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Ч Л А Н Ц И  И  Р А С П Р А В Е

UDC 81’371
UDC 81’27
Изворни научни рад

Иван Књи жар

ПРИН ЦИ ПИ ДИ ФЕ РЕН ЦИ ЈА ЦИ ЈЕ ПРЕ СУ ПО ЗИ ЦИЈ СКИХ  
И НЕ ПРЕ СУ ПО ЗИ ЦИЈ СКИХ ЕН ТИ ТЕ ТА  

У ФУНК ЦИ О НАЛ НОЈ АНА ЛИ ЗИ ИС КА ЗА

У овом ра ду освр ну ће мо се на ак ту ел ну про бле ма ти ку раз гра ни ча ва ња пресупо-
зицијe од логичкe импликацијe, те ће мо по ку ша ти, на сла ња ју ћи се на основ на праг ма-
тич ка на че ла, да фор му ли ше мо прин ци пе ко ји ће гра ни цу из ме ђу ових два ју слич них 
фе но ме на учи ни ти ја сни јом. Исто та ко, освр ну ће мо се на ка рак те ри сти ке ин фор ма ци је 
ко ја ни је у ис ка зу мар ки ра на не ким по себ ним је зич ким да то сти ма, а ко ју не ки праг ма-
ти ча ри свр ста ва ју у пре су по зи циј ску ка те го ри ју. 

Кључ не ре чи: праг ма ти ка, ис каз, ло гич ка им пли ка ци ја, пре су по зи ци ја.

In this pa per, we will con si der the pro blem of de fi ning the bo un dary bet we en pre sup-
po si ti ons and lo gi cal im pli ca ti ons, and we will try to for mu la te prin ci ples that will ma ke the 
bo un dary bet we en the se two si mi lar phe no me na cle a rer. We will al so con si der the cha rac te-
ri stics of the in for ma tion that is not mar ked by so me spe cial lin gu i stic form, which so me 
prag ma tists clas sify in the ca te gory of pre sup po si tion.

Key words: prag ma tics, ut te ran ce, en ta il ment, pre sup po si tion.

1. УвОд. Раз ма тра ју ћи ак ту ел ну лин гви стич ку про бле ма ти ку раз гра ни-
ча ва ња праг ма тич ких им пли ка ци ја (КњИжАР 2017), уста но ви ли смо да по сто ји 
про из вољ ност у де фи ни са њу ин хе рент них од ли ка пре су по зи ци је, на осно ву 
ко јих би се она у свим слу ча је вим раз дво ји ла од дру гих праг ма тич ких им-
пли ка ци ја – кон вен ци о нал них и кон вер за циј ских им пли ка ту ра (пре вас ход но 
смо се фо ку си ра ли на „про бле ма тич ни ју” гра ни цу са кон вен ци о нал ним 
им пли ка ту ра ма). На сла ња ју ћи се на функ ци о на ли стич ке лин гви стич ке пре-
ми се – ко му ни ка циј ски ста тус им пли ка циј ске у ин фор ма циј ској струк ту ри 
ис ка за, а ап стра ху ју ћи оне фор ма ли стич ке – ло гич ка и фор мал на ре ла ци ја са 
ис ка зом, уста но ви ли смо да би ин хе рент на и ди стинк тив на од ли ка пре су по-
зи ци је тре ба ло да бу де ње на спо ред ност (не ин фор ма тив ност).

Ме ђу тим, у ак ту ел ној праг ма ти ци „су коб” ло ги ке и праг ма ти ке, од но сно 
фор ма ли зма и функ ци о на ли зма, огле да се и у свр ста ва њу ме ђу де тек то ре 
пре су по зи ци је од ре ђе них је зич ких да то сти, ко је, пре ма на шем ми шље њу, фун-
ди ра ном у конверзацијским на че ли ма, ак ти ви ра ју ло гич ке а не праг ма тич ке 
им пли ка ци је. Пре ма то ме, у пр вом де лу ово га ра да (оде љак 2) де фи ни са ће мо 
прин ци пе, на осно ву ко јих ди фе рен ци ја ци ја праг ма тич ких и ло гич ких им пли-
ка ци ја не ће оста ти за ма гље на.

У дру гом де лу ра да (оде љак 3) раз мо три ће мо од ли ке им пли ка ци ја ко је 
ни су у ис ка зу мар ки ра не не ким по себ ним лек сич ким и гра ма тич ко-син так-
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сич ким да то сти ма, а ко је Мен ди Си монс (SimonS 2004) свр ста ва у пре су по зи-
циј ску ка те го ри ју. 

2. РАЗгРАНИчАвАњеПРесУПОЗИцИјеОдлОгИчКИХИмПлИКАцИјА. У мо дер ној 
ан гло а ме рич кој лин гви сти ци до ми нант на је грај сов ска три пар тит на по де ла 
праг ма тич ких им пли ка ци ја – пре су по зи ци ја, кон вен ци о нал на им пли ка ту ра 
и кон вер за циј ска им пли ка ту ра. Све три вр сте им пли ка циј ских ин фор ма ци ја, 
за јед но са асер ци јом – ин фор ма ци јом из не том ди рект но (екс пли цит но), пред-
ста вља ју не по сред неин фор ма циј ске ком по нен те ис ка за, у чи јој су ин тер-
пре та ци ји ре ле вант ни ко му ни ка циј ски фак то ри – кон вер за циј ски прин ци пи, 
кон вер за циј ска ин тен ци ја, кон вер за циј ска ин фе рен ци ја, си ту а циј ски и дис
курс ни кон текст, зна ње о све ту и др. (о на ра ви на ве де них праг ма тич ких 
ин фор ма ци ја в. КњИжАР 2017). Упра во ова уло га ко му ни ка циј ских чи ни ла ца 
кључ на је у раз два ја њу пре су по зи ци је од ло гич ке им пли ка ци је, што ће мо 
по ка за ти у на став ку тек ста.

Мил ка Ивић (2007: 1–2), ту ма че ћи раз ли ку из ме ђу пре су по зи ци је и ло-
гич ке им пли ка ци је, пре су по зи ци ју де фи ни ше као „спо знај ни по да так чи је 
при су ство у све сти ко му ни ка тив них парт не ра прет хо ди њи хо вим ис ка зним 
рад ња ма, што чи ни под ра зу мљи вим да ин фор ма тив на оформ ље ност пре су-
по зи ци је ни је за ви сна од оба ве штај не са др жи не ис ка за [тј. асер ци је или екс-
пли цит но пре не те, ди рект не информације]”. Ау тор ка још ис ти че да се ак ту-
е ли за ци јом пре су по зи циј ског по да тка у ис ка зу он по ме ра са пе ри фе ри је у 
цен тар све сти. Ову, пре ма на шем ми шље њу, со лид ну де фи ни ци ју пре су по-
зи ци је упот пу ни ће мо Лам брек то вим (Lambrecht 1998: 52) за па жа њем да су 
пре су по зи циј ски „спо знај ни по да ци” ак ту е ли зо ва ни на осно ву од ре ђе них 
лек сич ких и гра ма тич ких да то сти упо тре бље них у ис ка зу и да има ју про-
по зи циј ску1 фор му, као и да го вор ник са мо прет по ста вља да је слу ша о цу 
да ти спо знај ни по да так већ по знат у мо мен ту ка да је ре че ни ца из ре че на. У 
на став ку ће мо два ма при ме ри ма илу стро ва ти ак ту е ли за ци ју од ре ђе не пре-
су по зи циј ске ин фор ма ци је:

(1) До ста је чуд нода је Ра дио Шид, са све сво јим ка блов ским си сте мом, до сти гао 
це ну од по ла ми ли о на евра.
Асер ци ја: До ста је чуд но да је Ра дио Шид, са све сво јим ка блов ским си сте мом, 
до сти гао це ну од по ла ми ли о на евра.
Пре су по зи ци ја: Ра дио Шид је, са све сво јим ка блов ским си сте мом, до сти гао 
це ну од по ла ми ли о на евра.

(2) Мар ко је ус пео да по ло жи ис пит. 
Асер ци ја: Мар ко је ус пео да по ло жи ис пит. 
Пре су по зи ци ја: Нео че ки ва но је да Мар ко по ло жи ис пит. 

У при ме ру (1) пре су по зи ци ја је ак ти ви ра на тзв. фак тив ним пре ди ка том 
би ти чуд но до пу ње ним ре че ни цом. По зна ти спо знај ни по да так са др жан у 

1 Про по зи ци ју де фи ни ше мо као ап стракт ни ен ти тет ко ји ре фе ри ше на не ко „ста ње ства ри 
у ствар ном све ту“. Пре су по зи циј ска ин фор ма ци ја, ак ту е ли зо ва на у не ком ис ка зу, фор ма ли зу је 
се као про по зи ци ја, што зна чи да зна че ња по је ди них ре чи не мо гу но си ти со бом ин фор ма ци ју, 
већ мо гу би ти са мо еле мен ти те ин фор ма ци је (Lambrecht 1998: 43–53).
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до пу ни2 го вор ник је ак ту е ли зо вао јер је же лео да ис ка же (пре ди ка том би ти 
чуд но) свој су бјек тив ни од нос пре ма ње му. Због спе ци фич не струк ту ре фак-
тив них мар ке ра пре су по зи ци је, пре су по зи циј ска ин фор ма ци ја се не мо же 
фор мал но одво ји ти од оба ве штај не се ман ти ке ис ка за (тј. асер ци је), али сва-
ка ко по сто ји као за се бан ин фор ма циј ски ен ти тет у ап страк ној ре пре зен та ци ји 
ис ка за.

С дру ге стра не, у ис ка зу у при ме ру (2) пре су по зи ци ја је ак ти ви ра на тзв. 
им пли ка тив ним гла го лом ус пе ти. У ова квим слу ча је ви ма, ис каз мо же за др жа-
ти го то во исти оба ве штај ни са др жај, а да се не укљу чи са др жај пре су по зи-
ци је, што мо же да се ура ди из о ста вља њем гла го ла ус пе ти. Ме ђу тим, ка да 
го вор ник не би ак ту е ли зо вао да ти пре су по зи циј ски са знај ни по да так у на шем 
за ми шље ном кон тек сту, у ко јем сви уче сни ци у кон вер за ци ји зна ју да Мар ко 
ни је до вољ но учио и да је би ло нео че ки ва но да по ло жи ис пит, би ла би на ру-
ше на дис курс на ко хе рен ци ја. 

Пре су по зи ци ја се, да кле, де фи ни ше као по зна та ин фор ма циј ска да тост 
ко ја је у од ре ђе ном ис ка зу ак ту е ли зо ва на и ко ја је се асер циј ском ин фор ма-
циј ском да то шћу, тј. оба ве штај ним са др жа јем ис ка за, ди рект но по ве за на. 
Ва жно је на гла си ти да су пре су по зи ци ја и асер ци ја два одво је на спо знај на 
по да тка. 

Ло гич ку им пли ка ци ју (en ta il ment), с дру ге стра не, Мил ка Ивић (2007: 
1–2)3 де фи ни ше као ин фор ма циј ску да тост ко ја „ис кр са ва у чо ве ко вој све сти 
као сво је вр стан спо знај ни о̓д јекʼ на оно што је ис ка зом са оп ште но”. Дру гим 
ре чи ма, не ки ис каз сво јим оба ве штај ним са др жа јем „ау то мат ски ак ти ви ра” 
од ре ђе на зна ња о ста њу ства ри у ствар ном све ту. Џорџ Јул (YuLe 1996: 33) 
на во ди да та ква им пли ка ци ја ни је праг ма тич ки, већ ло гич ки кон цепт, што 
зна чи да њу не ак ту е ли зу је го вор ник у од ре ђе ном ис ка зу, већ из тог ис ка за 
она ло гич ки про из и ла зи. На при мер: 

(3) На Џо на Ке не ди ја је из вр шен атен тат. 
Ло гич ка им пли ка ци ја: Џон Ке не ди је мр тав.

(4) Ви де ли смо ве ве ри цу у пар ку.
Ло гич ка им пли ка ци ја: Ви де ли смо жи во ти њу у пар ку. 

(5) Мој де да је имао пла ве очи. 
Ло гич ка им пли ка ци ја: Мој де да ни је ви ше жив. (ИвИћ 2007: 2)

Пре ма го ре на ве де ној де фи ни ци ји, им пли ка ци је у при ме ри ма (3), (4) и 
(5) не пред ста вља ју оне спо знај не по дат ке ко је го вор ник ак ту е ли зу је тен ден-
ци о зно, већ су у ис ка зу ау то мат ски ак ти ви ра не, под ра зу ме ва ју се, на осно ву 
по зна ва ња ства ри у ствар ном све ту – ако је на не ког из вр шен атен тан, под
ра зу ме ва се да је мр тав (при мер 3); ако смо ви де ли ве ве ри цу, под ра зу ме ва 
се да смо ви де ли жи во ти њу (при мер 4); ако је го вор ник упо тре био про шли 
гла гол ски об ли ка, под ра зу ме ва се да ње гов де да ни је ви ше жив (при мер 5). 
Из фор му ли са ња ових им пли ка тив них су до ва про из и ла зи да раз ма тра не 

2 Са др жај до пу не је те ма раз го вор ног па су са из ко јег је из дво јен ис каз у при ме ру (1). Ни-
смо укљу чи ли ши ри дик сурс ни кон текст ра ди уште де про сто ра. При мер је пре у зет из КњИжАР 
2017, где је де таљ ни је ана ли зи ран. 

3 Мил ка Ивић (2007:1) ло гич ку им пли ка ци ју на зи ва им пли ка ци јом или под ра зу ме ва њем. 
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им пли ка ци је ни су де фи ни са не ко му ни ка циј ским, већ ло гич ким (се ман тич ким)
на че ли ма и да за пра во не пред ста ва ља ју одво је не ин фор ма циј ске да то сти 
ко је сто је па ра ле ле но јед на са дру гом (тј. за себ но јед на од дру ге), као што је 
слу чај са од но сом из ме ђу пре су по зи ци је и оба ве штај не се ман ти ке ис ка за 
(тј. асер ци је) у при ме ри ма (1) и (2).

У све тлу овог ко му ни ка циј ског и ло гич ког (тј. праг ма тич ког и се ман тич-
ког) од но са, у на ред ним ре до ви ма пр о бле ма ти зо ва ће мо на рав им пли ка циј ских 
ен ти те та ак ти ви ра них ин то на циј ским фо ку сом (2.1) и лек се ма ма по бе ди ти 
и мо мак (2.2), ко је пре ма до ми нант ном ста ву у са вре ме них праг ма ти ча ра 
има ју пре су по зи циј ски ка рак тер.

2.1.ИНтОНАцИјсКИфОКУс.За ана ли зу им пли ка ци ја ак ти ви ра них ин то-
на циј ским фо ку сом ко ри сти се „ди на мич ки” се ман тич ки те о риј ско-ме то-
до ло шки оквир (abruSan 2011; 2016; abuSch 2010), ко ји је Рут (rooth 1992) 
назваo ал тер на тив ном се ман ти ком, а ко ји због свог у би ти фор ма ли стич ког
ка рак те ра сма тра мо не а де кват ним у функ ци о на ли стич ком при ступ фе но ме ну 
пре су по зи ци о нал но сти. Исто та ко, им пли ка ци је ак ти ви ра не на овај на чин 
ми сли мо да има ју ло гич ку а не праг ма тич купри ро ду. Не а де кват ност на ве-
де ног ту ма че ња им пли ка ци ја ак ти ви ра них ин то на циј ским фо ку сом по ка за-
ће мо на сле де ћем при ме ру:
(6) [мАРКО]Иф је оти шао у рад њу.

Ал тер на тив ни низ:Мар ко је оти шао у рад њу / Је ле на је оти шла у рад њу.
Им пли ка ци ја:Не ко је оти шао у рад њу. 

Из ис ка за Мар ко је оти шао у рад њу у на шем за ми шље ном дис курс ном 
кон тек сту (нпр. као од го вор на пи та ње Ко је оти шао у рад њу) мо гу се кон-
стру и са ти сле де ће „ал тер на ти ве” (тј. „ал тер на тив ни низ”) Мар ко је оти шао 
у рад њу и Је ле на је оти шла у рад њу. У ак ту ел ној праг ма ти ци на во ди се да је 
у да том ис ка зу ак ти ви ра на тзв. ег зи стен ци јал на пре су по зи ци ја Не ко је оти
шао у рад њу јер је при сут на и у јед ној и у дру гој „ал тер на ти ви”. Пре ма то ме, 
ова им пли ка ци ја узи ма се као прет по ста вље ни, тј. пре су по зи циј ски ин фор-
ма циј ски ен ти тет. Као до дат ни ар гу мент за го вор никā ова квог ту ма че ња при-
ро де ак ти ви ра не им пли ка ци је је сте и мо гућ ност ње ног по ни шта ва ња кон тек-
сту ал ним фак то ри ма (што је јед на од цен трал них од ли ка не ких пре су по зи ци ја) 
уко ли ко је фо кал ни део ис ка за не ки дру ги ин фор ма циј ски еле мент. У при-
ме ру (7) ни је ак ти ви ра на им пли ка ци ја Не ко је оти шао у рад њу, већ Мар ко 
је оти шао не где.4

(7) Мар ко је оти шао [УРАдњУ]Иф.
Ал тер на тив ни низ:Мар ко је оти шао у рад њу / Мар ко је оти шао да се про ше та.
Им пли ка ци ја:Мар ко је оти шао не где. 
Ова кво ту ма че ње ак ти ви ра ња пре су по зи ци је сма тра мо не а де кват ним 

пре све га за то што функ ци о на ли стич ки при ступ те жи упро шћа ва њу ана ли зе 

4 Ва жно је до да ти да сва ки ис каз у при ме ри ма (6) и (7) има: „а num ber of [...] cha ins of 
en ta il ments, and the im por tan ce of one such chain [...] is de ter mi ned not by lo gi cal con si de ra ti ons, 
but by gram ma ti cal form (in clu ding stress)” (LevinSon 1983:219). Па та ко из ис казā у при ме ри ма 
(6) и (7) ло гич ки про из и ла зе про по зи ци је Не ко је оти шао у рад њу, Мар ко је оти шао не где 
итд., али ин то на циј ски фо кус од ре ђу је ре до след њи хо ве ва жно сти. 

ИВАН КЊИ ЖАР
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кон вер за ци је, те је, пре ма то ме, на кон ис ка зи ва ња ре че ни це у да том ко му ни-
ка циј ском кон тек сту, увек јед на „ал тер на ти ва” тач на, те не ма ва ља ног раз ло-
га у ана ли зу укљу чи ва ти и оста ле мо гу ће „ал тер на ти ве”, ко је се у овом при сту-
пу ко ри сте за ту ма че ње ка рак те ра не ке им пли ка ци је. Ова ква ин тер пре та ци ја 
им пли ка циј ских ком по не на та ис ка за бли жа су се ман ти ци но праг ма ти ци.

Исто та ко, им пли ка ци је Не ко је оти шао у рад њу и Мар ко је оти шао 
не где ло гич ки (фор мал но),а не ко му ни ка циј ски (функ ци о нал но), про из и ла зе 
из ис ка за у при ме ри ма (6) и (7). Слич ног је ста но ви шта и Ле вин сон (LevinSon 
1983: 219)5, ко ји се у при пи си ва њу ло гич ког ка рак те ра овим им пли ка ци ја ма 
во дио, ка ко ка же, „јед но став ним праг ма тич ким пра ви лом”: 

„[...] the bac kgro und en ta il ments of a sen ten ce are as su med to be not re le vant in the 
con text. What is as su med to be re le vant, and thus the po int, of saying the sen ten ce, is 
wha te ver in for ma tion has to be ad ded to the bac kgro und to ob tain the fo re gro und [...].”

Овај ње гов прин цип мо же мо пре фор му ли са ти на сле де ћи на чин: ако се 
из јед ног ис ка за у од ре ђе ном кон тек сту мо же кон стру и са ти „пре ци зна” 
(„фак тич ка”, „го вор ни ко ва”) про по зи ци ја (тј. асер ци ја), све про по зи ци је на 
ви шем ни воу ап страк ци је (ко је се из ис ка за из во де) су ло гич ке им пли ка ци је, 
те ни су ре ле вант не у да том ко му ни ка циј ском кон тек сту. Дру гим ре чи ма, 
асер ци ја и ло гич ка им пли ка ци ја ни су два спо знај на по да тка ко ја сто је у ко ор-
ди ни ра ном, као што је слу чај са асер ци јом и пре су по зи ци јом, већ у суб ор ди-
ни ра ном од но су.

Пре ма овом прин ци пу, у ис ка зу у при ме ру (6) про по зи ци ја Мар ко је 
оти шао у рад њу чи ни „го вор ни ко ву исти ну” о ста њу ства ри у спољ ном све ту, 
а у оба ве штај ном сми слу пред ста вља при мар ну ин фо р ма ци ју – асер ци ју. С 
дру ге стра не, из истог ис ка за мо же да се из ве де им пли ка ци ја Не ко је оти шао 
у рад њу, ко ја, иа ко исти ни та у по гле ду „ста ња ства ри у спољ ном све ту” и при-
па да за јед нич ком зна њу уче сникā у кон вер за ци ји, пре ма уста но вље ном прин-
ци пу не про из и ла зи из да тог ис ка за праг ма тич ки, већ се ман тич ки (ло гич ки) 
јер је у суб ор ди ни ра ном од но су пре ма асер ци ји. Пре ма то ме, од нос из ме ђу 
асер ци је и ло гич ке им пли ка ци је мо же мо пред ста ви ти сле де ћим им пли ка тив-
ним су дом: Ако је Мар ко оти шао у рад њу, под ра зу ме ва се да је не ко оти шао 
у рад њу. Ко ри сте ћи те р ми но ло ги ју Мил ке Ивић (2007), на ве де на им пли ка ци ја 
„ау то мат ски се ак ти ви ра”, пред ста вља „сво је вр стан спо знај ни од јек” ис ка за 
и чи ни ста ње ства ри у ствар ном све ту којe je са мом се ман ти ком ис ка за „под-
разумеванo”.

2.2.сПОРедНеЗНАчењсКеКОмПОНеНтеНеКИХлеКсемА. У са вре ме ној праг-
ма лин гви стич кој те о ри ји ко ја се ба ви фе но ме ном пре су по зи ци је (abbott2006;
2008; abuSch 2010 и др.) спо ред не зна чењ ске ком по нен те не ких лек се ма (win, 
bac he lor, boy и др.) сма тра ју се пре су по зи ци ја ма. На при мер: 

(8) Мој унук је по стао пра ви мо мак.
Им пли ка ци ја: Мој унук је му шког по ла; Мој унук је људ ско би ће и др. 

5 Џорџ Јул (YuLe 1996: 25–33), ко ји се ни је у ве ли кој ме ри ба вио про бле мом праг ма тич-
ких им пли ка ци ја, исто та ко ми сли да су им пли ка ци је ак ти ви ра не по ме ну тим де тек то ри ма 
ипак ло гич ке а не праг ма тич кепри ро де. 

ПРИН ЦИ ПИ ДИ ФЕ РЕН ЦИ ЈА ЦИ ЈЕ ПРЕ СУ ПО ЗИ ЦИЈ СКИХ И НЕ ПРЕ СУ ПО ЗИ ЦИЈ СКИХ...



(9) Мар ко је по бе дио у ју че ра шњем те ни ском ме чу.
Им пли ка ци ја: Мар ко је уче ство вао у ју че ра шњем те ни ском ме чу.

Пре ма те о ри ји на ве де них лин гвистā, им пли ка ци је из ве де не из ис казā 
у при ме ри ма (8) и (9) пре су по зи циј ске су при ро де јер ни су по ни ште не („про-
јек ту је се”) ка да је ис каз не ги ран6. Ме ђу тим, пре ма де фи ни ци ји пре су по зи-
ци о нал но сти ко ју смо по ста ви ли на по чет ку овог одељ ка, та кав ка рак тер 
ових им пли ка ци ја је упи тан. У при ме ру (8) на ве де не им пли ка ци је сто је на 
ви шем ни воу ап страк ци је од са мог оба ве штај ног са др жа ја ис ка за, и „ау то мат-
ски се ак ти ви ра ју” са мом се ман ти ком лек се ме мо мак. Пре ма то ме, не чи не 
со бом за себ не ин фор ма ци је ко је је го вор ник ак ту е ли зо вао да тим ис ка зом, 
већ се оне њи ме под ра зу ме ва ју – ако је мој унук по стао пра ви мо мак, под ра
зу ме ва се да је он му шког по ла, људ ско би ће и сл. Слич но, у при ме ру (9) оба-
ве штај на се ман ти ка ис ка за (тј. асер ци ја) пред ста вља сво је вр сну ин фор ма-
циј ску „над град њу” им пли ка ци је, те је у од но су на њу у су пер ор ди ни ра ној 
по зи ци ји. На и ме, се ман ти ка гла го ла по бе ди ти „ау то мат ски ак ти ви ра” уче
ство ва ње, те се и у овом слу ча ју мо же фор му ли са ти им пли ка тив ни суд – ако 
је Мар ко по бе дио у те ни ском ме чу, под ра зу ме ва се да је он у ње му и уче ство вао. 

На кон ове крат ке ре флек си је о про бле му ди фе рен ци ра ња се ман тич ких 
(ло гич ких) и праг ма тич ких ен ти те та у ин фор ма циј ској струк ту ри ис ка за, 
освр ну ће мо се и на ак ту ел ни лин гви стич ки про блем ак ти ви ра ња пре су по-
зи ци је без је зич ког мар ке ра. 

3. ПРОблемАтИКААКтИвИРАњАПРесУПОЗИцИјебеЗјеЗИчКОгмАРКеРА. Ре кли смо 
(КњИжАР2017:45) да Мен ди Си монс (SimonS 2004; 2007) ме ђу пре су по зи ци-
је свр ста ва и оне им пли ка ци је ко је ни су у ис ка зу ма р ки ра не не ком је зич ком 
да то шћу, не го су до би је не тзв. кон вер за циј ском ин фе рен ци јом. На истом 
ме сту смо на ве ли да пре и спи ти ва ње пре су по зи циј ског ка рак те ра ова квих 
им пли ка ци ја зах те ва за себ ну ана ли зу, што ће мо у на ред ним ре до ви ма и 
ура ди ти.

Овај тип пре су по зи ци је ау тор ка илу стру је сле де ћим ис ка зом:
(10) It’s 08:01.

Кон вер за циј ска им пли ка ту ра: We sho uld hu rry. 
Им пли ка ци ја: Bus co mes at 08:03.

Пре ма ре чи ма М. Си монс, у на ве де ном ис ка зу у од ре ђе ном ко му ни ка-
циј ском кон тек сту ак ти ви ра на је пре су по зи ци ја Bus co mes at 08:03, а основ на 
ко му ни ка циј ска на ме ра го вор ни ка је сте да му пре не се ин фор ма ци ју We sho uld 
hu rry (SimonS 2004: 350), што се пре ма праг ма тич кој те о ри ји ка те го ри ше као 
кон вер за циј ска им пли ка ту ра јер је до би је на кон вер за циј ском ин фе рен ци јом, 
тј. ни је ди рект но ис ка за на. 

Ау тор ка ин фор ма ци ју Bus co mes at 08:03 иден ти фи ку је са пре су по зи-
ци ја ма јер, ка ко ка же, мо же би ти оспо ре на од стра не са го вор ни ка, део је 

6 У КњИжАР 2017 по ка за ли смо да тест не га ци је ни је по у здан апа рат за де ли ми ти ра ње 
пре су по зи ци је од дру гих праг ма тич ких им пли ка ци ја, кон крет но – кон вен ци о нал них им пли-
ка ту ра. Исто та ко, не ке ло гич ке им пли ка ци је „от пор не” су на при су ство ло гич ког опе ра то ра 
не га ци је.
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за јед нич ког зна ња, не пред ста вља ин фор ма ци ју ко ју је го вор ник же лео да 
пре не се са го вор ни ку (тј. не ма оба ве штај ни ка рак тер), от пор на је на при су ство 
ло гич ких опе ра то ра и др. (за ви ше ин фор ма ци ја о овим слич но сти ма ви ди 
SimonS 2007: 6–9). Иа ко се за и ста ова ко до би је на ин фор ма ци ја мо же по сво-
јим ка рак те ри сти ка ма по и сто ве ти ти са пре су по зи ци јом, ми ће мо ипак раз-
дво ји ти ова два ин фор ма циј ска ен ти те та јер пр ви, пре ма на шем ми шље њу, 
ни су не по сред ни ин фор ма циј ски еле мен ти ис ка за, већ упра во слу же за ту
ма че ње не по сред них еле ме на та (пре све га, кон вер за циј ских им пли ка ту ра, 
а мо жда и не ких дру гих не по сред них ин фор ма ци ја). Пре ма то ме, у при ме ру 
(10) го вор ник ин ди рект но же ли да пре не се We sho uld hu rry (кон вер за циј ска 
им пли ка ту ра), а са го вор ник ову ко му ни ка циј ску на ме ру го вор ни ка ту ма чи 
по мо ћу „зна ња о све ту” да Bus co mes at 08:03, тј. ова про по зи ци ја му „по ма же” 
да раз у ме шта је го вор ник же лео да му пре не се, те, сто га, ни је не по сред ни 
ин фор ма циј ски део ис ка зне струк ту ре7. Дру гим ре чи ма, са го вор ни ко во 
ког ни тив но про це су и ра ње ис ка за It’s 08:01 мо гло би се ова ко фор му ли са ти: 
По што ау то бус до ла зи у 08:03, го вор ник ис ка зом са да је 08:01 же ли да ми 
ка же да мо ра мо да по жу ри мо.

На исти на чин мо же се ту ма чи ти и сле де ћи при мер:
(11) А: – Да ли је Мар ко у ку хи њи?

Б: – Све тло у ку хи њи је уга ше но.
Кон вер за циј ска им пли ка ту ра (ис ка за го вор ни ка Б): Мар ко ни је у ку хи њи.
Им пли ка ци ја: Ни ко ни је у ку хи њи ка да је све тло уга ше но.

Ин фор ма ци ја ко ју го вор ник Б при мар но же ли да пре не се сво ме са го вор-
ни ку је сте Мар ко ни је у ку хи њи, а ко ја се због свог на чи на пре но ше ња на зи ва 
кон вер за циј ском им пли ка ту ром. С дру ге стра не, им пли ка ци ја, ко ја мо ра би ти 
„ак ти ви ра на” у са го вор ни ко вом ког ни тив ном про це су и ра њу ко му ни ка циј-
ске на ме ре го вор ни ка Б, мо гла би да гла си Ни ко ни је у ку хи њи ка да је све тло 
уга ше но (што пред ста вља за јед нич ко „зна ње о све ту”), али она, ка ко смо ре-
кли, не ма пре су по зи циј ски ка рак тер јер ни је не по сред ни са став ни део ис ка зне 
струк ту ре, већ пред ста вља по моћ ни ког ни тив ни еле мент,ко ји је у осно ви 
тзв. кон вер за циј ске ин фе рен ци јеико јим се ту ма че не по сред ни ин фор ма
циј ски еле мен ти(кон крет но у овом слу ча ју, кон вер за циј ска им пли ка ту ра).
У овом при ме ру, ког ни тив ни про цес ко ји је ак ту е ли зо ван у са го вор ни ко вом 
ту ма че њу по ру ке го вор ни ка Б мо гао би се фор му ли са ти ова ко: по што се 
ни ко у ку хи њи не на ла зи ка да је све тло уга ше но, Мар ко ни је у ку хи њи. 

На су прот овим „по моћ ним ин фор ма ци ја ма”, пре су по зи циј ске ин фор ма-
ци је пред ста вља ју не по сред не ис ка зне еле мен те, ко ји се не мо гу ап стра хо ва ти 
из ис ка за, а да он, с јед не стра не, оста не гра ма ти чан (нпр. до пу на фак тив них 
гла го ла – ви ди при мер 1), или, с дру ге стра не, ако су део се ман ти ке од ре ђе них 

7 Ове „по моћ не” ин фор ма циј ске еле мен те Спер бер и Вил сон (WiLSon – Sperber,2006: 615–
619) у сво јој те о ри ји ре ле ван ци је на зи ва ју им пли ци ра ним пре ми са ма (im pli ca ted pre mi ses) и оне 
пред ста вља ју, пре ма њи хо вом ту ма че њу, нео п ход не прет по став ке (фор мал но про по зи циј ске) 
у про це су ту ма че ња кон вер за циј ских им пли ка ту ра. Ва жно је ре ћи да ау то ри кон вер за циј ске 
им пли ка ту ре на зи ва ју им пли ци ра ним за кључ ци ма (im pli ca ted con clu si ons), а за обе вр сте „им-
пли ка ци ја” (им пли ци ра не пре ми се и им пли ци ра ни за кључ ци) ко ри се за јед нич ки тер мин 
им пли ка ту ре, што се тер ми но ло шки су прот ста вља грај сов ској праг ма тич кој шко ли.
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лек се ма, не бу де у ко ли зи ји са кон вер за циј ским прин ци пом ре ле вант но сти 
(нпр. из о ста вља ње лек се ме ус пе ти из ис ка зне струк ту ре – ви ди при мер 2). 
То зна чи да асер ци ја и пре су по зи ци ја пред ста вља ју два за себ на ин фор ма циј-
ска ен ти те та, ди рект но укљу че на у ис ка зну струк ту ру. 

Пре ма то ме, ов де се, ми сли мо, ра ди о два ин фор ма циј ска ни воа струк-
ту ре ис ка за, а тер мин пре су по зи ци ја ко ри сти ће мо са мо за по зна те (не ин фор-
ма тив не) еле мен те ко ји при па да ју пр вом (ди рект ном) ни воу, а еле мен те ко ји 
фи гу ри ра ју на дру гом (ин ди рект ном) ни воу и ко ји за пра во слу же са го вор-
ни ку за ту ма че ње не по сред них мо же мо на зва ти им пли ци ра ним пре ми са ма8.

Још је дан ар гу мент да се за и ста ра ди о два ма ни во и ма ис ка зне струк ту ре 
мо же би ти и тај да се не ке обич но пре су по ни ра не им пли ка ци је ко је у од ре-
ђе ним кон тек сти ма ли че на кон вер за циј ске им пли ка ту ре ту ма че упра во на 
осно ву ових по моћ них ин фор ма ци ја (тј. им пли ци ра них пре ми са). Баш та ко 
се ин тер пре ти ра и при мер „ис ко ри шта ва ња” пре су по зи ци је ко ји да је М. Си-
монс9 (SimonS 2007: 1045–1046):
(12) А: – Овај но ви ко ле га је баш зго дан. 

Б: – Је сте, ње го ва же на је та ко ђе згод на.
Кон вер за циј ска им пли ка ту ра(не у тра ли зо ва на пре су по зи ци ја):Но ви ко ле га 
има же ну.
Им пли ци ра на пре ми са: Онај ко ји има же ну ни је сло бо дан.

У овом при ме ру са го вор ник на осно ву им пли ци ра не пре ми се (тј. по моћ-
ног ког ни тив ног еле мен та у про це су ту ма че ња при мар них ис ка зних еле ме-
на та), ко ји би мо гао гла си ти: Онај ко ји има же ну ни је сло бо дан (део је за јед-
нич ког „зна ња о све ту”), раз у ме да го вор ник не под ра зу ме ва (пре су по ни ра) 
ин фор ма ци ју Го вор ник има же ну (ко ја је ак ти ви ра на по се сив ном кон струк-
ци јом и обич но је пре су по ни ра на), већ да упра во њу же ли ин ди рект но да му 
пре не се10. Пре ма то ме, из во ди мо за кљу чак да се овај по моћ ни им пли ка циј-
ски еле мент кон цеп ту ал но не укла па у ка те го ри ју пре су по зи ци је јер се, из-
ме ђу оста лог, (у не ким слу ча је ви ма) упра во на осно ву ње га ту ма чи да ли је 
не ка пре су по зи ци ја за и ста пре су по зи ци ја или се, пак, при бли жа ва не кој 
дру гој праг ма тич кој им пли ка ци ји.

4. ЗАКљУчАК. У овом ра ду освр ну ли смо се на про бле ме ак ту ел не лин гви-
сти ке у раз два ја њу пре су по зи ци је од дру гих слич них фе но ме на. У пр вом де лу 
ра да ука за ли смо на про блем де фи ни са ња при ро де им пли ка ци ја ак ти ви ра-
них ин то на циј ским фо ку сом и лек се ма ма као што су мо мак и по бе ди ти. За 
раз ли ку од не ких са вре ме них праг ма ти ча ра, сма тра мо да спор не им пли ка-
ци је не ма ју ка рак тер пре су по зи ци је већ ло гич ке им пли ка ци је. На и ме, ка да 
не ка им пли ка ци ја сто ји у суб ор ди ни ра ном од но су пре ма оба ве штај ном са-
др жа ју ис ка за, тј. тај са др жај њу со бом под ра зу ме ва, он да она има ло гич ку, 
а не праг ма тич ку на рав. С дру ге стра не, пре су по зи циј ска ин фор ма ци ја ни је 
об у хва ће на оба ве штај ном се ман ти ком ис ка за, већ сто ји „на по ре до” са њом, 

8 Tермин пре у зет од Спер бе ра и Вил со на (WiLSon–Sperber, 2006).
9 При мер је пре ве ден и не знат но из ме њен.
10 М. Си монс ина че не ана ли зи ра при мер (12) упо тре бом овог по моћ ног ког ни тив ног 

еле мен та. 

14 ИВАН КЊИ ЖАР



а у ис ка зу је ак ту е ли зо ва на јер го вор ник нпр. же ли да ис ка же свој став пре ма 
њој (при мер 1), или да не би на ру шио дис ку р сну ко хе рен ци ју (при мер 2).

У дру гом де лу ра да раз мо три ли смо про бле ма ти ку ак ти ви ра ња пре су по-
зи цијā ко је ни су у ис ка зу мар ки ра не не ким од ре ђе ним је зич ким да то сти ма. 
На ше је ми шље ње да та кве им пли ка ци је, ак ти ви ра не са мо кон вер за циј ском 
ин фе рен ци јом (а не је зич ким мар ке ром), ни су „не по сред не” ин фор ма циј ске 
ком по нен те ис ка за, већ „по моћ не” („ин ди рект не”), на осно ву ко јих се не ки 
„не по сред ни” ин фор ма циј ски еле мен ти ин тер пре ти ра ју, те их из тог раз ло-
га ис кљу чу је мо из пре су по зи циј ске ка те го ри је.
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Ivan Knji žar

THE PRIN CI PLES OF DI STIN GU IS HING PRE SUP PO SI TI O NAL FROM NON-PRE SUP PO SI-
TI O NAL EN TI TI ES IN THE FUN CTI O NAL ANALYSIS OF UT TE RAN CES

S u m  m a r y

In this pa per, we con si de red the pro blems of cur rent lin gu i stics in se pa ra ting pre sup po si ti ons 
from ot her si mi lar phe no me na. In the first part of the pa per, we lo o ked in to the pro blem of de fi ning 
the na tu re of the im pli ca ti ons ac ti va ted by in to na tion fo cus and le xe mes such as guy and win. Un li-
ke so me con tem po rary prag ma tists, we con si der that the con tro ver sial im pli ca ti ons do not ha ve the 
cha rac ter of a pre sup po si tion, but rat her a lo gi cal im pli ca tion. Na mely, when one im pli ca tion is in a 
sub or di na te re la tion to anas ser tion, then it has a lo gi cal rat her than a prag ma tic na tu re. On the ot her 
hand, pre sup po si ti o nal in for ma tion is not in clu ded by the as ser tion, but it stands “along with it”, and 
it is ac tu a li zed in the ut te ran ce be ca u se the spe a ker, for exam ple, wants to show her at ti tu de to wards 
it (exam ple 1), or she do es not want to un der mi ne a di sco ur se co he ren ce (exam ple 2). 

In the se cond part of the pa per, we con si de red the pro blem of ac ti va ting pre sup po si ti ons that 
are not mar ked by so me lin gu i stic form. An im pli ca tion, ac ti va ted only by con ver sa ti o nal in fe ren ce, we 
do  not con si der as a “di rect” in for ma tion com po nent of the ut te ran ce, but as an “au xi li ary” ele ment. 
Thus, we do not con si der such an im pli ca tion as a pre sup po si tion.

Уни вер зи тет у Бе о гра ду (При мље но: 1. апри ла 2018;
Фи ло ло шки фа кул тет при хва ће но: 21. ма ја 2018)
Ка те дра за оп шту лин гви сти ку
Сту дент ски трг 3, 11000 Бе о град, Ср би ја
ik nji zar@g mail.co m
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Изворни научни рад

Ор сат Ли го рио

СХ. БЛУ ТА∗ 
(ИЗ БАЛ КАН СКОГ ЛА ТИ НИ ТЕ ТА XI II)

Пред ла же се да сх. блу та ‘бу ђа во ви но; буђ’ по ти че од лат. brutu ‘груб; по ква рен’. 
Кључ не ри је чи: срп ско хр ват ски, ла тин ски, дал мат ски, ети мо ло ги ја, блу та.

