, ж/, Глас /в/, Глас /ф/, Глас /ј/, Ла те ра ли, Глас /л/, Глас /љ/, Глас 
/њ/, Ети мо ло шко /њ/, Су гла снич ке гру пе, О не ким ста рим су гла снич ким гру
па ма, Гу бље ње су гла сни ка у су гла снич ким гру па ма, Аси ми ла тив ни и ди си
ми ла тив ни про це си у су гла снич ким гру па ма. Си стем афри ка та у си ри нић ком 
го во ру не ста би лан је због сла би је или ја че фри ка тив но сти ових гла со ва, што 
ути че на фор ми ра ње раз ли чи тих си ме трич них ко ре ла ци ја по звуч но сти 
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(д, т : д’, т’) или по па ла тал но сти (ћ, ђ : ч, џ). Афри ка те ч, џ ста бил не су, али 
има ју не што дру га чи ја ар ти ку ла ци о на свој ства, од но сно има ју по ја ча ну 
фри ка ци ју у од но су на оп ште ста ње у што кав шти ни. У ве зи са афри ка та ма 
ћ и ђ си ри нић ки го вор је обе ле жен две ма тен де ци ја ма, а то је да се афри ка те 
одр жа ва ју, али и да има ју сла би ју фри ка тив ност. Су гла сник х се из гу био из 
си сте ма. Су гла сник в је не ста би лан, а нај че шће се чу је ње го ва па сив на арти-
ку ла ци ја. Фри ка тив ф је ста би лан у си ри нић ком го во ру, што се по кла па са 
ста њем у ко сов ским, ју жно ме то хиј ским, се ве р но шар пла нин ским и се вер но-
ма ке дон ским го во ри ма. Си ри нић ки го вор по зна је не фо но ло шко ј као део диф-
тон го ид ног из го во ра (пјтак, врјме). Ис пред па ла тал них су гла сни ка ћ, ђ, њ 
ја вља се тзв. aнтиципацијско ј ко је не ма фо но ло шку вред ност (цвеј ће, преј ђа, 
ка меј ње), што је обе леж је јед ног де ла бал ка ни зи ра них сло вен ских го во ра са 
ши рег под руч ја: ме то хиј ско-ко сов ско-си ри нић ки аре ал, за пад но ма ке дон ски 
го во ри, део цен трал но ма ке дон ских го во ра, ти моч ко-лу жнич ки и за пад но-
бу гар ски го во ри. Си стем ла те ра ла је дво чла ни и он об у хва та па ла тал ну и 
ве лар ну је ди ни цу: у за пад ним и цен трал ним де ло ви ма си ри нић ке обла сти 
оп ста је пред њо неп ча но љ и ве лар но л у ли, ле, у ис точ ним де ло ви ма па ла-
тал ност гла са љ по ста је не ста бил на, а ја вља се и л’. Ста бил ност ла те ра ла у 
ко ре ла ци ји је са ста бил но шћу од но са њ : н. Фи нал но л се ре а ли зу је дво ја ко: 
као -ў код при де ва, име ни ца и рад ног гла гол ског при де ва м. р. јед ни не, што 
је се вер но шар па ла нин ска ино ва ци ја, и као (ј)а са мо код рад ног гла гол ског 
при де ва м. р. јед ни не, што је при зрен ско-ју жно мо рав ска за ме на. 

По гла вље Об ли ци са др жи три ве ћа пот по гла вља: Ре чи са де кли на ци јом 
(стр. 296–589), Гла го ли (стр. 590–706) и Не про мен љи ве ре чи (стр. 707–832).