SC blu ta ‘moldy wi ne; wi ne mold’ is de ri ved from Lat. brutu ‘cru de, ro ugh; so i led’. 
Key words: Ser bo-Cro a tian, La tin, Dal ma tian, etymo logy, blu ta.

1. УвОд.Сх. блу та ја вља се у дви је глав не ва ри јан те, блута и бљута, 
и три основ на зна че ња, 1° ‘бу ђа во ви но; вин ски цви јет, буђ’, 2° ‘ме ду за’, и 3° 
‘мје хур, жуљ; ра на’.

2. гРАђА
2.1. У зна че њу 1° на ла зе се:
2.1.1.1. по твр де ва ри јан те блу та, и то: 1а) блyта f. (‘muf fa di vi no; mu cor’, 

miKaLja: 21a; ‘muf fa del vi no; mu cor’, beLLa: 501b; ‘mu cor’, beLoStenec: II 20a; 
‘muf fa di vi no; mu cor’, StuLLi: I 46b; ‘mu cor, vi num mu ci dum, pli je san na vi nu i 
vi no pļesnivo, po kva re no’, RJA: I 455; Хер це го ви на: ‘po kva re no vi no’, RJA ibid.; 
Ду бров ник: ‘po kva re no vi no’, rešetar 1933: 216; Ду бров ник, Мљет: ‘fle urs du 
vin’, deanović 1938: 30; ‘пле сни во ви но, по ква ре но услед блу те’, РСА: I 660; 
Пе раст, Хер це го ви на, Ду бров ник, Смо кви ца, Кор чу ла: ‘striš, bi je lo što osta ne 
na ba čvi, vešt, mu cor; po kva re no vi no’, ERHSJ: I 174; Кор чу ча (град и се ла): 
‘po kva re no vi no’, vinja 1989: 15; Дал ма ци ја, Хер це го ви на: ‘muf fa sul vi no’, rocchi 
1990: 38; Кор чу ча (град и се ла): ‘po kva re no vi no, vi num mu ci dum’, JE: I 57; Ду-
 бров ник: ‘пjена што се ухва ти на сир ће ту или ви ну ко је се ки се ли’, бОјАНИћ
–тРИвУНАц 2002: 47; Иж: ‘po si re no vi no i usi re ni ocat’, martinović 2005: 25; 
Бла то: ‘vi no bez oku sa, mi ri sa, al ko ho la i ki se li ne, vin ska za vre li ca’, miLatpanža 
2015: 79),1 1б) блута f. (‘muf fa sul vi no’, parčić: 34; ‘Kahm auf dem We in’, SKoK 
1930: 518; ‘muf fa, la nug gi ne; Schim mel’, voLtiGGi: 14). 

* Овај чла нак ре зул тат је ра да на про јек ту „Ети мо ло шка ис тра жи ва ња срп ског је зи ка и 
из ра да Ети мо ло шког реч ни ка срп ског је зи ка” (бр. 178007) ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство 
про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.

1 Код Ми ка ље blut ta, тј. блyта; код Бе ле blut ta, тј. блyта; код Бе ло стен ца blut ta, тј. блyта, 
код Сту ли ћа blut ta, тј. блyта. RJA да је при мје ре из М. Ветранићa (proz zu be ci je dim blu tu и 
da po gra be ma lo blu te, što ja hra nih u pi vi ni ci), М. Др жи ћа (Ja te be ču vam od zla čo vje ka, od oc ta 
i blu te), и Б. Зу зо ри ћа (Ukra li su onom go spa ru na jemańu petšest vje dar po lu ma sta [шире] po lu 
blu te). При мјер из Ду бров ни ка: На осту [сирћету] се ухи ти ла блyта; са Кор чу ле: ka’ je vi no 
poš lo na blutu, ka’ se je uz blu ti lo, on da ba ca na slaj ko, ma isto ima cr ni ko lur [боју]; из Бла та: Provå̄ 
[пробао] san vino, iš lo je na blutu; са Ижа: U sva kin vi nu kad se slju ti uči ni se blju ta ka ko i u kva si ni 
[сирћету].



2.1.1.2. из ве де ни це ва ри јан те блу та, и то: 1а) augm. блyтинаf. (Ду бров-
ник, бОјАНИћ – тРИвУНАц 2002: 47),2 1б) augm. блутина f. (Цр на Го ра, РСА: I 
660);3 2а) adj. блyтав (‘muf fo; mu ci dus’, miKaLja: 776b; ‘muf fo, di cen do si del vi no’, 
beLLa: 501b; ‘muf fo, muf fa to; mu ci dus, mu co re ob si tus’, StuLLi: I 46; ‘blu tan’, RJA: 
I 455; ERHSJ: I 174),4 2б) блyта̊̄в, а, о(Бла то: ‘vi no ko je je iš lo na blu tu’, miLat
panža 2015: 79);5 3а) adj. блyтан, тна, тно (‘muf fo, muf fi to, amuf fa to; mu co sus, 
mu ci dus’, miKaLja: 21a; ‘muf fo, muf fa to; mu ci dus, mu co re ob si tus’, StuLLi: I 46b; 
‘mu co sus, mu ci dus’, RJA: I 455; ‘ко ји је за ра жен гљи ви ца ма пле сни, пле снив’, 
РСА: I 660),6 3б) блутан (ERHSJ: I 174);7 4а) v. impf. блyтати се, блyтам се
(Цр на Го ра: ‘по ста ја ти блу тан, пле сни ви ти се, ква ри ти се’, РСА: I 661;8 Дал-
ма ци ја: id., РСА ibid.); 5а) v. (im)pf. блyтитисе, блутимсе (‘amuf fir si; mu ce sco’, 
miKaLja: 21a; ‘mu ce sco’, beLoStenec: II 20a; ‘muf fa re, di ve nir muf fa to; mu ce re, 
mu ce sce re’, StuLLi: I 46b; ‘mu ce re, mu ce sce re’, RJA: I 455),9 5б) v. impf. блутити
се, блутимсе (Цр на Го ра: ‘по ста ја ти блу тан, пле сни ви ти се, ква ри ти се’, РСА: 
I 661),10 5в) v. impf. блутитисе(‘mu ce sce re’, ERHSJ: I 174), 5г) v. impf. блути
ти, блутим (‘muf fa re, pro dur re muf fa di vi no; schim mlicht wer den’, voLtiGGi: 14).

2.1.1.3. V. и сх. блyтити / блутитиу тач. 5.3.1 ис под.
2.1.1.4. дру ге из ве де ни це, од блу тав, и то: 1а) v. impf. блyтавитисе, 

блyтавимсе (‘muf fa re, di ve nir muf fa to; mu ce re, mu sce sce re’, StuLLi: I 46b; 
‘blu ti ti se’, RJA: I 455), 1б) блутавити се (‘mu ce sce re’, ERHSJ: I 174).11

2.1.1.5. дру ге из ве де ни це, од блу ти ти се, и то: 1а) v. pf. узблyтити се 
(‘muf far si, di ve nir muf fo, amuf fir si; mu ceo, mu ce sco’, miKaLja: 21a, 750b; ‘muf
far si del vi no; mu ce sco’, beLLa: 501b; Кор чу ла (град и се ла): ‘uz lju ti ti se (o vi nu)’, 
JE: I 57),12 1б) узблутити се, узблутим се (‘mu ce sco’, beLoStenec: II 20a; 
‘muf fa re, pro dur re muf fa di vi no; schim mlicht wer den’, voLtiGGi: 14).

2 Са при мје ром Ви но се узости ло [усирило], ухи ти ла се сил на блyтина по ње му.
3 У РСА из збир ке ри је чи А. Јо ви ће ви ћа.
4 Код Ми ка ље у из ра зу (sc. vi no) blut ta vo, тј. блyта во; код Бе ле blut tav, va, vo, тј. блyтав, 

ва, во; код Сту ли ћа blut tàv, det. blu tàvi, a, o, тј. блyтав, блyта ви, а, о. У RJA из Ми ка ље, 
Бе ле и Сту ли ћа; дру гих по твр да у RJA не ма.

5 При мјер из Бла та: Då̑ nan se je na pit blutå̄vega vina.
6 Код Ми ка ље blut tan, a, o, тј. блyтан, а, о; код Сту ли ћа blùttan, det. blùtni, a, o, тј. 

блyтан, блyтни, a, o. У RJA из Ми ка ље и Сту ли ћа; али, РСА има при мјер и из књи ге А. 
Ву ко ви ћа.

7 Ода кле је овај ак це нат? Упит но.
8 При мјер из Цр не Го ре: Ово се ви но блута, ква ри; уп. фсн. 10 до ле. У РСА из збир ци 

ри је чи П. Шо ћа и Ј. Бор ја но ви ћа.
9 Код Ми ка ље blut ti tiſe, тј, блyти ти се; код Бе ло стен ца blut timſze, тј. блyтим се; код 

Сту ли ћа blut tim se, тј. блyтим се. У RJA из Ми ка ље, Бе ло стен ца и Сту ли ћа; дру гих по твр да 
у RJA не ма.

10 При мјер из Цр не Го ре: Ово се ви но блути; уп. фсн. 8 го ре. У РСА из збир ке ри је чи А. 
Јо ви ће ви ћа. (Ак це нат блутитисе упи тан је; уп. блyтитисе ус под.)

11 Код Сту ли ћа, blut ta vi ti se, blut ta vim se, тј. блyта ви ти се, блyта вим се. У RJA из Сту-
ли ћа; дру гих по твр да у RJA не ма. 

12 Код Ми ка ље, uȝblut [ti] tiſ[e] (21а) и uȝblut ti tiſe (750b), тј. узблyти ти се; код Бе ле, uȝblut
ti ti se, тј. узблyти ти се.
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2.1.2.1. по твр де ва ри јан те бљу та, и то: 1а) бљyтаf. (Се струњ: ‘žit ka, lji-
ga va ma sa u vi nu ili kva si ni’, Fatović 2017: 22),13 1б) бљутаf. (Бу два: ‘ma ra van, 
po kva re no vi no; bez uku sa, al ko ho la, mi ri sa i ki se li ne’, ERHSJ: I 174); 2а) бјyта f. 
(По то мје, Пе ље шац: ‘po kva re no vi no’, ERHSJ: I 174); 3а)бљyта/ бљута f. 
(Цр на Го ра: ‘пле сни во ви но, по ква ре но услед блу те’, РСА: I 664).14

2.1.2.2. из ве де ни це ва ри јан те бљу та, и то: 1а) v. impf. бљутити се,бљутим
се (Цр на Го ра: ‘блу та ти се; блу та’, РСА: I 665).

2.2. У зна че њу 2° на ла зе се:
2.2.1. по твр де ва ри јан те бљу та, и то: 1а) бљyтаf. (Ри вањ: ‘vr sta me du ze, 

Au re lia au ri ta’, raduLić 2002: 54; Иж: ‘me du za’, martinović 2005: 25; Се струњ: 
‘vr sta me du ze, Au re lia au ri ta’, Fatović 2017: 22).15 

2.2.2. из ве де ни це ва ри јан те бљу та, и то: 1а) augm. бљyтина f. (Лун, По-
вља на: ‘me du za’, 21. мар та 2018. као по да так са те ре на писм. са оп. Н. Ву ле тић 
из За дра).

(По тврдâ ва ри јан те блу та и из ве де ни ца у овом зна че њу, из гле да, не ма)
2.3. У зна че њу 3° на ла зе се:
2.3.1. по твр де ва ри јан те блу та, и то: 1а) блута f. (‘ein Geschwür’, pintar 

1913: 306; Ло вран, Истра: ‘Geschwulst bei Pfer den’, ERHSJ: I 174). 
2.3.2. по твр де ва ри јан те бљу та, и то: 1а) бљyта f. (Во ди це: ‘bo lest, ko ja 

se raz vi ja ži vo ti nja ma pod vra tom’, ribarić 1940: 133; ‘bo lest, ko ja se raz vi ja ži-
vo ti nja ma pod vra tom’, ERHSJ: I 174),16 1б) бјyта f. (Бе ли: ‘vo de ni ili gnoj ni 
mje hur kod sto ke’, veLčić 2003: 43; Ор лец: ‘žulj ili ra na od sa ma ra na ko nju ili 
ma gar cu’, JE: I 58).

(Из ве де ницâ ва ри ја на та блу та и бљу та у овом зна че њу, из гле да, не ма.)

3. етИмОлОгИјА
3.1. Пре ма П. Ско ку, сх. блу та / бљу та има би ти дал ма то ро ман ски лек-

сич ки ре ли кат од лат. *abLuta, од abLuo ‘ис пра ти’; v. ERHSJ: I 174.
3.1.1. Сх. блу та је нај при је био ети мо ло ги сао до бри Да ни чић; v. RJA: I 

455. Он је прет по ста вио да је блу та од ит. bi ot to ‘го’,17 што не ће би ти ова ко 
ни по об ли ку ни по зна че њу; v. REW3: 1161. Ту су ети мо ло ги ју од ба ци ли 
rešetar 1933: 216; vinja 1989: 15 и, ћут ке, ERHSJ: I 175.

13 При мје ри са Се стру ња: Vi no je na dnu baċve i za to ima ma lo blju te и Zne mi te [Извадите] 
tu blju tu.

14 У РСА из збир ке ри је чи П. Шо ћа. (Ак це нат бљута упи тан је.)
15 При мјер са Рив ња: da što je to [sic], to [sic] ti je bļuta, vidiš da je puno mṷȏre bļȗt; са Ижа: 

Blju ta me je opru di la [опекла] и Bljut je sva ke šor te [врсте], od nih ve lih ča hi zo ve mo klo buk i ča 
ne opru đi va ju [пеку], do nih ma lih ča pru du [пеку]; са Се стру ња: Ve [Гле] ko li ka je ova blju ta, 
ne ka te opru di [опече] pа ćeš vi ti svo ga Bo ga и Ne mo reš se li be ra ti [ослободити] ovih bljut.

16 При мјер из Во ди ца, у псов ци: бљyта те убила.
17 ‘Postańem će bi ti od tal. bi ot to, lomb.-tal. blot, go, ja dan, sr. lat. blu ta re, is pra zni ti, iza su ti,’ 

RJA: I 455.
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3.1.2. У ERHSJ-у је ова ети мо ло ги ја, лат. *abLuta, из REW-a; v. REW1: 
32. Пре ма то ме, њен ће ау тор би ти W. Meyer-Lübke. (По мен ста ри ји од REW-a 
не на ла зим.) Из REW1-a je пак та ети мо ло ги ја у rešetar 1933,18 гдје се REW 
не ци ти ра, али ће, по сред но или или не по сред но,19 би ти упра во ода тле.

3.2. Да je сх. блу та / бљу та из дал мат ског, гдје је од лат. *abLuta, по ста ло 
је пре ма ERHSJ-у не ко оп ште ми шље ње; ту су ети мо ло ги ју ова ко при хва ти ли 
нпр. rocchi 1990: 38 и PLSA: 67.

3.2.1. Не сла га ње ира зио је са мо vinja 1989: 15 (= JE: I 58), ко ји твр ди да лат. 
*abLuta ни је се ман тич ки увјер љив ни фо нет ски одр жив ети мон по што, ка ко 
ка же, у дал мат ско ме не би ва да се А- на по чет ку ри је чи без из ним ке из гу би.20 
Aли, ово ни је исти на; по чет но А- се у дал мат ско ме без из ним ке гу би нпр. у 
ре лик ти ма лат. acherna;21 v. ERHSJ: II 78; JF: II 261 и JE: II 83.

3.2.2. Уо ста лом, у REW-у се *abLuta ре кон стру ше на те ме љу гра ђе у 
ко јој не ма по твр да са А- у An la ut-у, тј. на те ме љу ит. bi u ta, пист. byuta, бол. 
byuda, парм. bi da, рмл. byuda, доф. blüdo и жир. yü.22 Пре ма то ме, гу би так лат. 
А- у сх. блу та не би у тој ри је чи ни био по ја ва бал кан ског не го вул гар ног ла-
ти ни те та, што кад што за и ста и би ва.

3.3. Сум ња у лат. *abLuta као ети мон сх. блу та / бљу та има ла би се чвр сто 
за сно ва ти, ја ми слим, на дви је глав не чи ње ни це, и то: 

1) на пла ну са др жа ја, на чи ње ни ци да се зна че ње ре кон стру и са ног ети-
мо на, ко је REW да је као 1° ‘das Ab ge wasche ne’, 2° ‘Abscha um’, 3° ‘Schmutz’, 
не по кла па пра во са зна че њем ње го вих на вод них дал ма то ро ман ских кон ти-
ну а на та, и

2) на пла ну из ра за, на чи ње ни ци да се у об ли ку *abLuta, том претпо ста-
вље ном ети мо ну, не на ла зи ни шта што би, ова ко или она ко, мо гло об ја сни ти 
ва ри јан ту бљу та, ко ја се на ла зи у дал ма то ро ман ским ре лик ти ма по ред сх. 
блу та.

18 „AR [R JA] uzimļe da po sta je od tal. bi ot to a lom bard sko ga blot ‘go, ja dan’, ali će pri je bi ti 
od sto. [старијег тос канског] bi u ta (od *blu ta) ‘mje ša ni ja ma snih ma te ri ja’”, rešetar 1933: 216 
(Οдав де је, опет, та ети мо ло ги ја у deanović 1938: 30.)

19 Пу тем SKoK 1930? (Ов дје је, опет, из REW1-a; уп. „Rein la te i nische Be nen nung ei nes 
ähnlichen Be grif fes [тј. пој ма bȋrsa ‘Tre ber; We in he fe; mu cor vi ni’] li egt in *ablu ta > skr. blu ta 
‘Kahm auf dem We in’ REW 32 vor”, SKoK 1930: 518.)

20 „Kad sve mu to me do da mo da je […] po čet no a- (< ab-) bez iz nim no ne sta lo, ma da se to u 
dal mat skom ne do ga đa, eti mo lo gi ja ko ja po la zi od abLuta na kra ju nas ipak ne mo že za do vo lji ti, jer 
je, kao što smo is ta kli, se man tič ki ne u vjer lji va, a sad vi di mo da joj se mo že na ći sla bo mje sto i na 
fo net skom pla nu”, vinja 1989: 15.

21 Уп. сх. кер на (До бро та, Ле пе та не, Пе раст, Стрп, Ба о шић, Ме љи не, Мли ни, Хо ди ље, Ра-
чи шће, Бр на, Ве ла Лу ка, Бол, По сти ра, Су пе тар, Вр га да, Ку кљи ца, Бо жа ва, Ве ли Рат, Мо лат, Ист, 
Олиб, Пре му да, Сра ка не, Во ло ско, Ло вран), кер ња (Кр то ле, Пр чањ, Ко ста њи ца, До бро та, Ла сто-
во, Ши бе ник, За пун тел, Ра ва, Ткон, Су ћу рај), ки ер ња (Ко тор), кијер на (Ду бров ник, Мљет, Пр чањ, 
Ул цињ, Мо лу нат, Цав тат, Мо ко ши це, За тон Ма ли, Про жу ра, До ли, Жу ља на), ки јер ња (Бро це, 
Сла но), кир на (Ра чи шће, Ду ба, Тр пањ, Дра че, Др ве ник, Под го ра, Ба шка во да, Бру сје, По вља, Су-
ти ван, Кри ло, Округ, Др ве ник, Је зе ра), кир на (Су ђу рађ), кир ња (Жир је, Се вид, Ма сли ни ца, Ми-
и ли на, Јел са, За ра ће, Вис, Ко ми жа, Кор чу ла, Лум бар да, Го ве ђа ри), крња (Бу два, Гр баљ, Па штро-
ви ћи, Ул цињ); v. PLSA: 69. (И та ко да ље; али, ни је дан ре ли кат не по ка зу је траг по чет ног А-.)

22 Ова ко је у REW1-у; у REW3-у из те гра ђе ис кљу чио је жир. yü. (REW3 ци ти ра SaLvioni 
1912: 92, гдје се осим то га на во ди и берг. biöda, ломб. bída и ређ. bi da, та ко ђе без a-.)
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Пре ма то ме, по сто ји, чи ни се, основ за оправ да ну сум њу у ис прав ност ове 
ети мо ло ги је.

3.3.1. Тач ни је, на пла ну са др жа ја не од го ва ра то што лат. *abLuta зна чи 
1° ‘das Ab ge wasche ne, опра но’, 2° ‘Abscha um, шљам’ и 3° ‘Schmutz, пр љав шти-
на’, а сх. блу та / бљу та зна чи 1° ‘бу ђа во ви но; вин ски цви јет, буђ’, 2° ‘ме ду за’, 
3° ‘мје хур, жуљ; ра на’, што не мо гу да при хва тим као ра зу мљи ву про мје ну 
зна че ња. 

Зна че ње 1° ‘das Ab ge wasche ne’ основ но је зна че ње лат. abLuo; зна че ња 
2° ‘Abscha um’ и 3° ‘Schmutz’ раз ви ла су се, у ита ло ро ман ском, на кнад но, као 
ме та фо ре, на те ме љу пред ста ве жи во тињ ског из ме та по ми је ша ног са во дом 
(ко јим се у Ита ли ји по кри ва ло гум но, да би се на ње му, кад се зе мља стврд-
не, жи то лак ше вр ши ло).

На и ме, ит. кон ти ну ан те (ко је, вје ру јем, за и ста на ста вља ју лат. *abLuta) 
углав ном зна че 1° а) ‘раз вод ње ни жи во тињ ски из мет’ (sc. ко јим се по кри ва 
гум но итд.) или 1° б) ‘(жи во тињ ски) из мет’ (уоп ште) (гдје је зна че ње зна че ње 
1 б), ка ко ми слим, ме то ни ми ја зна че ња 1а)).23

Оста так ита ло ро ман ске гра ђе зна чи: 2° ‘ље пљи ва, ма сна твар’ (уоп ште), 
3° ‘слуз’, 4° ‘бје лан це’, 5° ‘бла то’, 6° ‘мо чва ра’; v. LEI: I 113. Ово су све, ка ко 
ми слим, ме то ни ми је и ме та фо ре зна че ња 1° го ре.

3.3.2. Што се пла на из ра за ти че, не ва ља прет по ста ви ти да је сх. бљу та 
ит. по зајм ље ни ца, са ‘л-епен те зом’, од ит. ди јал. byuta, јер ит. кон ти ну ан те 
лат. *abLuta, као што смо ви дје ли го ре, не зна че исто што и сх. бљу та.

(3.3.3. Уви јек се мо же прет по ста ви ти да је сх. блу та укр ште но са бљу тав, 
или слич но, и да је ј у сх. бљу та ода тле, што је сва ка ко мо гу ће, али је ово, 
као и сва ко дру го укр ште ње, аd hoc.)

3.4. У по тра зи за дру гим ети мо ном чи ни се ис прав но кре ну ти од нај ста-
ри јих по твр да.

3.4.1. Нај ста ри ја по твр да по ти че из 1378. из Ду бров ни ка гдје се, у до ку-
мен ти ма од но вем бра те го ди не, на ла зи ‘лат.’ об лик bluc taychum;24 v. vinja 
1989: 15 (= JE: I 58).

23 Уп. ређ. bi da ‘ster co di bue; me ta; ster co uma no’, bída (Tiz za no Val Par ma, Пар ма, Еми-
ли ја-Ро ма ња, ‘ster co di bue; ster co del ca val lo; cac che rel li del la ca pra’; Al bi nea, Ре ђо Еми ли ја, 
Еми ли ја-Ро ма ња: ‘ster co di bue’), biúda (Sar za na, Ла Спе ци ја, Ли гу ри ја: ‘ster co di bue; ster co di 
bue me sco la to con ac qua, usa to per spal ma re l’a ia; ster co mol le, an che uma no’), бол. biȗda ‘ster co di 
bue’, bi u ta (Ver si lia, Лу ка, То ска на: ‘ster co di bo vi ni’; Pi sa no, Но ва ра, Пи је монт: ‘ster co di vac ca 
con ben sci ol to nel l’ac qua per spal ma re l’a ia pri ma di bat te re il gra no’; Pi sto ia, Пи сто ја, То ска на: 
‘fec cia del le vac ci ne, che, sci ol ta in ac qua, si spar ge sul l’a ia af finché il su o lo s’in du ri sca, per me glio 
bat te re il gra no’, byúda (Car ra ra, Ма са-Ка ра ра, То ска на: ‘ster co di vac ca o di al tro bo vi no, stem-
pe ra to nel l’ac qua, usa to per con so li da re me glio la fang hi glia pi e tro sa che pa vi men ta l’a ia, pri ma 
del la treb bi a tu ra’), byǘ da / byú̄̈ da (Pri gna no, Мо де на, Еми ли ја-Ро ма ња: ‘stra to di ster co di bue e 
ac qua sul l’a ia’; byǘ da (Col lag na, Ре ђо Еми ли ја, Еми ли ја-Ро ма ња: ‘me ta (di bue o vac ca)’), byú̄ta 
(Ca stel nu o vo di Ma gra, Ла Спе ци ја, Ли гу ри ја: ‘stra to di ster co di bue e ac qua sul l’a ia’; Gar fag na na, 
Лу ка, То ска на: ‘ster co di bue li qu i do’; Ca ma i o re, Лу ка, То ска на: ‘ster co di bue’), ǵú̄̈a (Borg het to di 
Va ra, Ла Спе ци ја, Ли гу ри ја: ‘ster co pi ut to sto li qu i do, me sco la to con ac qua usa to per spal ma re l’a ia’); 
v. LEI: I 113.

24 „Pri ma pars est, qu od pro sub sten tan do ho mi nes fo ren ses qui ve ni unt ad no strum sub si di um 
Stag ni, qu e li bet pars Stag ni et Pun te de be at da re qu in qua vi ni v, qu od non sit ac ce to sum ne que 
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Ту ри јеч P. Sel la гло си ра као ‘fi o ri to; am muf fi to’; v. SeLLa 1944: 72.
Осим то га, по сто ји још јед на по твр да из исте го ди не, са исто га мје ста, 

ко ју Ви ња не на во ди, а то је об лик bluc taycum, ко ји на ла зим у Mon. Rag. IV 175.25

Ову ри јеч LLMAI гло си ра као ‘mu ci dus; blju tav, plje sniv’; v. op. cit. I 123.
3.4.2. Об лик bluc tayc(h)um, из гле да, ва ља схва ти ти као ‘bluc ta i cum’; уп. 

laycus мје сто la i cus ту и та мо по овим ду бро вач ким до ку мен ти ма. 
Ако је та ко, он да се bluc ta i cum, ваљ да, има схва ти ти као bluc taicum, 

тј. као из ве де ни ца на -icus од *bluc ta. 
3.4.3. Но, сх. блу та / бљу та ‘бу ђа во, по ква ре но ви но’ по ре ди ће се са још 

јед ном ста ром по твр дом ду бро вач ком, из 1349, ко ја та ко ђе по ти че из ових 
до ку ме на та, гдје се пак, у гра ђи од мар та те го ди не, на ла зи ‘лат.’ об лик bru ta; 
v. Mon. Rag.: II 56.26

Ову ри јеч LLMAI гло си ра, са зна ком пи та ња, као ‘vi num tur bi dum; mut no 
vi no’; v. op.cit.: I 136.

3.5. Сло бо дан сам да пред ло жим да се *bluc ta ‘vi num mu ci dum; бу ђа во 
ви но’ по ре ди са bru ta ‘vi num tur bi dum; мут но ви но’ и да је ети мон сх. блу та / 
бљу та ‘бу ђа во ви но; вин ски цви јет, буђ’, пре ма то ме, лат. brutu ‘груб; по ква рен’.

3.5.1. Из вор но зна че ње ове ла тин ске ри је чи би ло је, нај пр во, ‘те жак, не по-
ми чан’, па он да ‘туп, глуп’; али, ро ман ске кон ти ну ан те лат. brutu не зна че 
‘туп, глуп’ не го ‘груб; по ква рен’; v. REW3: 1348.

3.5.2. Та ко ђе, у вул гар ном ла тин те ту по сто ја ла је, по ред brutu, ва ри јан-
та *brut tus, са ‘ме та те зом кван ти те та’, ода кле је ит. brut to; уп. лат. Jup pi ter 
по ред Jupi ter и сл.27 

3.6. Ако је та ко, он да је ну жно на ве сти не ко ли ке прет по став ке и дру ге опа-
ске, под ко ји ма за и ста би ва да од лат. brutu по ста је сх. блу та / бљу та, и то:

1) да је, уоп ште, у дал мат ском по сто јао ре флекс лат. brutu, што уп. вељ. 
brot < bruttu; v. bartoLi 1906: II 110, 337.

2) да је, у дал мат ском, по ред brutu по сто ја ла ва ри јан та *brut tus, ка но у 
вул гар ном ла ти ни те ту, што уп. Bru ta; v. jirečeK 1904: 10.28 (Име вла сте о ске 
по ро ди це цре ске, из 1550.)

3) да је, у дал мат ском, од лат. *brut tus из ве ден гла гол, вје ро ват но ре флек-
си ван, вје ро ват но у зна че њу ‘по ква ри ти се’, што уп. ит. brut tar si, од brut to; 
v. LEI: VII 1032.

blu taychum, nec sen ti at de va se, pro quo vi no non de be at sol vi ali qua do ha na. Et de tur unum ter ce rum 
vi ni pro qu o li bet ho mi ne in qu o li bet die. Et qui no lu e rit da re de vi no, sol vat gros sos v pro qu o li bet 
qu in quo. Et dic tum vi num de be ant me su ra ri cum me su ra gros sa”, Mon. Rag.: IV 186.

25 „Pri ma pars est, qu od dic tum vi num dan dum a dic tis par ti bus non de be at es se ace to sum nec 
bluc taycum nec qu od det de va se; et qui non de de rit vi num, sol vat gross[os] v pro qu o li bet qu int ho 
vi ni”, Mon. Rag.: loc.cit. 

26 „Item in dic to mi no ri con si lio fac ti fu e runt of fi ci a les ad vi den dum et in qu i ren dum per do mos 
Ra gu sii qu ot ve ge tes bo ni vi ni et bru te sunt in car pen tis ip sa rum; et qu od inu e ne rint, de nun ci a re 
de be ant do mi no co mi ti et suo mi no ri con si lio. Gi ue de Te dus sio, Ni xa de Sa rac ha, Ju ni us de Cha si za,” 
Mon. Rag.: loc.cit. 

27 Нпр. ит. put to по ред лат. putu или ит. tut to по ред лат. totu; v. REW3: 6890, 8815. 
28 У ве љот ском, ŭ у за тво ре ном сло гу пра вил но да је u; уп. вељ. buk ka < лат. bŭcca.
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4) да је, у дал мат ском, од овог гла го ла он да обра зо ван пост вер бал, што 
уп. сх. флек та од лат. FLectĕre, и да је ‘лат.’ bru ta из 1349. пр ва по твр да овог 
пост вер ба ла.

5) да је, у дал мат ском, у овом гла го лу до шло до ди си ми ла ци је (вје ро ват но 
у inf ), ти па r‒r > l‒r , што уп. r‒l < r‒r нпр. у сх. про су ља < лат. *Frixoria; 
v. ERHSJ: III 58.29

6) да је, у дал мат ском, од овог гла го ла он да обра зо ван пост вер бал, као 
у тач. 3 го ре, и да је ‘лат.’ *bluc ta из 1378. пр ва по твр да овог пост вер ба ла.

7) да је, у дал мат ско ме, ct у *bluc ta пи сар ска а не је зич ка по ја ва, тј. хи-
пер ко рек ци ја (мје сто tt), што уп. нпр. mic ten di мје сто mit ten di, од mit to; v. 
Mon. Rag.: II 320.30

8) да је, пре ма то ме, дал мат ски об лик за пра во био *blut ta, не *bluc ta, и 
да је сх. блу та / бљу та ре ли кат овог *blut ta.

9) да, у срп ско хр ват ском, ва ри јан та блу та, гдје по сто ји, по ста је пра вил но од 
далм. *blut ta.

10) да се, у срп ско хр ват ском, ова ва ри јан та, блу та, про сти ре од Цр не 
Го ре до Ис тре, и, тач ни је, на ла зи се у Пе ра сту, Ду бров ни ку, на Мље ту, Кор-
чу ли, у Смо кви ци, Бла ту, Хер це го ви ни, на Ижу и у Лов ра ну, што v. кар ту 1 
на кра ју члан ка.

11) да, у дал мат ском, сх. ва ри јан та бљу та ука зу је на про мје ну тт > *i̭t, 
по че му од *blut ta он да би ва *blui̭ta, што уп. *i̭s < ss, као нпр. у ре ка јис < 
recĕSSu или Су ко ји шан < Sanctu-caSSiānu (са ‘ианап тик сом’); v. PLSA: §184.

12) да, у срп ско хр ват ском, ва ри јан та бљу та, гдје по сто ји, по ста је од далм. 
*blui̭ta пу тем ме та те зе, што уп. сх. ин гваст < лат. encauStu; v. ERHSJ: I 724. 

13) да се, у срп ско хр ват ском, ова ва ри јан та, бљу та, про сти ре од Цр не 
Го ре до Ис тре, и, тач ни је, на ла зи се у Бу дви, По то мју, на Ижу, Рив њу, Се стру-
њу, у По вља ни, Лу ну, Ор ле цу, Бе лом и Во ди ца ма, што пак v. кар ту 2 на кра ју 
члан ка.

14) да је пр во бит но зна че ње далм. *blut ta вје ро ват но би ло 1° а) ‘по ква-
ре но, бу ђа во ви но’, а да се он да, као ме то ни ми ја, одав де нај пр во раз ви ло зна-
че ње 1° б) ‘вин ски цви јет, буђ’, а за тим, као ме та фо ре, раз ви ла су се и зна че ња 
2° ‘ме ду за’ и 3° а) ‘мје хур, жуљ’.

(То јест, као не што што, по пут бу ђи, оти че и ‘пли ва’ на по вр ши ни че га 
дру гог. Зна че ње 3° б) ‘ра на’ ме то ни ми ја је зна че ња 3° а) ‘мје хур, жуљ’.)

15) да се, у срп ско хр ват ском, зна че ње 1° про сти ре од Цр не Го ре до Ис тре, 
и, тач ни је, на ла зи се у Бу дви, Пе ра сту, Ду бров ни ку, на Мље ту, у По то мју, 
на Кор чу ли, у Смо кви ци, Бла ту, Хер це го ви ни, на Ижу, Се ср ту њу и у Ис три, 
што v. кар ту 3 на кра ју члан ка.

29 Уп. и blu ta ve rint? (Le ges Lom bar do rum II, Li ut pr. 35; мје сто brut ta ve rint?) Уп. што ка же 
ducanGe s.v. blu ta re: „blu ta re ‒ Lex Lan gob. lib. 1. tit. 18. § 1. Li ut pr. 35 (5. 6): si ca sam cu ju scun que 
blu ta ve rint, aut res eo rum tu le rint ubi gloss. blu ta ve rit, eva cu e rit. Item: blu ta re, ex po li a re, blo ten. 
Edi tio He rol di ha bet blut ta ve rint, Mu ra to rii, bru ta ve rint, Bo he ri a na, brun cta ve rint. Ob ser vat idem 
Mu ra tor. tom. 1. part. 2. pag. 59. Ita los uti ver bo brut ta re pro con spur ca re, fo e da re; un de col li git 
for tas sis ea dem sig ni fi ca ti o ne usu pa tum es se bru ta ve rint: nam in qu it, qu od se qu i tur, aut res eo rum 
tu le rint sa tis in di cat bru ta re di ver sum qu id ab ex spo li a ti o ne sig ni fi cas se. 

30 Уо ста лом, у дал мат ском не би ва, као гдје гдје у ита ли јан ском (нпр. на Си ци ли ји), да tt 
‘оја ча’ у ct.
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16) да је, у срп ско хр ват ском, зна че ње 2° огра ни че но на сје вер ну Дал ма-
ци ју, и, тач ни је, на ла зи се у са мо на Ижу, Се стру њу, Рив њу, у По вља ни и Лу ну, 
што пак v. кар ту 4 на кра ју члан ка.

17) да је, у срп ско хр ват ском, зна че ње 3° огра ни че но на Ис тру и Квар нер, 
и, тач ни је, на ла зи се у са мо у Ор ле цу, Бе лом, Во ди ца ма и Ло вра ну, што пак 
v. кар ту 5 на кра ју члан ка.

4. ЗАКљУчАК
4.1. Три су бит не тач ке у ети мо ло ги ји сх. блу та.
То су: 1) глас р, у нај ста ри јој по твр ди (‘лат.’ bru ta); 2) глас j, у сх. ва ри јан-

ти бљу та, и гра фи ја ct, у дру гој нај ста ри јој по твр ди (‘лат.’ *bluc ta); и 3) зна-
че ње ове сх. ри је чи. 

Као ети мон, лат. brutu об ја шња ва све те три тач ке; лат. *abLuta ни јед ну.

5. дРУгО
5.1.1. Пре ма G. Meyer-у, сх. блу та / бљу та зајм ље но је у ал бан ски, као 

алб. ‘bľudε’ / ‘bľutε’, у зна че њу ‘we is ser Schim mel auf ver dor be nem We in’; v. 
EWA: 40.31 (Уп. алб. mbladë / mblatë, од лат. obLāta; v. Landi 1989: 109.)

5.1.2. Али, ско ри је, AED: 31 ту ри јеч из вео је од слов. *blǫ da; v. ЭССЯ: 
II 125. ЭССЯ ре кон стру и ше ову ри јеч на те ме љу буг. ди јал. pl блъ́нди ‘не чи
стые прыщи’ и слн. blóda ‘за блу жде ние, ошиб ка’. Упит но. 

5.2.1. Πре ма G. Meyer-у, сх. блу та / бљу та зајм ље но је у но во грч ки, као 
нгрч. ди јал. ‘μπλοῦτα’ (За го ри), у зна че њу ‘rot her Ausschlag am Körper mit 
erbsenförmigen Erhöhungen’; v. meYer 1894: 44.32 

(Ако је та ко, μπλοῦτα је у За го ри ју или из сје вер не Дал ма ци је, гдје се 
зна че ње ‘мје хур, жуљ; ра на’ је ди но на ла зи, или, из ал бан ско га, што је сва-
ка ко вје ро ват ни је, са ко ин ци дент ном ме та фо ри за ци јом зна че ња.)

5.3.1. Од сх. блу та из ве де но је pa ce ERHSJ: I 174 сх. v. impf. блутити, 
блутим (Ри сан: ‘го во ри ти ко је шта без при ли ке, un ge re imt, un pas send sprec hen, 
inep ti re’, вУК: 32), блyтити, блyтин (Ду бров ник: ‘сва шта не про ми шље но 
го во ри ти’, бОјАНИћ–тРИвУНАц 2002: 47), и блути ти [= блyтити ]33 (Кор-
чу ла: ‘go vo ri ti glu po sti, lu pe ta ti’, vinja 1989: 15);34 v. JE: I 58. 

Зна че ње ‘го во ри ти ко је шта’ вје ро ват но је еу фе ми зам, за ‘на пи ти се’ (sc. 
по ква ре ног ви на), што је пак ме та фо ра зна че ња ‘по ква ри ти се’, и по ре ди се 
са сх. бар са јат ‘го во ри ти глу по сти’, од бар сãта ‘по ква ре но ви но’;35 v. JE: I 45.

31 „bľudε f ‘we is ser Schim mel auf ver dor be nem We in’ Mitk. Ric htig bľutε = serb. blu ta ‘mu cor, 
vi num mu ci dum’; nach Da nič. von it. bi ot to ‘ar mse lig’, wa as de utsch blosz ist”, AEW: loc.cit.

32 „μπλοῦτα ‘rot her Ausschlag am Körper mit erbsenförmigen Erhöhungen’; μπλουτιάζω 
‘ha be di e sen Ausschlag’. Za go rion Syll XIV 239. Serb блу та ‘mu cor, vi num mu ci dum’; wo her auch 
alb. bľutε ‘Kahm auf dem We i ne’ (Alb. Wtb. 40) stammt”, meYer 1894: loc.cit.

33 V. PLSA: 31, фсн. 38.
34 При мјер из Ду бров ни ка: Пошли смо ћа да га не слу шамо ка ко блyти; из Кор чу ле: Što 

blutiš, oli su pjan?
35 Уп. фсн. 19.
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5.3.2. Из ве де ни це: блутиш, иша m. (Ри сан: ‘ко ји мно го го во ри ко је шта, 
der un ge re imt, un pas send spricht, qui inep tit’, Вук 32), блyтина f. (Ду бров ник: 
‘осо ба ко ја го во ри не про ми шље но и ко јој се не мо же вје ро ва ти’).36 

5.4.1. Нај зад, ни је ми са свим ја сно сх. блушт/ бљушт f. (Цр на Го ра: 
‘блу та’, РСА: I 661, 665).37 Али, мо же би ти, ка ко ми слим, пост вер бал од 
*блут ша ти / *бљут ша ти, по ред блу ти ти / бљу ти ти, што је обра зо ва ње 
као у сх. мек ша ти или лак ша ти, ода кле би он да би ло сх. блушт / бљушт, 
са тш > шт, као што је шт < тш у ве шта ти од вет ша ти; v. ЕРЈС OC: 
14–16. (Шта ви ше, *блут ша ти / *бљут ша ти мо гло је, ка ко ми љу ба зно ја вио 
је 22. апри ла 2018. А. Ло ма, би ти на чи ње но баш пре ма вет ша ти > ве шта
ти, с об зи ром на то да је ве таш, по ред вешт, упра во ‘пље сни вост, буђ на 
ви ну’, тј. блу та.)

5.4.2. Из ве де ни це: бљуштака f. (Цр на Го ра: ‘сла ба, рђа ва ра ки ја’, РСА: 
I 665)?38 

Карта 1. Простирање сх. облика блута и основе блут.

36 При мјер из Ду бров ни ка: Ма то је блyтина, ȏн ће све то изблутит ка(д) се нађе с 
кум пани јом.

37 У РСА из збир ци ри је чи А. Ву ко ви ћа и П. Шо ћа.
38 У РСА из збир ке ри је чи П. Шо ћа.
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Карта 2. Простирање сх. облика бљута и основе бљут.

Карта 3. Простирање значења ‛буђаво вино; вински цвијет, буђ’.
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Карта 4. Простирање значења ‛медуза’.

Карта 5. Простирање значења ‛мјехур, жуљ; рана’.
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СКРА ЋЕ НИ ЦЕ

*  ре кон стру и сан об лик ? упи тан об лик

> пра вил но да је >>  не пра вил но да је
< пра вил но по ста је од ⇒ по ста је де ри ва ци јом

алб. ‒ ал бан ски лат.  ‒ ла тин ски
берг.  ‒ бер гам ски  ломб.  ‒ лом бард ски
бол.  ‒ бо лоњ ски  нгрч. ‒ но во грч ки
буг. ‒ бу гар ски парм.  ‒ парм ски (Par ma)
вељ. ‒ ве љот ски пист. ‒ пи стој ски (Pi sto ia)
влт. ‒ вул гар но ла тин ски рмл.  ‒ ро ма њол ски (Ro mag na)
далм. ‒ дал мат ски  ређ.  ‒ рећ ски (Reg gio)
доф.  ‒ до фин ски (Da up hiné) слн. ‒ сло ве нач ки
жир.  ‒ жир ски (Ju ra) слов. ‒ сло вен ски
ит.  ‒ ита ли јан ски сх.  ‒ срп ско хр ват ски
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Or sat Li go rio

SER BO-CRO A TIAN BLU TA 
(ON BAL KAN LA TIN XI II)

S u m  m a r y

Ser bo-Cro a tian blu ta ‘moldy wi ne; wi ne mold’ is de ri ved, thro ugh the in ter ces sion of Dal ma tian 
Ro man ce, from La tin brutu ‘cru de, ro ugh; so i led’ on the strength of the ear li est re cor ded at te sta tion, 
Dal ma tian-Ro man ce bru ta, sup po sing that ‘so i led’ (sc. wi ne) ca me to mean ‘moldy wi ne’ in Dal ma tian 
Ro man ce. If so, Ser bo-Cro atian blu ta wo uld not be cog na te, as hit her to tho ught, with Ita lian bi u ta 
‘ex cre ment mi xed with wa ter; ex cre ment’, de ri ving from La tin *abLuta, but with Ita lian brut to, Ca ta lan, 
French brut, etc., me a ning ‘gross, nasty’ and de ri ving from La tin brutu.

Уни вер зи тет у Бе о гра ду (При мље но: 1. апри ла 2018;
Фи ло зоф ски фа кул тет при хва ће но: 21. ма ја 2018)
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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UDC 811.163.41’366
UDC 811.163.41’367.623
Изворни научни рад

Ма ри ја Вуч ко вић

ПРИ ЛОГ ИСТО РИ ЈИ РЕ ЧИ ТРИ КЛЕТ∗

Овај при лог је део ве ћег ис тра жи ва ња сло же ни ца чи ја пр ва ком по нен та тро / 
три има ин тен зи фи ка тор ску функ ци ју. Та ква обра зо ва ња са при де вом или па сив ним 
пар ти ци пом у дру гом де лу вр ло су рет ка у са вре ме ном је зи ку. Је ди ни до бро по све до чен 
об лик је при дев три клет, по зајм ље ни ца из цр кве но сло вен ског, чи ја је дру га ком по нен-
та па сив ни пар ти цип гла го ла кле ти. Цсл. trq klAtx је калк грч ког при де ва τρισκατάρατος 
‘три клет’. У ра ду се раз ма тра исто ри ја ове ре чи у сред њо ве ков ној пи сме но сти аре а ла 
Sla via ort ho do xa и у са вре ме ним је зи ци ма ко ји су ба шти ни ли ње но на сле ђе, при че му је 
по себ на па жња по све ће на исто риј ској и са вре ме ној срп ској гра ђи.

Кључ не ре чи: исто ри ја ре чи, срп ски је зик, сло вен ски је зи ци, ру мун ски је зик, срп. 
три клет / цсл. trq klAtx.

This con tri bu tion is part of a lar ger re se arch pro ject on the com po unds who se first com-
po nent tro / tri ‘three’ has the fun ction of an in ten si fi er. Such for ma ti ons with an adjec ti ve 
or a pas si ve par ti ci ple in the se cond part are qu i te ra re in con tem po rary lan gu a ge. The only 
well-do cu men ted form is the adjec ti ve tri klet, in which the se cond com po nent is a pas si ve 
par ti ci ple of the verb kle ti ‘to cur se’. It is a lo an word from Church Sla vo nic (CS), whi le CS 
trьklętъ is a cal que of the Gre ek adjec ti ve τρισκατάρατος ‘thri ce-ac cur sed’. The study de als 
with the hi story of this word in the me di e val li te rary tra di tion of Ort ho dox Slav dom and in 
tho se mo dern lan gu a ges in he ri ting this tra di tion with a spe cial emp ha sis on the old and mo dern 
Ser bian cor pus.

Keywords: word hi story, Ser bian, Sla vic lan gu a ges, Ro ma nian, Serb. tri klet / CS trьklętъ.

1. слОжеНИцесАИНтеНЗИфИКАтОРсКОмКОмПОНеНтОм‘тРИ’УПРвОмИ(тРП-
НИм)ПРИдевОмУдРУгОмделУУстАРОслОвеНсКОмИсРПсКОслОвеНсКОмјеЗИКУ. 
Овај при лог је на стао у окви ру ши рег ис тра жи ва ња1 сло же ни ца са ну ме рич-
ком ком по нен том ‘три’ ко ја има зна че ње ауг мен та ци је или ин тен зи фи ка ци је.2 
По сре ди је ма ло број на, али, са ста но ви шта раз ли чи тих кри те ри ју ма, при лич-
но ра зно вр сна ску пи на ре чи. Обра зо ва ња овог ти па у чи јем је дру гом де лу 
при дев или па сив ни пар ти цип од ли ка су пр вен стве но ста ро сло вен ске и 
уоп ште сред њо ве ков не пи сме но сти из кру га Sla via ort ho do xa. 

Ста ро сло вен ске сло же ни це са бро јем ‘три’ у пр вом де лу има ле су ар ха-
ич ни ју фор му trq- и но ви ју tri-, при че му је обе ма би ло свој стве но кон крет но, 
ну ме рич ко зна че ње, док је ис кљу чи во trq- мо гло ис ка зи ва ти и ви ши сте пен 
ис по ља ва ња свој ства озна че ног дру гом ком по нен том сло же ни це, те је у тој 
функ ци ји би ло ана лог но при дев ском пре фик су pry-, уп. нпр. trq bla/enx  ‘у 

∗ Овај рад је на стао у окви ру про јек та „Ети мо ло шка ис тра жи ва ња срп ског је зи ка и из ра-
да Ети мо ло шког реч ни ка срп ског је зи ка” (№ 178007), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, 
на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је. За хва љу јем ко ле га ма Сне жа ни Је ле си је вић, 
Алек сан дру Ло ми и Вик то ру Са ви ћу, као и ре цен зен ти ма ра да на по мо ћи, при мед ба ма и до-
пу на ма.

1 Део ре зул та та тог ис тра жи ва ња из ло жен је у вУчКОвИћ 2016. 
2 У ве зи са овим зна че њем бро ја ‘три’ в. нпр. deonna 1954. 



ви шем сте пе ну (три пут) сре ћан’ и prybla/enx (цейтлИН 1977: 265–267).3 У ве зи 
са да том гру пом лек се ма на ро чи то је ва жна на по ме на Р. М. Цеј тлин да, прем-
да све ре чи у пот пу но сти од го ва ра ју сво јим грч ким пред ло шци ма, уп. грч. 
τρισμακάριος за trq bla/enx , сам тип сло же ни ца по ти че из ду бо ке сло вен ске 
про шло сти (цейтлИН 1977: 267).

Опи са на обра зо ва ња ја вља ју се и у срп ским сред њо ве ков ним тек сто-
ви ма, уп. trq bla/enq  ‘ter be a tus’ (дАНИчИћ 3: 310), ‘пре бла жен, нај бла же ни ји, 
бла жен у нај ви шем сте пе ну („тро стру ко бла жен”)’ (сАвИћ 2013: 970), tri bla/enq  
‘ter be a tus’ (дАНИчИћ 3: 306), trq bo gatq ‘вр ло бо гат’, грч. τρισόλβιος (Zett 1970: 
285), tri bo gatqnq ‘пре бо гат’ (Zett 1970: 281), tri ve likq ‘вр ло ве лик’, грч. τρισμέγιστος 
(Zett 1970: 282), trq wkanqnq ‘нај бед ни ји, нај ми зер ни ји, нај јад ни ји, бе дан у 
нај ви шем сте пе ну („тро стру ко ни шта ван”)’, грч. τρισάθλιος (сАвИћ 2013: 970), 
trq slavqnq ‘вр ло сла ван, чу вен’, грч. τρισόλβιος (Zett 1970: 285) итд.4 С об зи-
ром на то да при па да ју цр кве но сло вен ском лек сич ком сло ју, ни је нео бич но 
што ове ре чи ни су ушле у са вре ме ни срп ски је зик, ни у ње го ву књи жев ну 
ва ри јан ту ни у на род не го во ре.5 

2. ПРИдев‘тРИКлет’:КРАтАКИстОРИјАтУЗОсвРтНАсРПсКУсИтУАцИјУ. Из-
у зе так пред ста вља при дев три клет6 са сво јом ре ђом ва ри јан том тро клет. 
Од оста лих го ре на ве де них при де ва раз ли ку је се по то ме што је до бро по све-
до чен не са мо у срп ској сред њо ве ко вој пи сме но сти, где се ја вља нај че шће у 
фор ми trq kletq, већ и у са вре ме ним7, пр вен стве но ди ја ле кат ским из во ри ма 
срп ског је зи ка. 

Ши ре гле да но, као део цр кве но сло вен ског лек сич ког фон да при дев ‘три-
клет’ је био при су тан у сред њо ве ков ној пи сме но сти аре а ла Sla via ort ho do xa, 
ода кле је ушао у са вре ме не је зи ке ко ји ба шти не ње но на сле ђе. 

3 Цеј тлин ана ли зи ра све сло же ни це са бро јем ‘три’ у пр вом де лу, без об зи ра на гра ма тич-
ку ка те го ри ју лек се ме ко ја је у осно ви дру гог де ла раз ма тра них ком по зи та, али је ин тен зи фи-
ка тор ско зна че ње пр ве ком по нен те при сут но са мо у обра зо ва њи ма ко ја у дру гом де лу има ју 
при дев или па сив ни пар ти цип. 

4 Го во ре ћи о сло же ни ца ма у ма ке дон ским цр кве но сло вен ским из во ри ма, КОстОвсКА 
2013: 135, кон ста ту је да су та ква обра зо ва ња (нпр. trq bla/enx , trq ve likx) че ста у хим но граф ским 
де ли ма. Уп. та ко ђе и у ру ској сред њо ве ков ној пи сме но сти: ֳрьбла женъɪи / ֳре бла женъɪи, 
ֳрьбо ֱ аֳьнъɪи, ֳрьве ликъɪи / ֳре ве ликъɪи, ֳрьславьнъɪи (сРеЗНевсКИй 3: 1015, 1018), ֳре бла
женный, ֳре бо ֱ аֳный, ֳре ве ли кий, ֳре о канный, ֳре о каянный, ֳре славный, ֳри о каянный 
(СРЯ XI–X VII 30: 104–105, 110, 111, 122–123, 133, 160). 

5 Уп. у ру ском из цр кве но сло вен ског нпр. ֳре бла женный, ֳре о каянный (дАль 4: 432, 
433). Уоп ште о рус. сло же ни ца ма на ֳре в. фАсмеР 4: 95 s.v. ֳре-; меРКУлОвА 1985: 59; Шан ский 
1985. У ру ским на род ним го во ри ма сре ћу се по твр де лек се ма са по ја чи вач ком ком по нен том 
ֳре / ֳри и при де вом или при ло гом у дру гом де лу, а ме ђу њи ма има и оних ко је ни су цр кве-
но сло вен ског по ре кла, уп. ֳремáлый adj. ‘ве о ма ма ли’ Орен бур шка област (дАль 4: 432; СРНГ 
45: 29), ֳремúлый adj. ‘ми ли, дра ги’ (дАль 4: 432; СРНГ 45: 30), ֳрúдол ֱ о adv. ‘вр ло ду го’ 
Перм ска област (СРНГ 45: 96). Тре ба узе ти у об зир мо гућ ност да је у не ким слу ча је ви ма ипак 
по сре ди ре зул тат ди си ми ла тор не про ме не по чет ног су гла сни ка, те је та ко нпр. ֳремáлый 
мо жда на ста ло од ֲремáлый са ди си ми ла ци јом ֲ – м > ֳ – м. У свој ству па ра ле ле уп. буг. 
ди јал. ֳрè боֵ ‘на бо су но гу’ од ֲрè боֵ ‘id.’ са ди си ми ла ци јом ֲ – б > ֳ – б (БЕР 8: 199). 

6 У Ско ко вом ети мо ло шком реч ни ку овај при дев се по ми ње је ди но у кон тек сту илу стра-
ци је раз ли чи тих фор ми бро ја три у с.-х. сло же ни ца ма (SKoK 3: 500 s.v. trȋ). 

7 Под са вре ме ним из во ри ма под ра зу ме ва ју се они на ста ли од 19. ве ка на о ва мо.
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Цр кве но сло вен ски при дев је, као калк грч ког при де ва τρισκατάρατος8, 
сло жен од псл. ну ме рич ке ком по нен те *trь- у пр вом де лу и пар ти ци па пре-
те ри та па си ва псл. гла го ла *klęti9 у дру гом де лу.10 Грч ки пред ло жак је сло-
же ни ца са пр вом ком по нен том τρισ-, од при ло га τρίς ‘три пу та’, и дру гом – 
-κατάρα(τος), ко ја је фор ми ра на као гла гол ски при дев од осно ве пре фи ги ра ног 
де но ми нал ног гла го ла καταρῶμαι (-άο-) ‘про кли ња ти, про кле ти’ (ΜπαΜπινιώτης 
2011: 1457 s.v. τρισ-, 1458 s.v. τρισκατάρατος; ανδριώτης 2001: 374 s.v. τρισκατάρατος), 
из ве де ног од име ни це ἀρά f. ‘мо ли тва, кле тва’ не из ве сног по ре кла (chantraine 
1: 100–101 s.v. ἀρά; beeKeS 1: 121 s.v. ἀρά). Ну ме рич ка ком по нен та грч ког мо-
де ла има зна че ње ин тен зи фи ка ци је (в. ernout–meiLLet 1951: 1239 s.v. trēs), 
ко је се пре но си и у се ман тич ки са др жај сло вен ског кал ка, о че му све до че при-
ме ри ко ји сле де.

3. ПРИдев‘тРИКлет’:сРПсКАгРАђА
3.1. ИстОРИјсКеПОтвРде. У срп ској пи сме но сти до 19. ве ка при дев ‘три-

клет’ је – нај че шће у об ли ку trq kletq,11 са очу ва ним ар ха ич ним об ли ком 
бро ја ‘три’ у сло же ни ца ма – по све до чен у тек сто ви ма раз ли чи тих жан ро ва, 
ка ко ори ги нал ним та ко и пре ве де ним. У гра ђи се, на осно ву кри те ри ју ма син-
так сич ке уло ге раз ма тра ног при де ва, из два ја ју две гру пе по твр да.

У пр вој гру пи су при ме ри са при де вом у уло зи атри бу та, ко ји су за тим 
раз вр ста ни на осно ву зна че ња глав ног чла на син таг ме.

zlQi za vi sti vQi is prq va trq kle tJi dJa volq – срп ска ре дак ци ја Жи ти ја Св. Ћи ри ла у 
пре пи су Вла ди сла ва Гра ма ти ка, 1469. (SJS 4: 506 s.v. trq klAtx;12 лАвРОв 1930: 61);
na ne sto ri]. trq kle ta go – Ра шки пре пис За ко но пра ви ла, са да у Ле њи но вој би блио-
те ци и Исто риј ском му зе ју у Мо скви, по че так 14. в. (ЗСС 277),13 zli Ere ti ci 
trq kle ti ba bo u nJE – zlJi Ere ti ci tri kle ti na ri ca E mi ba bo u niE пље ваљ ски (тро јич ки) 
ру ко пис срп ске ре дак ци је Си но ди ка пра во сла вља (стОјАНОвИћ 1922: 25, 27; 
мОшИН 1960: 301, 319), trq kletq ‘ter ex sec ra tus’: trq kle ta] Eresq – trq kle ta go ime ne 
– Сте фан Пр во вен ча ни, Жи ти је Све тог Си ме о на (дАНИчИћ 3: 315); 
trq kle to u} Eresq EzQka ta tarqs ka a go – tre kle tQE14 Ere si, ]/e re kou perqsQ po gan QE – ар хи-
епи скоп Да ни ло II, Жи вот кра ља Ми лу ти на (дАНИчИћ 1866: 117, 146), sq ono} 

8 Уп. τρισκατάρατος ‘три клет, три пу та про клет, мр зак’ Де мо стен, Ме нан дар (LSJ 1822b; 
montanari 2015: 2152b), су пер ла тив ‘три клет (o Ан ти хри сту)’ Apo calypsis Da ni e lis C (Lampe 
1961: 1409).

9 Гла гол не ма оп ште при хва ће ну ети мо ло ги ју, за по сто је ћа ту ма че ња уп. нпр. ЭССЯ 
10/1983: 37–39 s.v. *klęti (sę); ESJS 5–6: 316–317 s.v. klęti; Snoj 2016: 306 s.v. klḭti; KráLiK 2015: 
268 s.v. kli atʼ; ERHJ 1/2016: 447–448 s.v. klеti.

10 Уп. на по ме ну 12.
11 По твр ђе не су и ва ри јан те: tri kletq, tre kletq и tro kletq.
12 По што је об ра ђен у SJS, при дев је ушао и у гра ђу ESJS, ко ји га на во ди ме ђу ком по зи та ма 

гла го ла klęti и бро ја tri je без упу ћи ва ња на од го ва ра ју ћу грч. сло же ни цу (5: 316; 16: 983). 
13 Уп. trq klAtx adj. ‘fla gi ti o sis si mus, нај сра мот ни ји, нај мр ски ји’ Хи лан дар ски пре пис 

За ко но пра ви ла, са да у Ау стриј ској на род ној би бли о те ци у Бе чу (Cod. slav. 21), сед ма де це ни ја 
14. ве ка (miKLoSich1862–1865: 1009). На по ми њем да за др жа вам гра фи ју по твр да из Ми кло ши-
че вог реч ни ка (miKLoSich1862–1865), ко је се у ле ми на во де у ре кон стру и са ном об ли ку.

14 У ве зи са об ли ком ну ме рич ке ком по нен те tre- раз ма тра ног при де ва у овом и сле де ћем 
при ме ру тре ба на по ме ну ти да они по ти чу из ру ко пи са у ко ји ма је, ка ко при ре ђи вач ка же, 
„је зик… обр нут на ру ски” (дАНИчИћ 1866: V).
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tre kle to} Ere si} – Жи ти је ар хи е пи ско па Да ни ла II (дАНИчИћ 1866: 347–348), 
Mpi sahq vq dni trq kle ta go ca ra pa] zI ta M selM pet ni ce – за пис у псал ти ру из ма на сти ра 
Ле па ви не код Ко прив ни це, са да у Му зе ју Срп ске пра во слав не цр кве у За гре бу 
(Ле па ви на, бр. 30), 1488. (ЗН 6178°; RJA s.v. te klet [ум. tr klet]), [6967/1459] izqgna [e 
go spo di na ste fa na izq W;qstva ro di telq svo ihq trqklyti i zlo;qstnQ nevyrni ci, apri lJa 0i0 
[8] – Га ба ров ски ле то пис, пр ва че твр ти на 16. в.15 (гРИгОРОвИчь 1859: 56; стО-
јАНОвИћ 1927: 244).16

Ана ли за син таг ми са при де вом trq kletq по ка зу је да оне при па да ју три ма 
се ман тич ким ка те го ри ја ма ко ји ма је за јед нич ки ви ше или ма ње из ра жен кон-
цепт од сту па ња од пра ве ве ре: то су ‘ђа во’, ‘је рес и је ре ти ци’ и ‘не при ја те љи, 
обич но не хри шћа ни’.

Пр вом се ман тич ком по љу при па да син таг ма trq kle tJi dJa volq17 ко ја је 
за бе ле же на у срп ској ре дак ци ји Жи ти ја Св. Ћи ри ла у пре пи су Вла ди сла ва 
Гра ма ти ка из 1469. го ди не. Овај при дев је по све до чен и у по зни јем ру ко пи су 
истог пре пи си ва ча из 1479. го ди не (šaFaříK 1873: 19), али се не ја вља у ру ској 
ре дак ци ји Жи ти ја из 15. в., као ни у оста лим ру ко пи си ма ко ри шће ним у 
ци ти ра ном из во ру (лАвРОв 1930: 28).

У но мо ка нон ском збор ни ку при дев је по све до чен као атри бут уз име 
ца ри град ског па три јар ха ко ји је на Тре ћем ва се љен ском са бо ру у Ефе су, одр-
жа ном 431. го ди не, про гла шен је ре ти ком. У срп ској ре дак ци ји Си но ди ка пра-
во сла вља при дев ва ри ра са об ли ком trq pro kletq18 и упо тре бља ва се уз име ни цу 
‘ба бу ни’.19 Син таг ма се ја вља у де лу тек ста, не за ви сном од грч ког ори ги на ла 
и без па ра ле ла у бу гар ским и ру ским ру ко пи си ма (мОшИН 1959: 320; мОшИН 
1960: 301, нап. 192), ко ји са др жи че ти ри ана те ме про тив ба бу на. Из но се ћи ста-
но ви ште да је пр во бит ну срп ску ре дак ци ју на чи нио сам Св. Са ва по чет ком 
13. в. то ком бо рав ка у Ка реј ској ис по сни ци, Вл. Мо шин скре ће па жњу на то 
да је по ме ну та ин тер по ла ци ја на пи са на без по зи ва ња на дог мат ску ли те ра-
ту ру „по про сто му вос по ми на нию ви ден но го и слышан но го на ро ди не” 
(мОшИН 1959: 371). Истом кон цеп ту ал ном кру гу при па да ју при ме ри из Жи-

15 Ле то пис се на ла зи у збор ни ку ме шо ви тог са др жа ја, ко ји се чу ва у Уни вер зи тет ској 
би бли о те ци у Оде си (1/111,20). О књи зи в. вАсИљев 1975/1976: 165, ру ко пис бр. 13. (ци ти ра но 
пре ма: бОшКОв 2013: 213).

16 Уп. и „от тре кле тих Тур ков и Нем цов” – за пис о Ве ли кој се о би 1690. на Псал ти ру с 
по сле до ва њем из Рав не ре ке, са да у Му зе ју Срп ске пра во слав не цр кве у За гре бу (Па крац, бр. 
43), по след ња че твр ти на 16. ве ка (mošin 1970: 50). Ме ђу тим, ЗН 1872° до но си исти за пис, али 
са дру гим при де вом: „W pro kle tih tMr kovq i nymcovx”.

17 Тре ба има ти у ви ду да се грч. при дев τρισκατάρατος ‘три клет’ ко ри сти и по и ме ни чен 
у зна че њу ‘ђа во’ (δηΜητρακος 14/1964: 7292). Упо тре ба ове ре чи у уло зи епи те та, дру гог име на 
за ‘ђа во ла’ је сред њо ве ков на (ΜπαΜπινιώτης 2011: 1458). 

18 Уп. trq pro kle ti ba bo u niE – пље ваљ ски (тро јич ки) ру ко пис срп ске ре дак ци је Си но ди ка 
пра во сла вља (стОјАНОвИћ 1922: 26, 27, 28; мОшИН 1960: 312, 328, 337), trq prok Ìle tii ba bo un QE – 
за гре бач ки ру ко пис срп ске ре дак ци је Си но ди ка пра во сла вља (РУжИчИћ 1898: 5; мОшИН 1960: 
346). Об лик је за бе ле жио и Ми кло шич: trq pro klAtx adj. ‘ter ma le dic tus’ Ми ха но ви ће ва Li tur gi ca, 
16. в. (miKLoSich 1862–1865: 1009). Уп. и рус. ֳре ֲ рокляֳый ‘про клет на све на чи не, три клет’ 
17. в. (СРЯ XI–X VII 30: 129), ֳри ֲ рокляֳ́ый ‘про клет, ока јан у нај ве ћој ме ри’ (дАль 4: 432). 
Овај об лик се раз ли ку је од раз ма тра ног при де ва по то ме што му је у осно ви дру гог де ла, уме-
сто сим плек са, пре вер бал на фор ма *proklęti. 

19 У ве зи с овом син таг мом бУдИмИР 1969: 200 на по ми ње да је при дев ‘три клет’ до сло ван 
пре вод кла сич ног ко мо зи та τρισκατάρατος, као и то да по ме нут из раз не при па да на род ним 
го во ри ма не го ис кљу чи во је зи ку обра зо ва них љу ди. Уп. и мАРјАНОвИћ 2013: 52, нап. 24.

36 МА РИ ЈА ВУЧ КО ВИЋ



ти ја Св. Си ме о на Сте фа на Пр во вен ча ног, у ко јем је ана ли зи ра ни при дев 
по све до чен у опи су Не ма њи не бор бе про тив је ре си:20 нај пре, ка да је дан од 
вој ни ка ја вља Не ма њи да се trq kle ta] Eresq уко ре њу је у ње го вој др жа ви (ћО-
РОвИћ 1939: 27), за тим, ка да Не ма ња оба ве шта ва уче сни ке са бо ра да је ре ти-
ци, тј. si be zo um Ìni  poslydo u}tq to go21 ou;eni} ne vydo u {e wka nii, ]ko/e sqni ti imq 
vyro vav Ì[imq i sq wnymq trq kletQmq vq dno adovqq skro vi{q (ћОРОвИћ 1939: 28), и, 
ко нач но, ка да ка жња ва и про га ња во ђу је ре ти ка: i to go vq iz Ìgna niE stvo rii, 
za pry{ Ì ne is povyda ti ni po me no va ti Wno udq trq kle ta go ime ne (ћОРОвИћ 1939: 30).22 

Син таг ма ‘три кле та је рес’ сре ће се ка сни је у жи во то пи си ма кра ља Ми-
лу ти на и ар хи е пи ско па Да ни ла II, као фор мал ни про ду же так уста но вље не 
књи жев не тра ди ци је у том жан ру. Ме ђу тим, са се ман тич ког ста но ви шта она 
при па да тре ћем кон цеп ту ал ном кру гу, оном ко ји се од но си на не при ја те ље: 
на Та та ре и Пер си јан це (тј. Тур ке) – у Ми лу ти но вом жи ти ју, у Да ни ло вом 
– на ра зно род не пљач ка шке дру жи не ко је су ха ра ле по Све тој Го ри. По твр-
де из за пи са и ле то пи са пру жа ју до дат на све до чан ства да се при дев ко ри стио 
као атри бут уз не при ја те ље (обич но не хри шћа не), у на ве де ним при ме ри ма 
су то тур ски сул тан и Тур ци. 

Д. Мар ја но вић је по дроб но раз ма трао упо тре бу при де ва trq kletq у Не ма-
њи ном и Ми лу ти но вом жи ти ју и из нео те зу да је она од раз ути ца ја ви зан тиј-
ске књи жев не тра ди ци је ко ја је из ан тич ког бе сед ни штва ба шти ни ла при дев 
τρισκατάρατος, хри сти ја ни зу ју ћи при том ње го во зна че ње, те је он у раз ли чи-
тим жан ро ви ма ви зан тиј ске ли те ра ту ре ко ри шћен да мар ки ра по ја ве и лич-
но сти ко је сто је на су прот пра во вер ној хри шћан ској док три ни: је рес и је ре ти-
ке, по пут Си мо на Вра ча, Ма ни хе ја, Ари ја (по ме ну тог у Не ма њи ном жи ти ју), 
ико но бо рач ке ца ре ве и па три јар хе, а ка сни је и про ро ка Му ха ме да и Тур ке 
уоп ште (marjanović 2016). Ка ко по ка зу ју пре до че не по твр де из срп ских сред-
њо ве ков них тек сто ва, пој мов но-се ман тич ки са др жај син таг ми с при де вом 
trq kletq био је од ре ђен не са мо те о ло шко-цр кве ним окви ром већ и се ку лар-
ним чи ни о ци ма по ли тич ко-исто риј ског кон тек ста. На и ме, у ве ћи ни слу ча је ва 
они ко ји су би ли атри бу и ра ни при де вом trq kletq пред ста вља ли су – у да тим 
дру штве но-по ли тич ким при ли ка ма и са иде о ло шког ста но ви шта оних ко ји 
су атри бу и ра ли – ве ли ке не при ја те ље у све тов ном сми слу. 

Дру гу гру пу по твр да чи не при ме ри у ко ји ма при дев trq kletq и ње го ва 
ре ђа ва ри јан та tro kletq има ју уло гу имен ског пре ди ка ти ва.

i ne tkqmo siE nq i bl(a)/enQhq c(y)s(a)rq kr(q)sti, ihq /e wni b(o)go lo u bi vo} vo le} svo e} 
na pi sa [e hro u so vo le svo bo dou po da} {e ma nastQrou. trq wkanqnQ wnq i trq kletQ kto gody estq 
po pravQ /e i ni {o re na ri caE – Хи лан дар ски ти пик, trx wkan qnQi bo wnq. i trx kle tQi 

20 О исто риј ском и иде о ло шко-по ли тич ком кон тек сту упо тре бе овог при де ва у Жи ти ју Св. 
Си ме о на в. де таљ ни је мАРјАНОвИћ 2013: 50–54; marjanović 2016: 109–112; КОмАтИНА 2016: 164–178. 

21 Прет ход ни сег мент тек ста – „kto ti, sp(a)se, rizQ raz dra?” „arii”, re;(e), „be zo umnQ, i/e tro i cou 
prysy;e”. tym Ì /e i si be zo um Ìni …– по ка зу је да се ре фе ри ше на Ари ја Алек сан дриј ског, осни ва ча 
ари јан ског уче ња, ко ји је про гла шен је ре ти ком и про клет на Пр вом ва се љен ском са бо ру у 
Ни ке ји 325. го ди не. Он се по ми ње и у ана те ми ра шких по ве ља, в. стАНОјевИћ 1928: 29, 45; 
mošin 1954: 36, 40, 41.

22 На су прот то ме, при дев trq bla/enq , та ко ђе с ин тен зи фи ка тор ском ком по нен том trq-, 
али су прот ног, по зи тив ног зна че ња, ко ри сти се у истом тек сту као ти пи чан атри бут уз Не ма њу 
у мо на штву, уп. нпр. i s(ve)t(a)go se go trqbl(a)/ena go sVmew na (ћОРОвИћ 1939: 74), в. о то ме та ко ђе 
мАРјАНОвИћ 2013: 52; marjanović 2016: 111, нап. 1.
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kto gody es(tq) prysto u pivQ sJ} za povydq  – Сту де нич ки ти пик, уп. ὁ τρισάϑλιος ἐκεῖνος 
καὶ τρισκατάρατος – Евер ге тид ски ти пик (ћОРОвИћ 1928: 74–75; RJA s.v. te klet 
[ум. tr klet]; јОвАНОвИћ 1994: 70; сАвИћ 2013: 970 s.v. trq kletq23); 
a{e li kto imetq sJe sve toE %me sto& ne;imq wbi de ti ili rab wtan Jemq ili bes har qnimq Uzi man Jemq 
ne;esa wtq se go sve ta go hra ma, ta ko vi da Estq pro kletq i trq kletq i za ve zanq ou si vekq i vq 
bU dU {i wtq go spo da bo ga vqse drq/itel] i spa sa na [e go Ii sou hri sta – по ве ља24 ар хи е пи-
ско па Са ве ма на сти ру Св. Ни ко ле на остр ву Вра њи ни, 1233. (MS 18; дАНИчИћ 
3: 315; RJA s.v. te klet [ум. tr klet]; ЗСПП 127), i po ra/en q da bo u detq wtq silQ ;qstqna go 
i /ivo tvo re {a go krq sta i wtq .vIâ. sve tQihq apo stolqq … i wtq vsyhq sve tQihq bo gou 
ou go/dq[i ihq wtq vyka da Estq pro kletq i trq kletq – хри со ву ља25 кра ља Сте фа на 
Уро ша II Ми лу ти на хи лан дар ском пир гу на Хру си ји, 1334–1336. (MS 75–76; 
дАНИчИћ 3: 315; RJA s.v. te klet [ум. tr klet]; ЗСПП 445, при ме рак Б), i wt vsyhq 
sve tQihq da Estq pro kletq i trq kletq – Све то сте фан ска хри со ву ља: по ве ља26 кра ља 
Сте фа на Уро ша II Ми лу ти на ма на сти ру Св. Сте фа на у Бањ ској, 1314–1316. 
(КОвАчевИћ 1890: 10; RJA s.v. tri klet; ЗСПП 469), i wt vsyhq pro rokq apo stolqq 
mou;enikqq i svetQhq wtqcqq. i wt svetQhq na [ihq pryro di telq i ro di telq. da Est pro kletq 
i trq kletq – Све то сте фан ска хри со ву ља: по ве ља бив шег кра ља Сте фа на Дра гу-
ти на ма на сти ру Св. Сте фа на у Бањ ској, 1316. (КОвАчевИћ 1890: 10; ЗСПП 471), 
i wt me ne smyrE na a go ;rq no riz Ìca  ni ko di ma. i vsyhq so u [ti ihq sq m Ìno} iE pi skopqq. i 
igo u menqq. i v Ìse go sve [te ni; Ìska a go ;ii na. i v Ìse go ;r Ìn Ì;qska a go i v Ìse go s Ìbo ra da Estq pro kletq 
i trq kletq. i ana Te ma – Све то сте фан ска хри со ву ља: по ве ља ар хи е пи ско па Ни ко-
ди ма ма на сти ру Св. Сте фа на у Бањ ској, 1317. (КОвАчевИћ 1890: 11; ЗСПП 475), i 
wt se go s(ve)t(a)go i s(ve){en na a go na [e go sqbo ra g(ospo di)na mi ar hJep(i)sk (o)pa  kVr(q) ni ko di ma, 
i so u {a a go sq nimq vQ[e pis(a)nna a go s(ve)t(ite)lqska a go i pr(y)pod<o>bniC ska a go li ka, i 
wt mo eg(o) ne dos(to )ins tva da Es(tq) pro klEtq i trq kletq zdy i vx bUd<U>{i vykq. aminq 
– хри со ву ља27 кра ља Сте фа на Уро ша II Ми лу ти на о се ли шту Ул ја ри ма, 15. в. 
(стОјАНОвИћ 1890: 24; ЗСПП 543), da a{e kto drqz netq ra zo ri ti Cto W za pi san Ìnihq 
vq hri so vo u li semq. vqno u trq nihq do mou ili W vqny[ Ìnihq. ta ko vQi da bo u detq pro kletq. 
i trq kletq. vq sii vykq i vq pri do u {ii. W go spo da bo ga v Ìse drq/itel] i W pryCi stQE Ego 
ma te re i wd v Ìsyhq svetQhq W vyka bo gou ou go div Ì[ihq … i W bo gomq da ro van Ìna go namq vynca 
da bo u detq kletq i trq kletq vq vykii aminq – Де чан ска хри со ву ља II (мИлОјевИћ 1880: 
66; RJA s.v. te klet [ум. tr klet]; ИвИћ–гРКОвИћ 2008: 142), … (drq)znetq ra zo ri ti Cto 
W za pis… vq hri so vo u li semq vqno u trq nihq do mou ili W vqny[ Ìnihq. ta ko vQi da bo u detq 
pro kletq i trq kletq vq sii vykq i vq pri do u {ii W go spo da bo ga vse drq/itel] i W pryCi stQE 
Ego ma te re. i W vsyhq svetQhq W vyka bo gou ou go div Ì[ihq – Де чан ска хри со ву ља III 
(мИлОјевИћ 1880: 136; ИвИћ–гРКОвИћ 2008: 281), […] i tir klet (sic) vq si Emq vycy 
i pri do u {em – по ве ља ца ра Сте фа на Уро ша ко јом по твр ђу је дар ве ли ког вој во де 
Ни ко ле Ста ње ви ћа ма на сти ру Хи лан да ру, 1366. (бОјАНИН 2002: 107), i da Estq 
pro klet i trq klet – по ве ља Ива на Ка стри о та ма на сти ру Хи лан да ру, 1426. (Kora-
bLev 1915: 562);

23 Зна че ње при де ва је у ци ти ра ном из во ру де фи ни са но на сле де ћи на чин: ‘нај про кле ти ји, 
на ко ме ле жи нај те жа кле тва, про клет у нај ви шем сте пе ну („тро стру ко про клет”)’.

24 Ори ги нал по ве ље ни је са чу ван, а ње на ау тен тич ност је оспо ра ва на, в. де таљ ни је ЗСПП 
125–126.

25 При мер по ти че из при мер ка Б до ку мен та ко ји се сма тра фал си фи ка том, в. де таљ ни је 
ЗСПП 435–437. Текст при мер ка А ни је пот пу но иден ти чан оном у при мер ку Б и у сег мен ту 
ко ји се сма тра остат ком ори ги нал не хри со ву ље ја вља се са мо pro kletq: i po ra/en q bo u detq wt silQ 
/ivo tvo re {a go kr(q)sta, i wt .vI. s(ve)tQh(q) ap(o)s(to)lqq pro kletq … i wt vsyh(q) s(ve)tQh(q) wt vyka b(og)ou 
ou go div Ì[i ihq (ЗСПП 445).

26 Ори ги нал ни је са чу ван (ЗСПП 455).
27 У пи та њу је фал си фи кат, в. де таљ ни је ЗСПП 531–532.
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tro kletq adj. ‘тро стру ко про клет’: i tko e [књигу] Wni mi ili iz se go mo na sti ra, da 
e pro kletq i tro kletq i ovo ga i ono ga vi e ka – ма на стир До бри ло ви на, 1742. (ЗН 2841°; 
RJA s.v. tro klet).

Ка ко се из пре до че них по твр да мо же ви де ти, при дев ‘три клет’ се, у 
функ ци ји имен ског пре ди ка ти ва, ја вља у санк ци ји ти пи ка, по ве ља и за пи са. 
Санк ци ја је део до ку мен та ко јим се оси гу ра ва из вр ше ње прет ход но из не тих 
од ред би (стАНОјевИћ 1928: 1) и са сто ји се обич но из три де ла: из за кле тве оно-
га ко из да је до ку мент да ће из вр ши ти оно што је у до ку мен ту на ре ђе но, из 
мол бе да и дру ги то вр ше и из прет ње ду хов ним и(ли) ма те ри јал ним ка зна ма 
они ма ко ји се о то оглу ше (стАНОјевИћ 1928: 2, 3). Фор му ла за за кле тву и ана-
те му у ви зан тиј ским по ве ља ма, ода кле се про ши ри ла и у до ку мен та пи са на 
на свим про сто ри ма под кул тур ним ути ца јем Ви зан ти је, те ме љи ла се на 
за кле тви ко ју су, пре ма Ју сти ни ја но вом ука зу из 535. год., мо ра ли да по ла жу 
др жав ни слу жбе ни ци (стАНОјевИћ 1928: 4). Раз ма тра ни при дев се у срп ским 
сред њо ве ков ним тек сто ви ма ко ри стио у ана те ми, тј. прет њи ду хов ном ка зном.