У окви ру де ла о ре чи ма са де кли на ци јом ау тор нај пре де таљ но опи су-
је ста ње име ни ца у си ри нић ком го во ру кроз че ти ри де кли на ци о на ти па име-
ни ца, за тим у по себ ном де лу го во ри о збир ним име ни ца ма, о име ни ца ма 
plu ra lia tan tum и о гла гол ским име ни ца ма (стр. 296–423). Об ли ци но ми на ти ва, 
ге ни ти ва, да ти ва, во ка ти ва, ин стру мен та ла, ло ка ти ва и оп штег па де жа пре-
ци зно су пред ста вље ни, уз по себ не освр те на ка рак те ри стич не по ја ве као 
што су: јед но сло жне и ви ше сло жне име ни це са про ши ре њем, име ни це са 
зна че њем жи вог, по и ме ни че не при дев ске ре чи, име ни це из ве де не из при ло га 
за ко ли чи ну, плу ра ли зо ва не збир не име ни це, збир не име ни це по уну тра шњем 
зна че њу, збир не број не име ни це, раз ли чи те суп кла се име ни ца plu ra lia tan tum, 
име ни це у пар ти тив ним син таг ма ма, оп шти па деж са пред ло зи ма и без пред-
ло га итд. Код име ни це ма ти уо чен је по се бан обра зац ко ји јед ним де лом чу ва 
ста ри је об ли ке, а дру гим се ин те гри ше у а обра зац. Об ли ци јед ни не има ју 
ви ше па де жних ди стинк ци ја у од но су на мно жин ске об ли ке име ни ца. Флек-
си ја је нај бо ље очу ва на у јед ни ни а де кли на ци о ног ти па, а ана ли ти зам се 
нај бо ље раз вио код име ни ца сред њег ро да. У си ри нић ком го во ру чу ва се бес-
пре дло шки да тив, чи ме је овај го вор као део ме то хиј ско-ко сов ско-си ри нић-
ког аре а ла по стао јед на од нај ју жни јих та ча ка што кав ских го во ра без ана-
ли ти за ци је овог па де жа. Ге ни тив јед ни не име ни ца а де кли на ци о ног обра сца 
чу ва се до след но. Оп шти па деж мно жи не име ни ца на к и г има об ли ке 
ти па ву це, сан да це. У да ти ву мно жи не за бе ле же ни су сле де ћи мо де ли: код 
 име ни ца при сут ни су на став ци има и ам, код име ни ца сред њег ро да по-
твр ђе но је ам, ама и ами, код име ни ца на а на ста вак је ам, ами, ама.
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Об ли ци за ме ни ца у го во ру Си ри ни ћа ана ли зи ра ни су уо би ча је ним пра-
ће њем за ме нич ког си сте ма кроз лич не, упит не, нео д ре ђе не, од рич не, оп ште, 
при свој не, по ка зне за ме ни це (стр. 424–532). По себ не до дат ке на ла зи мо у 
пот по гла вљи ма ко ја се на до ве зу ју на по је ди не вр сте за ме ни ца: за ме ни ца 
по не кој, ве зник штом, за ме ни ца што го дер, при свој не све чи, све чи ји, при свој-
но-де мон стра тив не за ме ни це овеј зин, теј зин, онеј зин, за ме ни це за ко ли чи ну 
ово ли кви, то ли кви, оно ли кви, ово ич ки, ово иц ки, ко ли чин ске за ме ни це уз име-
ни це бра ћа и де ца итд. Не по сто ја ње пост по зи тив не члан ске упо тре бе по ка-
зних за ме ни ца чи ни да си ри нић ки го вор пред ста вља нај ју жни ји до мет одсу-
ства ове по ја ве. Иа ко се си ри нић ки за ме нич ки си стем не по ду да ра у пот пуно-
сти ни са јед ним окол ним го во ром, он се при бли жа ва ме то хиј ско-ко сов ском 
и скоп ско цр но гор ском го во ру.

При де ви си ри нић ког го во ра (стр. 532–572) ана ли зи ра ни су пре гле дом 
кроз вр сте (опи сни, при свој ни, гра див ни, ме сног зна че ња, вре мен ског зна-
че ња) у њи хо вим од ре ђе ним и нео д ре ђе ним фор ма ма, у атри бут ској и пре ди-
ка тив ној упо тре би, у за ме нич ко-при дев ској про ме ни итд. Опи са на је и ком-
па ра ци ја при де ва, при ло га, име ни ца, гла го ла, пред ло га / пред ло шко-па де жних 
кон струк ци ја и име нич ких за ме ни ца при че му је до да то пот по гла вље о ком-
па ра тив ним кон струк ци ја ма пре ко, моћ но, ја ко + при лог.

У за ме нич ко-при дев ској про ме ни при сут на су сва три но ми на тив на 
мно жин ска об ли ка (м. р. на и, ж. р. на е, с. р. на а/е), што се раз ли ку је од 
јед ног де ла ме то хиј ско-ко сов ског аре а ла. Да тив мно жи не за ме нич ко-при дев-
ске про ме не има на ста вак ема и то си ри нић ки го вор по ве зу је са при зрен-
ско-ју жно мо рав ским ме то хиј ско-ко сов ским али и са ко сов ско-ре сав ским 
го во ри ма.

Бро је ви у го во ру Си ри ни ћа (стр. 572–589) са гле да ни су кроз основ не, 
ред не, ди стри бу тив не, мул ти пли ка тив не бро је ве и збир не број не име ни це. 
Из два ја мо спе ци фич не об ли ке бро је ва у овом го во ру: јен, је но, је на, је ни, је не, 
је но га, је но му, је неј зи и сл. (по ред је дан, јед но, јед на); обе двој ца за жен ски род, 
оба двој ца за му шки род, да тив ски об лик оба двој цам; прв, друг, пр веј зи, дру
геј зи, тре ћеј зи, дру ге ма, тре ће ма (са фо нет ским ва ри јан та ма); ше сти на, 
пет на е сти на и сл. са зна че њем при бли жне ко ли чи не итд.