У окви ру ове дру ге гру пе при ме ра из срп ских сред њо ве ков них из во ра 
нај пре су на ве де не по твр де из Хи лан дар ског и Сту де нич ког ти пи ка28, чи ју 
је из ра ду под ста као и о њој се ста рао Св. Са ва и у чи јој се осно ви на ла зи про-
лог ти пи ка ца ри град ског ма на сти ра Бо го ро ди це Евер ге ти де (ћОРОвИћ 1928: 
XI–XV; сИНдИК 1992: 402, 405–406).29 Оту да се уз на ве де не при ме ре да је и 
грч ки ори ги нал ко ји по ка зу је да је trq kletq пре вод грч. τρισκατάρατος. Иа ко се 
у од ред ба ма о ду хов ној ка зни раз ма тра ни при дев ни ка да не ја вља са мо стал но, 
ово су је ди не по твр де у из ло же ној гра ђи из срп ских из во ра у ко ји ма је он у 
па ру с при де вом trq wkanqnq30 ‘нај бед ни ји, нај ми зер ни ји, нај јад ни ји, бе дан у 
нај ви шем сте пе ну, „тро стру ко ни шта ван”’, ко јим је пре ве ден грч. сло же ни 
при дев τρισάθλιος (сАвИћ 2013: 970; RJA s.v. tro ka nan). Да кле, упо тре ба при-
де ва trq kletq у спо ју са при де вом trq wkanqnq у по ме ну тим ти пи ци ма ве ран је 
од раз грч ког пред ло шка, док се у оста лим по твр да ма он сре ће у ком би на ци ји 
с дру гим лек се ма ма.

Нај ве ћи број оста лих по твр да по ти че из санк ци ја манaстирских по ве ља 
при пад ни ка ди на сти је Не ма њи ћа, од ар хи е пи ско па Са ве до ца ра Сте фа на 
Уро ша. По ред то га, у гра ђу је увр ште на и јед на по твр да из по ве ље Ива на Ка-
стри о та из 15. ве ка, чи ја је санк ци ја, пре ма ре чи ма Д. Син ди ка, фор му ли са-
на по пут ве ћи не ра шких по ве ља за ма на сти ре и цр кве, а је ди но од сту па ње 
од тог мо де ла пред ста вља укљу чи ва ње кле тве ве за не за „про ка зу Ги је зи је ву”, 
тј. ле пру (сИНдИК 1991: 173). При дев trq kletq се у ана те ми по ве ља ја вља као 
пост по но ва ни члан, нај че шће у од но су на pro kletq и рет ко kletq, у са став ној 
кон струк ци ји с гра да ци о ним зна че њем.31 Има при ме ра у ко ји ма по ме ну та кон-
струк ци ја са др жи и тре ћи еле ме нат, уп. da Estq pro kletq i trq kletq. i ana Te ma у 

28 При ме ри по ти чу из по гла вља ко јим се ре гу ли ше сло бо да ма на сти ра и ко је се за вр ша-
ва ду хов ном санк ци јом за по тен ци јал не пре кр ши о це про пи са не од ред бе. За ана ли зу по гла вља 
в. сАвИћ 2013: 285–295. 

29 О при де ву trq kletq у Хи лан дар ском и Сту де нич ком ти пи ку в. и мАРјАНОвИћ 2013: 51–52.
30 Де таљ ни је о исто ри ји гла го ла *ka ja ti sę, чи ји је де ри ват у дру гом де лу ове сло же ни це, 

в. гРКОвИћ-мејџОР 2014. 
31 О би ном ним из ра зи ма (че сто се ман тич ки ре дун дант ним) као ва жном сред ству сти ли-

за ци је кле тве у ан гло-сак сон ским и ла тин ским прав ним до ку мен ти ма в. danet–boGoch 1992.
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по ве љи ар хи е пи ско па Ни ко ди ма ма на сти ру Бањ ској. Та ва ри јан та је на ста-
ла та ко што је уо би ча је ној дво чла ној струк ту ри при кљу чен из раз ana Te ma32 
/ anaTyma bQti ‘би ти под ана те мом, про клет’ (в. сАвИћ 2013: 551 s.v. anaTyma), 
ко јим се ри ту ал но ва ри ра исти сми сао.33 У Вра њин ској по ве љи као тре ћи 
члан са став не кон струк ци је ја вља се za ve zanq, трп ни при дев гла го ла za ve za ti 
ко ји у том кон тек сту зна чи ‘за ве за ти епи ти ми јом, на ло жи ти ко ме епи ти ми ју’34 
(в. дАНИчИћ 1: 352; RJA s.v. za ve za ti; сАвИћ 2013: 646). Иста тро сло жна струк-
ту ра је, пре ма на во ди ма Вл. Мо ши на, та ко ђе по све до че на у ма на стир ској 
по ве љи Сте фа на Де чан ског (mošin 1954: 38).35

Пре до че ни ма те ри јал ука зу је на то да је при дев trq kletq био ка рак те ри-
сти чан за ана те ме у санк ци ји ра шких цр кве них по ве ља (уп. и стАНОјевИћ 
1928: 37).36 Ра шка до ку мен та су би ла ба зи ра на на ви зан тиј ским фор му ла ри ма, 
a цр кве не по ве ље, пи са не у ма на сти ри ма, из да ва не су у Ра шкој и пре фор ми-
ра ња др жав не кан це ла ри је (стАНОјевИћ 1935: 46–47). Опи су ју ћи раз вој санк-
ци је у ра шким по ве ља ма Вл. Мо шин за кљу чу је да пр ве по ве ље с ду хов ном 
санк ци јом са др же крат ку фор му лу пре у зе ту из та да шњих ви зан тиј ских цр кве-
них или при ват но прав них ис пра ва, ко ја се у ма на стир ским по ве ља ма по ве ћа-
ва и обо га ћу је но вим еле мен ти ма, док се у пре пи сци с Ду бров ни ком ука лу-
пљу је у крат ку фор му лу са so u di или sqpne (mošin 1954: 43). 

Сем у по ве ља ма, санк ци ју исте вр сте и по ре кла на ла зи мо и у за пи си ма 
на цр кве ним зи до ви ма и у ру ко пи си ма37 (mošin 1954: 33), о че му све до чи по-
твр да из ма на сти ра До бри ло ви не код Мој ков ца у Цр ној Го ри, ко ја пред ста вља 
кле тве ни за пис на чи њен са про фи лак тич ким ци љем – да за шти ти књи гу од 
кра ђе и из но ше ња из ма на сти ра.38 У том при ме ру је ну ме рич ка ком по нен та 
trq- пре о бли ко ва на, мо жда и под ути ца јем пре фик са pro- из пре по но ва ног 
еле мен та фор му ле pro kletq, у tro-, да кле у фор му ко ја се сре ће у са вре ме ним 
сло же ни ца ма на тро. В. § 3.2. за са вре ме ну ди ја ле кат ску по твр ду тро клет 
из Пи ве. 

32 У санк ци ји срп ских сред њо ве ков них прав них до ку ме на та овај се гре ци зам (в. ЕРСЈ 1: 
156–157 s.v. ана те ма) ко ри стио на по ре до са pro kletq: da e ana te ma, i da e pro kletq – da estq pro kletq 
i ana Te ma da bo u detq (дАНИчИћ 1: 10 s.v. ana te ma).

33 Ри ту ал ни ка рак тер кле тве као фол клор не фор ме (ПетРОвИћ 1997: 87; вИНОгРАдОвА 2008: 
397–398) огле да се, из ме ђу оста лог, и у умно жа ва њу раз ли чи тих об ли ка јед ног истог сми сла 
(тОлстОј 1995: 124). О ку му ла тив ним фор му ла ма у ма гиј ским тек сто ви ма в. и verSneL 2002: 
130–135; verSneL 2010: 350–351.

34 О ње го вој упо тре би у ана те ма ма ра шких цр кве них по ве ља в. стАНОјевИћ 1928: 37. Уп. 
и wtq bo/qstqvniE crq kve da bo u detq za ve zanq – da bo u detq pro kletq i za ve zanq (дАНИчИћ 1: 352 s.v. 
za ve za ti). О прет хри шћан ској ма гиј ској прак си ко ја укљу чу је је зик ве зи ва ња в. нпр. GaGer 1992; 
Kropp 2010.

35 В. § 3.2. за кле тву из ју го и сточ не Ср би је са тро чла ном струк ту ром: про клет – три клет 
– за вр зан, у ко јој је по след ња ком по нен та трп ни при дев од ди ја ле кат ског гла го ла завrже (се) 
‘за веже (се)’.

36 O санк ци ји у ра шким цр кве ним по ве ља ма в. стАНОјевИћ 1928: 30–47.
37 О то ме да су кле тве не фор му ле из по ве ља слу жи ле као обра зац за кле тве не за пи се у 

књи га ма све до чи и сле де ћи за пис на ру ко пи су из ма на сти ра Де ча ни: „И тко се др знутъ да ю 
отъими отъ све та го краля, и одъ цер кве єго, да му е кле тва на гла ве, еже есть на концы хри-
со вуля” (ЗН 1023°).

38 Де таљ ни је о овој вр сти кле тве них за пи са и њи хо вој син так сич ко-се ман тич кој струк-
ту ри в. сУбОтИћ 2007.
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Тре ба на кра ју овог одељ ка по ме ну ти да је у срп ским из во ри ма из ста-
ри јих епо ха по све до че на и из ве де ни ца из ка те го ри је no men at tri bu ti vum: 
trq klAtqcq m. ‘ter ma le dic tus’ Про лог Ра до сла ва Скоп чи ћа из Ми ха но ви ће ве 
збир ке, 1370. (miKLoSich1862–1865: 1009).

3.2. сАвРемеНеПОтвРде. При ку пље на гра ђа из са вре ме ног срп ског је зи ка, 
укљу чу ју ћи и ди ја ле кат ски ма те ри јал, ука зу је на то да се овај при дев нај че-
шће ја вља, у функ ци ји имен ског пре ди ка ти ва, у окви ру кле тве,39 са за и ста 
ма лим бро јем по твр да упо тре бе не за ви сно од ове фол клор не фор ме. Ван кла-
си фи ка ци је оста је јед на по твр да без при ме ра упо тре бе: трiклет adj. ‘онај ко 
је три пут про клет, ко за слу жу је ве ли ку ка зну’ Бу чум (бОгдАНОвИћ 2016: 196).40

И ко ји не ће… ка бу ли ти ка ко ми на ре ђу је мо да је про клет и три клет – пи смо 
хер це го вач ког ми тро по ли та Јо си фа хри шћа ни ма се ла Гра бо ви це из 1834. год. 
(слИјеПчевИћ 1966: 517), три клет adj. ‘три пу та про клет’: Ре ци ти, што год хо-
ћеш, па про клет, три клет да је, ко те бе не по слу ша – М. Ђ. Ми ли ће вић, По ме ник 
зна ме ни тих љу ди у срп ско га на ро да но ви јег до ба I, 1888, 758 (RJA), три клет: 
Ре ци ти, што год хо ћеш, па про клет три клет ко не по слу ша – Дра гу тин Ј. Илић, 
Ха џи Ђе ра, 1904, 240, Про клет и три клет, ако је та ки! – Шу ма ди нац 1888, 15, 
У Алек си нач кој Мо ра ви ова ко же не ку ну: …Про клет да си и три клет да си41 
– Ка ра џић 1/1899, 15, ‘три пут про клет’: Про клет да је и три клет да је! Зе мља 
му ко сти из ба ци ла! – у Мо ра ви, Н. Ве љић, Јов. Л. Срећ ко вић, Збир ка ре чи из 
Па ра ћи на, 1903, триклет, а, о ‘про клет (по ја ча но)’: Прȍклет да си, триклет 
да си! – Кња же вац, трiклет: Про клет да си и – трiклет! – Ми лан Ста но је вић, 
Збир ка ре чи из Пи ро та, 1899. (гра ђа РСА), трiклет adj. ‘ко ји је три пу та про-
клет’: Нe да си прoклет, не го да си трiклет, кь̍в [какав] си – Ти мок (дИНИћ 
2008: 820), трiклет adj. ‘про клет нај го рим кле тва ма’: Да је прoклет, па да је 
трiклет кoј те здaде свeт да блaзниш42 – Су ко во, Прoклет и трiклет да си, и 
за вrза н43 Дој кин ци (ЗлАтКОвИћ 2/2014: 485), Да је про клeто, и да је трiкле то 
– Дој кин ци, Да си прoклет, па да си трiклет – Из вор (ЗлАтКОвИћ 1989: 198, 
202), Про клет и три клет да си, да бог да – Ле ско вац (КОстАдИНОвИћ 2000: 187);
трȕклет ‘(у кле тви) три пут не ка је клет’: Про клет да је кој те мла до же ни, | 
Триклет да је кој де вој ку да је44 – Жлне, Ти мок, Вла сти мир Ста ни ми ро вић, 

39 О овој фол клор ној вр сти в. ПетРОвИћ 1997; СМ 2001: 270–271;Scheper2005; вИНОгРА-
дОвА 2008; СД 4: 286–294; ђАПОвИћ 2009.

40 Ди ја ле кат ски при де ви тrклет / тrклат ‘ко ји је жив, чио, не до ка зан (о де те ту)’ Ти мок 
(дИНИћ 2008: 821) ве ро ват но су ва ри јан те раз ма тра ног при де ва, али ће, за јед но са из ве де ни-
ца ма тр клетuј е impf. ‘пра ви не ста шлу ке’ Пи рот (ЗлАтКОвИћ 2/2014: 486), три кле тuе impf. 
‘не ста шно се по на ша, ис по ља ва не мир но ћу (не ди сци пли ну)’ Ти мок (РАјКОвИћКОжељАц 2014: 
556), због сво је се ман тич ке осо бе но сти би ти де таљ ни је раз ма тра ни дру гом при ли ком.

41 Уп. у истом из во ру и кле тву: Про клет да си и за ве зан да си (ђОРђевИћ 1899: 15).
42 Уп. блaзни (се) impf. ‘са бла жња ва (љу де), бру ка се’, ‘сра мо ти се’ Пи рот (ЗлАтКОвИћ 1/2014: 

58). 
43 Уп. за вrза н трп ни при дев ‘све зан, за ве зан’, ‘ко ји је од у зе тог је зи ка (удо ва, те ла), за не мео, 

па ра ли сан’, фиг. ‘за у зет, ко ји је у по слу; оне мо гу ћен’, ми то ло шки ‘ома ђи јан; (при вре ме но) па-
ра ли сан’: Проклeта да сам и завrза на што отидo у Нишoр – Го сту ша, фиг. ‘не спре тан’ (ЗлАтКО-
вИћ 1/2014: 223).

44 Уп. ва ри јан те ове пе сме за бе ле же не у за пад ној Бу гар ској у ко ји ма је, уме сто ֲро клеֳ 
– ֳри клеֳ, ֲро клеֳ – ֲро клеֳ: Мълчи, мълчи, де те у пе ле не, | про клет да е, кой те мла до же ни, 
| про клет да е, кой ти мо му да де! – Бре зник, свад бе на пе сма, у слу ча ју да је мо мак мно го мла ђи 
од де вој ке (мАРтИНОв 1958: 319), Про клет да е кой те те бе же ни, | Про клет да е кой ме ме не да ва 
– Лом, на кр ште њу (стОИНъ 1928: 194).
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Збир ка ре чи из Кња жев ца и око ли не, 1899. (гра ђа РСА), трiклет adj. ‘три пу та 
про клет’: Прoклет да је кoј те млaдо жeни, | А јoш трiклет кoј де вoјћ у дaва – 
Прoклет бiо кoј је са тво рiо, | трiклет бiо кoј ме на у чiо – Ти мок (дИНИћ 1988: 
279).

При дев три клет се у кле тва ма – чи ји је фор мал ни из раз оп та тив у об ли-
ку ко пу ла тив не пре ди ка ци је са по не кад ели ди ра ном ко пу лом – ни кад не ко-
ри сти са мо стал но, већ у спо ју са про клет у од но су на ко ји увек има пост по-
ни ра ну по зи ци ју – би ло да се на ла зе у на по ред ној син таг ми, би ло у за себ ним 
кла у за ма у ко ор ди на циј ском од но су. Зна че ње кон струк ци ја са ком по нен та-
ма про клет и три клет је гра да ци о но, уте мље но на њи хо вој се ман ти ци и на 
њи хо вом не про мен љи вом рас по ре ду, не за ви сно од то га да ли је ве за ме ђу 
њи ма асин дет ска, или је ис ка за на кон јунк циј ским (и, па) и, ре ђе, адвер за тив-
ним ве зни ци ма (а, не го). По све до че на је и тро чла на ва ри јан та кле тви са при-
де вом три клет, при че му је тре ћи члан трп ни при дев ди ја ле кат ског гла го ла 
за вrже  (се) ‘за веже (се)’ (ЗлАтКОвИћ 1/2014: 223) – за вrза н, чи је се зна че ње у 
да том кон тек сту ту ма чи као ‘ома ђи јан; (при вре ме но) па ра ли сан’ (в. нап. 43).45 

Пре до че на гра ђа са ве ли ким бро јем по твр да из ју го и сточ не Ср би је, за-
бе ле же них од кра ја 19. ве ка па до да нас, упу ћу је на за кљу чак да кле тве с раз-
ма тра ним при де вом спа да ју у ре ги о нал ни кор пус уста ље них на род них кле тви, 
тј. да су по сре ди кле тве не фор му ле ка рак те ри стич не, пре све га, за по ме ну ту 
област.46 С тим у ве зи тре ба скре ну ти па жњу на то да ди ја ле кат ски реч ни ци 
из Ти мо ка као при ме ре упо тре бе при де ва три клет, по ред кле тви као са мо-
стал них фол кор них фор ми, на во де и на род не пе сме ко је са др же кле тву47 с 
гра да циј ско-ан ти те тич ном струк ту ром: про клет да је / био – (а још) три клет 
(да је) / био.48 На и ме, чи ње ни ца да се кле тве са раз ма тра ним при де вом у истом 
аре а лу ја вља ју ка ко са мо стал но та ко и угра ђе не у дру ги фол клор ни жа нр 
го во ри у при лог њи хо вој кли ше ти ра но сти на да том про сто ру.

По твр де кле тве ‘про клет’ – ‘три клет’ са фа кул та тив ним чла ном ‘за ве-
зан’ мо гу се, да кле, пра ти ти од сред њо ве ков них ра шких ма на стир ских по ве ља 
и кле тве них за пи са у књи га ма, пре ко исто ри о граф ске, књи жев не и ет но граф-
ске гра ђе из 19. ве ка, до ди ја ле кат ских збир ки ре чи и реч ни ка на ста лих од 
кра ја 19. ве ка па до да нас.

Са вре ме не по твр де при де ва три клет и ње го ве ре ђе ва ри јан те тро клет 
из ван кон тек ста кле тве ма ло број не су.

три клет: Цр на Та ша но оо, за ку ка Та ска, цр на и три кле та дру шке ее! – Стeван 
Сре мац, Зо на Зам фи ро ва, 1907, 128 (гра ђа РСА), Ја, ду ша про кле та, | про кле та 
и три кле та, | лу там око ло, нем – „За спао сам и уснио” (tadić 2017: 9);
трȍклēт adj. ‘ко ји је про клет (нај ма ње три пу та)’: Она ни је про кле та но тро кле-
та – Пи ва (гАгОвИћ 2004: 264).

45 За дво чла ну ва ри јан ту са об ли ци ма про клет и за ве зан / за вр зан в. нап. 41 и 43.
46 Т. Ђор ђе вић раз ли ку је оп ште кле тве, ко је се упо тре бља ва ју у це лом срп ском на ро ду 

или има ју ре ги о нал ни ка рак тер, и им про ви зо ва не кле тве, а кле тву: Про клет да си и три клет 
да си – на во ди као ка рак те ри стич ну за Алек си нач ко По мо ра вље (ђОРђевИћ 1899: 14–15). За 
сте пен кли ше ти ра но сти и удео им про ви за ци је у упо тре би кле тви в. и ПетРОвИћ 1997: 89–90.

47 Уоп ште о кле тва ма у на род ним пе сма ма в. де таљ ни је АјдАчИћ 2004; сАмАРџИјА 2008; 
сУбОтИћ 2008;niKoLić 2010; лАЗИћ-КОњИК 2013; детелИћ–делИћ 2013.

48 Ци ти ра ни сти хо ви ука зу ју на то да те кле тве има ју два раз ли чи та адре са та.
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Син так сич ки гле да но, да ти при де ви у на ве де ним при ме ри ма има ју уло-
гу атри бу та у во ка тив ној син таг ми у Срем че вом де лу те мат ски ве за ном за 
ју го и сточ ну Ср би ју, апо зи ти ва у пе сми Н. Та ди ћа и имен ског пре ди ка ти ва 
у ди ја ле кат ској по твр ди из Пи ве. 

Сло же ни це, и при дев ске и име нич ке, са ин тен зи фи ка тор ском ком по нен-
том ‘три’ ко ја има зна че ње ин тен зи фи ка ци је и ауг мен та ци је, че сто се, упра-
во због зна чењ ске ком по нен те ‘(нај)ви ши сте пен осо би не’, упо тре бља ва ју у 
окви ру јед ног ти па адвер за тив не кон струк ци је с гра да ци о ним зна че њем, уп. 
при мер из Пи ве: Она ни је про кле та но тро кле та, за тим го ре ци ти ра ну кле тву: 
Нe да си прoклет, не го да си трiклет, кь̍в [какав] си – Ти мок (дИНИћ 2008: 
820 s.v. трiклет), као и при мер са име нич ком сло же ни цом: Ни је она куч ка 
но тро куч ка – Ба ња ни, Гра хо во и Опут не Ру ди не (КОПРИвИцА 2006: 201 s.v. 
трò куч ка ‘опа ка, ла ја ва же на’).

Тре ба по ме ну ти и из ве де ни цу тре клет ни ца: Ха, тре клет ни цо, јошт 
вр даш! Хо ћеш ми људ ски Ива на по вра ти ти! – Ј. Ст. По по вић, Ми лош Оби лић, 
Дра мат ски спи си I, 1902, 71 (гра ђа РСА). Дра ма „Ми лош Оби лић” је об ја вље-
на 1828. го ди не. Об лик ну ме рич ке ком по нен те тре ве ро ват но је ре зул тат 
ру ског или ру ско сло вен ског ути ца ја. 

4. ПРИдев‘тРИКлет’:јУжНОслОвеНсКАгРАђА. У овом по гла вљу би ће из ло-
жен бу гар ски и ма ке дон ски ма те ри јал.

4.1. ПРИдев‘тРИКлет’:бУгАРсКАгРАђА. При ку пље на бу гар ска гра ђа ука-
зу је на то да две ју жно сло вен ске кул тур но-је зич ке тра ди ци је, срп ску и бу гар-
ску, од ли ку је до ста за јед нич ких еле ме на та у упо тре би ана ли зи ра ног при де ва. 
Нај пре се из ла же исто риј ски ма те ри јал, а за тим са вре ме ни.

4.1.1. ИстОРИјсКеПОтвРде. Прем да оскуд не, бу гар ске по твр де пру жа ју 
до вољ но осно ва за ус по ста вља ње па ра ле ла из ме ђу срп ске и бу гар ске исто риј-
ске гра ђе.

trq klAtx adj. ‘fla gi ti o sis si mus, нај сра мот ни ји, нај мр ски ји’ Ми ха но ви ћев Па те-
рик (povysti), 13 в. (miKLoSich1862–1865: 1009);
trx klA ta go bo go mi la – na trx klAt \A sJ\ e ×re¶ – Па ла у зо вљев пре пис Си но ди ка ца ра 
Бо ри ла, 14. в. (ПОПРУжеНКО 1928: 82; бОРИлОвсИНОдИК), trq kle taa i × b+go mrq†skaÏa 
bo Ígomil Ìskaa e ×resqÏ – Дри но вљев пре пис Си но ди ка ца ра Бо ри ла, 16. в. (ПОПРУжеНКО 
1928: 79; бОРИлОвсИНОдИК)49;
i da %estq&… pro klet, trq klet(q) wt g(ospod)a b(og)a vse drq/it%el&y i wt %pryCi sto I|& ego 
m(a)t(ere) i si lo~ C(q)st(q)na go i /ivo tvo rA {a go kr(q)sta, i wt Ce toI%rehq& evang%elistq&, 
wt .vI. ap(o)s(to)lq i wt t%iI& w(tq)cq no I kei%sko I ih i& wt s(ve)to I ih pra vovyrno I ih c(a)rei i 
kra lei vo I [e pi san noI… – хри со ву ља50 бу гар ског ца ра Кон стан ти на Асе на ма на-
сти ру Св. Ђор ђа код Ско пља, дру га по ло ви на 13. ве ка (ЗСПП 258; ИвАНОв 1970: 
587; дАсКАлОвА–РАйКОвА 2005: 35–36).

49 У бу гар ској ре дак ци ји Си но ди ка ја вља се струк тур но и се ман тич ки слич на син таг ма 
sJ\ tr xo ka an n\A bo go mil Ìsk\A e ×resq – Па ла у зо вљев пре пис (ПОПРУжеНКО 1928: 48; бОРИлОвсИНОдИК), 
sJ} Ï trqÏo ×ka a ÍnnU} bo Ígo mrq sko} Ï ere Ísq – Дри но вљев пре пис (ПОПРУжеНКО 1928: 47; бОРИлОвсИНОдИК). Де таљ-
ни је о том сег мен ту бу гар ског Си но ди ка усме ре ном про тив бо гу ми ла в. мОшИН 1959: 342, 352. 

50 Ми шље ња о ау тен тич но сти до ку мен та су по де ље на, по не ки ма, по сре ди је фал си фи-
кат из 14. или с по чет ка 15. ве ка, в. де таљ ни је дАсКАлОвА–РАйКОвА 2005: 8–9. 
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При дев ‘три клет’ је по све до чен у атри бут ској функ ци ји уз име ни це из 
пој мов ног до ме на ‘је рес и је ре ти ци’ у бу гар ској ре дак ци ји Си но ди ка пра во-
сла вља51 на ста лој 1211, ка да је бу гар ски цар Бо рил са звао са бор про тив бо гу-
ми ла (в. мОшИН 1959: 350; уп. и мАРјАНОвИћ 2013: 52, нап. 24). Ја вља се у 
до пун ском де лу тек ста, ка рак те ри стич ном са мо за ову ре дак ци ју, ко ји, по ред 
опи са са бо ра, са др жи део по све ћен про кли ња њу је ре ти ка, Бо го ми ла и ње-
го вих след бе ни ка, и веч ној успо ме ни на уче сни ке са бо ра (мОшИН 1959: 353). 
У срп ској ре дак ци ји Си но ди ка овај при дев је упо тре бљен као атри бут уз 
ана те ми са не ба бу не. 

У по твр ди из ма на стир ске по ве ље бу гар ског ца ра Кон стан ти на Асе на, 
ко ја је та ко ђе увр ште на у ди пло ма тич ки кор пус сред њо ве ков не Ср би је, Бо-
сне и Ду бров ни ка (ЗСПП 253–258), раз ма тра ни при дев се, као и у ра шким 
ма на стир ским по ве ља ма, ја вља у уста ље ном спо ју pro klet, trq klet(q) у окви ру 
санк ци је.52

4.1.2. сАвРемеНеПОтвРде. Са вре ме не бу гар ске по твр де при де ва ֳри клеֳ 
при ку пље не су из лек си ко граф ских, фол кло ри стич ких и књи жев них из во ра.

ֳрùклеֳ ‘лош, ја дан, не сре ћан’ Ка ме но по ле, Бе ло слав, Бе ло град чик, Шу мен, 
ֳри клèֳ ‘id.’ Ди ми тров град, Вра ца, Лу ко вит, Со фи ја, Дуп ни ца, Те те вен, Лом, 
Бо тев град, Оре хо во (БЕР 8: 243 s.v. ֳри);
ֳрикля ֳ́ ый53 adj. ‘мно го пу та клет’: Да е проклятъ и триклятъ! (геРОвъ 5: 355), 
Про кле та и треклята до ве ка ега бу деш, чер ко,… – ро ди тељ ска кле тва (СД 4: 
289 s.v. ֲрокляֳие); 
Про клет, три клет да је, кој две мо ми лу би54 – на род на пе сма, Цр но реч ки округ55 
(мИлИћевИћ 1876: 938), Ма ле ле, ми ла майко ле, | про кле та да си, три кле та! 
– на род на пе сма, Оре хо во (мОллОв 2015), Про кле та да іе маікьа му, | Да іе про-
кле та три кле та, | Че зе ла остра се ки ра, | Та му гла ва та от се че – на род на пе сма, 
Со фи ја (вълчИНОвъ 1890: 19);
Про клет и три клет да е, който е… – Възцарява не ֳ о на Кру ма Сֳра ֵ ний 
(вОйНИКОв 1871), Про клет и три клет да е тоя, който… – Же ле знияֳ све ֳ ил ник 
(тАлев 1952), „Про клет да си, Да ска ле! Три клет да си!” – Це на ֳ а на зла ֳ о ֳ о 
(стОев 1965);
Войво да им тук бе Трайчо, | про клет, три клет стар приятел – Боֱ дан юнак, ֱе рой 
оֳ Сръбскобълֱар ска ֳ а война (КАРАНОв 1886), Про кле та ка шли ца, три кле та, 
| за хва на пак да ме ду ши! . . – „Ка дрилът на смърт та” (мИХАйлОвсКИ 1889).

51 О ме ђу соб ним ути ца ји ма у исто ри ји раз во ја сло вен ских ру ко пи са Си но ди ка в. мОшИН 
1959: 372–376, 392–394.

52 Ма на сти ру Св. Ђор ђа код Ско пља по ве ље су из да ва ли и срп ски вла да ри, Сте фан Не-
ма ња, Сте фан Пр во вен ча ни, Сте фан Урош I и Сте фан Урош II Ми лу тин, од кра ја 12. до кра ја 
13. ве ка (ЗСПП 53, 101, 223, 315–329). Сте пен срп ског ути ца ја на текст хри со ву ље у це ли ни 
раз ли чи то се оце њу је (ИвАНОв 1970: 578–579), за при мер та квог ути ца ја упра во у санк ци ји в. 
ИвАНОв 1970: 579.

53 БЕР 8: 243 s.v. ֳри на во ди ову по твр ду по но вом пра во пи су и са про ме ње ним ме стом 
ак цен та: ֳрùклеֳ. 

54 Уп. и дру ге за пи се: Про клет, три клет да е, | Кой две мо ми ли би – Орeхово (стОИНъ 1928: 
661), Про кле то, три кле то, | Кой две мо ми ли би – Те те вен (стОИНъ 1928: 662), Про клет да е, ма мо, 
| три клет да е | кой ли би, ма мо, | две мо ми – Пир доп (бОжАНчев 1946). Уп. да ље ва ри јан те: 
про кле то да е, три жкле то – Те те вен (БЕР 8: 250 s.v. ֳрùжди), Кле то, триш про кле то, | Кой две 
мо ми ли би – Те те вен (стОИНъ 1928: 662).

55 О бу гар ским на се љи ма у овом окру гу в. мИлИћевИћ 1876: 923; вУКИћ 2004.
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Из ло же на бу гар ска ди ја ле кат ска и фол клор на гра ђа по ка зу је да се при-
дев ֳри клеֳ обич но ја вља, пост по ни ран у од но су на ֲро клеֳ, у кле тва ма 
ко је су са мо стал но упо тре бље не или су укљу че не у на род ну пе сму.56 Исти 
обра сци упо тре бе раз ма тра ног при де ва уо че ни су у го во ру и фол клор ном 
ства ра ла штву ју го и сточ не Ср би је.

По ред то га, при дев ֳри клеֳ је за бе ле жен, увек у спо ју са ֲро клеֳ, у 
књи жев ним де ли ма из 19. и 20. ве ка: у ци ти ра ним про зним де ли ма са исто-
риј ском те ма ти ком ја вља се у уло зи имен ског пре ди ка ти ва у окви ру кле тве, 
док се у по ет ским де ли ма ја вља у атри бут ско-апо зи тив ним функ ци ја ма.

На кра ју, тре ба скре ну ти па жњу на упо тре бу бро ја ֳри у уло зи ин тен-
зи фи ка то ра уз гла гол кълнà ‘ку нем’: Майка му го е кляла и три кляла ‘вр ло 
мно го кле ла’ (геРОвъ 5: 355 s.v. ֳри). Уп. и сла бо по све до че ни рус. гла гол 
ֳрекляֳь (§ 5.2). Ова ква упо тре ба је вр ло рет ка и у гра ђи при ку пље ној то-
ком овог ис тра жи ва ња по сто ји са мо још јед на по твр да да се број три ја вља 
у по ја чи вач кој функ ци ји уз гла гол. У пи та њу је ди ја ле кат ска по твр да из 
ис точ не Ср би је без при ме ра упо тре бе: трiго ри impf. ‘го ри ја ко, го ри три 
пу та ја че’ Ти мок (дИНИћ 2008: 820). С об зи ром на то да су у бу гар ском кон-
струк ци је са при де вом ֳри клеֳ у имен ском де лу пре ди ка та до бро по све до-
че не, мо гу ће је да је го ре на ве де ни ис каз уоб ли чен као из раз ак тив не ди ја те зе 
у од но су на по ме ну те кон струк ци је са при де вом ֳри клеֳ, ко ји ма је при пи-
са но ди ја те тич ко зна че ње па си ва.

4.2.ПРИдев‘тРИКлет’:мАКедОНсКАгРАђА.
4.2.1.ИстОРИјсКеПОтвРде. Из ве де ни ца trq klAtqcq ‘вр ло ве ли ки про клет ник’ 

ја вља се у об ли ку trx klet- у Кр нин ском Да ма ски ну из 16. ве ка (КОстОвсКА 2011).
4.2.2.сАвРемеНеПОтвРде. Раз ма тра ни при дев је по све до чен у Шти пу у 

об ли ку тре клет (БЕР 8: 197 s.v. ֳре).57

5. ПРИдев‘тРИКлет’:ИстОчНОслОвеНсКАгРАђА. У по гле ду упо тре бе при-
де ва ‘три клет’ не ма знат ни је раз ли ке ме ђу ис точ но сло вен ским је зи ци ма, те 
се сто га гра ђа пред ста вља из свих је зи ка збир но. За раз ли ку од ју жно сло-
вен ске гра ђе, у њој, ако се из у зме мол дав ско пи са но на сле ђе, го то во да не ма 
при ме ра упо тре бе раз ма тра ног при де ва у кле тви.58 Као и у прет ход ним 
сег мен ти ма, ма те ри јал је кла си фи ко ван пре ма хро но ло шком кри те ри ју му, 
те се нај пре на во де исто риј ске, а за тим са вре ме не по твр де.

5.1. ИстОРИјсКеПОтвРде. У го то во свим екс цер пи ра ним исто риј ским по-
твр да ма раз ма тра ни при дев има атри бут ску функ ци ју.59

56 Уп. седАКОвА 2011: 225 за ди стинк ци ју из ме ђу ет но граф ске и фол клор но-по ет ске 
кле тве. В. овај рад и за ра ни ју ли те ра ту ру о кле тва ма у бу гар ским на род ним пе сма ма.

57 Уп. и по твр ду при де ва тре бла жен са истом уби ка ци јом (БЕР l.c.).
58 Тре ба по ме ну ти да се ин тер нет пре тра гом до би ја ма ли број по твр да рус. из ра за: Будь 

ты / он / она трeклят(а).
59 Уп. и исто риј ске по твр де, ста ро ру ске и цр кве но сло вен ске, из На ци о нал ног кор пу са 

ру ског је зи ка: <http://se arch1.ru scor po ra.ru /se arch.xm l?en v=alp ha&mo de=mi d_ru s&text=lex form& 
sort=gr_cre a ted&lang=ru&mycorp=&mysent=&mysi ze=&mysent si ze=&mydoc si ze=&dpp =&spp = 
&spd =&req =%F2%F0%E5%EA%EB%FF%F2%FB%E9>, <http://se arch1.ru scor po ra.ru /se arch.
xm l?mo de=or thlib&text=lex gramm&sort=gr_cre a ted&lang=ru&pa rent1=0&le vel1=0&le xi1= 
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ֳрьклѧֳъɪи / ֳреклѧֳъɪи ‘про клет, три клет’: треклѧтъɪхъ Ѥлинъ – Пра ви ло 
ми тро по ли та Ки ри ла, 1274, Крм чи ја, око 1280. (сРеЗНевсКИй 3: 1017), ֳрекляֳый 
‘три клет, ко ји за слу жу је сва ко про клет ство’: Трьклятыи [τρισκατάρατο ς] же 
дияволъ, яко сквьрьныи Се линъ, по велѣ зубы ея [Февронии] ис ко ре не из би ти 
– Му че ње Фе вро ни је,60 Ус пен ски збор ник, 12–13. в., при им ше оканьныхъ уче-
ние и треклятых са ду кей – Древ не рус ские сло ва и по у че ния, на пра вленные про-
тив остат ков языче ства в на ро де, 14. в., Онъ же зло дей не че стивый по велѣ дары 
при и ма ти, а въ треклятомъ сво емъ умѣ злая мысля – По весть о вне зап ной 
кон чи не го су даря Ми ха и ла Фе о до ро ви ча,61 1647. (СРЯ XI–X VII 30: 120), Тре-
о канныи же и треклятыи, Бг҃у и чл҃комъ сверѣпыи врагъ… – Хро ни ка Ге ор ги ја 
Амар то ла, пре пис из 15. в., спо ме ник по ти че из 11. в. (СРЯ XI–X VII 30: 122 s.v. 
ֳре о канный), Ария треклята го – Сло во о бра жни ке, ка ко вни де в рай, пре пис 
с по чет ка 18. в., текст на стао пре 17. в.62 (ИЗбОРНИК 595);
оканьныи трьклятыи Сто҃пълкъ – Ска за ни је о Бо ри су и Гле бу, Ус пен ски збор-
ник, 12–13. в. (СРЯ XI–X VII 12: 320 s.v. окаянный), ֳрьклѧֳъɪи / ֳреклѧֳъɪи 
‘про клет, три клет’: сь треклѧтъɪи Сто҃полкъ – Ја ко вље во Ска за ни је о Бо ри су 
и Гле бу, Сил ве стров ски ру ко пис, 14. в. (сРеЗНевсКИй 3: 1017), ֳрекляֳый ‘три-
клет, ко ји за слу жу је сва ко про клет ство’: (1086): Не ра дець треклятыи [15. в.: 
проклятый] – По весть вре менных лет, Рад зи ви лов ски ле то пис, 15. в. (СРЯ XI–
X VII 30: 120), (1184): ѡканьнъıи и без божнъıи и треклѧтъıи Кон чакъ – Ки јев ски 
ле то пис, Ипа тјев ски ру ко пис, 15. в. (ИЛ 634).

На ве де не по твр де ука зу ју на то да се у ста рој ис точ но сло вен ској пи сме-
но сти при дев ‘три клет’ ве зи вао за име ни це ко је при па да ју две ма пој мов ним 
сфе ра ма и да су те две пој мов но-зна чењ ске вр сте син таг ми би ле жан ров ски 
од ре ђе не. У бо го слов ској и цр кве но прав ној ли те ра ту ри при дев ко ло ци ра с 
име ни ца ма ко ји ма се озна ча ва ју они ко ји, на овај или онај на чин, од сту па ју од 
пра ве ве ре: ђа во, па га ни, ино вер ци и је ре ти ци. С дру ге стра не, у сло вен ским 
ле то пи си ма и ле то пи сним по ве сти ма да ти при дев се ја вља уз име ни це, и то 
обич но ан тро по ним ске, ко је се од но се на све тов не не при ја те ље.

У при ку пље ној гра ђи по сто ји са мо јед на по твр да упо тре бе раз ма тра ног 
при де ва у кле тви.

и аще еи  ͒мѣлъ хто отлу чи ти от хра му с(вято)го в той книзѣ опи санъно го да бу ди 
проклят во сей вѣк и во бу дущий анаѳема и ара ман та клят и триклят – за пис 
укра јин ским бр зо пи сом у че тво ро је ван ђе љу пи са ном мол дав ским по лу у ста вом 
из пр ве по ло ви не 17. в. (ПеРетц 1928: 197).

Ана ли зи ра ни при дев се ја вља у спо ју ‘клет и три клет’ у окви ру ку му ла-
тив ног кле тве ног из ра за. При мер по ти че из кле тве ног за пи са у књи зи и, с об-
зи ром на ње го ву про ве ни јен ци ју, при ли ком ње го вог раз ма тра ња тре ба има ти 
у ви ду и узу се упо тре бе при де ва ‘три клет’ у мол дав ској тра ди ци ји (в. § 6.2).

У историјскоj гра ђи је по све до че на и из ве де ни ца из ка те го ри је no men 
at tri bu ti vum: ֳрекляֳецъ m. ‘три кле ти чо век’ 17. в. (СРЯ XI–X VII 30: 120). 

%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA %D0%BB %D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B9&pa rent2= 
0&le vel2=0&mi n2=1&ma x2=1>, 21.03.2018. 

60 У истом из во ру је по све до че на по и ме ни че на упо тре ба при де ва: Фе вро ния ре че: проклятъ 
бу ди, трькляте [τρισκατάρατε], яко не да ми убо ити къ невѣстьни ку мо е му (СРЯ XI–X VII 30: 120).

61 Текст са др жи бо го слов ску по ле ми ку с лу те ра ни ма, в. де таљ ни је КАгАН 1998.
62 Де таљ ни је о из во ру в. фОКИНА 2006.
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5.2. сАвРемеНеПОтвРде. Раз ма тра ни при дев ула зи у лек сич ки кор пус 
са вре ме них ис точ но сло вен ских је зи ка. Ре фе рент ни ети мо ло шки реч ни ци 
ту ма че га као по зајм ље ни цу из цр кве но сло вен ског је зи ка (фАсмеР 4: 97 s.v. 
ֳрекляֳ́ый; ЕСУМ 5: 637 s.v. ֳрикляֳ́ий). 

рус. ֳрекляֳ́ый ‘про клет, ока јан у нај ве ћој ме ри’: Треклятый Ни ка норъ – Књ. 
Ма ка веј ске (дАль 4: 432), раз го вор но / ко ло кви јал но ‘про клет, омр знут (с ве-
ћом екс пре сив но шћу)’: Жизнь треклятая! – Д. Н. Ма мин-Си бир јак, Зи ма – 
треклятое время – М. Гор ки (СРЯ 4/1984: 403), разг. ‘про клет, омр знут’: Т. хо лод 
– т-ая ра бо та – т-ая жизнь (БТСРЯ 2000: 1341);
укр. ֳрикляֳ́ий ‘три пут про клет’ (гРіНчеНКО 4: 283), Ах, во на триклята ба ба! 
– На зар Сֳо доля (шевчеНКО 1843), раз го вор но ‘про клет, омр знут (са ни јан сом 
по ја ча ва ња); ко ји за слу жу је про кли ња ње’: До мо вой три кла тий – П. А. Гра бов-
ски, в цьому триклято му тропічно му лісі – Ј. Д. Бед зик (СУМ 10: 258), ди јал. 
ֳрекляֳ́ий ‘до сто јан пре зи ра у нај ви шем сте пе ну’ (желеХОвсКИй – НедїльсКИй 
2: 981; ЕСУМ 5: 637 s.v. ֳрикляֳ́ий);
блр. ֳрикляֳ́ый ‘три клет’: Триклятый врагъ – Триклятая ско ци на (НОсОвИчъ 
1870: 640), ֳрыкляֳ́ы ‘за клет’: Трыкляты во раг (бАйКОў–НеКРАшэвіч 1993), 
ди јал. ֳрiкляֳ́ий (ЕСУМ 5: 637).

Пре ма пре до че ним лек си ко граф ским по да ци ма, при дев ‘три клет’ при-
па да раз го вор ном ре ги стру. Ко ри сти се у уло зи атри бу та са ве ли ким ко ло ка-
циј ским оп се гом, те се ја вља и уз име ни це ко је упу ћу ју на не жи ве ен ти те те.63 

Тре ба по ме ну ти из ве де ни цу са истим зна че њем: укр. ֳрикляֳýщий 
(СУМ 10: 258), рус. ֳрекляֳущий (ЗАРИН2010), као и уста ље не фор му ле са 
‘три пу та про клет’ у ру ском, нпр. Будь ты трóю проклят, ко ји ма се ис ка зу је 
ве ли ко не го до ва ње, озло је ђе ност пре ма не ко ме, не че му (СРНГ 45: 141 s.v. ֳ рóю), 
и у укра јин ском, нпр. Будь тричі проклятий; Хай бу де тричі проклятий (СУМ 
8: 202 s.v. ֲрóкляֳий).

На кра ју се на во ди и јед на гла гол ска по твр да ко ја је у На ци о нал ном 
кор пу су ру ског је зи ка ле ма ти зо ва на као ֳрекляֳь: Сна ча ла ку да как сер дит 
был и суды-то треклял: «ка кие, го во рит, это пра ведные суды, это при тоны 
раз бойнич ьи!» М. Е. Салтыков-Щедрин, Бла ֱ о на ме ренные ре чи, 1872–1876.64 
Ве ро ват но је по сре ди обра зо ва ње од при де ва ֳрекляֳый на ста ло по угле ду 
на ֲроклясֳь : ֲрокляֳый. Уп. и упо тре бу бро ја ֳри с ин тен зи фи ка тор ском 
функ ци јом уз буг. гла гол кълнà (§ 4.1.2).

63 За ко ло ка циј ске ве зе при де ва у ру ском в. <https://kar ta slov.ru/%D0%BF%D1% 80% D0%-
B5% D0% B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-% D1% 81% D0%-
BE-% D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC/%D1%82%D1%80%D0%B5% D0-
% BA%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B9> 20.10. 2017; <http://se arch1.ru scor po ra.ru /
se arch.xm l?en v=alp ha&mycorp=&mysent=&mysi ze=&mysent si ze=&mydoc si ze=&spd =&text=lex-
gramm&mo de=main&sort=gr_tag ging&lang=ru&no dia=1&pa rent1=0&le vel1=0&le x1=%F2%-
F0% E5%EA %EB %FF %F2%FB %E9++&gramm1=&sem1=&sem-mod1=sem&sem-mod1=sem2& 
flags1=&m1=&pa rent2=0&le vel2=0&mi n2=1&ma x2=1&le x2=&gramm2=&sem2=&sem-mod2= 
sem&sem-mod2=sem2&flags2=&m2=> 20.03.2018.

64 Уп. <http://se arch1.ru scor po ra.ru /se arch.xm l?en v=alp ha&mycorp=&mysent=&mysi ze= 
&mysent si ze=&mydoc si ze=&spd =&text=lex gramm&mo de=main&sort=gr_tag ging&lang=ru&no dia= 
1&pa rent1=0&le vel1=0&le x1=%F2%F0%E5%EA %EB %FF %F2%FC &gramm1=&sem1=&sem-mod1= 
sem&sem-mod1=sem2&flags1=&m1=&pa rent2=0&le vel2=0&mi n2=1&ma x2=1&le x2=&gramm2= 
&sem2=&sem-mod2=sem&sem-mod2=sem2&flags2=&m2= > 20.03.2018.
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6. ПРИдев‘тРИКлет’:влАшКА,мОлдАвсКАИРУмУНсКАгРАђА. За раз ма тра-
ну те му зна чај не су вла шке и мол дав ске по ве ље пи са не на сло вен ском је зи-
ку од дру ге по ло ви не 14. до кра ја 17. ве ка (ЯцИмИРсКій 1905: 49), као и ста ри 
сло вен ски за пи си у књи га ма са ру мун ске те ри то ри је. Кул тур но и сто риј ске 
при ли ке су ути ца ле на то да ана ли зи ра ни при дев уђе у кор пус ру мун ских 
сла ви за ма.65 

6.1. ПОтвРдеИЗвлАшКИХПОвељА. Сло вен ске по ве ље вла шких вој во да су 
осо бе не ка ко у по гле ду је зи ка та ко и у по гле ду ди пло ма тич ких ка рак те ри сти-
ка. На и ме, у је зи ку вла шких по ве ља, ко ји пред ста вља по се бан тип сло вен ског 
кан це ла риј ског је зи ка, из два ја ју се три сло вен ска сло ја: ло кал ни сло вен ски 
за сно ван на сло вен ским го во ри ма с вла шког тла, ко ји су нај бли жи бу гар ским 
го во ри ма, књи жев ни бу гар ски, као ре зул тат ути ца ја вла шке цр кве не пи сме-
но сти, и књи жев ни срп ски, чи ји је ути цај на ро чи то при ме тан од три де се тих 
го ди на 15. в. (беРНштейН 1948: 39, 81, 129).66 Што се ти че ди пло ма тич ких од-
ли ка, уо че но је да вла шка ди пло ма ти ка ни је зна чај ни је по ве за на с бу гар ском 
у по гле ду са др жа ја, сти ла и је зи ка; с дру ге стра не, на њу је ути ца ла, по сред-
ством угар ске, сред њо ве ков на ла тин ска ди пло ма ти ка ју го и сточ не и сред ње 
Евро пе (беРНштейН 1948: 67–76).

При дев ‘три клет’ се у вла шким по ве ља ма, као и у срп ским, ко ри стио 
у окви ру ду хов не санк ци је. 

i da imat M;AstJe sx I} do} i sx trx kle tim ar Jem – по ве ља вла шког вој во де Ба са ра ба 
Ста ри јег ма на сти ру Ко зи ја, Тр го ви ште, 1475. (DRHB 1: 248);67

i da bMdet tre klet <wt> tri sta i wsmx na de set wtcq bo go no sne ci, i/e vx ni kei – по ве ља 
вла шког вој во де Мир че Ста ри јег, 1401–1406, пре пис из 18. в. (DRHB 1: 57), to go 
da est trx klet i ana te ma i afMre san wt t$iJ svyti wtci e/e sMt vx ne kei – по ве ља вла-
шког вој во де Алек сан друа Или ја ша ма на сти ру Ар ђеш, Бу ку решт, 1628. (DRHB 
22: 16).68

Као што ци ти ра ни при ме ри по ка зу ју, при дев се упо тре бља вао као атри-
бут уз име је ре ти ка Ари ја и у окви ру кле тве. У овој дру гој уло зи ре ђе се 
ја вљао са мо стал но, а че шће у окви ру ви шеч ла не струк ту ре чи ји је про то тип 
у по гле ду бро ја и рас по ре да еле ме на та син таг ма „trx klet i ana te ma i afMre san”.69

65 На осно ву је зич ких кри те ри ју ма, гра ђа из вла шких по ве ља је мо гла би ти на ве де на у 
окви ру ју жно сло вен ске, а из мол дав ских у окви ру ис точ но сло вен ске гра ђе. Ме ђу тим, с об зи-
ром на то да ру мун ски ба шти ни вла шко и мол дав ско сло вен ско на сле ђе, ова кав рас по ред ма те-
ри ја ла омо гу ћа ва бо ље пра ће ње тих ли ни ја кон ти ну и те та.

66 Уп. о је зи ку вла шких по ве ља и: „[я]зыкъ ихъ бол гарскій, не ус тойчи вый, съ укло неніями 
въ сто ро ну серб ской фо не ти ки, эти мо логіи и сло варя, иног да съ румынски ми выра женіями  
и син так си сомъ” (ЯцИмИРсКій 1905: 52).

67 Уп. и дру ге по твр де из вла шких по ве ља 15. в.: i trx kle tom ar Je (DRHB 1: 279), sx trx kle tim 
ari em (DRHB 1: 375, 385, 389), из 16. в.: sx trq kle tom ar Ja (DRHB 8: 413), sq trq kle ta ari] (DRHB 8: 
459), и из 17. в.: sxs strq kle tom arJ] (DRHB 22: 124), sxs trx kle tom ar JA bezMmJe (DRHB 22: 306) итд.

68 Уп. и дру ге по твр де из вла шких по ве ља 16. в.: trx klet (DRHB 8: 142, 280, 535), и 17.в.: 
trx klet (DRHB 22: 103), trx klet i afMri san (DRHB 22: 120), trx klet i afMre san (DRHB 22: 215), 
trx klet i ana te ma i afMre san (DRHB 22: 221, 302, 306), trx klet i afMri san i ana ti ma (DRHB 22: 247), 
tre klet i afMri san (DRHB 22: 312), trx klet i ana te ma (DRHB 22: 403) итд.

69 Об лик afMri san са ва ри јан том afMre san је трп ни при дев гла го ла afo u ri sa ti ‘ис кљу чи ти из 
цр кве’ (miKLoSich1862–1865: 9), по ре клом од грч. ἀφορίζω ‘id.’ (фИлИПОвА-бАйРОвА 1969: 74). За 
дру ге, ма ње ти пич не ком би на ци је еле ме на та у сло же ној струк ту ри кле тве в. прет ход ну на по ме ну.
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6.2. ПОтвРдеИЗмОлдАвсКИХПОвељА. Мол дав ски тип сло вен ског кан це-
ла риј ског је зи ка имао је, за раз ли ку од вла шког ти па уте ме ље ног на ју жно-
сло вен ској осно ви, ис точ но сло вен ску ба зу.70 

Раз ма тра ни при дев је у мол дав ским по ве ља ма по твр ђен у истим кон-
тек сти ма ду хов не санк ци је у ко ји ма је по све до чен у вла шкој гра ђи. Тре ба 
на по ме ну ти да је ду хов на санк ци ја у по ве ља ма мол дав ске кне же ви не при-
сут на од кра ја 14. ве ка, да има вр ло раз ви је ну струк ту ру и да је пре у зе та из 
ви зан тиј ске ди пло ма ти ке по сред ством ју жно сло вен ских кан це ла ри ја (ЯцИ-
мИРсКій 1906: 195–196; ene 2012: 92–93).

i ta kov Xi [to bX bXlx po do benx… arJ} tri klA to mu – по ве ља мол дав ског вој во де Алек-
сан дра цр кви Св. Па ра ске ве, Су ча ва, 1408. (DR HA 1: 33; уп. ССМ XIV–XV 2: 445);71

da est(x) tri klAt(x) wt(x) g(ospod)a b(og)a, sxtvor [a go n(e)bo i ze mle, i wt(x) v#J s(vA)tih(x) 
vrx hov nih(x) ap(o)st(o)lx, i wt(x) ;eti ri eV(an)ge li sti, i wt(x) t$iJ s(vA)tih(x) w(tq)cq 
e/e vx ni keA pro si] v[ih(x) – по ве ља мол дав ског вој во де Пе тра ма на сти ру Га ла та, 
Ја ши, 1577. (DR HA 7: 252), ta ko vJi da est(x) pro klet(x) i triklyt(x) wt(x) g(ospod)a 
b(og)a sxtvo ri [a go ne bo i zemly, i wt(x) pry;esta ego ma terq, i wt(x) s(vA)tQhx v#J vrx hovnQh(x) 
apo stolq, pe tra i pa vla i pro;Jih(x), i wt(x) d# eV(an)g(eli)sti i wt(x) s(vA)tih(x) t$iJ 
w(tq)cx i/e vx ne kei i wt(x) vxsyh(x) s(vA)tQh(x) i/e wt vyka b(o)gou ou go div [ih(x), 
i da ima et(x) ou;astJe sx Io u do\ pryda te lem(x) i sx triklytom(x) ar Jem – по ве ља мол дав-
ског вој во де Пе тра ма на сти ру Ху мор, 1583. (DR HA 7: 559), tot da est treklyt i 
proklyt wt g(ospod)a b(og)a, sxtvor [a go n(e)bo i ze mli, i wt pr(y);(i)sta b(o)go m(a)t(e)rx, 
i wt t+iJ w(tq)ci e/e vx %ve& ne kJi i wt vxsyh s(vy)tih – по ве ља мол дав ског вој во де 
Ва си ла епи ско пи ји Ра да у ци, Ја ши, 1639. (DR HA 25: 118).72

Ана ли зи ра ни при дев се сре ће у два кон тек ста: као атри бут уз Ари је во 
име и у окви ру кле тве не фор му ле ‘про клет и три клет’, ко ја се у 17. ве ку по-
не кад ја вља и са ин верз ним рас по ре дом ком по не на та.

За вла шку и мол дав ску гра ђу је, да кле, за јед нич ка упо тре ба при де ва 
‘три клет’ у ду хов ној санк ци ји по ве ља, где се ја вља као ква ли фи ка тор уз 
Ари је во име и у окви ру кле тве не фор му ле. Оно по че му се ова два кор пу са 
раз ли ку ју је сте струк ту ра кле тве не фор му ле: у вла шким по ве ља ма при дев 
се обич но ја вља у не кој ва ри јан ти из ра за чи ји је про то тип „trx klet i ana te ma 
i afMre san”, ма да је за бе ле же на и ње го ва са мо стал на упо тре ба, док се у мол дав-
ским сре ће нај че шће у спо ју ‘про клет и три клет’, ре ђе и ‘три клет и про клет’.

70 „Языкъ мол дав скихъ гра мотъ не пред ставляетъ че го-ни будь ус тойчи ва го; въ основѣ 
его – за пад но-русскій оф фиціал ьный съ замѣтнымъ пре о бла даніемъ га лиц ко-во лынскихъ 
чертъ и книжныхъ бол гар скихъ формъ и на пи саній. Въ болѣе древ нихъ гра мо тахъ сильно 
польско-бѣло рус ское вліяніе, въ позд нихъ – жи вое румынское” (ЯцИмИРсКій 1906: 180). О 
је зи ку мол дав ских по ве ља в. и ЯцИмИРсКій 1905: 52; гУмецКАЯ 1971; сУлЯК 2016.

71 Уп. и дру ге при ме ре из мол дав ских по ве ља 16. в.: sx triklytom(q) ar Jem(q) (DR HA 6: 118, 
159, 203, 262), sx trxklytom(q) ar Jem(q) (DR HA 6: 150, 510), sx triklytom(q) ari em(q) (DR HA 6: 232, 
394), i trq klA tom(q) ar Jem(q) (DR HA 6: 305), sx trx klAtQm(q) ar Jem(q) (DR HA 6: 408), sx trxklxtom(q) 
ar Jem(q) (DR HA 6: 724), i tryklytom(x) ar Jem(x) (DR HA 7: 105), и 17. в.: sx trxklytom ar Je (DR HA 25: 27), 
sx treklytom arJ] (DR HA 25: 225), sx trx klA tom ar Jem (DR HA 25: 320; 26: 50, 72, 277), sx trx klA tom 
ar Je (DR HA 26: 41, 267), sx triklytom ar Jem (DR HA 26: 89), sx tre kle tom ari em (DR HA 26: 124) итд.

72 Уп. и дру ге по твр де из мол дав ских по ве ља 16. в.: proklyt i treklyt (DR HA 6: 731), proklyt(x) 
i triklyt(x) (DR HA 7: 227, 653), proklyt i triklyt (DR HA 7: 386, 567, 577, 619), proklyt i trxklyt 
(DR HA 7: 508), proklyt(x) i tri klAt(x) (DR HA 7: 601), proklytx i triklytx (DR HA 7: 646), и 17. в.: 
proklyt i trxklyt (DR HA 23: 64, 93), pro klAt i tri klAt (DR HA 26: 38), triklyt i proklyt (DR HA 25: 
225), trx klAt i pro klAt (DR HA 26: 72, 277) итд.
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6.3. ПОтвРдеИЗслОвеНсКИХКлетвеНИХЗАПИсАНАтлУдАНАшњеРУмУНИје. 
При дев ‘три клет’ ула зи у са став кле тве них обра за ца у сло вен ским за пи си ма, 
ко ји су пре у зе ти из по ве ља, о че му све до че сле де ће по твр де. 

a hto raz ru ši(t) sŭi za pis a vŭ zmŭ(t) sŭi knig hi vŭ c/e/rkov, bu de(t) proclě(t) i treclě(t) 
ot tri sta 18 otec iže vŭ Ne kei. V lět 7123 [1615 – М.В.], m/e/sca ghen/ari/, 9 – Бра-
шов, a hto bi ma vŭ si ju kni gu ot da li ti ne hai ot me ne bu de, mno go gre šŭ na go proclętŭ 
i ot s/vja/ti(h) ot cŭ 300 i 18 iže vo Ni kei, ne hai bu de tŭ proclętŭ i triclętŭ, anat he ma 
ot selě Ši e vŭ, ro ku Bo žo ho 1676, dnę 27 – Ја ши (urS 2015: 458–459, нап. 4).

6.4. РУмУНсКАгРАђА. Раз ма тра на лек се ма ула зи у са став лек сич ког фон да 
и јед ног не сло вен ског је зи ка, ру мун ског, ко ји ју је, пре ма Тик ти ну, по зај мио 
из цр кве но сло вен ског: реч је о за ста ре лом при де ву tréclet ‘(три пут) про клет’ 
са ва ри јан та ма treclét, trécle at, triclét и tréclit, по твр ђе ном од 17. ве ка, ко ји се 
ја вља и у по и ме ни че ној упо тре би, уп. Trec le tul Arie, 17. в., а по ре клом је од 
цсл. trq klAtx73 (tiKtin 3: 710–711; DLR 11: 573–574 s.v. tréclet). По зајм љи ва ње се, 
у овом слу ча ју, не сум њи во од ви ја ло и по сред ством је зи ка вла шких и мол-
дав ских кан це ла ри ја, а под ра зу ме ва ло је пре у зи ма ње не са мо кон крет них 
ре чи већ и жан ро ва и фор му ла у ко ји ма се по зајм ље на лек се ма ја вља ла.

6.4.1. ИстОРИјсКеПОтвРде. На ве де не исто риј ске по твр де по ти чу из збир ке 
до ку ме на та ко ја се ти чу исто ри је Ја ши ја, а пи са на су на ру мун ском је зи ку у 
17. ве ку и из ру мун ских кле тве них за пи са, на ста лих по сло вен ском мо де лу,74 
ко ји се сре ћу у ру ко пи сним и штам па ним књи га ма све до 19. ве ка.75

ori ci ne ar fi să hie trec le at şi proc le at şi ana ti ma şi blăstămat de 318 Oteţi – на кон 
1633. (ene 2012: 96–97), şi să fie trec let şi proc let şi anat he ma şi lepădat de Dom nul 
Dumnedzău şi de Pre a cu ra ta a lui Maică şi de 318 Oteţi ce sînt în Nic he iu, şi de toţi 
sfinţii şi să aibă par te cu Iu da şi cu trec le a tul Ari ie întru mun ci, în véci – 1667. (ene 
2012: 97), şi s(ă) fie trec let şi proc let, anat he ma ma ra naf ta, afu ri sit – 1696. (еne 2012: 
94);
iară ci ne o va fu ra sau ve<n>de să fie proc le tu şi trec le tu <de> 318 oteţi. Me siţa 
apri li, 23, 1694. – Aпостол, Бу ку решт (urS 2015: 463), să fie afu ri sit, anat he ma, 
trec li at şi proc li at, ma ra nat ha şi blăstămat de Dum ne zeu şi de Ma i ca Precistă şi de 
318 de oteţi, ca ri au făcut săborul în Nic hea şi ar hang hel Mihailă şi Gavriilă, ma rii 
vo i e vo zi – за пис из 1725, Зла то уст, Бу ку решт (urS 2015: 476–477);

Ка да је реч о до ку мен ти ма, по зајм ље ни ца trec let је по све до че на у ду хов-
ној санк ци ји ака та на ме ње них ма на сти ри ма76 или оних ко је су из да ли пред-
став ни ци цр кве (ene 2012: 92–93, 94, 95, 96, 97). Уо че но је да се у окви ру 
ру мун ских кле тве них фор му ла у за пи си ма овај при дев упо тре бља ва исто-
вре ме но са дру гим апрок си ма тив ним си но ни ми ма, као што су ble ste mat, 
ana te ma, afu ri sit, proc let, ma ra na ta, чи ме се по сти же ефе кат ин тен зи фи ка ци је 
(urS 2015: 476). По пра ви лу, ја вља се у не по сред ном спо ју са дру гим сла ви змом 

73 Та ко и ESJS 16: 983 s.v. tri je.
74 О сло вен ским за пи си ма тог ти па уп. mitric 2006: 145; urS 2015: 458–459 и в. § 6.3.
75 За при ме ре са при де вом trec let / tric let в. еşanu 2013: 77; cLit 2014: 73–74; мocanu 

2014: 207, 210, 212, 215; urS 2015: 462, 463, 464, 474, 476.
76 За trec let у санк ци ји ма на стир ских да ров ни ца в. и ene-butuceLea 2008: 27, 34. За по-

твр де из мол дав ских по ве ља из 17. ве ка пи са них на ру мун ском в. DR HA 23: 6, 15, 195; 25: 25; 
26: 34, 36, 44.
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proc let ‘про клет’,77 с тим што је њи хов ре до след про мен љив, уп. „proc le tu şi 
trec le tu” и „trec li at şi proc li at” (urS 2015: 463, 476),78 што го во ри о то ме да су 
се ман тич ке раз ли ке ме ђу њи ма, у сми слу раз ли чи тог ин тен зи те та ис по ља-
ва ња осо би не, не у тра ли са не у ру мун ском.

Мо же се још при ме ти ти да је за кле тве не фор му ле ка рак те ри стич на син-
таг ма trec le tul Arie ко ја ре фе ри ше на је ре ти ка Ари ја (в. ene 2012: 95; мocanu 
2014: 211–212). Као што је већ ре че но, и грч ки и сло вен ски при дев ‘три клет’ 
ве зу ју се за исту је ре тич ку фи гу ру (в. § 3.1, 5.1, 6.1, 6.2).

При ме ри ко је до но си ру мун ски те за у ру сни реч ник нај ве ћим су де лом 
из 17. и 18. ве ка и по твр ђу ју упо тре бу при де ва trec let у уста ље ним кле тве ним 
из ра зи ма „trec le(a)t şi proc le(a)t”, „proc let şi trec let” и „trec le(a)tul Arie” (DLR 11: 
573–574 s.v. tréclet).

6.4.1. сАвРемеНеПОтвРде. Овај при дев је, обич но у скло пу кле тве них фор-
му ла, по све до чен и у ру мун ској књи жев но сти 20. ве ка:79 

tréclet adj. заст. (ја вља се на ро чи то у кле тве ним фор му ла ма) ‘про клет, ана те-
ми сан’: Proc let şi trec let e nu mai cel ca re a stri cat le gea – Mi hail Sa do ve a nu, Cre an ga 
de aur, 1933. (DLR 11: 573–574), treclét ‘id.’: Trec let să fiu și să am par te cu Arie și 
cu Iu da dacă nu mă su pun – Să întărească blăstămul vlădica Is ta tie... ca să se prăvale 
acel trec let în gu ra ba la u ru lui ghe he nei – M. Sa do ve a nu, Nicoară Potcoavă, 1951–
1952. (DLRLC).

7. ЗАКљУчАК. Ис тра жи ва ње сло же ни ца са ин тен зи фи ка тор ском ком по-
нен том тро / три у пр вом де лу у са вре ме ном срп ском је зи ку по ка за ло је 
да су та ква обра зо ва ња са (трп ним) при де вом у дру гом де лу из у зет но рет ка. 
Је ди ни об лик ко ји је до бро по све до чен је сте при дев три клет, чи ја је дру га 
ком по нен та трп ни при дев гла го ла кле ти. То је по зајм ље ни ца из цр кве но-
сло вен ског је зи ка, у ко ме су обра зо ва ња та кве вр сте број ни ја, а на ста ла су 
кал ки ра њем од го ва ра ју ћих грч ких пред ло жа ка. Грч. при дев τρισκατάρατος 
‘три клет’, мо дел за цсл. trq klAtx, по све до чен већ у ан тич ким из во ри ма, у ви-
зан тиј ској епо хи је хри сти ја ни зо ван и ко ри шћен да мар ки ра оне ко ји од сту-
па ју од ор то док сне хри шћан ске док три не (је ре ти ке, ико но бор це), ка сни је и 
Тур ке, као и у цр кве ним до ку мен ти ма у окви ру ду хов не санк ци је за по тен-
ци јал не пре кр ши о це про пи са них од ред би (нпр. у Евер ге тид ском ти пи ку). 
Цсл. trq klAtx је та ко ђе по све до че но у по ме ну тим две ма вр ста ма кон тек ста. 
Уо ча ва се да у не цр кве ној ли те ра ту ри ње го ва упо тре ба у пр вом ти пу кон-
тек ста из ла зи из те о ло шко-цр кве ног окви ра и да је од ре ђе на и иде о ло шким 
и по ли тич ко-исто риј ским чи ни о ци ма. У кле тве ним фор му ла ма по ве ља и 
за пи са овај при дев је за бе ле жен у ста рим срп ским, бу гар ским, вла шким, мол-
дав ским, укра јин ским и ру мун ским из во ри ма. Део је лек сич ког фон да са вре-
ме них је зи ка ко ји ба шти не сред њо ве ков ну пи сме ност аре а ла Sla via ort ho do xa, 
с тим што се уо че не раз ли ке у упо тре би у исто риј ским из во ри ма про јек ту ју и 
на са вре ме но ста ње. У ис точ но сло вен ским је зи ци ма при дев ‘три клет’ при па да 

77 Oд цсл. pro klAtx (tiKtin 3: 224).
78 Иста по ја ва је при сут на и у мол дав ским сло вен ским по ве ља ма из 17. ве ка (в. § 6.2).
79 О при де ву trec let у реч ни ци ма са вре ме ног ру мун ског је зи ка в. и https://de xon li ne.ro /

de fi ni tie/trec let.
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раз го вор ном сти лу и ко ри сти се као ква ли фи ка тор са ши ро ким ко ло ка циј ским 
оп се гом, док је на ју жно сло вен ском те ре ну (пр вен стве но у го во ри ма ју го и сточ-
не Ср би је и Бу гар ске) нај жи вље при су тан у фол клор ној кле тве ној фор му ли 
‘про клет и три клет’. Ње го ва упо тре ба у кле тви је по све до че на и у са вре ме ном 
ру мун ском, у ко ме овај сла ви зам има ста тус ар ха и зма.
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Ma ri ja Vuč ko vić

A CON TRI BU TION TO THE HI STORY OF THE WORD TRI KLET

S u m  m a r y

The study of the com po unds which first com po nent tro / tri ‘three’ has the fun ction of an 
in ten si fi er has shown that such for ma ti ons with an adjec ti ve or a pas si ve par ti ci ple in the se cond part 
are qu i te  ra re in con tem po rary lan gu a ge. The only well-do cu men ted form is the adjec ti ve tri klet, the 
se cond com po nent of which is a pas si ve par ti ci ple of the verb kle ti ‘to cur se’. It is a lo an word from 
Church Sla vo nic (CS), in which com po unds of this type, for med by cal qu ing the cor re spon ding Gre ek 
com po unds, we re mo re fre qu ent. The Gr. adjec ti ve τρισκατάρατος ‘thri ce-ac cur sed’, mo del for CS 
trьklętъ, do cu men ted al ready in an ci ent so ur ces, was Chri sti a ni zed in the Byzan ti ne era and used as 
an epit het ap plied to tho se who had de par ted from ort ho dox Chri stian doc tri ne (he re tics, ico noc lasts), 
and la ter al so to the Turks. In ad di tion, it oc cur red in church do cu ments wit hin he a venly san cti ons 
aga inst po ten tial vi o la tors of the pre scri bed re gu la ti ons (e.g. in the Ever ge tis Typi kon). The adjec ti ve 
trьklętъ is al so at te sted in the se two types of con texts. It was em ployed  as an epit het at tac hed to no uns 
de no ting the De vil, he re tics, and ene mi es, or to the ir per so nal na mes. It is no ted that in non-Church 
li te ra tu re, its use as an epit het went beyond the the o lo gi cal-ec cle si a sti cal fra me work and was al so 
de ter mi ned by ide o lo gi cal and po li ti cal-hi sto ri cal fac tors. As part of the cur se for mu lae in the char ters 
and in scrip ti ons, the adjec ti ve was re cor ded in the Old Ser bian, Bul ga rian, Wal lac hi an, Mol da vian, 
Ukra i nian, and Ro ma nian so ur ces. It oc curs in tho se mo dern lan gu a ges   that in he rit the li te rary tra-
di tion of me di e val Ort ho dox Slav dom, sho wing the fol lo wing dif fe ren ces in use. In the East Sla vic 
lan gu a ges, this adjec ti ve be longs to the con ver sa ti o nal style and is used as a qu a li fi er, which can be 
at tac hed to no uns of dif fe rent se man tic types, whi le in the So uth Sla vic area (pri ma rily in the di a lects 
of so ut he a stern Ser bia and Bul ga ria) it usu ally oc curs in the fol klo re cur se for mu la: pro klet i tri klet 
‘cur sed and thri ce-ac cur sed’. Its use in cur ses is at te sted in mo dern Ro ma nian li te ra tu re as well.

Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ (При мље но: 1. апри ла 2018;
Кнез Ми ха и ло ва 36, 11000 Бе о град, Ср би ја при хва ће но: 21. маја 2018)
ma ri vu74@yahoo.com
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Изворни научни рад

Ол га Па нић Кав гић
Алек сан дар Кав гић

УПО ТРЕ БА НЕ СТАН ДАР ДИ ЗО ВА НИХ ГЕ О ГРАФ СКИХ ИМЕ НА  
У СРП СКОМ ЈЕ ЗИ КУ НА ПРИ МЕ РУ ЕГ ЗО НИ МА ПРЕ У ЗЕ ТИХ  

ИЗ ЕН ГЛЕ СКОГ ЈЕ ЗИ КА*

Рад се ба ви но ви јим фе но ме ном упо тре бе спе ци фич не гру пе ге о граф ских име на 
у срп ском је зи ку ко ја су пре у зе та из ен гле ског је зи ка: ег зо ни ма ко ји ма се озна ча ва ју 
ге о граф ски пој мо ви из ван под руч ја на ком се ен гле ски је зик слу жбе но упо тре бља ва. 
Ег зо ни ми под ле жу стан дар ди за ци ји у до ма ћим и ме ђу на род ним окви ри ма и раз ли ку ју 
се од је зи ка до је зи ка (по пут ен гле ског ег зо ни ма Vi en na на спрам срп ског Беч или пак 
сло ве нач ког Du naj, а на су прот ен до ни му Wi en), и то услед мно го број них је зич ких, али 
и кул тур но-исто риј ских раз ло га. Циљ ра да, на кон спро ве де не ква ли та тив не ана ли зе 
ре пре зен та тив ног узор ка упо тре бе ен гле ских ег зо ни ма у пи са ном об ли ку у срп ском 
ме диј ском про сто ру на ин тер не ту, је сте да об ја сни и ука же на на чи не и адап та ци о не 
обра сце кон тек сту а ли зо ва ног ис по ља ва ња нео прав да не за ме не уо би ча је них срп ских 
ег зо ни ма ен гле ским име ни ма. 

Кључ не ре чи: ег зо ним, ге о граф ско име, стан дар ди зо ва но име, срп ски је зик, ен гле ски 
је зик.

This pa per de als with a fa irly re cent phe no me non re la ted to the use of a spe ci fic gro up 
of ge o grap hi cal na mes in Ser bian which ha ve been adap ted from En glish: exonyms as la bels for 
non-an glop ho ne ge o grap hi cal lo ca ti ons whe re En glish is not the of fi cial lan gu a ge. Exonyms are 
su bject to stan dar di za tion both na ti o nally and in ter na ti o nally and dif fer from one lan gu a ge to 
anot her (e.g. the En glish exonym Vi en na vs. the Ser bian Beč vs. the Slo ve ne Du naj, as op po sed 
to the en donym Wi en). This is due to nu me ro us re a sons, both lin gu i stic ones and tho se ba sed on 
cul tu ral and hi sto ri cal gro unds. The pri mary aim of this pa per, upon con duc ting a qu a li ta ti ve 
analysis of a re pre sen ta ti ve sam ple of En glish exonyms in the ir writ ten form in Ser bian me dia 
di sco ur se on the In ter net, is to pin po int and ex pla in the mo des of use and adap ta tion mo dels 
of con tex tu a li zed En glish exonyms that sub sti tu te or oc cur in pa ral lel with the ir cor re spon ding 
stan dar di zed Ser bian la bels.

Key words: exonym, ge o grap hi cal na me, stan dar di zed na me, Ser bian, En glish.

1.УвОд. Циљ ра да је сте да, де скрип тив ном ана ли зом ре пре зен та тив них 
кон тек сту а ли зо ва них при ме ра но ви јих не стан дар ди зо ва них ег зо ни ма адап ти-
ра них од од го ва ра ју ћих ен гле ских на зи ва за ге о граф ске објек те ван ен гле ског 
го вор ног под руч ја, пред ста ви упо тре бу и обра сце њи хо вог пре у зи ма ња у 
пи са ном срп ском ме диј ском дис кур су на ин тер не ту. По чет не прет по став ке 
је су да је упо тре ба ових име на у од но су на стан дар ди зо ва не срп ске об ли ке и 
да ље ре ла тив но рет ка, да пре све га об у хва та то по ни ме ко ји ма се не име ну-
ју од ред ни це дру штве не и фи зич ке ге о гра фи је ко је су про стор но, кул тур но 
и дру штве но-исто риј ски нај бли же го вор ни ци ма срп ског је зи ка, да не рет ко 

∗ Рад је на стао као ре зул тат ис тра жи ва ња на про јек ту Је зи ци и кул ту ре у вре ме ну и про
сто ру (бр. 178002), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја 
Ре пу бли ке Ср би је.
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до во ди до из ве сних про ме на у сте пе ну про то тип ске ре а ли за ци је ег зо ни ма, те 
да се сво јим ка рак те ри сти ка ма укла па у, ка ко га Пр ћић (prćić 2011) на зи ва, 
не мар ни „функ ци о нал ни стил” и ис по ља ва ње ан гло срп ске оби чај не нор ме 
на, пре вас ход но, лек сич ком и ор то граф ском ни воу. 

Пред мет ис тра жи ва ња је сте нај но ви ја ка те го ри ја ег зо ни ма – по зајм ље на, 
од но сно, пре у зе та име на из ен гле ског је зи ка ко ји ма се име ну ју ге о граф ски 
објек ти с не ан гло фо них го вор них под руч ја, и то та ква за ко ја у срп ском је зи ку 
по сто је де це ни ја ма стан дар ди зо ва ни ег зо ни ми. Ква ли та тив но ис тра жи ва ње 
спро ве де но је екс церп ци јом ова квих но ви јих ег зо ни ма из узо ра ка пи са ног 
је зи ка са ин тер нет ских стра ни ца срп ских елек трон ских ме ди ја, у пе ри о ду 
од сеп тем бра 2017. до марта 2018. го ди не, при че му су у са мом ра ду ме то дом 
де скрип тив не ана ли зе при ка за на 22 ре пре зен та тив на при ме ра. Ова име на, 
иа ко још увек ре ла тив но ма ло број на, као што ће би ти по ка за но ре зул та ти ма 
спро ве де ног ис тра жи ва ња, без ика кве ствар не је зич ки или дру штве но усло-
вље не по тре бе сту па ју у кон ку рент ски од нос са уста ље ним срп ским ег зо-
ни ми ма у пи са ном ме диј ском дис кур су.

На кон оп штих те о риј ских и пој мов но-тер ми но ло шких на по ме на о гео-
граф ским име ни ма, пре вас ход но о ег зо ни ми ма, њи хо вој ка те го ри за ци ји, 
стан дар ди за ци ји и адап та ци ји, би ће дат по се бан осврт на пре у зи ма ње ен-
гле ских ег зо ни ма с тач ке гле ди шта ме ри ла је зич ке пра вил но сти, као на ја ва 
опи са по је ди нач них при ме ра у цен трал ном де лу ра да. 

1.1. геОгРАфсКАИмеНАИегЗОНИмИ. Ге о граф ска име на, по ред лич них и 
ин сти ту ци о нал них, са чи ња ва ју јед ну од три основ не гру пе вла сти тих име-
на у свим је зи ци ма, те пред ста вља ју „ime na pri rod nih i druš tve nih ge o graf skih 
obje ka ta u pro sto ru” (crLjenKo 2008: 77), при че му се под ге о граф ским објек-
ти ма под ра зу ме ва ју при род но-ге о граф ске по ја ве, као и дру штве ни про стор ни 
кон струк ти. Пре ма Ко ми си ји за стан дар ди за ци ју ге о граф ских име на при Вла-
ди Ре пу бли ке Ср би је, „ге о граф ско име је сте вла сти то име не ког од ре ђе ног 
ме ста, под руч ја, објек та или дру гог ге о граф ског пој ма од јав ног или исто риј-
ског ин те ре са”, док Пр ћић (prćić 2004) под ге о граф ским име ном под ра зу-
ме ва „ime na/na zi ve dr ža va, ad mi ni stra tiv nih obla sti, na se lje nih me sta i nji ho vih 
de lo va, je ze ra, mo ra, pla ni na, kao i osta lih ge o graf skih lo ka li te ta” (2004: 7), да би 
овом по пи су би ла до да та и „ime na uli ca, tr go va i dru gih de lo va gra da” (prćić 
2011: 228). У скла ду с по ме ну тим де фи ни ци ја ма, ја сно је да су ге о граф ска 
име на пред мет ин те ре со ва ња ра зних на уч них обла сти, од лин гви сти ке (пре 
све га, то по но ма сти ке1), пре ко ге о гра фи је, исто ри је, ар хе о ло ги је, до кар то гра-
фи је и ге о де зи је. 