Код гла го ла нај пре је пред ста вље но осам гла гол ских вр ста пре ма од-
но су осно ва са пре гле дом пре зент ске и ао рист не осно ве за све ти по ве (стр. 
590–630), за тим је да то ста ње по моћ них гла го ла хте ти, је сам и би ти (стр. 
630–632), а он да су опи са ни гла гол ски об ли ци: пре зент (стр. 632–648), ао рист 
(стр. 648–662), им пер фе кат (стр. 662–673), фу тур пр ви (стр. 673–676), пер-
фе кат (стр. 676–680), плу сквам пер фе кат (стр. 680–681), рад ни гла гол ски при-
дев (стр. 681–685), трп ни гла гол ски при дев (стр. 685–693), им пе ра тив (стр. 
693–702), по тен ци јал (стр. 702–703), гла гол ски при лог са да шњи (стр. 703–707). 
Као ка рак те ри сти ка гла гол ског си сте ма си ри нић ког го во ра ис ти че се не по-
сто ја ње ин фи ни ти ва, уме сто ко јег се ко ри сти ана ли тич ка кон струк ци ја да + 
пре зент. По ред уо би ча је них на ста ва ка за гра ђе ње пре зен та из два ја се об лик 
3. ли ца мно жи не, где се уо ча ва ју два мор фо ло шка мо де ла: је дан са на став ком 
ко ји се до да је на осно ву са ана ло шким осно вин ским во ка лом и дру ги, где се 
на ста вак до да је на осно ву без осно вин ског во ка ла. Као из у зет на спе ци фич-
ност из два ја се ства ра ње пре зент ског фор ман та оў у 3. ли цу мно жи не, ко ји 



ни је по твр ђен у дру гим го во ри ма бли жег или ши рег под руч ја. Ао рист и им-
пер фе кат у си ри нић ком го во ру вид ски су раз дво је ни, те се ао рист ве зу је за 
свр ше не гла го ле, а им пер фе кат за не свр ше не. У 3. ли цу мно жи не ао ри ста 
ста би лан је на ста вак ше, а у им пер фек ту истог ли ца и бро ја при ме ћу је се 
сна жан про дор ао рист ног ше, те се ов де ја вља ју и ше и у. Рад ни гла гол ски 
при дев по ка зу је је дин стве ност ком би на ци јом на ста ва ка у му шком ро ду јед-
ни не, што се од но си на се вер но шар пла нин ску ино ва ци ју ко ја се да ље раз-
ви ла у фор мант оў, као и ти пич но ју жно мо рав ско ја. У мно жи ни рад ног 
гла гол ског при де ва за бе ле жен је син кре тич ки об лик на ле. Трп ни гла гол ски 
при дев пра ћен је кроз ди стри бу ци ју на ста ва ка н и т код гла го ла свих вр ста. 
Об ли ци им пе ра ти ва та ко ђе су пред ста вље ни пре ма гла гол ским вр ста ма, при 
че му се ука зу је и на по себ не ли ко ве као што су: глеј, глеј те, држ, др ште, чек, 
остај, на прај, стаи, праи, ите, јет те/је те/јеј те, остан те, оми те, жњеј те 
итд. По тен ци јал у си ри нић ком го во ру све ден је на уоп ште ну упо тре бу би + 
рад ни гла гол ски при дев. Гла гол ски при лог са да шњи мно го че шће се упо тре бља-
ва у си ри нић ком го во ру не го у су сед ним го во ри ма, при че му је нај про дук тив-
ни ји на ста вак ући, а он да и ћи, али су за бе ле же ни и об ли ци на ау ћи, ећи.

Не про мен љи ве ре чи раз вр ста не су на при ло ге (стр. 707–765), пред ло ге 
и пред ло шке из ра зе (стр. 765–770), ве зни ке (стр. 770–803), уз ви ке (стр. 803–
808), реч це (стр. 808–832). Ши ро ка упо тре ба при ло шких об ли ка опра ва да ва 
нај ве ћу па жњу по све ће ну овој вр сти не про мен љи вих ре чи. У овом одељ ку 
на ла зи мо пре ко сто ти ну раз ли чи тих при ло га са ни зом по твр да њи хо ве упо-
тре бе: ка кокəд, си нојк, пре ко ла ни, за ју тре, по пре ко ју тре, но ћом, по преј, 
сеф те, њек ња, дај ма, по та мо, на до лу, оздол, на мег дан, ку де го дар, крив шим, 
бо жем, ич итд. С об зи ром на то да се пред ло зи на ла зе у окви ру раз ли чи тих 
примерa у це лом ра ду, у пот по гла вљу о њи ма пре глед но су на ве де ни па ра-
гра фи где се они ја вља ју. Ве зни ци су при ка за ни та ко да се ула зи у сфе ру 
(мор фо)син так се, те их на ла зи мо у гру па ма: ве зни ци за ви сно сло же них ре-
че ни ца (штом, до ри, ка да, ка што, кај итд.) и ве зни ци не за ви сно сло же них 
ре че ни ца (ама, ти ке, ели, јал, не сал што … ти ке итд.). Уз ви ци и реч це та-
ко ђе су раз вр ста ни на низ под гру па, што до при но си пре глед но сти об ли ка и 
њи хо вих број них по твр да. По ред оче ки ва них гру па, код реч ци на ла зи мо и 
оне ко ји ма се обич но не по све ћу је зна чај ни ја па жња као што су: реч це ко је 
по ве зу ју еле мен те на ра ци је уз ис ти ца ње (и, па, е, а), реч це за за кли ња ње 
(жи ми, жи ти), реч ца за са гла ша ва ње (ако) и сл.