По сто ји не ко ли ко кри те ри ју ма за ди фе рен ци ја ци ју то по ни ма. Пре ма 
мо ти ва ци ји за име но ва ње не ког про сто ра, мо гу ће их је по де ли ти на оне ко ји 
су на ста ли пре ма то по граф ским и „pri prod no-ge o graf skim obe lež ji ma lo ka li-
te ta” и оне чи ји је на ста нак мо ти ви сан „druš tve no-re le vant nim po ja va ma, do-
ga đa ji ma i pro ce si ma” ко ји су га обе ле жи ли (crLjenKo 2008: 78). С об зи ром на 

1 У свом ужем од ре ђе њу, то по но ма сти ка се пре све га ба ви име ни ма обје ка та дру штве-
не ге о гра фи је (на зи ви ма на се ље них ме ста, др жа ва, ре ги о на и слич но), али ће се ов де под 
тер ми ном ‘то по ним’ под ра зу ме ва ти име сва ког ге о граф ског објек та, па та ко и оних из до ме на 
фи зич ке ге о гра фи је, по пут, на при мер, ре љеф них и хи дро граф ских об ли ка.
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име но ва не об ли ке ге о граф ског про сто ра, пре ма Ко ми си ји за стан дар ди за ци-
ју ге о граф ских име на, по сто је хо ро ни ми, ој ко ни ми, оро ни ми и хи дро ни ми, 
док пре ци зни ју по де лу на во ди Цр љен ко (crLjenKo 2008: 79), и то на те ри то-
ри о ни ме, ре ги о ни ме, оро ни ме, ма ре о ни ме, хи дро ни ме, ој ко ни ме, не со ни ме 
и одо ни ме. За овај рад ре ле вант не ће би ти кла се ад ми ни стра тив них и при род-
них хо ро ни ма и ре ги о ни ма (име на др жа ва, обла сти или дру гих ве ћих ге о-
граф ских це ли на са ад ми ни стра тив но ре гу ли са ним ста ту сом или без ње га), 
оро ни ма (пла ни не, бр да и брд ско-пла нин ски лан ци), ој ко ни ма (име на на се-
ље них ме ста), не со ни ма (име на остр ва и ар хи пе ла га) и ма ре о ни ма (име на 
мо ра, оке а на и де ло ва свет ских мо ра). Нај ва жни ји кри те ри јум ди фе рен ци ја-
ци је то по ни ма у овом ис тра жи ва њу је сте онај, ка ко га је Цр љен ко (crLjenKo 
2008) опи са ла, ко ји ге о граф ска име на раз ли ку је пре ма је зич ком под руч ју на 
ко јем се на ла зе у од но су на оно на ко јем се упо тре бља ва ју у го во ру – дру гим 
ре чи ма, по де ла то по ни ма на ен до ни ме и ег зо ни ме. Тер мин ‘ег зо ним’ (енг. 
exonym) пр ви уво ди Ору со (aurouSSeau 1957), док је ‘ен до ним’ (енг. en donym), 
као ње гов ан то ним, ско ван тек на кнад но. Ал тер на тив ни тер ми ни је су ‘ксе-
но ним’ и ‘ау то ним’, али они ни су ушли у ши ру упо тре бу.

Гру па струч ња ка за ге о граф ска име на при Ује ди ње ним на ци ја ма (Uni
ted Na ti ons Gro up of Ex perts on Ge o grap hi cal Na mes – UN GEGN) ен до ним2 
де фи ни ше као име ге о граф ског објек та у слу жбе ном или ве ћин ском је зи ку 
на те ри то ри ји на ко јој се да ти обје кат на ла зи, док се ег зо ни мом сма тра на зив 
у од ре ђе ном је зи ку ко јим се име ну је ге о граф ски обје кат ван те ри то ри је где 
се да ти је зик го во ри и ко ји се по свом об ли ку раз ли ку је од оног упо тре бља-
ва ног у зва нич ном или ве ћин ском је зи ку на те ри то ри ји на ко јој се обје кат 
на ла зи. До не кле по јед но ста вље но, пре ма Ви до ви ћу (vidović 2007), ег зо ни-
ми ма се сма тра ју име на за ге о граф ске објек те ван го вор ног под руч ја да тог 
је зи ка, од но сно, до ма ћа име на за стра не то по ни ме у од ре ђе ном је зи ку. Сто га 
би срп ски ег зо ни ми би ли срп ска ге о граф ска име на ко ја се упо тре бља ва ју за 
ге о граф ске објек те из ван под руч ја где је срп ски је зик у слу жбе ној упо тре би, а 
раз ли ку ју се, у ве ћој или ма њој ме ри, од из вор них име на. У скла ду с овим, 
срп ски ен до ни ми пред ста вља ли би срп ска ге о граф ска име на ко ји ма се обе ле-
жа ва ју објек ти на те ри то ри ји где се као слу жбе ни је зик ко ри сти упра во срп ски.3 

Ве о ма је бит но на гла си ти да ни јед но име са мо по се би ни је ен до ним 
или ег зо ним, већ оно та кав ста тус сти че је зич ким и ге о по ли тич ким окол но-
сти ма у ко ји ма се упо тре бља ва (jordan 2016). Ова ква име на че сто има ју и 
не за не мар љив сим бо лич ки зна чај, те се не ки ен до ни ми од ли ку ју аме ли о ра-
тив ним па и ет но цен трич ним при зву ком, док у про шло сти ни је би ва ло рет-
ко да се ег зо ни ми фор ми ра ју има ју ћи у ви ду пе јо ра тив на стил ска обе леж ја. 
Упо тре ба ег зо ни ма је и да нас осе тљи во ме ђу на род но пи та ње због, на при мер, 

2 Иа ко се ен до ни ми ма и ег зо ни ми ма мо гу сма тра ти, осим ге о граф ских име на, и при па-
да ју ћи ет ни ци и кте ти ци, у овом ра ду на ве де на два тер ми на од но си ће се ис кљу чи во на на зи ве 
обје ка та фи зич ке и дру штве не ге о гра фи је.

3 По ну ђе на од ре ђе ња пред ста вља ју нај кон ци зни је де фи ни ци је, али се си ту а ци ја до не кле 
ком пли ку је ако се у об зир узму упо тре ба и прав но-по ли тич ки ста тус ма њин ских је зи ка у 
од ре ђе ној сре ди ни, те се та ко мо же рас пра вља ти о ег зо ним ском или пак ен до ним ском ста ту-
су ма ђар ског об ли ка Szenttamás за Ср бо бран у Ср би ји, или, у слу ча ју срп ске ег зо ним ско-ен до-
ним ске не до у ми це, о ста ту су об ли ка Сен тан дре ја пре ма Szen ten dre у Ма ђар ској.



ко ло ни јал не про шло сти по је ди них на ро да и њи хо вих је зи ка, те на мет ну тих 
име на до ми цил ном ста нов ни штву ко је све успе шни је сво је ен до ни ме у Ује-
ди ње ним на ци ја ма успе ва да про гла си ме ђу на род ним на зи ви ма, као у слу-
ча је ви ма шРИлАНКе4 и мјАНмАРА(Sri Lan kaи Myan mar),уме сто не ка да шњих 
име на цејлОН и бУРмА (Ceylon и Bur ma). Џор дан (jordan 2016) на гла ша ва да 
ме ђу на род но ге о граф ско име, ина че, ни је по себ на, тре ћа, ста ту сна ка те го-
ри ја име на јер сви ен до ни ми или ег зо ни ми, ко ји већ и са ми по се би пред-
ста вља ју ста ту сне ка те го ри је то по ни ма, мо гу да по при ме до дат ну функ ци ју 
ме ђу на род ног име на. 

1.2. КАтегОРИЗАцИјАегЗОНИмА. С ети мо ло шко-твор бе не тач ке гле ди шта, 
ег зо ни ми мо гу има ти пот пу но раз ли чи те об ли ке и осно ве у од но су на ен до-
ним (нпр. мађ. Németország, франц. Al le mag ne и енг. Ger many, пре ма нем. 
Deutsch land), мо гу би ти срод не ре чи ко је се до не кле раз ли ку ју у из го во ру и/или 
пи са њу (срп. РУмУНИјА и франц. Ro u ma nie, на спрам рум. România), или пак 
пред ста вља ју де ли мич не или пот пу не пре ве де ни це (хрв. Ni zo zem ska и енг. 
The Net her lands, у од но су на хол. Ne der land). У овом ра ду пред ла же се хи-
је рар хиј ска ка те го ри за ци ја ег зо ни ма по Теј ло ро вом (taYLor 1989) од ре ђе њу 
кон цеп та је зич ке ка те го ри за ци је за сно ва ном на прин ци пу про то ти па. 

Про то тип ским пред став ни ци ма, од но сно, цен тром ка те го ри је сма тра ли 
би се та ко зва ни пра ви ег зо ни ми. Они по се ду ју сва кључ на свој ства, тј. ди јаг-
но стич ка обе леж ја ка те го ри је ег зо ни ма – то су име на ко ја се у не ком је зи ку 
ко ри сте за озна ча ва ње ге о граф ског објек та ван те ри то ри је на ко јој се тај је зик 
го во ри као слу жбе ни и/или ве ћин ски, а исто вре ме но се мор фо ло шки, фо нет-
ско-фо но ло шки и пра во пи сно у нај ве ћој мо гу ћој ме ри раз ли ку ју од од го ва-
ра ју ћег об ли ка у је зи ку др жа ве у ко јој се да ти ге о граф ски обје кат на ла зи, 
од но сно, од име на ко је ма тич ни или ве ћин ски на род упо тре бља ва (нпр. срп. 
фИНсКА на спрам фин. Su o mi). Кон цен трич ним кру го ви ма ко ји се про гре сив но 
уда ља ва ју од цен тра ка те го ри је би ле би пред ста вље не сле де ће кла се ег зо ни ма 
ко је, ва ља на по ме ну ти, ни су увек ја сно и не дво сми сле но оде ље не јед на од 
дру ге: 1) кру гом нај ма њег оби ма – пре ве де ни, по пра ви лу сло же ни то по ни ми, 
ма хом на ста ли по ступ ком пот пу ног или де ли мич ног струк тур ног пре во ђе ња, 
тј. кал ки ра ња (нпр. срп. стеНОвИтеПлАНИНе на спрам енг. Rocky Mo un ta ins или 
НОвИмеКсИКО пре ма New Me xi co); 2) сле де ћим, ве ћим кру гом – фо нет ско-фо-
но ло шки ег зо ни ми (срп. ПАРИЗ и енг. Pa ris, на спрам франц. Pa ris), ко ји, у слу-
ча је ви ма не по сто ја ња ко ре спон дент них фо не ма и од го ва ра ју ћих гра фе ма у 
циљ ном је зи ку, укљу чу ју и фо но ло шку и гра фо ло шку апрок си ма ци ју (Kovačić 
2017: 48) и, ко нач но, 3) кру гом нај ве ћег оби ма – пра во пи сни (срп. НОвОместО 
на спрам сло ве нач ког No vo me sto), ко ји, у су шти ни, чи не гру пу ко ја се гра ни чи 
с кла сом ен до ни ма и ко је мно ги ау то ри и не свр ста ва ју у ег зо ни ме због исто-
вет но сти с из вор ним на зи вом на свим ни во и ма осим пра во пи сног. 

Осим опи са не про то тип ски за сно ва не ка те го ри за ци је на син хро ној рав-
ни, на ди ја хро ном пла ну ег зо ни ме је мо гу ће по де ли ти на са вре ме не (нпр. 

4 При ме ри стан дар ди зо ва них срп ских ег зо ни ма (са вре ме них и исто риј ских) би ће оти-
сну ти ма лим вер за лом (нпр. швАРцвАлд), но во у ве де ни об ли ци по узо ру на ен гле ске ег зо ни ме 
ма лим вер за лом кур зив но (Црнашума), а стра ни ег зо ни ми и из вор ни ен до ни ми кур зив но (енг. 
Black Fo rest, нем. Schwarz wald).
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да на шњи срп ски ег зо ним ИстАНбУл) и исто риј ске или тра ди ци о нал не (не ка-
да шњи цАРИгРАд или КОНстАНтИНОПОљ), ко ји су и да ље у упо тре би у од го-
ва ра ју ћим кон тек сти ма – тек сто ви ма с исто риј ском те ма ти ком и књи жев ним 
де ли ма, или чи ји се тра го ви на ла зе у уста ље ним из ра зи ма по пут ‘ко лоњ ске 
во де’ на срп ском или пак на зи ва је ла Pe king duck на ен гле ском је зи ку. Ко нач-
но, на со ци о лин гви стич кој рав ни, осим стан дар ди зо ва них, Ви до вић (vidović 
2007) спо ми ње и ди ја ле кат ске ег зо ни ме, ко ји та ко ђе са ми мо гу би ти са вре-
ме ни или исто риј ски (нпр. не ка да шњи хр ват ски на зив за фИРеНцУ у ду бро-
вач кој ре ги ји био је Fje ren ca).

1.3. стАНдАРдИЗАцИјАегЗОНИмА. Стан дар ди за ци ја ге о граф ских име на, 
па та ко и ег зо ни ма, пред ста вља сло жен ин тер ди сци пли нар ни про цес, ко јим 
се те о риј ски ба ве ис так ну ти ау то ри по пут Реј пе ра (raper 2000), Кад мо на 
(Kadmon 2006; 2007), Џор да на (jordan 2011; 2016), Ра у коа (rauKKo 2007) и 
Вуд ма на (Woodman 2007), док је Гру па струч ња ка за ге о граф ска име на при 
Ује ди ње ним на ци ја ма, у ко ју спа да и за себ на Рад на гру па за ег зо ни ме (Wor
king Gro up on Exonyms), за ду же на за ин сти ту ци о нал ну стан дар ди за ци ју у 
свет ским окви ри ма. Про бле мом ег зо ни ма и при па да ју ћих ет ни ка и кте ти ка 
у бив шем за јед нич ком срп ско хр ват ском је зи ку ба ви ли су се Пе ши кан (1958), 
Ши му но вић (šimunović 1983), Гостл (GoStL 1984) и дру ги, уз на по ме ну да су 
се срп ски (ис точ ни) и хр ват ски (за пад ни) стан дард по овом пи та њу увек у 
од ре ђе ној ме ри раз ли ко ва ли, пре све га кад се ра ди ло о тран скрип ци ји и, у 
слу ча ју ћи ри лич ног пи сма, и тран сли те ра ци ји стра них име на. 

У но ви је вре ме, о стра ним ге о граф ским име ни ма у срп ском је зи ку и 
њи хо вој адап та ци ји и стан дар ди за ци ји пи шу Пр ћић (2002; prćić2003; 2004; 
2011), Об ра до вић (2016) и Јо ва но вић (jovanović 1998), по све ће но им је по гла-
вље у Пра во пи су срп ско га је зи ка (ПешИКАН – јеРКОвИћ – ПИжУРИцА 2010), а 
као изо ло ва не слу ча је ве по је ди не ег зо ни ме ана ли зи ра и Клајн (2016). Исто-
вре ме но, још увек ни је из ра ђе на оп се жна ди ги тал на ба за срп ских ге о граф-
ских име на, под ко ји ма се под ра зу ме ва ју ка ко ен до ни ми, та ко и ег зо ни ми. 
На са ста вља њу та квог ре ги стра тре нут но ра ди спо ме ну та Ко ми си ја за стан-
дар ди за ци ју ге о граф ских име на, ко ју, из ме ђу оста лих, чи не пред став ни ци 
Ин сти ту та за срп ски је зик и Ге о граф ског ин сти ту та „Јо ван Цви јић” Срп ске 
ака де ми је на у ка и умет но сти, Ре пу блич ког ге о дет ског за во да, Ре пу блич ког 
за во да за ста ти сти ку, Вој но ге о граф ског ин сти ту та, Ми ни стар ства спољ них 
по сло ва и још че ти ри ре пу блич ка ми ни стар ства. 

Стан дар ди за ци ја ег зо ни ма, бар с лин гви стич ке стра не, не би би ла мо-
гу ћа да у је зи ку при ма о цу не по сто је уста ље ни и при хва ће ни прин ци пи адап-
та ци је стра них име на. Да би се у пот пу но сти са гле да ло ка ко се пре у зе ти ен-
гле ски ег зо ни ми у ис тра же ном кор пу су па ра лел но ја вља ју са стан дар ди зо ва ним 
стра ним ге о граф ским име ни ма, по треб но је украт ко се освр ну ти на на че ла 
адап та ци је ова квих име на у срп ском је зи ку.

1.4.НАчелААдАПтАцИјестРАНИХгеОгРАфсКИХИмеНАсИстемУсРПсКОг
јеЗИКА.Пре ма прин ци пи ма адап та ци је ве ћи не стра них вла сти тих име на 
(свих лич них, те ве ћи не ге о граф ских, ин сти ту ци о нал них и оста лих име на) 
си сте му срп ског је зи ка, она „pod le žu adap ta ci ji na ni vou for me, ko ja se sa sto ji od 
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pri la go đa va nja iz vor nih ob li ka iz go vor noj, pra vo pi snoj i gra ma tič koj nor mi stan-
dard nog srp skog je zi ka”, те „nje nu oko sni cu či ni tran skrip ci ja na ći ri lič ko i la ti nič ko 
pi smo” (prćić 2011: 229). Ге о граф ска име на, ме ђу тим, мо гу ће је по не кад адап-
ти ра ти и на ни воу са др жи не, по ступ ци ма де ли мич ног или пот пу ног пре во-
ђе ња, при че му се по пра ви лу ра ди о струк тур ном пре во ђе њу, тј. кал ки ра њу, 
ка ко га од ре ђу је Пр ћић (prćić 2011: 179), као у слу ча ју име на стеНОвИтеПлА-
НИНе или НОвИмеКсИКО, већ пред ста вље них у одељ ку 1.2. Код пот пу ног пре-
во ђе ња еле ме на та ко ји су из вор но за јед нич ке име ни це, ен гле ски еле мен ти 
име на до слов но су пре ве де ни од го ва ра ју ћим срп ским ко ре спон ден ти ма (Rocky 
– стеНОвИте, Mo un ta ins – ПлАНИНе), док код де ли мич ног пре во ђе ња до ла зи до 
ком би но ва ња пре во ђе ња и тран скрип ци је (New – НОвИ, Me xi co – меКсИКО). 
Овим по ступ ци ма, из ме ђу оста лог, на ста ју и име на ко ја при па да ју већ спо-
ме ну тој ка те го ри ји пре ве де них ег зо ни ма.

Ко нач но, на кра ју пре гле да при хва тљи вих на чи на адап та ци је стра них 
ге о граф ских име на, ве о ма је бит но спо ме ну ти та ко зва не уко ре ње не об ли ке 
– одав но при хва ће не ег зо ни ме, по пут вАшИНгтОНА, чИКАгА, глАЗгОвА или 
АљАсКе, ко ји су адап ти ра ни си сте му је зи ка при ма о ца, али по на че ли ма ко ја 
ни су у скла ду с да нас ва же ћим пра ви ли ма фор мал не адап та ци је. Ова кви 
об ли ци, на ста ли би ло ути ца јем по сре до ва ња тре ћег је зи ка (нај че шће не мач-
ког, у слу ча ју пре у зи ма ња ен гле ских име на у срп ском) или услед не до вољ но 
ин тен зив ног усме ног кон так та и ти ме про у зро ко ва ног осла ња ња на ис кљу-
чи во гра фо ло шку ва ри јан ту из вор ног име на, да нас не би тре ба ло да бу ду 
под ло жни на кнад ној ре а дап та ци ји јер пред ста вља ју део срп ске је зич ке и 
кул тур не тра ди ци је5.

Оно што је у пот пу но сти про тив но срп ском стан дар ду адап та ци је гео-
граф ских име на је сте та ко зва на нул та адап та ци ја, од но сно, до слов но пре узи-
ма ње, тј. пре пи си ва ње име на из ен гле ског је зи ка, без ика квог фо но ло шко-гра-
фо ло шког при ла го ђа ва ња си сте му срп ског је зи ка, што ће у одељ ку 3.1.2. би ти 
при ка за но у при ме ри ма 6 и 8 (CapeVerde и WestIndIes). Хле бец (2009) ова кав 
по сту пак на зи ва „пре сли ка ва њем об ли ка стра не ре чи” и де фи ни ше га као 
„пре нос ре чи из ори ги на ла у пре вод без ика квих мо ди фи ка ци ја, у из вор ном 
пра во пи сном об ли ку” (2009: 114). 

Де та љан пре глед на че ла адап та ци је стра них ге о граф ских име на си сте му 
срп ског је зи ка, пот кре пљен мно го број ним при ме ри ма, дат је у по гла вљу „При-
ла го ђе но пи са ње име на из стра них жи вих је зи ка (тран скрип ци ја)” у Пра во
пи су срп ско га је зи ка (ПешИКАН–јеРКОвИћ–ПИжУРИцА2010), у ко јем је за ово 
ис тра жи ва ње од по себ ног зна ча ја део о тран скрип ци ји име на из ен гле ског је-
зи ка (2010: 186–195), на стао на осно ву смер ни ца по ста вље них у Пр ћић (2002), 
те у пот пу но сти раз ви је них и у лек си ко граф ској прак си спро ве де них у Пр ћић 
(prćić 2004).

5 Уко ре ње не на зи ве не би тре ба ло по и сто ве ти ти с не ка да упо тре бља ва ним по гре шно 
адап ти ра ним име ни ма ко ја су због пот пу не об лич ке раз ли чи то сти у од но су на из го вор ну 
ва ри јан ту на из вор ном је зи ку и из об ли ча ва ња име на ре ла тив но бр зо иза шла из упо тре бе у 
срп ском. Та кви су, ре ци мо, при ме ри не ка да шњег об ли ка да на шњег име на јУтА, за аме рич ку са-
ве зну др жа ву (енг. Utah), у срп ским школ ским ге о граф ским атла си ма до пе де се тих го ди на 20. 
ве ка адап ти ра ног пу ком тран сли те ра ци јом као УтАХ или пак на слов ро ма на Мар ка Тве на „Том 
Со јер”, од ен гле ског лич ног име на Tom Sawyer, у на ве де ном пе ри о ду пре у зе тог као „Toма Са ви јер”.
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2. ПРеУЗИмАњееНглесКИХегЗОНИмАУместОУПОтРебестАНдАРдИЗОвАНИХ
сРПсКИХОблИКА.Уво ђе ње кон ку рент ских адап ти ра них ен гле ских ег зо ни ма 
је дан је од по јав них об ли ка та ко зва ног не мар ног „функ ци о нал ног сти ла”, 
што је већ из не се на прет по став ка о чи јој ће уте ме ље но сти ви ше ре чи би ти 
у за вр шном де лу ра да, на кон ана ли зе ре пре зен та тив них при ме ра. 

Ако се упо тре ба ова квих ег зо ни ма са гле да кроз при зму ме рилâ је зич ке 
пра вил но сти пре ма Иви ћу и др. (2007: 53–61) и Џор да но вих кри те ри ју ма за 
упо тре бу ег зо ни ма (jordan 2011), као ре ле вант но се по ка зу је ме ри ло кон ти-
ну и те та, пре ма ко јем се не би тре ба ло од ри ца ти већ по сто је ћих (ма да све ре ђе 
упо тре бља ва них) об ли ка (2007: 59). Ов де, исти на, ни је слу чај да су уста ље ни 
срп ски ег зо ни ми све ре ђе упо тре бља ва ни, али сва ка ко ва жи став да се не би 
тре ба ло од ри ца ти већ по сто је ћих об ли ка, на ро чи то ако су они стан дар ди зо-
ва ни и при хва ће ни у нај ши рој упо тре би. Ово је у скла ду и с ме ри лом ре ал-
но сти, чи ји је је дан од им пе ра ти ва да се оно што се у је зи ку по твр ди ло и 
учвр сти ло не мо же иг но ри са ти (2007: 59). По де ла ет ни ка и кте ти ка на ста ре, 
уста ље не и но ве, што је у Об ра до вић (2016: 67) пот кре пље но при ме ри ма срп-
ских име нич ких и при дев ских об ли ка из ве де них од на зи ва аме рич ких са ве-
зних др жа ва, мо же се при ме ни ти и на ег зо ни ме, ко ји, као што је обра зло же-
но у одељ ку 1.2., мо гу би ти исто риј ски или тра ди ци о нал ни, са вре ме ни и, у 
овом одељ ку до да ти, та ко зва ни но во у ве де ни на зи ви. На при мер, не ка да шњи 
срп ски ег зо ним ЗАПАдНеИНдИје, за ме њен је да нас уста ље ним и стан дар ди-
зо ва ним АНтИлИ, док се у ана ли зи ра ном кор пу су, у при ме ру 8, ја вља као но ви, 
из ен гле ског ди рект но пре у зет об лик WestIndIes(енг. West In di es), те је ту реч 
о нул тој адап та ци ји. С дру ге стра не, у при ме ру 9, за бе ле жен је још је дан но ви 
ег зо ним ЗападнаИндИја, на лик ста ром ЗАПАдНеИНдИје, што се ко си с дру гим 
им пе ра ти вом ме ри ла ре ал но сти, као и Џор да но вим (jordan 2011) кри те ри ју-
мом из бе га ва ња ре ак ти ви ра ња исто риј ских и/или не у по тре бља ва них ег зо-
ни ма, по ко ји ма се оно што је у је зи ку мр тво не би тре ба ло „вра ћа ти у жи-
вот”. Об лик ЗападнаИндИја, осим овог, ко си се и с ме ри лом ја сно сти, ко је 
на ла же да ре чи мо ра ју има ти ја сно раз гра ни че на зна че ња (ИвИћ и др. 2007: 
54–55), по што, као што ће би ти об ја шње но у одељ ку 3.1.2., ни је ја сно на ко ји 
се ре фе рент у фи зич кој ствар но сти од но си, а да нас се не сма тра ни по ли тич ки 
ко рект ним у све тлу не ка да шњих ко ло ни јал них осва ја ња. 

Ко нач но, ни је зго рег на по ме ну ти да, ка да се ра ди о ег зо ни ми ма, као 
уо ста лом и о ве ћи ни вла сти тих име на уоп ште, по сто ја ње си но ним ских об ли-
ка, ко ји спа да ју под ме ри ло бо гат ства је зи ка, ни је уо би ча је но из ви ше раз ло га, 
ка ко је зич ких (не уво де но во зна че ње ни ти стил ско обе леж је и су прот ста-
вља ју се прин ци пу је зич ке еко но ми је), та ко и оних ван је зич ких (прав но-по-
ли тич ких, кул тур них, при вред них). За то ва ри јант не об ли ке ни је по треб но 
очу ва ти, осим у рет ким слу ча је ви ма, по пут уста ље ног ЗелеНОРтсКАОстРвА, 
на по ре до с ме ђу на род ним на зи вом КАбОвеРде у све ту ди пло ма ти је, о че му ће 
оп шир ни је би ти ре чи у одељ ку 3.1.2., или пак у ма ло број ним ре а дап ти ра ним 
уко ре ње ним об ли ци ма ко ји ће би ти спо ме ну ти у за кључ ним раз ма тра њи ма.

2.1. КОРПУсИметОдОлОгИјАИстРАжИвАњА. Кор пус за ис тра жи ва ње при-
ку пљан је, ка ко је у уво ду на по ме ну то, у пе ри о ду од шест ме се ци, од сеп тем-
бра 2017. до марта 2018. го ди не, пре тра жи ва њем ре ле вант них ин тер нет ских 
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стра ни ца на срп ском је зи ку, на ла ти нич ном пи сму6. По ла зну осно ву за са-
ку пља ње кор пу са пред ста вља ла је дво је зич на ли ста од по три сто ти не стан-
дар ди зо ва них срп ских и ен гле ских име на ко ја се од но се на др жа ве чла ни це 
Ује ди ње них на ци ја, њи хо ве глав не гра до ве, оста ле ве ли ке свет ске гра до ве 
(из над 500 000 ста нов ни ка), те име на ве ћих и зна чај ни јих обје ка та фи зич ке 
ге о гра фи је – ре ка, је зе ра, пла ни на и пла нин ских ла на ца, ар хи пе ла га, мо ра 
и оке а на, за ли ва и ка на ла. Ли ста ових име на фор ми ра на је на осно ву че ти ри 
кван ти та тив но ре ле вант на и је зич ки и/или дру штве но-по ли тич ки ме ро дав на 
и пре скрип тив на из во ра: 

- од ред ни ца из En gle skosrp skog reč ni ka ge o graf skih ime na (prćić 2004)7, 
и то ис кљу чи во оних ко је се од но се на име на ван ан гло фо ног го вор ног 
под руч ја;

- по глављâ о пи са њу ве ли ког сло ва и при ла го ђа ва њу име на из стра них 
је зи ка у Пра во пи су срп ског је зи ка (ПешИКАН – јеРКОвИћ – ПИжУРИцА 2010), 
на ро чи то оних та ча ка ко је се ти чу тран скрип ци је име на из ен гле ског 
је зи ка и име на из дру гих је зи ка у ен гле ском, а на осно ву пред ло га из не-
тих у Пр ћић (2002);

- Реч ни ка је зич ких не до у ми ца (KлАјН 2016), као и 
- зва нич ног спи ска др жа ва на срп ском је зи ку и њи хо вих ме ђу на род но стан-

дар ди зо ва них екви ва ле на та на ин тер нет ској стра ни ци Ми ни стар ства спољ-
них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је. 
Ова ко до би јен дво је зич ни по пис ре ле вант них име на, уз прет по ста вље не 

пре у зе те ен гле ске об ли ке (на при мер, срп. бАвАРсКА – енг. Ba va ria – пре у зе то 
као БаварИја), по слу жио је као по ла зи ште за пре тра жи ва ње ин тер не та по мо ћу 
пре тра жи ва ча Гугл, при че му су, као што је већ на по ме ну то, у об зир узе те 
са мо ла ти нич не ин тер нет ске стра ни це због мо гу ћих про бле ма у ме ро дав но сти 
до би је них ре зул та та ова ко спро ве де ног ис тра жи ва ња јер би се, ре ци мо, об лик 
као што је Њест Ин ди ес (од ла ти нич ног West In di es) ја вио из пу ких тех нич-
ких раз ло га. Као ире ле вант ни од ба че ни су ре зул та ти ко ји не од сли ка ва ју 
упо тре бу ге о граф ских име на у ме диј ском дис кур су (ти тло ва ни пре во ди стра-
них фил мо ва, бло го ви, лич не стра ни це и фо ру ми на дру штве ним мре жа ма 
и слич ни са др жа ји). Из ре зул та та пре тра ге та ко ђе су, због раз ли чи тих прин-
ци па адап та ци је, из о ста вље на стра на ге о граф ска име на (или њи хо ве из ве-
де ни це) ко ја пред ста вља ју део ин сти ту ци о нал них име на или за шти ће них 
роб них мар ки и тр го вач ких име на, по пут фуд бал ског клу ба Mi lan, трак то ра 
Be la rus или вот ке Fin lan dia. Ко нач но, у об зир ни су узе ти ни при па да ју ћи срп-
ски ет ни ци и кте ти ци, ско ри је ана ли зи ра ни у Об ра до вић (2016) и Јо ва но вић 

6 Пре тра жи ва ње ћи ри лич них ин тер нет ских стра ни ца да ло би но ве ре зул та те ко ји би, уз 
ов де раз ма тра не при ме ре у ла ти нич ним тек сто ви ма, због при ме ње не или пак не при ме ње не 
тран сли те ра ци је, до да ли још јед ну бит ну ди мен зи ју са гле да ва њу ове те ме. С об зи ром на по ста-
вље на огра ни че ња ко ја се ти чу пред ви ђе ног оби ма ра да, ау то ри сма тра ју да би не стан дар ди-
зо ва не срп ске ег зо ни ме пре у зе те из ен гле ског је зи ка у ћи ри лич ним тек сто ви ма сва ка ко вре-
де ло по себ но са гле да ти као бу ду ћу до пу ну овог ис тра жи ва ња.

7 Пре ма Харт ма но вој и Џеј мсо вој кла си фи ка ци ји лек си ко граф ских ди сци пли на (hart-
mann – jameS 2002: 85–86), En gle skosrp ski reč nik ge o graf skih ime na, као глав ни из вор ов де 
ана ли зи ра них ег зо ни ма, био би ока рак те ри сан као дво је зич но спе ци ја ли зо ва но оно ма стич ко 
лек си ко граф ско из да ње. На ве де не ка рак те ри сти ке су од зна ча ја јер ука зу ју на об ра ду је зич ког 
ма те ри ја ла ко ја од го ва ра по тре ба ма овог ра да.
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(jovanović 1998), те, ра ни је, у Пе ши кан (1958), по што њи хо во про у ча ва ње 
из ла зи ван прет по ста вље них ужих те мат ских окви ра овог ра да. 

С дру ге стра не, у сми слу ода би ра из во ра гра ђе, из у зе ци су на пра вље ни 
од лу ком да се у ре ле вант не ре зул та те укљу че ге о граф ска име на са: 

- нај ве ћег срп ског ту ри стич ког пор та ла Су пер од мор и пор та ла На во ди, 
ка ко због број но сти и уче ста ло сти тра же них име на, та ко и због чи ње-
ни це да су ови веб сај то ви по сво јим ра зно вр сним, ка ко ин фор ма тив ним 
та ко и пу то пи сним, са др жа ји ма ве о ма слич ни не ким од ру бри ка и те ма 
на стра ни ца ма ко је су укљу че не у кор пус, по пут Бли ца, B92, Ве чер њих 
но во сти или Li festyle -a; 

- ин тер нет ске стра ни це Но ве срп ске по ли тич ке ми сли, на ко јој се из но се 
ста во ви и рас пра ве на по ли тич ке и ге о стра те шке те ме, на лик ана ли-
тич ким са др жа ји ма у днев ним ли сто ви ма По ли ти ка и Да нас, ко ји је су 
део про у ча ва ног кор пу са, те

- ин тер нет ске стра ни це SBB-а, нај ве ћег ре ги о нал ног ка блов ског ди стри-
бу те ра, због мно штва ве сти ко је са др же ег зо ни ме, а од но се се на ко ри-
снич ке услу ге у по ну ди у раз ли чи тим де ло ви ма све та.
Пре тра жи ва ње је, ка ко је и оче ки ва но, по ка за ло до ми нант ну упо тре бу 

стан дар ди зо ва них срп ских ег зо ни ма, али је про на ђе но и 175 при ме ра упо тре-
бе ег зо ни ма пре у зе тих из ен гле ског је зи ка за ко је по сто је уста ље ни срп ски 
екви ва лен ти. Ова кви при ме ри пре у зе ти су и за бе ле же ни у свом ре че нич ном 
кон тек сту, са свим ре ле вант ним по да ци ма о из во ру и да ту му по ста вља ња 
на ин тер нет, чи ме је утвр ђе но да су сви упо тре бље ни у по след њој де це ни ји 
– од 2008. до 2018. го ди не, и то на ин тер нет ским стра ни ца ма два де сет раз ли-
чи тих ме диј ских ку ћа и пор та ла, ве о ма ра зно ли ких по кри те ри ју ми ма стан-
дар да ква ли те та, про фе си о нал ног ре но меа, циљ не пу бли ке и те мат ске ори-
јен та ци је8. Да љом пре тра гом утвр ђе но је да ве ћи на ода бра них тек сто ва 
пред ста вља ју из вор не ау тор ске члан ке, док је при бли жно тре ћи на на ста ла 
пре во ђе њем стра них но вин ских ве сти или аген циј ских из ве шта ја, и то пре-
вас ход но са ен гле ског је зи ка. Где год је уста но вље но да се ра ди о пре во ду 
на срп ски, при ли ком на во ђе ња од го ва ра ју ћег де ла тек ста с ре ле вант ним 
при ме ром ге о граф ског име на, дат је по да так о стра ном из во ру.

Ко нач но, ка ко се на чи ни и ти по ви ис по ља ва ња упо тре бе ен гле ских ег-
зо ни ма у ана ли зи ра ном кор пу су по на вља ју у раз ли чи тим при ме ри ма, у не ким 
слу ча је ви ма и до де сет пу та, у ра ду су пред ста вље на и опи са на два де сет два 
кон тек сту а ли зо ва на ре пре зен та тив на при ме ра. При њи хо вом ода би ру, у об зир 
је узет ка ко кри те ри јум за сту пље но сти по је ди них вр ста ге о граф ских име на 
у кор пу су и ме ди ја из ког су при ме ри пре у зе ти, та ко и мо гу ћи узро ци и на-
чи ни пре у зи ма ња од ре ђе них гру па име на, с ци љем са же тог при ка зи ва ња 
пра ве сли ке до би је них ре зул та та. Ода бра ни при ме ри и гру пе име на у ко је 
спа да ју са гле да ни су ме то дом де скрип тив не ана ли зе уну тар од го ва ра ју ћих 

8 У са мом ра ду, услед про стор них огра ни че ња, у окви ру сво јих ка те го ри ја на ве де ни 
су и опи са ни ре пре зен та тив ни при ме ри упо тре бе не стан дар ди зо ва них ег зо ни ма за бе ле же ни 
са мо на сле де ћим ла ти нич ним стра ни ца ма: Blic on li ne, По ли ти ка on li ne, Ве чер ње но во сти 
on li ne, Vre me on li ne, B92, Ve sti.rs , N1 in fo, No va srp ska po li tič ka mi sao, Glo bal Vo i ces, Li festyle , 
Ona, Gra zia.rs, Su per od mor, Na vo di и SBB.
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пој мов но-тер ми но ло шких окви ра пред ста вље них у одељ ци ма 1 и 2, уз ис ти-
ца ње њи хо вих спе ци фич но сти и из во ђе ње мо гу ћих за кљу ча ка и ге не ра ли-
за ци ја на осно ву уо че них обра за ца ко ји се ти чу кон тек ста њи хо ве упо тре бе 
и ти па об лич ке и/или са др жин ске адап та ци је.

Ана ли за ге о граф ских име на из кор пу са у цен трал ном одељ ку овог ра да, 
кроз два де сет два ре пре зен та тив на кон тек сту а ли зо ва на при ме ра, об у хва та 
рас пра ву о упо тре би но во по зајм ље них ен гле ских ег зо ни ма за сле де ће уста-
ље не ег зо ни ме у срп ском је зи ку: гРУЗИјУ,јеРмеНИјУ,летОНИјУ,лИбАН,сАУдИј-
сКУАРАбИјУ,ЗелеНОРтсКАОстРвА(иЗелеНОРтсКАОстРвА),АНтИле,швАРцвАлд,
бАвАРсКУ,теХеРАН,сАНКтПетеРбУРг,мИлАНО,тОРИНО,гетебОРг,лАмАНши
ПеРсИјсКИЗАлИв. Сва на ве де на име на, уз стан дар ди зо ва не ен гле ске ег зо ним ске 
пар ња ке, као и по узо ру на њих на ста ле не стан дар ди зо ва не срп ске ег зо ни ме, 
да та су у ви ду об је ди ње ног пре гле да ана ли зи ра них име на у Та бе ли 1, на кра-
ју одељ ка ко ји сле ди.

3. АНАлИЗАКОРПУсА:УПОтРебАеНглесКИХУместОУстАљеНИХсРПсКИХегЗО-
НИмА. Ода бра ни ег зо ни ми по де ље ни су у гру пе име на ко ји ма се озна ча ва ју 
об ли ци ге о граф ског про сто ра као од ред ни це фи зич ке или дру штве не ге о гра-
фи је, те ће та ко у на став ку ра да на по чет ку би ти раз ма тра ни хо ро ни ми, пр во 
ад ми ни стра тив ни, а за тим они ко ји, као ар хи пе ла шка име на, мо гу би ти сма-
тра ни ад ми ни стра тив ним име ни ма ако има ју ста тус не за ви сне др жа ве или 
их је пак при хва тљи ви је сма тра ти не со ни ми ма ако се од но се на ску пи ну 
остр ва без прав но-по ли тич ког ста ту са. Као под гру па хо ро ни ма по себ но ће 
би ти за сту пље ни ре ги о ни ми, и то при род ни, ко ји се мо гу свр ста ти и у кла су 
оро ни ма, те ад ми ни стра тив ни, као обе леж ја обла сти са ста ту сом фе де рал-
них је ди ни ца. Сле ди ана ли за упо тре бе ег зо ним ских ој ко ни ма, те, на кра ју, 
име на за ли ва и ка на ла, као сво је вр сних оро ним ско-ма ре о ним ских је ди ни ца. 
Ре до след на ве де них то по ним ских кла са ни је слу ча јан, већ се од ли ке об лич ке 
ре а ли за ци је, на чи на пре у зи ма ња из стра ног је зи ка или тен ден ци ја у упо тре-
би из ве сног име на у сва кој на ред ној ка те го ри ји по обра зло же ним кри те ри ју-
ми ма на до ве зу ју на на ве де не од ли ке по след њег опи са ног при ме ра у прет ход ној 
гру пи.

3.1. ХОРОНИмИсАстАтУсОмсРПсКИХИеНглесКИХегЗОНИмА. На по чет ку 
ана ли зе би ће раз мо тре на упо тре ба ти пич них ад ми ни стра тив них хо ро ни ма, 
за тим оних ко ји, као на зи ви острв ских др жа ва и/или ар хи пе ла га, па ра лел но 
има ју и ста тус не со ни ма, те ад ми ни стра тив них и/или при род них ре ги о ни ма 
као под гру пе хо ро ни ма. Као увод у рас пра ву о не стан дар ди зо ва ним на зи ви ма 
др жа ва и обла сти, ва ља ло би украт ко се под се ти ти да у срп ском је зи ку по сто је 
че ти ри твор бе на мо де ла за фор ми ра ње на зи ва стра них др жа ва, ко је су ми ра 
Јо ва но вић (jovanović 1998: 33–34), на во де ћи да се за озна ку зе мље ко ри сти: 
1) по и ме ни чен при дев жен ског ро да чи ја осно ва има или не ма мор фо фо но-
ло шке слич но сти с од го ва ра ју ћим ен до ни мом или ме ђу на род ним на зи вом 
(фРАНцУсКА,НемАчКА), 2) фор мал но пра ва име ни ца са за вр шет ком на ja/нa, 
углав ном мор фо фо но ло шки слич на или исто вет на ен до ни му или ме ђу на род-
ном на зи ву (aУстРИјА,aРгеНтИНА), 3) по зајм ље ни ца без тип ског твор бе ног 
обра сца, углав ном му шког ро да, на ро чи то у слу ча ју да ле ких, азиј ских, африч-
ких и ју жно а ме рич ких зе ма ља (гАбОН, KaтАР, eКвАдОР), и, ре ђе, жен ског 
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ро да са за вр шет ком на -a (aНгОлА), те 4) ви шеч лан пре ве ден на зив, ко ји оба-
ве зно са др жи барем јед ну за јед нич ку име ни цу, по пут ‘ре пу бли ка’, ‘др жа ва’, 
‘остр во’ и слич но (дОмИНИКАНсКАРеПУблИКА, сједИњеНеАмеРИчКедРжАве,
сОлОмОНОвАОстРвА), те, у окви ру ове гру пе, на зи ви не ких острв ских др жа ва 
или ре ги ја мно жин ског ти па (mАлдИвИ). 

По сма тра но кроз при зму про то тип ске ка те го ри за ци је ег зо ни ма објашње-
не у одељ ку 1.2., ве ли ки број име на из твор бе но за сно ва них ка те го ри ја 1) и 
2) пред ста вљао би пра ве, про то тип ске ег зо ни ме ко ји чи не цен тар ка те го ри-
је, уз из ве стан број фо нет ско-фо но ло шких ег зо ни ма као при пад ни ка дру гог 
кон цен трич ног кру га. Гру па 4), с пре ве де ним ег зо ни ми ма, би ла би ма ло 
уда ље ни ја од про то ти па, од но сно, чи ни ла би пр ви (нај ма њи) од три кон цен-
трич на кру га, док би ка те го ри ја 3) углав ном са др жа ва ла пра во пи сне ег зо ни ме 
ко ји се, као што је на гла ше но, гра ни че с кла сом ен до ни ма, као нај ма ње мор-
фо фо но ло шки раз ли чи ти об ли ци у од но су на из вор не. У ана ли зи ко ја сле ди 
у об зир ће би ти узе те обе кла си фи ка ци је – ка ко она за сно ва на на твор бе ним 
обра сци ма и пред ста вље на у Јо ва но вић (jovanović 1998: 33–34), та ко и у овом 
ра ду пред ло же на про то тип ски за сно ва на ка те го ри за ци ја пре ма Теј ло ро вом 
(taYLor 1989) мо де лу.

3.1.1. АдмИНИстРАтИвНИХОРОНИмИ. Нај ве ћи број ен гле ских хо ро ни ма у 
ис тра же ном кор пу су од но си се на др жа ве ко је су по но во сте кле сво ју не за-
ви сност рас па дом СССР-а по чет ком де ве де се тих го ди на про шлог ве ка. Три 
уста ље на срп ска ег зо ни ма, ко ји при па да ју дру гом на ве де ном твор бе ном обра сцу 
– гРУЗИјА, jеРмеНИјА и летОНИјА, у укуп но два на ест про на ђе них тек сто ва 
за ме ње на су адап ти ра ним ен гле ским ег зо ни ми ма ЏорЏИја (енг. Ge or gia), 
арменИја (енг. Ar me nia) и ЛатвИја (енг. La tvia). 

Не ма лу за бу ну иза зи ва то по ним Ge or gia, ко јим се у ен гле ском је зи ку, као 
ен до ни мом озна ча ва аме рич ка са ве зна др жа ва, а као ег зо ни мом не за ви сна 
кав ка ска ре пу бли ка, те је ди но је зич ки и/или ван је зич ки кон текст омо гу ћа ва 
при пи си ва ње од го ва ра ју ћег ре фе рен та овом име ну. Ка ко у срп ском је зи ку 
та ква то по ним ска дво сми сле ност не по сто ји за хва љу ју ћи по сто ја њу два 
срп ска ег зо ни ма – џОРџИје у Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма и гРУЗИје 
на Кав ка зу, по ста је ја сно да је упо тре ба об ли ка ЏорЏИја, у при ме ру 2, уме сто 
гРУЗИјА, пре во ди лач ка гре шка на ста ла услед не ма ра или не до стат ка оп ште 
ин фор ми са но сти. С дру ге стра не, у слу ча ју то по ни ма арменИја(при мер 3) не 
по сто ји ни ка ква дво знач ност ве за на за пре у зе ти ен гле ски ег зо ним, по што 
се он од но си ис кљу чи во на ју жно кав ка ску ре пу бли ку јеРмеНИјУ, а до за ме не 
срп ског уста ље ног об ли ка по но во је до шло по вр шним пре во ђе њем тек ста 
као це ли не. Ва жно је ис та ћи да је у оба спо ме ну та слу ча ја ма тич ни ен до ним 
за вла сти ту др жа ву на гру зиј ском, од но сно, је ре мен ском је зи ку и пи сму пот-
пу но дру га чи ји од срп ског и ен гле ског ег зо ни ма, од но сно, од ме ђу на род ног 
име на, што зна чи да је осим тран сли те ра ци је из вр ше на и пот пу на об лич ка 
про ме на у од но су на мо дел. Да кле, с тач ке гле ди шта про то тип ске ка те го ри-
за ци је, гРУЗИјА и јеРмеНИјА,као и на по треб но пре у зе ти об ли циЏорЏИјаи 
арменИја, пред ста вља ју та ко зва не пра ве ег зо ни ме.

С дру ге стра не, уоч љи ва је све че шћа упо тре ба то по ни ма ЛатвИја(при-
ме ри 1 и 2) уме сто уста ље ног срп ског ег зо ни ма летОНИјА ко јим се име ну је 
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јед на од при бал тич ких др жа ва, за сно ва ног на сред њо ве ков ном ла тин ском на-
зи ву те зе мље (КлАјН 2016). Дру гим ре чи ма, име летОНИјА је сте исто риј ски 
ен до ним, али и да на шњи пра ви, про то тип ски срп ски ег зо ним. На осно ву са-
вре ме ног ле тон ског ен до ним ског об ли ка La tvi ja, ко ји не зах те ва тран сли те ра-
ци ју на ла ти нич но пи смо, на спрам ен гле ског La tvia, мо же се из ве сти ис хи трен 
за кљу чак да се го вор ни ци срп ског је зи ка при кла ња ју из вор ном ен до ни му, а 
не не по треб ном по сред нич ком ег зо ни му, те да би та ко име лАтвИјА сво је ме-
сто на шло у нај у да ље ни јем „кру гу” у од но су на цен тар ка те го ри је ег зо ни ма, 
као об лик ди рект но по ве зан с ен до ним ским. Но, с об зи ром на број ност и ин-
тен зи тет ме ђу је зич ких и ме ђу кул тур них кон та ка та го вор ни ка срп ског је зи-
ка с ен гле ским, у од но су на ле тон ски је зик, мно го је ве ро ват ни је да у срп ском 
до ла зи до пре у зи ма ња ен гле ског ег зо ни ма, би ло у про це су пре во ђе ња или 
да нас већ инер циј ске упо тре бе, на ро чи то у по ли тич ком и спорт ском но ви нар-
ском дис кур су9.

1. Sim bol srp skog Ot po ra na šao se i na tran spa ren ti ma de mon stra na ta u pre sto ni ci 
La tvi je Ri gi, odr ža nim pre ne de lju da na pro tiv kon tro verz nog me đu na rod nog Spo-
ra zu ma o zaš ti ti au tor skih pra va na in ter ne tu (AC TA). (Blic on li ne: 20. 2. 2012.)10

2. Po gle daj mo kar tu sve ta: sa ko je sve stra ne mo ze da se na pad ne Ru si ja? […] 4. Kav-
kaz – Džordžija (i Jer me ni ja), pro ba no za vre me one pret pro sle Olim pi ja de. Ni je 
us pe lo. […] Ovo ni je sa mo Ukra jin ska kri za. Na pad ide pre ko Esto ni je, Le to ni je, 
La tvi je, Bal ti ka, Polj ske… 
(No va srp ska po li tič ka mi sao: 2. 5. 2014.)

3. Ob ja vlje na je ma pa naj ko rum pi ra ni jih ze ma lja sve ta, po gle daj te gde je Sr bi ja
Sr bi ja u druš tvu Al ba ni je, Mol da vi je, BiH, Cr ne Go re, Armenije, Ma ke do ni je… 
(Blic on li ne: 3. 12. 2014; iz vor: Be ta)

Слу чај сли чан прет ход ном пред ста вља и упо тре ба то по ни ма ЛеБанон,
као у при ме ру 4,на ме сто пра вог срп ског ег зо ни ма лИбАН,уто ли ко што је 
ен до ним ски мо дел на арап ском фо но ло шки ве о ма сли чан ен гле ском ег зо ни му 
Le ba non, те би по то њи об лик, пре ма про то тип ској ка те го ри за ци ји, спа дао у 
дру ги „круг” фо нет ско-фо но ло шких ег зо ни ма. За пад ни стан дард не ка да шњег 
за јед нич ког срп ско хр ват ског је зи ка, те, по сле дич но, и да на шњи хр ват ски, 
про пи су је за ову бли ско и сточ ну др жа ву име Li ba non, те се да на шњи об лик 
ЛеБанон у срп ском је зи ку, по ред не дво сми сле ног ути ца ја ен гле ског, де ли-
мич но мо же при пи са ти и ду го го ди шњој ге о граф ској и кул тур ној бли ско сти 

9 Упо тре ба име на ЛатвИја уме сто летОНИјА по себ но је би ла че ста у те ле ви зиј ским еми-
си ја ма и штам па ним ме ди ји ма то ком Европ ског пр вен ства у ко шар ци сеп тем бра 2017. го ди не, 
и то по го то во уо чи, то ком и на кон су сре та срп ске и ле тон ске ре пре зен та ци је у пр вом ко лу 
груп не фа зе так ми че ња.

10 При ме ри упо тре бе не стан дар ди зо ва них ег зо ни ма по пра ви лу су да ти у свом ре че нич-
ном кон тек сту или им, уко ли ко је по треб но, прет хо ди и на слов или под на слов члан ка у ко јем 
су за бе ле же ни. Сви при ме ри у це ло сти су на ве де ни она ко ка ко су про на ђе ни на ин тер не ту, 
без ис пра вља ња мо гу ћих гра ма тич ких, лек сич ких или пра во пи сних гре ша ка (по пут на вод-
ни ка упо тре бље них пре ма пра ви ли ма ен гле ске ор то гра фи је), уз на по ме ну да је је ди но ег зо ним 
на кнад но ис так нут по лу цр ним сло ви ма, ра ди лак шег уо ча ва ња у из дво је ном од лом ку. На 
кра ју су у за гра да ма да ти по да ци о из во ру, сле де ћим ре до сле дом: ин тер нет ска стра ни ца, од-
но сно, на зив од го ва ра ју ћег елек трон ског ме ди ја, да тум об ја вљи ва ња члан ка на стра ни ци и, 
уко ли ко је би ло мо гу ће до ћи до ин фор ма ци је о ње му, при мар ни до ма ћи или стра ни из вор из 
ког је чла нак пре у зет и/или пре ве ден (као у при ме ри ма 3 или 10). Сви при ме ри су на по чет ку 
ну ме ри са ни, бро је ви ма од 1 до 22.
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с је зич ком за јед ни цом ко ја ко ри сти об лик Li ba non. Док се за арменИју мо же 
при ме ни ти исти ар гу мент мо гу ћег упли ва хр ват ског об ли ка, то је ма ње ве-
ро ват но у слу ча ју по ме ну те ЛатвИје,по што се и хр ват ски је зи ко слов ци (bro-
Zović 2001; crLjenKo 2008), при зна ју ћи по сто ја ње оба об ли ка у свом је зи ку, 
на осно ву до ми нант не је зич ке прак се ма хом за ла жу за стан дар ди за ци ју и 
нај ши ру упо тре бу хр ват ског об ли ка Le to ni ja,исто вет ног срп ском ег зо ни му.

4. Vir tu el ni mu zej cen zu re ne pri ku plja sa mo po dat ke o cen zu ri, ne go i po dr ža va 
umet ni ke ko ji su bi li cen zu ri sa ni, po di žu ći svest o cen zu ri u Lebanonu, po zi va na 
pro me ne u za ko nu i sma tra vlast od go vor nom za cen zu ru. (Glo bal Vo i ces: 15. 12. 2014.)

Још је дан ег зо ним де ли мич но на стао по угле ду на ен до ним с арап ског 
го вор ног под руч ја је сте сАУдИјсКААРАбИјА, име нај ве ће др жа ве Ара биј ског 
по лу о стр ва у за пад ној Ази ји, на зва не по осни ва чу мо дер не кра ље ви не Ибн 
Са у ду. Та ко је од го ва ра ју ћи хо ро ним у арап ском, са до слов ним зна че њем 
‘са уд ска арап ска кра ље ви на’, на стао при дев ским из во ђе њем од ан тро по ни ма 
(име на ди на сти је – Са уд), у ен гле ском је зи ку име но ван као Sa u di Ara bia. У 
срп ском, осим спо ме ну тог стан дар ди зо ва ног об ли ка, у ме ди ји ма се, углав ном 
у пре ве де ним члан ци ма, не рет ко ја вља и ско ри је пре у зет ен гле ски об лик без 
срп ског при дев ског су фик са – СаудИараБИја(при мер5),шест пу та за бе ле жен 
у кор пу су,или, ре ђе, СаудИја,као по сто је ћи об лик ко ји ни је уо чен у овом ис тра-
жи ва њу.

5. In deks ku rup ci je 2017.
54. Slo vač ka; 57. Hr vat ska; 57. SaudiArabija; 59. Grč ka... (Vre me on li ne: 1. 3. 2018.)

3.1.2. АдмИНИстРАтИвНИХОРОНИмИИ/ИлИНесОНИмИ. Још је дан очи гле дан 
при мер не у те ме ље ног увођења ен гле ског ег зо ни ма ко јим се озна ча ва име 
не за ви сне др жа ве, у овом слу ча ју ар хи пе ла га, је сте упо тре ба ди рект но пре-
у зе тог то по ни ма CapeVerde(при мер6,где је као осим као хо ро ним,јед ном 
упо тре бљен и као осно ва за од го ва ра ју ћи ет ник), од но сно, у не а де кват но 
тран скри бо ва ном об ли ку, Кејпверде(при мер7), уме сто тра ди ци о нал ног Зе-
леНОРтсКАОстРвА– срп ског пре вод ног ег зо ни ма, те као та квог, при пад ни ка 
ка те го ри је нај бли же про то тип ској, и, исто вре ме но, ти пич ног пред став ни ка 
че твр тог спо ме ну тог хо ро ним ског твор бе ног обра сца.Упо тре бу по то њег 
об ли ка пре по ру чу ју Пр ћић (prćić 2004) и Пе ши кан, Јер ко вић, Пи жу ри ца 
(2010), док је пре по ру ка Мин си тар ства спољ них по сло ва Ре пу бли ке Ср би је 
уво ђе ње но ви јег срп ског пра во пи сног ег зо ни ма КАбОвеРде, на ста лог, у окви ру 
тре ћег твор бе ног обра сца, адап та ци јом ме ђу на род ног име на Ca bo Ver de – 
из вор ног пор ту гал ског име на ове не ка да шње за пад но а фрич ке ко ло ни је. Оно 
је при хва ће но 2013. го ди не као зва нич но име ове др жа ве у Ује ди ње ним на ци-
ја ма и дру гим ме ђу на род ним те ли ма, те се у ен гле ском је зи ку да нас ко ри сти 
уз већ уо би ча је но Ca pe Ver de, а у срп ском, у об ли ку КАбОвеРде, као об лик 
нај у да ље ни ји од про то тип ске ре а ли за ци је ег зо ни ма, нај ви ше у ди пло мат ским 
и по ли тич ким кру го ви ма, уз већ уста ље но ЗелеНОРтсКАОстРвА, у оста лим 
кон тек сти ма. Да кле, CapeVerde, тј. Кејпверде, из ен гле ског је зи ка, пред ста-
вља тре ће, пот пу но не по треб но но во у ве де но име. 

На овом ме сту ни је зго рег под се ти ти на чи ње ни цу да се упо тре ба ве-
ли ког по чет ног сло ва код ова квих ге о граф ских име на, пре ма Пра во пи су 
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срп ског је зи ка, т. 50д, на су прот ен гле ској нор ми, раз ли ку је у за ви сно сти од 
то га да ли се, по кри те ри ју ми ма дру штве не ге о гра фи је, сма тра ју ад ми ни-
стра тив ним хо ро ни мом (као у на ве де ним при ме ри ма) или пак не со ни мом, 
кад се у слу ча ју име но ва ња гру пе остр ва у об зир узи ма ју са мо при род не 
од ли ке, од но сно, па ра ме три фи зич ке ге о гра фи је. Ако се ра ди о не со ни му, 
на ве де ни то по ним пи ше се као ЗелеНОРтсКАОстРвА, јер се „de li mič no ili pot-
pu no pre ve de na vi šeč la na ge o graf ska ime na pi šu ve li kim po čet nim slo vom sa mo 
kod pr vog čla na” (prćić 2004: 20), осим ако се ра ди о ви шеч ла ним на зи ви ма 
др жа ва, кад се сви чла но ви име на пи шу ве ли ким по чет ним сло вом.

6. Tvrd nju je na vod no iz go vo rio pred sed nik ber ze u CapeVerde-u Veríssimo Pin to u 
jed noj de ba te na dr žav noj ra dio sta ni ci. Sa da blo ge ri že le da zna ju ka ko ova ma la 
na ci ja mo že bi ti do kaz kri ze i pi ta ju: da li bi Bog mo gao bi ti CapeVerde-anac? 
Re tal hos je slu ša la de ba te o me đu na rod noj kri zi na dr žav nom ra di ju (RCV) u ko joj 
je pred sed nik lo kal ne ber ze tvr dio da CapeVerde ne bi mo gao bi ti van uti ca ja svet ske 
kri ze. (Glo bal Vo i ces: 27. 10. 2008.)

7. Fik sne mre že: Av ga ni stan, Azer bej džan, […], Ka me run, KejpVerde, Kon go, Le-
so to… (SBB: 15. 11. 2016.)

Дру га ар хи пе ла шка ре ги ја чи је ће име би ти ана ли зи ра но у кон тек сту 
пре у зе тих ен гле ских ег зо ни ма је су АНтИлИ, гру па остр ва ко ја об у хва та три 
ар хи пе ла га:велИКеАНтИле,мАлеАНтИлеибАХАме. АНтИлИ фор мал но не-
ма ју ста тус др жа ве, већ об у хва та ју не ко ли ко де се ти на ма њих не за ви сних 
острв ских др жа ва и про тек то ра та. Име АНтИлИ, пре ма про то тип ској ка те го-
ри за ци ји ег зо ни ма, пред став ник је гру пе об ли ка не ма ло уда ље них од цен тра 
ка те го ри је, по што је мор фо фо но ло шки прак тич но истовет нo, а фо нет ско-фо-
но ло шки и пра во пи сно блиcкo из вор ном фран цу ском об ли ку An til les. Иа ко 
у срп ском по сто ји исто риј ски ег зо ним ЗАПАдНеИНдИје као пот пу ни калк 
ен гле ског West In di es, што пред ста вља струк тур ни пре вод бли жи про то тип-
ском цен тру ка те го ри је, као и не што но ви је име ЗАПАдНОИНдИјсКАОстРвА, 
као, про то тип ски по сма тра но, пра ви ег зо ним, да нас се пре по ру чу је упо тре ба 
об ли ка АНтИлИ, пре вас ход но због не га тив них ко но та ци ја ста рог ег зо ни ма 
иза зва них ко ло ни јал ном про шло шћу ове ре ги је, о че му се у бив шој СФРЈ на-
ро чи то во ди ло ра чу на у до ба раз во ја по ли ти ке не ствр ста них. У кор пу су су, 
ме ђу тим, за бе ле же на и два дру га чи ја об ли ка: а) WestIndIes(при мер 8), ди рект-
но, без ика кве мо ди фи ка ци је, пре у зет из ен гле ског је зи ка у из вор ном пра во-
пи сном об ли ку, и ин тер по ли ран у срп ску ре че ни цу без мор фо син так сич ког 
при ла го ђа ва ња ње ној струк ту ри, те б) ЗападнаИндИја(при мер9),каомо ди-
фи ко ва на вер зи ја тра ди ци о нал ног ег зо ни ма ЗАПАдНеИНдИје, ко ја пред ста вља 
де ли мич ни калк у од но су на из вор ни ен гле ски об лик. Про ме ном у ка те го ри ји 
бро ја на стао је дво сми слен то по ним ко ји, без од го ва ра ју ћег кон тек ста, мо же 
да се од но си и на за пад не обла сти др жа ве Ин ди је. 

8. Oba ve zno se osun čaj te i oku paj te na naj po zna ti joj pla ži od be log pe ska WestIndies.
(B92, 30. 3. 2010.) 

9. Tag: ZapadnaIndija
Ma stik, ZapadnaIndija
Po sto ji do bar raz log zbog kog rok zve zde i čla no vi kra ljev ske po o di ce iz ce lo ga 

sve ta do la ze na od mor na pri vat no ostr vo Ma stik. Smeš ten u trop skom ra ju na ju žnoj 
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stra ni Ka ri ba, ostr vom go spo da re vla sni ci ne kret ni na iz fir me ”Ma stik Kom pa ni”. 
(Ona: 5. 6. 2013.)

3.1.3. АдмИНИстРАтИвНИИ/ИлИПРИРОдНИРегИОНИмИ. Ре ги о ни ми, као под-
гру па хо ро ни ма, у овој ана ли зи за сту пље ни су на при ме ри ма два име на ко-
ји ма се озна ча ва ју под руч ја на те ри то ри ји Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке: 

- при род ни ре ги о ним, исто вре ме но и оро ним, швАРцвАлд,као срп ски 
пра во пи сни ег зо ним на спрам од го ва ра ју ћег не мач ког ен до ни маSchwarz
wald, ко јим се озна ча ва шу мо ви та брд ско-пла нин ска област, али и сам 
пла нин ски ла нац у ју го за пад ном де лу зе мље и 

- ад ми ни стра тив ни ре ги о ним бАвАРсКА, као пра ви ег зо ним на спрам не-
мач ког ен до ни ма Bayern,ко ји се од но си на нај ве ћу од три др жа ве и три-
на ест по кра ји на ко је чи не Са ве зну Ре пу бли ку Не мач ку. 
ИмешвАРцвАлд пред ста вља ре зул тат пре у зи ма ња ен до ни ма и ње го вог 

пре тва ра ња у ег зо ним при ме ном прин ци па фо но ло шко-гра фо ло шке адап-
та ци је си сте му срп ског је зи ка, те је као та кав да ле ко од про то тип ског цен тра 
ка те го ри је ег зо ни ма. Ен гле ски је зик се, с дру ге стра не, ко ри сти кал ко ва ним 
пре во дом ове не мач ке сло же ни це – име ном Black Fo rest, ко је, пре во ђе њем на 
срп ски, по ста је Црнашума (при мер 10). Та ко се, у овом слу ча ју, из ен гле ског 
је зи ка пре сли ка ва обра зац пре у зи ма ња стра ног име на, пошто се тран скрип-
ци ја из вор ног име на (швАРцвАлд од нем. Schwarz wald) за ме њу је са др жин-
ском адап та ци јом пу тем струк тур ног пре во ђе ња, па се та ко и но ви срп ски 
ег зо ним, по узо ру на ен гле ски, по ме ра бли же пра вом ег зо ни му у про то тип ском 
сми слу.

10. Tu ri zam i tr go vi na te ku niz Du nav
Dve hi lja de osam sto pe de set ki lo me ta ra du ga re ka iz vi re u Crnojšumi u Ne mač-

koj, te če is toč no pre ko Cen tral ne Evro pe, kroz Is toč nu Evro pu i na kra ju sti že do 
Cr nog mo ra. 
(Na vo di: 9. 1. 2012; iz vor: So uth Eu ro pean Ti mes)

Ен гле ски ег зо ним Ba va ria у по след ње вре ме све се че шће у срп ским ме-
ди ји ма сре ће у свом адап ти ра ном об ли ку БаварИја – у ана ли зи ра ном кор пу-
су чак је да на ест пу та (при ме ри 11 и 12). По пут већ опи са ног слу ча ја гРУЗИје 
– ЏорЏИје и јеРмеНИје – арменИје, пра вом ег зо ни му не по треб но се при дру-
жу је још је дан об лик из исте ка те го ри је. Оно што по себ но при вла чи па жњу 
је сте чи ње ни ца да се уну тар јед ног тек ста, ко ји, као што је у при ме ру 12 и 
на зна че но, пред ста вља пре вод са ен гле ског је зи ка, сме њу ју уста ље ни срп ски 
ег зо нимбАвАРсКА, на стао пре ма пр вом од на ве де них твор бе них мо де ла, и 
но во у ве де ни об лик БаварИја,по дру гом мо де лу.На и ме, цео чла нак на ла зи 
се у окви ру Бли цо вог те мат ског одељ ка, та ко зва ног та га, под на сло вом „Ba-
va ri ja”, уну тар ко га је дан од подна сло ва гла си No vi pro je kat: bes pla tan in ter net 
u Ba var skoj, да би у са мом тек сту опет би ло об ја шње но шта ће учи ни ти ми-
ни стар фи нан си ја БаварИје. Ова ква уну тар тек сту ал на не до след ност у адап-
ти ра њу стра них вла сти тих име на не пред ста вља не ку по себ ну но ви ну, већ 
је је дан од по јав них об ли ка не мар ног „функ ци о нал ног сти ла”, али је до са да 
пре све га би ла при мет на при ли ком пре но ше ња лич них име на с ен гле ског 
го вор ног под руч ја (prćić 2011).
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11. No vo iz da nje „Majn kamp fa” 2015?
Au tor ska pra va, ko ja dr ži Bavarija u ko joj je dva de se tih go di na proš log ve ka 

za čet na ci stič ki po kret, is ti ču 2015. go di ne, 70 go di na na kon Hi tle ro ve smr ti u bun-
ke ru u Ber li nu. 
(Blic on li ne: 5. 2. 2010.)

12. Tag: Bavarija
No vi pro je kat: bes pla tan in ter net u Bavarskoj
Mi ni star fi nan si ja iz Bavarije, Kri sti jan So der je na ja vio da će do 2020. go di ne 

ova ne mač ka re gi ja do bi ti jav ni bes pla tan pri stup in ter ne tu. 
(Blic on li ne: 30. 11. 2014; iz vor: So uth Eu ro pean Ti mes)
3.2. ОјКОНИмИсАстАтУсОмсРПсКИХИеНглесКИХегЗОНИмА. Опи са на ма-

три ца не до след но сти у адап ти ра њу стра них ге о граф ских име на уну тар јед ног 
тек ста ја вља се и у слу ча ју то по ни ма теХеРАН, име на глав ног гра да Ислам ске 
Ре пу бли ке Иран, као пр вог од пет ов де опи са них ој ко ни ма. За раз ли ку од прет-
ход ног при ме ра, у на сло ву и у пр ва че ти ри па су са тек ста упо тре бљен је уста-
љен срп ски фо нет ско-фо но ло шки ег зо ним, а тек при кра ју члан ка име техран,
ка ко се оно из вор но и из го ва ра на пер сиј ском је зи ку, те ка ко је у ла ти нич ној 
тран сли те ра ци ји и пре у зет у ен гле ском, уз по сто је ћи ду блет Te he ran, гра фо-
ло шки исто ве тан свом стан дар ди зо ва ном срп ском пар ња ку. Иа ко се у при ме ру 
13 ра ди о об ја шње њу зна че ња име на, ја сни је би би ло екс пли цит но на зна чи ти 
да на ста ро пер сиј ском Te hran, од но сно, teh ran, зна чи ‘то пло ме сто’, чи ме би се 
от кло ни ла сум ња да је реч о уну тар тек сту ал ној не до след но сти. Ван ана ли зи-
ра ног кор пу са, ва ља ло би на по ме ну ти да је об лик техрану срп ским штам па ним 
ме ди ји ма спо ра дич но упо тре бља ван 2014. го ди не, и то уну тар син таг ме „Те хе-
ран ско про ле ће”, на по ре до са „Те хе ран ско про ле ће”, у пре во ди ма стра них ме-
диј ских из ве шта ја о обе ле жа ва њу 35. го ди шњи це Исламске ре во лу ци је у Ирану.

13. Teheran: „Mor ska sve tlost” ja ča od te ro ri sta
Vo žnja Teheranom je avan tu ra s mno go sta ja nja, u bes ko nač nim ko lo na ma, ali 

u „druš tvu” moć nih au to mo bi la i dži po va. […] Teheran je glav ni grad Ira na i isto-
i me ne pro vin ci je u ko jem ži vi vi še od 12 mi li o na lju di, a pre ko da na ”na ra ste” do 15, 
16 mi li o na sa svim ko ji u grad sva ko dnev no do la ze da tu ra de i za ra de. […] Ni je baš 
isto rij ski do ka za no ka ko je do bio ime, ali je pri hva će no ob jaš nje nje da na ziv Tehran 
zna či ”to plo me sto”. 
(Ve čer nje no vo sti on li ne: 9. 9. 2017; iz vor: Ta njug)
Сле де ћи ој ко ним ко ји за вре ђу је па жњу је сте пра во пи сни ег зо ним сАНКт

ПетеРбУРг, мор фо фо но ло шки исто ве тан ен до ни му, уз ма лу раз ли ку на ни воу 
пра во пи са, у нај у да ље ни јем кру гу од про то тип ског цен тра ка те го ри је ег зо-
ни ма. Од но си се на дру ги по ве ли чи ни град у Ру ској Фе де ра ци ји, пре ма ру ском 
ли ку СанктПе тер бург11, ко ји се у ен гле ском је зи ку на зи ва Sa int Pe ters burg-ом , 
или, кра ће St. Pe ters burgом . Услед тур бу лент них исто риј ских окол но сти, 
овај град је на ру ском је зи ку од свог осни ва ња до да нас но сио име на Санкт

11 Иа ко се сма тра да је име гра да на ру ском је зи ку из вор но не мач ко, у не мач ком ег зо-
ним ском об ли ку оно гла си Sankt Pe ters burg, а за пра во је град, пре ма же љи Пе тра Ве ли ког, као 
ве ли ког по што ва о ца фла ман ског је зи ка и кул ту ре, у по чет ку име но ван пре ма хо ланд ском 
SanktPi e ter burch, да би ве о ма бр зо био пре и ме но ван у „не мач ки је” Sankt Pe ter burg – име ко је 
се у пот пу но сти уста ли ло за вре ме вла да ви не ца ри це Ка та ри не Ве ли ке. Спо ме ну тим по чет ним 
ути ца јем хо ланд ског је зи ка об ја шња ва се за мно ге спор ни не до ста так ге ни тив ног ’с у ре чи 
Пе тер бург, као и на из глед не ја сна чи ње ни ца да име „и је сте и ни је не мач ко”.
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Пе тер бург, Пе тро град, Ле нин град, те од 1991. по но во СанктПе тер бург. 
По ме ну те ен до ни ме у све ту су то ком 20. ве ка пра ти ли об лич ки слич ни ег зо-
ни ми, док се да на шњи ен гле ски ег зо ним све че шће ко ри сти у мно гим је зи-
ци ма ко ји су, по пут срп ског, под ин тен зив ним ути ца јем ен гле ског, на ро чи то 
у ме диј ском дис кур су. Ме ђу осам про на ђе них при ме ра упо тре бе не стан дар-
ди зо ва них об ли ка, при ме ри 14 и 15 по ка зу ју две пре о вла ђу ју ће тен ден ци је 
у упо тре би овог име на. У пр вом слу ча ју, ди рект но је пре у зет ен гле ски ег зо ним 
скра ће ног об ли ка st.petersburg,ко ји се се дам пу та ја вља кроз цео чла нак, 
чи ме се срп ски пра во пи сни ег зо ним за ме њу је пре ве де ним, бли жим цен тру 
ка те го ри је. С дру ге стра не, у при ме ру 14, СанКтпетерСБургу на сло ву и да љем 
тек ступред ста вља хи брид ни ој ко ним на стао спа ја њем стан дар ди зо ва ног 
срп ског ег зо ним ског (али и из вор ног ен до ним ског) еле мен та СанКти ен гле-
ског Pe ters burg. Овај то по ним мо гу ће би би ло по сма тра ти и као ди рект но 
пре у зе ти не мач ки ег зо ним, али је опет, с об зи ром на срп ско-ен гле ску кон-
такт ну си ту а ци ју, ве ро ват ни је да је у срп ски текст до спео као по сле ди ца ком-
би но ва ња срп ског и ен гле ског ег зо ни ма, али и спо ме ну те за бу не ве за не за 
из вор ни ен до ним ски об лик.

У ве зи с име ном St. Pe ters burg на кра ју је ва жно на по ме ну ти да он по-
сто ји и као ен гле ски ен до ним за град од 250000 ста нов ни ка у Сје ди ње ним 
Аме рич ким Др жа ва ма, на Фло ри ди, те се као срп ски ег зо ним у том слу ча ју 
пре по ру чу је об лик сеНтПИтеРсбУРг(prćić2004), раз ли чит одег зо ни ма ко јим 
се озна ча ва ру ска ме тро по ла, при че му ва ља при ме ти ти да из ме ђу ен гле ског 
ен до ни ма и ег зо ни ма не ма раз ли ке.

14. Pr vi fak tor ko ji ve ći na put ni ka uzi ma u ob zir ka da pla ni ra pu to va nje u St.Petersburg 
je, na rav no, vre me. Kli ma u St.Petersburgu je pri lič no pod lo šim pri ti skom, i to ne 
sa mo u de li ma ru skih knji žev nih ve li ka na. Oni ko ji ži ve u gra du i vo le ga, ve ru ju 
da ta kvo vre me sa mo da je ka rak ter gra du, ali bi lo ka ko bi lo, is pla ti se pri pre mi ti se 
una pred. Do bra vest je da, kao u po mor skom gra du, u St.Petersburguni ka da ni je 
stvar no hlad no – ba rem pre ma ru skom stan dar du – jer tem pe ra tu re ret ko pa da ju 
da le ko is pod -10 ste pe ni, čak i u du bi ni zi me. (Su per od mor: 2017.) 

15. Po sle po be de za tri jumf nad Ka na dom, po raz Jan ka na star tu SanktPetersburga 
Jan ko Tip sa re vić po ra žen je u pr vom ko lu tur ni ra u SanktPetersburgu od Špan ca 

Ro ber ta Ba u ti ste-Ahu ta sa 6:7 (4), 6:3 po sle sat i 45 mi nu ta igre. (Blic on li ne: 18. 9. 2013.)

За раз ли ку од прет ход ног ој ко ни ма ко јим се озна ча ва град чи је се име че-
ти ри пу та ме ња ло од тре нут ка ње го вог на стан ка, ка ко у свом ен до ним ском 
об ли ку, та ко и у раз ли чи тим ег зо ним ским ре а ли за ци ја ма, швед ски град гетебОРг 
у 17. ве ку исто вре ме но је име но ван до да нас не про ме ње ним ен до ни мом и ег зо-
ни мом: на швед ском је зи ку као Göteborg, а на ен гле ском и не мач ком као Got
hen burg, у оба слу ча ја од име на ста ро гер ман ског пле ме на Го та. Срп ски ег зо ним 
гетебОРг да нас спа да у гру пу уко ре ње них об ли ка по што је адап та ци ја спро ве-
де на осла ња ју ћи се пре све га на из вор ни гра фо ло шки об лик швед ског ен до ни-
ма, док је фо но ло шко при ла го ђа ва ње из вр ше но са мо де ли мич но због не ка да шње 
не до вољ не упу ће но сти у фо но ло шко-гра фо ло шки си стем швед ског је зи ка. На-
и ме, пот пу на адап та ци ја као ре зул тат у срп ском је зи ку да ла би об лик јетебОРј, 
али се, као и код оста лих уко ре ње них име на, да нас не при сту па ре а дап та ци ји 
овог у прак си одав но при хва ће ног ег зо ни ма. Но ви ну у срп ском ме диј ском је зи-
ку, ме ђу тим, пред ста вља по вре ме на упо тре ба об ли ка готенБург – адап ти ра ног 
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ен гле ског ег зо ни ма, ко ји се у кор пу су ја вља у три пре ве де не ве сти, као у при-
ме ру 16. Осим у елек трон ским ме ди ји ма, име готенБург у срп ском је зи ку у 
ско ри је вре ме по ја вљу је се и у про мо тив ним ма те ри ја ли ма авио-ком па ни ја 
при ли ком на ја ве ус по ста вља ња но вих ле то ва са ае ро дро ма „Ни ко ла Те сла” ка 
де сти на ци ји ко ја за срп ске пут ни ке у пр вом тре нут ку, бар док не по ста не ја сно 
да је реч о од ре ди шту у Швед ској, не рет ко пред ста вља не по зна ни цу.

16. Me đu tim, pla ni ra nje tran zi ci je sa sa daš nje iz vrš ne voj ne na ”ne iz vrš nu” mi si ju za-
du že nu za obu ku i pri pre mu voj ske u vla di BiH je u to ku, re kao je on u Gotenburgu. 
[…] Do ma ćin raz go vo ra u Gotenburgu bio je šved ski mi ni star od bra ne Sten Tolg fors. 
(Ve sti.rs : 30. 9. 2009; iz vor: So ut he ast Eu ro pean Ti mes)
На кра ју пре гле да ој ко ни ма са ста ту сом ег зо ни ма пре у зе тих из ен гле ског 

је зи ка па жњу за вре ђу ју два име на чи ји су ен до ним ски об ли ци у ита ли јан ском 
Mi la no и To ri no. У оба слу ча ја срп ски је зик као стан дар ди зо ва на име на ко ри-
сти ди рект но пре у зе те об ли ке – мИлАНО и тОРИНО, те се, прак тич но, у овом 
слу ча ју и не мо же рас пра вља ти о пра вој ег зо ни ми ји због крај њег сте пе на 
уда ље но сти од оног што би био пра ви ег зо ним, од но сно, про то тип ски цен тар 
ка те го ри је. Ен гле ски ег зо ни ми Mi lan и Tu rin12 гра фо ло шки су екви ва лент ни 
ди ја ле кат ским лом бар диј ским, од но сно, пи је монт ским ен до ни ми ма Mi lan 
и Tu rin, ко ји, ме ђу тим, као што је већ на ве де но, не пред ста вља ју стан дар ди-
зо ва не ен до ни ме у да на шњем ита ли јан ском је зи ку. У ана ли зи ра ном кор пу су 
об лик мИЛан (при мер 17) три пу та се ја вља као ге о граф ско име, не узи ма ју ћи 
у об зир тек сто ве о исто и ме ном фуд бал ском клу бу, где ‘Mi lan’ има ста тус ин-
сти ту ци о нал ног име на. С дру ге стра не, ој ко ним турИн,каофо но ло шко-гра-
фо ло шки не а де кват но адап ти ра но име пре у зе то из ен гле ског је зи ка,за бе ле жен 
је са мо у јед ном слу ча ју (при мер 18), и то у пре ве де ном тек сту, та ко да не дво-
сми сле но пред ста вља пре во ди лач ку гре шку, а не по нов но уво ђе ње исто риј-
ског срп ског и хр ват ског ег зо ни ма турИн,пре ује ди ње ња Ита ли је ов де че сто 
упо тре бља ва ног пре ма ди ја ле кат ском пи је монт ском ли ку. Вра ћа ње овог 
об ли ка ко ји се го то во два ве ка не ко ри сти у срп ском ко си ло би се са већ спо-
ме ну тим је зич ким ме ри лом ре ал но сти (ИвИћ и др. 2007), на ро чи то по што 
за тим не ма ни ка кве оправ да не дру штве не по тре бе.