У пе том по гла вљу Р. Мла де но вић об ја шња ва на ста нак и зна чај ме то хиј-
ско-ко сов ско-си ри нић ког аре а ла, чи ја ево лу ци ја у пот пу но сти при па да срп-
ском ти пу, за ства ра ње ди ја ле кат ске струк ту ре си ри нић ког го во ра. Ис ти че 
се да си ри нић ки го вор сво јом укуп ном струк ту ром пред ста вља „не по но вљи-
ви иди ом”, ко ји у про зо ди ји и фо не ти зму по ка зу је бли скост са скоп ско црно-
гор ским и при зрен ско-ју жно мо рав ским го во ри ма се вер не Ма ке до ни је, док 
се на мор фо ло шком по љу по ду да ра са ме то хиј ско-ко сов ским при зрен ско-ју-
жно мо рав ским го во ри ма.

За вр шно по гла вље, Ди ја ле кат ски тек сто ви, об у хва та 188 стра на тран-
скри па та го во ре ног дис кур са Ср ба из је да на ест си ри нић ких се ла: Сев це, 
Ја жин це, Вр бе шти ца, Штрп це, Бе реј це, До ња Би ти ња, Гор ња Би ти ња, Го то-
ву ша, Драј ков це, Ви ча и Су ши ће.
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Нај но ви јом ди ја лек то ло шком мо но гра фи јом срп ска лин гви сти ка до би ла 
је оп се жни опис си ри нић ког го во ра као де ла ме то хиј ско-ко сов ско-си ри нић-
ког аре а ла и нај ју жни јег срп ског го во ра до ко јег су до пр ле но ви је ти пич но 
срп ске ино ва ци је као што су: мор фо ло шко раз два ја ње но ми на ти ва мно жи не 
и оп штег па де жа мно жи не име ни ца м. р. на -, дво јин ско ма у да ти ву мно-
жи не, не до вр ше ни ана ли ти зам са нај бо ље очу ва ном флек си јом у окви ри ма 
бал ка но сло вен ског бал ка ни зи ра ног аре а ла, ујед на ча ва ње смо и сте код 
ао ри ста и им пер фек та. Овом мо но гра фи јом је вр хун ским ди ја лек то ло шким 
при сту пом по пу ње но још јед но ме сто на срп ској ди ја лек то ло шкој кар ти. О 
ње ном из у зет ном зна ча ју за срп ску лин гви стич ку сла ви сти ку нај бо ље го во ри 
на гра да Па вле и Мил ка Ивић Сла ви стич ког дру штва Ср би је ко ју је ово де ло 
по не ло за 2020. го ди ну.

Та тја на Трај ко вић

Уни вер зи те ту Ни шу
Фи ло зоф ски фа кул тет 

Де парт ман за ср би сти ку
Ћи ри ла и Ме то ди ја 2, 18000 Ниш, Ср би ја

tatjana.trajkovic@filfak.ni.ac.rs



УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ

Ча со пис Збор ник Ма ти це срп ске за фи ло ло ги ју и лин гви сти ку об ја вљу-
је из вор не на уч не ра до ве, на уч ну кри ти ку и при ка зе, хро ни ку и би бли о гра-
фи ју из обла сти фи ло ло шких и лин гви стич ких про у ча ва ња. Ра до ви ко ји су 
већ об ја вље ни или по ну ђе ни за об ја вљи ва ње у не кој дру гој пу бли ка ци ји не 
мо гу би ти при хва ће ни за об ја вљи ва ње у Збор ни ку Ма ти це срп ске за фи ло
ло ги ју и лин гви сти ку. Ако је рад био из ло жен на на уч ном ску пу у ви ду усме-
ног са оп ште ња, по да так о то ме тре ба да бу де на ве ден у по себ ној на по ме ни 
при дну пр ве стра ни це члан ка. 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.



215

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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