С дру ге стра не, ме ђу тим, ва ља на по ме ну ти да се при хва тљи ви ма мо гу 
сма тра ти и об ли ци мИлАН и тјУРИН, али не као име на два спо ме ну та ве ли ка 
гра да, већ у пр вом слу ча ју, као на зи ви ма њих на се ља у окру зи ма вИчеНцА 
и тРевИЗО(од ита ли јан ског ен до ни ма Mi lan), те, у дру гом, као фо но ло шко-гра-
фо ло шки пот пу но адап ти ран из вор но ен гле ски ен до ним Tu rin – име три гра-
ди ћа у аме рич ким др жа ва ма џОРџИјА, АјОвА и њУјОРК.

17. Pre ma tra di ci ji, Milan je po no vo obo jen jar kim bo ja ma, a se zo na ulič nog sti la sa 
Fas hion We ek-a je pod jed na ko uz bu dlji va kao pri če sa pi sta. (Gra zia.rs: 2016.)

18. Na kon što su spa se ni, tu ri sti su pre ve ze ni u Ka i ro, a po tom u Turin i Ber lin. 
(Vre me on li ne: 2. 10. 2008.)13

12 За ни мљи ва је чи ње ни ца да због по пу лар но сти фуд бал ских ти мо ва To ri no и Na po li 
ме ђу мла ђим из вор ним го вор ни ци ма ен гле ског је зи ка, на ро чи то му шкар ци ма, ови об ли ци из 
ита ли јан ског по чи њу у Ве ли кој Бри та ни ји да се упо тре бља ва ју упо ре до с ен гле ским ег зо ни-
ми ма Tu rin и Na ples, или уме сто њих.

13 При мер спо ме нут и ана ли зи ран као пре во ди лач ка гре шка у не дељ ни ку Vre me, у Па нић 
Кав гић 2010.
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3.3. мАРеОНИмИсАстАтУсОмсРПсКИХИеНглесКИХегЗОНИмА. лАмАНш,
уста ље ни срп ски пра во пи сни и фо но ло шки ег зо ним, сра сли ца на ста ла по ве-
зи ва њем еле ме на та фран цу ског ен до ни ма La Man che, пред ста вља име де ла 
Атлант ског оке а на ко ји одва ја Ве ли ку Бри та ни ју од се вер не Фран цу ске и 
спа ја Атлант ски оке ан и Се вер но мо ре. Овај про лаз из ме ђу остр ва и кон ти-
нен тал не Евро пе са мо се услов но мо же сма тра ти ка на лом, ка ко га ет но цен-
трич но име ну ју на ен гле ском је зи ку – The En glish Chan nel, или, кра ће, The 
Chan nel. По след њих де це ни ја срп ски пре вод ни ег зо ним енгЛеСКИКанаЛ(при-
мер19),на стао са др жин ском адап та ци јом ен гле ског мо де ла,пред ста вља, у 
про то тип ском сми слу, слу чај по ме ра ња ка цен тру ка те го ри је, од фо нет ско-
-фо но ло шког ка пре ве де ном ег зо ни му. Но во у ве де ни об лик у ис тра жи ва њу 
је за бе ле жен у јед на ком бро ју при ме ра као лАмАНш (се дам пу та),те сту па у 
кон ку рент ски од нос са већ уста ље ним ег зо ни мом, ко ји и да ље пред ста вља 
пре по ру че ни об лик (prćić 2004; KлАјН 2016). Уо чен је и при мер не по што ва ња 
пра ви ла о упо тре би ве ли ког по чет ног сло ва пр вог еле мен та то по ни ма (20), ве-
ро ват но као по сле ди ца не а де кват но при ме ње ног пра ви ла о пи са њу ма лог по-
чет ног сло ва при свој них и опи сних при де ва на ста лих од вла сти тих име на, 
а ко ји се за вр ша ва ју су фик сом -ски или ње го вим ало мор фи ма -шки или -чки.

19. Ta ko je ”Dan kirk”, re di te lja Kri sto fe ra No la na o sa ve znič kim sna ga ma na oba li 
Engleskogkanala u Dru gom svet skom ra tu – u sa mom vr hu. (Ve sti.rs  / N1 in fo: 27. 
12. 2017.)

20. Ru mun ko ji ju ri Gi ni sov re kord do pli vao do Be o gra da
Jan ku je proš le go di ne us peo da pre pli va engleskikanal bez ika kvog kom bi ne-

zo na za 18 sa ti. (Li festyle : 10. 8. 2017.)
Нај у пе ча тљи ви ји при мер не по треб ног али и се ман тич ки пот пу но по-

гре шног пре у зи ма ња ен гле ског ег зо ни ма пред ста вља слу чај име на гоЛфСКИ
ЗаЛИв,од ен гле ског The Gulf – скра ће но од име на The Per sian Gulf. На ме сто 
уста ље ног пре ве де ног срп ског ег зо ни ма ПеРсИјсКИЗАлИв,ко јим се, као де лом 
Ин диј ског оке а на, озна ча ва мор ска по вр ши на у ју го за пад ној Ази ји, пре во ђе њем 
под ути ца јем на род не ети мо ло ги је и не до вољ ног по зна ва ња зна че ња ре чи 
до би јен је исто зна чан та у то ло шки спој гоЛфСКИЗаЛИвко ји, ако би се ика ко 
и мо гао про ту ма чи ти, зна чи, са свим не су ви сло, ‘За лив ски за лив’ (prćić 2011: 
28, 83). На и ме, ен гле ска реч gulf ла ич ком на дри пре во ди лач ком ло ги ком по-
ве за на је с реч ју ‘голф’ (енг. golf), по об лич кој и се ман тич кој ана ло ги ји са лек-
се мом ко ја у срп ском је зи ку по сто ји као на зив за мор ску стру ју ко ја коп ну до-
но си то пли ју кли му. Овом еле мен ту до дат је ‘за лив’, као ге не рич ки део име на, 
без све сти о то ме да са ма лек се ма gulf упра во то већ и зна чи. Ти ме је до дат но 
из гу бље на ве за с из вор ним об ли ком, па је та ко гоЛфСКИЗаЛИв, до не кле па ра-
док сал но, „про то ти пич ни ји” ег зо ним од ПеРсИјсКОгЗАлИвА. Упо тре ба овог 
по гре шно пре у зе тог име на у ана ли зи ра ном кор пу су ве о ма је че ста, за бе ле же-
на је чак ше сна ест пу та, а на овом ме сту пред ста вље на је де ло ви ма тек сто ва 
из два из во ра у ко ји ма се нај ви ше ја вља – Бли ца (при мер 21) и По ли ти ке (22).

21. Tag: Golfskizaliv
Po gle daj te: La vo vi sta tu sni sim bol bo ga ta ša u Emi ra ti ma 
„Lam bor gi ni”, „fe ra ri” i vi la se pod ra zu me va ju me đu bo ga ta ši ma u Golfskom

zalivu, pa su oni želj ni pre sti ža naš li no vi na čin da po ka žu ko li ko su moć ni. (Blic 
on li ne: 18. 11. 2013.) 
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22. Ame rič ki ri va li stre pe od „Eti ha da”
Oni op tu žu ju avio-pre vo zni ka iz Golfskogzaliva za kra đu put ni ka uz po moć 

ve li ko duš ne po drš ke vla de. (По ли ти ка on li ne: 4. 3. 2015.)

На кра ју раз ма тра ња по је ди нач них при ме ра, сле ди Та бе ла 1, са свим 
опи са ним стан дар ди зо ва ним срп ским ег зо ни ми ма, од го ва ра ју ћим стан дар-
ди зо ва ним ен гле ским ег зо ни ми ма, те не стан дар ди зо ва ним срп ским об ли ци ма 
на ста лим ско ри јом адап та ци јом ен гле ских ег зо ни ма. 

I
СТАН ДАР ДИ ЗО ВА НИ 
СРП СКИ ЕГЗОНИМИ

II
СТАН ДАР ДИ ЗО ВА НИ ЕН-

ГЛЕ СКИ ЕГЗОНИМИ

III
НЕ СТАН ДАР ДИ ЗО ВА НИ 

СРП СКИ ЕГ ЗО НИ МИ 
Ан ти ли (Р, П) West In di es (Р) *West In di es 

*За пад на Ин ди ја 
Ба вар ска (Р) Ba va ria (Р) *Ба ва ри ја 
Ге те борг (Р) Got hen burg (Р) *Го тен бур г
Гру зи ја (Р, П, М) Ge or gia (P) *Џор џи ја 
Зе ле норт ска Остр ва (Р, П)
Зе ле норт ска остр ва (Р, П)
Ка бо Вер де (М)

Ca pe Ver de (Р)
Ca bo Ver de (И)

*Кејп Вер де
*Ca pe Ver de 

Јер ме ни ја (Р, П, М, Н) Ar me nia (P) *Ар ме ни ја 
Ла манш (Р, Н) (The) En glish Chan nel (P)

„The Chan nel”
*Ен гле ски ка нал
*ен гле ски ка нал 

Ле то ни ја (Р, П, М, Н) La tvia (Р) *Ла тви ја 
Ли бан (Р, М) Le ba non (Р) *Ле ба нон 
Ми ла но (Р) Mi lan (Р) *Ми лан 
Пер сиј ски за лив (Р, П, Н) (The) Per sian Gulf (Р)

„The Gulf” (Р)
*Голф ски за лив 

Санкт Пе тер бург (Р, П, Н) Sa int Pe ters burg (Р)
St. Pe ters burg (Р)

*St. Pe ters burg
*Санкт Пе терс бург 

Са у диј ска Ара би ја (Р, М) Sa u di Ara bia (Р) *Са у ди Арабија
Tехеран (Р) Te hran (Р) 

Te he ran (Р)
*Те хран 

То ри но (Р) Tu rin (Р) *Ту рин 
Швар цвалд (Р) Black Fo rest (Р) *Цр на шу ма

Та бе ла 1: Ана ли зи ра на ге о граф ска име на: I – стан дар ди зо ва ни срп ски ег зо ни ми14, II – стан-
дар ди зо ва ни ен гле ски ег зо ни ми15 и III – не стан дар ди зо ва ни срп ски ег зо ни ми16

14 Пре ма сле де ћим из во ри ма, по ре до сле ду сте пе на за сту пље но сти ана ли зи ра них при-
ме ра: Р – Srp skoen gle ski reč nik ge o graf skih ime na (prćić 2004), П – Пра во пис срп ско га је зи ка 
(ПешИКАН – јеРКОвИћ – ПИжУРИцА 2010), М – Ми ни стар ство спољ них по сло ва Ре пу бли ке 
Ср би је, Н – Реч ник је зич ких не до у ми ца (KлАјН 2016). 

15 Сви стан дар ди зо ва ни ен гле ски ег зо ни ми на ве де ни су пре ма об ли ци ма у Srp skoen gle
skom reč ni ku ge o graf skih ime na, осим име на Ca bo Ver de (са озна ком И), ко ји је у ен гле ски је зик 
на кнад но уве ден као ме ђу на род но зва нич но име ове др жа ве 2013. го ди не. Под на вод ни ци ма 
су да та не фор мал на кра ћа име на ко ја су у сва ко днев ној упо тре би ме ђу го вор ни ци ма ен гле ског 
је зи ка. 

16 Не стан дар ди зо ва ни срп ски ег зо ни ми за бе ле же ни у ана ли зи ра ном кор пу су да ти су у 
об ли ку у ком су про на ђе ни у од го ва ра ју ћим из во ри ма (при ме ри 1–22), а озна че ни су асте ри ском 
као ин ди ка то ром свог не ре гу ли са ног ста ту са у срп ском је зи ку. 

78 ОЛ ГА ПА НИЋ КАВ ГИЋ, АЛЕК САН ДАР КАВ ГИЋ



4. ЗАКљУчНеНАПОмеНе. Упо тре ба не стан дар ди зо ва них ег зо ни ма, на ро-
чи то на лек сич ком и пра во пи сном ни воу, јед на је од ма ни фе ста ци ја та ко зва-
ног не мар ног „функ ци о нал ног сти ла”, ко ји је на стао у по след ње две де це ни је 
као „po sle di ca po na ša nja po ko me se je zik shva ta kao pu ka ko mu ni ka ci o na alat ka, 
či ja se je di na funk ci ja sa sto ji u ka kvom-ta kvom pre no še nju po ru ke, dok se oda bi ru 
i na či nu upo tre be je zič kih sred sta va po kla nja ma lo ili, češ će, ni ma lo pa žnje” (prćić 
2011: 23). У окви ру не мар ног „функ ци о нал ног сти ла” као све о бу хват ни јег 
дру штве но-је зич ког фе но ме на, ов де уо че не по ја ве мо гу се под ве сти под ан гло-
срп ски је зич ки ва ри је тет, ко ји, по истом ау то ру, пред ста вља „vr stu srp skog 
je zi ka ko ji (sve vi še) od stu pa od svo jih nor mi i (sve vi še) bi va upo tre blja van pre ma 
nor ma ma en gle skog je zi ka” (2011: 24), а ис по ља ва се у ви ду па ра лел не оби чај не 
нор ме на свим ни во и ма је зич ке ана ли зе – на пла ну пра во пи са, из го во ра, гра-
ма ти ке, се ман ти ке и праг ма ти ке. Иа ко се у ве ли ком бро ју слу ча је ва ра ди о 
тек сто ви ма ди рект но и по вр шно пре ве де ним с ен гле ског је зи ка, па се упо тре-
ба ен гле ског ег зо ни ма мо же при пи са ти угле да њу на ен гле ски узор, или чак 
ње го вом пу ком пре пи си ва њу у кон крет ном кон тек сту, уо чен је и не ма ли број 
при ме ра где је чла нак из вор но на пи сан на срп ском је зи ку, што ука зу је на чи-
ње ни цу да се не ки ен гле ски ег зо ни ми и спон та но упо тре бља ва ју у срп ском 
ме диј ском дис кур су, као ре зул тат ути ца ја не мар ног „функ ци о нал ног сти ла” 
на је зич ке на ви ке го вор ни ка срп ског.

На лек сич кој рав ни, уо че на је упо тре ба та у то ло шког спо ја гоЛфСКИЗаЛИв 
(‘За лив ски за лив’) про у зро ко ва на на род ном ети мо ло ги јом, не мо ти ви са на и 
по гре шна упо тре ба си но ним них ег зо ним ских из ра за уну тар истог тек ста 
(бАвАРсКАи БаварИја), те, ко нач но и су штин ски, у свим слу ча је ви ма, са ма 
упо тре ба не стан дар ди зо ва них ге о граф ских име на као не по треб них си но ни-
ма за уста ље не и стан дар ди зо ва не срп ске ег зо ни ме. Дру гим ре чи ма, као што је 
на гла ше но у одељ ку 2, си но ни ми ма ме ђу стан дар ди зо ва ним ег зо ни ми ма не 
би ни тре ба ло да бу де ме ста у је зи ку, осим у спо ме ну тим рет ким ван је зич ки 
мо ти ви са ним слу ча је ви ма. 

На ор то граф ском ни воу, ако се на тре ну так за не ма ри са ма не свр сис ход-
ност пре у зи ма ња ана ли зи ра них ен гле ских ег зо ни ма, у не ким слу ча је ви ма 
пот пу но је из о ста ла фо но ло шко-гра фо ло шка адап та ци ја стра ног име на си-
сте му срп ског је зи ка, од но сно, за не ма ре на су на че ла тран скрип ци је еле ме на та 
из стра ног је зи ка (WestInIdIesи CapeVerde од West In di es и Ca pe Ver de), или 
је пак тран скрип ци ја спро ве де на са мо де ли мич но (Кејпверде). На да ље, ни је 
сву где до след но при ме ње но пра ви ло о упо тре би ве ли ког по чет ног сло ва у 
пре ве де ном ге о граф ском име ну (еНглесКИКАНАл). Ко нач но, еле мент st. (од 
енг. St., у свом пу ном об ли ку – Sa int, а у срп ској адап та ци ји увек – Сент) у 
срп ском је зи ку не би тре ба ло да се ко ри сти као скра ће ни ца, као што је то 
на ви ше ме ста у кор пу су учи ње но у пре пи са ном име ну st.petersburg.

По твр ђе на је у уво ду из не се на прет по став ка да је ме ђу Ср би ји ге о граф-
ски и/или кул тур но-исто риј ски нај бли жим, дру штве но-по ли тич ки нај ак ту-
ел ни јим, те нај у че ста ли је спо ми ња ним ге о граф ским од ред ни ца ма ма ло оних 
чи је би се име у срп ском у би ло ком кон тек сту ме ња ло под ути ца јем ен гле-
ског је зи ка. Та ко ни су уо че не ни ка кве ва ри ја ци је код, на при мер, срп ских 
ег зо ни ма бУдИмПештА,беч,бУКУРешт,сОлУН,АтИНА,веНецИјА,мОсКвА,
ПеКИНг,мАђАРсКА,НемАчКА,гРчКА,тУРсКА,бУгАРсКА,РУмУНИјА,шПАНИјА,
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бОсфОР,итд., ко ји се сви у ма њој или ве ћој ме ри и фо но ло шки и ор то граф ски 
раз ли ку ју од сво јих ен гле ских ег зо ним ских пар ња ка. Дру гим ре чи ма, ниг де 
у кор пу су ни ко, на при мер, АтИНУ ни је на зваоатенСом, веНецИјУ венИСом, 
мАђАРсКУ хунгарИјом, или пак бУгАРсКУ БуЛгарИјомили БаЛгерИјом. У том 
сми слу, са из у зет ком бАвАРсКе, ко ја сту па у кон ку рент ски од нос с БаварИјом, 
нај ве ћи сте пен „от пор но сти” по ка за ла су име на зе ма ља и ре ги ја ко ја су на-
ста ла по пр вом спо ме ну том твор бе ном мо де лу, по ко ме се ко ри сти по и ме ни-
че ни при дев жен ског ро да ко ји се за вр ша ва су фик сом -ска.

Из угла ов де пред ло же не про то тип ске ка те го ри за ци је ег зо ни ма, на осно-
ву Теј ло ро вог (taYLor 1989) мо де ла, уо че но је не ко ли ко тен ден ци ја. У чак шест 
при ме ра (eнгЛеСКИКанаЛ,Црнашума,ЗападнаИндИја,гоЛфСКИЗаЛИв,готенБург
и st.petersburg) но во у ве де ни ег зо ним у срп ском пред ста вља об лик ко ји је бли-
жи пр о то тип ској ре а ли за ци ји, од но сно, цен тру ка те го ри је, не го што је то уста-
ље ни срп ски ег зо ним. Дру гим ре чи ма, на ве де ни од бли ци се мор фо фо но ло шки 
ви ше раз ли ку ју од од го ва ра ју ћег ен до ни ма, не го срп ски ег зо ни ми лАмАНш,
швАРцвАлд,АНтИлИ,ПеРсИјсКИЗАлИв,гетебОРгисАНКтПетеРбУРг. Исти или 
при бли жно исти сте пен „пр о то ти пич но сти” за др жан је у име ни ма ЏорЏИја,
арменИја и БаварИја у од но су на стан дар ди зо ва не срп ске ег зо ни ме гРУЗИјА,јеР-
меНИјА и бАвАРсКА, ко ји су мор фо фо но ло шки раз ли чи ти од ко ре спон дент них 
ен до ни ма у гру зиј ском, јер мен ском и не мач ком је зи ку. Ко нач но, за бе ле же но је 
че ти ри слу ча ја у ко ји ма но ви ји не стан дар ди зо ва ни об лик има ма ње ди јаг но-
стич ких обе леж ја пр о то ти па од уста ље ног срп ског ег зо ни ма. Та кви су Кејп
верде (и CapeVerde), ЛатвИја,ЛеБанон и техран, ко ји су ен до ни му бли жи и 
слич ни ји од об ли ка ЗелеНОРтсКАОстРвА,летОНИјА,лИбАНи теХеРАН. У сми слу 
пр о то тип ске ка те го ри за ци је, ком пли ко ва ни ји је слу чај сАУдИјсКеАРАбИје, већ 
мо ди фи ко ва не по зајм ље ни це из ен гле ског је зи ка. На и ме, „из вор ни” ен до ним 
упра во и је сте ен гле ски мо дел адап ти ра ног но вог срп ског ег зо ни ма СаудИ
араБИја (од енг. Sa u di Ara bia), чи ме об лик сАУдИјсКААРАбИјА је сте мор фо фо-
но ло шки да љи од ен до ни ма, те ти ме бли жи пр о то тип ском ег зо ни му. С дру ге 
стра не, мИЛан и турИн, на спрам мИлАНА и тОРИНА, те шко је сме сти ти у ове 
окви ре због спо ме ну тог упли ва ди ја хро ниј ских и ди ја ле кат ских ком по нен ти. 

Као мо гу ћи пра вац да љег ис тра жи ва ња на по љу ег зо ни ми је у срп ском 
је зи ку у кон так ту с ен гле ским, осим већ спо ме ну тог укљу чи ва ња из ворâ на 
ћи ри лич ном пи сму, на ме ће се још јед на за ни мљи ва и све ак ту ел ни ја те ма: 
по нов но пре у зи ма ње ен гле ских ен до ни ма уз по ку ша је (хи пер)ко рек ци је 
уко ре ње них срп ских ег зо ни ма, пред ста вље них у одељ ку 1.4. На и ме, дав но 
„по гре шно” адап ти ра на име на с ан гло фо ног го вор ног под руч ја, по пут АљАсКе,
чИКАгА,вАшИНгтОНА,мИчИгеНА,ИлИНОИсА,КОНеКтИКАтА,сИдНејАили глА-
ЗгОвА по не кад се у јав ном дис кур су, исти на и да ље ве о ма рет ко, пре но се уз 
на кнад но при ла го ђа ва ње и „ис пра вља ње” гре ша ка у не ка да шњој фо но ло шко-
-гра фо ло шкој адап та ци ји до ко јих је до шло ка ко због та да шњег не до вољ но 
ин тен зив ног усме ног кон так та с из вор ним го вор ни ци ма, та ко и због че стог 
по сре до ва ња тре ћег је зи ка у про це су по зајм љи ва ња ре чи, од но сно, пре у зи-
ма ња стра них ге о граф ских име на. Рет ка ме ђу овим име ни ма, по пут ИлИНОјА
и КОНетИКАтА (prćić 2004), на кнад ном ре а дап та ци јом сте кла су ста тус стан дар-
ди зо ва ног име на и да нас пред ста вља ју рав но прав не стан дар ди зо ва не на зи ве 
ко ји по сто је и ко ри сте се упо ре до с уко ре ње ним ег зо ни ми ма.
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ИЗ ВО РИ

Spolj na po li ti ka: Bi la te ral ni od no si sa stra nim dr ža va ma. Mi ni star stvo spolj nih po slo va Re pu bli ke 
Sr bi je, 2012. <http://www.mfa.gov.rs/sr/in dex.ph p/spolj na-po li ti ka/bi la te ral ni-od no si> 

Kon zu lar no. Pu to va nja u ino stran stvo: Vi ze za ino stran stvo i in for ma ci je o dr ža va ma. Mi ni star stvo 
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Ol ga Pa nić Kav gić 
Alek san dar Kav gić

THE USE OF NON-STAN DA R DI ZED GE O GRAP HI CAL NA MES IN SER BIAN:
THE CA SE OF RE CENTLY BOR RO WED EN GLISH EXONYMS

S u m  m a r y

This pa per de als with a fa irly re cent phe no me non re la ted to the use of a spe ci fic gro up of 
ge o grap hi cal na mes in Ser bian which ha ve been ta ken over from En glish: exonyms as la bels for 
non-an glop ho ne ge o grap hi cal lo ca ti ons whe re En glish is not the of fi cial lan gu a ge. 

The in tro duc tory sec tion pr o vi des a the o re ti cal in sight in to the con cepts and terms of ge o grap-
hi cal na mes: the no ti ons of exonyms, en donyms  and in ter na ti o nal na mes, the ir types and synchro nic 
(pro totype-ba sed) and di ac hro nic ca te go ri za ti ons, as well as the lin gu i stic, cul tu ral and so cio-po li-
ti cal is su es sur ro un ding the ir for ma tion and use, most im por tantly the na ti o nal and in ter na ti o nal 
stan dar di za tion of such la bels, with spe cial emp ha sis on the si tu a tion in Ser bia and the for mer SFRY. 
This is fol lo wed by a di scus sion of the ba sic prin ci ples of the for mal and se man tic adap ta tion of fo-
re ign ge o grap hi cal na mes, pri ma rily En glish ones, to the system of the Ser bian lan gu a ge and the 
emer gen ce of a new class of non-stan dar di zed exonyms that are bor ro wed and adap ted from En glish 
wit ho ut lin gu i stic or ex tra lin gu i stic ju sti fi ca tion when it co mes to com pa ri son and ri va lry with the ir 
cor re spon ding stan dar di zed Ser bian exonyms. 

As ex pla i ned in the fol lo wing sec tion, the cor pus for the re se arch was com pi led from a wor dlist 
con ta i ning three hun dred stan dar di zed Ser bian exonyms, the ir co un ter parts in En glish, and the pre-
su med newly adap ted non-stan dar di zed forms in Ser bian. A Go o gle se arch was con duc ted bet we en 
Sep tem ber 2017 and March 2018, with the in clu sion of web si tes in Ser bian, so as to gain an up-to-da te 
in sight in to the use of exonyms in the Ser bian me dia di sco ur se on the In ter net over the past ten years. 
The se arch re sults in clu ded 175 in stan ces of newly adap ted En glish exonyms in Ser bian, 22 of which 
are analysed and di scus sed in the cen tral sec tion of the pa per. The de scrip tion of each con tex tu a li zed 
exam ple, all of which are li sted in Ta ble 1 at the end of Sec tion 3, in clu des a the o re ti cally-ba sed di-
scus sion on the lin gu i stic and ex tra lin gu i stic fac tors le a ding to the use of a par ti cu lar newly adap ted 
En glish exonym in stead of (or in pa ral lel with) its stan dar di zed Ser bian co un ter part.

The fi nal sec tion of fers a di scus sion on the re se arch fin dings, as well as con clu ding re marks 
ba sed on the ini tial hypot he ses put forth in the in tro duc tory pa ra graphs. The use of En glish exonyms 
in Ser bian is vi e wed wit hin the fra me work of the sloppy “fun cti o nal styleˮ re flec ted in the hybrid 
An glo ser bian lan gu a ge va ri ety, pri ma rily at the le xi co-se man tic and ort ho grap hic le vels of lin gu i stic 
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analysis, ma ni fe sting it self as an exam ple of the non-stan dard pa ral lel usa ge norm ba sed on En glish, 
to the de tri ment of the esta blis hed Ser bian lan gu a ge norm. The clo sing li nes al so po int to pos si ble 
furt her di rec ti ons in the re se arch of this in tri gu ing lin gu i stic and so cio-cul tu ral to pic. 
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Гор да на Штр бац

ДЕ РИ ВА ЦИ О НИ ПО ТЕН ЦИ ЈАЛ ПРИ ДЕ ВА У СРП СКОМ ЈЕ ЗИ КУ  
– ОНО МА СИ О ЛО ШКИ И КОГ НИ ТИВ НИ ПРИ СТУП*

У ра ду се по ку ша ва ис пи та ти при мен љи вост оно ма си о ло шког и ког ни тив ног 
при сту па је зи ку у опи си ва њу де ри ва ци о ног по тен ци ја ла ре чи. Као кор пус ода бра но је 
де сет при дев ских лек се ма ра зно вр сне се ман ти ке (црн, де бео, дуг, лош, нов, прав, стар, 
та нак, то пао, узак) и њи хо вих сто пе де сет осам пр во сте пе них афик сал них де ри ва та 
(де бља ти [се], ду жи на, но ви на итд.). Циљ је да се утвр де се ман тич ке и дру ге за ко ни то-
сти ко је ре гу ли шу де ри ва ци о не про це се у је зи ку. Ана ли за по ка зу је ви сок сте пен при-
мен љи во сти оно ма си о ло шког и ког ни тив ног при сту па твор би ре чи. 

Кључ не ре чи: де ри ва ци о ни по тен ци јал, при дев, оно ма си о ло шка те о ри ја, ког ни-
тив ни при ступ.

This pa per exa mi nes the ap pli ca bi lity of an ono ma si o lo gi cal and cog ni ti ve ap pro ach to 
lan gu a ge in de scri bing the de ri va ti o nal po ten tial of the words. The lin gu i stic units analyzed 
in this pa per are ten adjec ti ves (crn, de beo, dug, loš, nov, prav, star, ta nak, to pao, uzak) and the 
first-de gree de ri va tion words de ri ved from them (de blja ti [se], du ži na, no vi na, etc.). The aim of 
the pre sent pa per is to esta blish the se man tic and ot her laws go ver ning word-for ma tion in Ser-
bian. The analysis shows a high de gree of ap pli ca bi lity of the se ap pro ac hes to word-for ma tion. 

Key words: de ri va ti o nal po ten tial, adjec ti ve, ono ma si o lo gi cal the ory, cog ni ti ve ap pro ach.

1. УвОдНеНАПОмеНе‒ПРедмет,КОРПУсИЗАдАцИИстРАжИвАњА. Ре чи у срп-
ском је зи ку ис по ља ва ју раз ли чит сте пен де ри ва ци о не про дук тив но сти, тј. 
спо соб но сти де ри ви ра ња но вих је ди ни ца име но ва ња. На то упу ћу ју не са мо 
по да ци из на ших де скрип тив них реч ни ка, до би је ни и са мим ле ти мич ним 
пре гле да њем и упо ре ђи ва њем бро ја де ри ва та по је ди них ре чи, већ и пре ци зни 
ре зул та ти обим них ис тра жи ва ња. Та ко се по ка зу је да чак и лек се ме из исте 
лек сич ко-се ман тич ке гру пе у раз ли чи том оби му да ју де ри ва те. Нпр., у гру пи 
со ма ти за ма лек се ма гла ва има ви ше од три ста де ри ва та, док лек се ма обр ва 
‒ све га 5 (СДР 2003). Осим не рав но мер ног оби ма де ри ва та, раз ли ка ме ђу овим 
лек се ма ма ус по ста вља се и на осно ву се ман ти ке твор бе них обра зо ва ња, тј. 
сег ме на та ствар но сти њи ма име но ва них. Де ри ва ти оку пље ни око лек се ме 
гла ва сво јим при мар ним зна че њи ма упу ћу ју на ре а ли је из до ме на људ ског 
те ла (гла ви ца, гла вур да и сл.), пред мет ног све та (уз гла вље, над гла вље и сл.), 
пси хич ких ка рак те ри сти ка (сво је глав, бан до глав и сл.), де ло ва ња и кре та ња 
(за гла ви ти, гла ви ња ти) итд. (штРбАц‒штАсНИ 2017: 39‒78), док ма ло број на 
обра зо ва ња мо ти ви са на лек се мом обр ва при па да ју истом сег мен ту ствар-
но сти као и део те ла име но ван да тим со ма ти змом (обр ват, обр ви ца, обрв ка, 
обрв ни, обрв ски) (СДР 2003: 363). 

* Ис тра жи ва ње је на ста ло 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. 



Ана ли за твор бе них осо бе но сти афек тив них гла го ла по ка зу је да спе ци-
фич не окол но сти ре гу ли шу њи хо ву спо соб ност де ри ви ра ња пра вих аген-
тив них име ни ца. На и ме, афек тив ни гла го ли у нај у жем сми слу, као што су 
гла го ли емо тив них од но са и ста ња (нпр. ра до ва ти се, па ти ти, ту го ва ти, 
во ле ти, пре зи ра ти, по што ва ти итд.) углав ном ни су спо соб ни за де ри ви ра ње 
пра вих аген тив них име ни ца. Пра ве вр ши о це рад ње мо гу мо ти ви са ти је ди но 
они гла го ли ко ји ма се де но ти ра ис по ља ва ње емо ци је од ре ђе ним по на ша њем, 
нпр. ја да ти се > ја да ло, као и по је ди ни пред став ни ци гру пе гла го ла ка у зи-
ра них емо тив них ста ња (те ши ти > те ши тељ, ве се ли ти > ве се ли лац и сл.). 
При ме ри ти па обо жа ва лац, по што ва лац, пат ник итд., без об зи ра на при су-
ство ти пич них аген тив них су фик са, не мо гу се сма тра ти пред став ни ци ма 
кла се no mi na agen tis (штРбАц 2012: 757‒771).

На се ман тич ко-де ри ва ци о ни по тен ци јал ти пич них гла го ла фи зи о ло шких 
ста ња је сти и ди са ти, ко ји се ме ђу соб но су прот ста вља ју пре ма ком по нен ти 
вољ на / ау то мат ска рад ња, ути че ка ко њи хо ва лек сич ка се ман ти ка та ко и обе-
леж ја ак ци о нал но сти од но сно мор фо син так сич ка обе леж ја. Им пер фек тив ни 
гла гол ди са ти не ма пра вих вид ских пар ња ка, а од пре фик си ра них де ри ва та 
је ди но су гла го ли за ди са ти и про ди са ти пер фек тив ни. На су прот то ме, у де-
ри ва ци о ном гне зду гла го ла је сти при сут не су из ве де ни це са ите ра тив ним 
и де ми ну тив ним, ре зул та тив ним и са тив ним зна че њем ( јет ка ти, по је сти, 
до је сти, из је сти, на је сти [се], на је да ти се, пре је сти [се], пре је да ти се). По-
том, у гне зду гла го ла ди са ти не до ста је твор ба аген тив них и де а дјек тив них 
име ни ца, ква ли та тив них при де ва и при ло га, као и име на објек та за хва ће ног 
рад њом, што про из и ла зи из ин тран зи тив не кон цеп ци је са ме рад ње. Гла гол 
је сти, ме ђу тим, спо со бан је за де ри ви ра ње на зи ва пред ме та рад ње, нпр. је ло, 
је сти во (штАсНИ 2011: 575‒584). Спе ци фи чан је ста тус гла го ла пљу ва ти, ко ји 
при па да се ман тич кој под гру пи са зна че њем фи зи о ло шке рад ње под стак ну те 
уну тра шњим или спо ља шњим чи ни о ци ма. Њи ме се обе ле жа ва вољ на рад ња 
ко ја је по сле ди ца прет ход но ау то ма ти зо ва не рад ње, због че га да ти гла гол са-
др жи исто вре ме но и ком по нен ту во ље и ком по нен ту ау то ма ти зма, те ис по-
ља ва по себ но сти на пла ну де ри ва ци је. На обим и струк ту ру ње го вог се ман-
тич ко-де ри ва ци о ног гне зда ути че ње гов се ман тич ки оп сег и ар гу мент на 
струк ту ра. За јед но са сво јим вид ским пар ња ком да је број не пре фик сал не 
гла гол ске тво ре ни це ра зно вр сне се ман ти ке, а спо со бан је за де ри ви ра ње аген-
тив них, атри бу тив них и ин стру мент них име ни ца (штАсНИ 2012: 745‒755). 

Ту су и дру га ис тра жи ва ња ко ја по ка зу ју де ри ва ци о ни по тен ци јал по-
је ди них ти по ва лек си ке. На при мер, ге о граф ски тер ми ни стра ног по ре кла 
има ју по при лич но скро ман по тен ци јал те се од ових је ди ни ца ма хом из во де 
при дев ска, ре ђе гла гол ска обра зо ва ња, а ви ше лек сем ски тер ми ни вр ло рет ко 
да ју де ри ва те (АјџАНОвИћ 2012: 437‒451). 

Иа ко се све о бу хва тан увид у твор бе не спо соб но сти лек се ма у срп ском 
је зи ку мо же до би ти је ди но из ра дом твор бе них реч ни ка, пар ци јал на ис тра жи-
ва ња, ко ја за хва та ју огра ни чен кор пус, уз при ме ну аде кват не ме то до ло ги је 
и те о риј ског при сту па, мо гу да ти до бре ре зул та те и ука за ти на прав це ко ји ма 
тре ба ићи у да љим ис пи ти ва њи ма. Та ква, оглед на ис тра жи ва ња од на ро чи-
тог су зна ча ја уко ли ко од го ва ра ју на пи та ња ко ја се ти чу узро ка по ме ну тих 
твор бе них по ја ва и за ко ни то сти ко је ре гу ли шу де ри ва ци о не про це се. По да ци 
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о де ри ва ци о ном по тен ци ја лу лек се ма мо гу би ти од лич ни по ка за те љи њи хо вог 
ме ста у лек си ко ну, али и ме ста пој мо ва ко ји су њи ма обе ле же ни у кон цеп ту-
ал ном си сте му го вор ни ка не ког је зи ка, на осно ву че га се мо гу из ве сти ду бљи 
за кључ ци у ве зи са сли ком све та уте ме ље ној у јед ној го во р ној за јед ни ци. 

1.1. Пред мет овог ис тра жи ва ња упра во пред ста вља де ри ва ци о ни по тен-
ци јал ре чи, под ко јим се под ра зу ме ва ју две ком по нен те ‒ де ри ва ци о ни обим 
и де ри ва ци о ни до мет. Де ри ва ци о ни обим об у хва та уку пан број де ри ва та раз-
ли чи тог сте пе на де ри ва ци је, ди рект но или ин ди рект но мо ти ви са них од ре ђе-
ном реч ју, док се тер ми ном де ри ва ци о ни до мет ука зу је на њи хо ву се ман тич ку 
ра зно вр сност, тј. на ра зно вр сност до ме на ко ји ма при па да ју ре а ли је име но ва не 
де ри ва ти ма.

1.2. Де ри ва ци о ни по тен ци јал ис пи тан је на кор пу су ко ји об у хва та де сет 
при де ва: де бео, дуг, лош, нов, прав, стар, та нак, то пао, узак, црн и њи хо вих 
сто пе де сет осам пр во сте пе них афик сал них де ри ва та (де бљи на, по де бео, ду
жи ти, но ви на, ста ру ди ја итд.). Опи са не је ди ни це не зна тан су део гра ђе при-
ку пље не за по тре бе ме ђу на род ног про јек та из обла сти твор бе ре чи под име ном 
Мо ни ка. Ово је тро го ди шњи про је кат, за по чет 2015. го ди не, чи ји су но си о ци 
Ша фа ри ков уни вер зи тет у Ко ши ца ма, Со фиј ски уни вер зи тет у Бу гар ској и 
Уни вер зи тет Гра на де у Шпа ни ји, а глав ни ру ко во ди лац је про фе сор Па вол 
Ште ка у ер. Оку пио је че тр де се так је зи ка, из ме ђу оста лих и срп ски, а циљ му 
је ус по ста вља ње но вог те о риј ског кон цеп та у де ри ва ци ји и ис пи ти ва ње ње-
го ве при мен љи во сти на од го ва ра ју ћем узор ку, ко ји са чи ња ва по де сет про-
стих, не мо ти ви са них при де ва, име ни ца и гла го ла. На осно ву де ри ва ци о них 
мре жа1 свих три де сет ре чи, у ко је су укљу че не са мо твор бе не је ди ни це до-
би је не афик са ци јом, те упо ре ђи ва њем од го ва ра ју ћих па ра ме та ра на сто ји се 
са гле да ти при ро да пре фик са ци је и су фик са ци је као твор бе них про це са и њи-
хо во ис по ља ва ње у по сма тра ним је зи ци ма. При дев ске лек се ме укљу че не у 
ово ис тра жи ва ње пред ста вља ју ве о ма по де сан кор пус за ана ли зу с об зи ром на 
сво ју се ман тич ку ра зно вр сност и с об зи ром на мо гућ ност при ме не истог мо-
де ла ис пи ти ва ња у дру гим је зи ци ма, што во ди ка њи хо вом ком па ри ра њу и 
кон тра сти ра њу. Се ман тич ки гле да но, реч је о ску пи ни при де ва чи је при мар-
не ре а ли за ци је упу ћу ју пре те жно на фи зич ку осо би ну, кон крет но, чу ли ма 
до ступ но свој ство пред ме та и љу ди. Њи ма се, да кле, ука зу је на бо ју (црн), 
ди мен зи ју и ве ли чи ну (де бео, дуг, та нак, узак), тем пе ра ту ру (то пао), ста ро сно 
до ба (стар), ква ли тет (лош), из глед и дру ге осо би не (прав, нов). Све при дев ске 
лек се ме су ви ше знач не, при че му не ке има ју ве о ма раз гра на ту по ли се ман-
тич ку струк ту ру те у сво јим се кун дар ним ре а ли за ци ја ма мо гу ис ка за ти и 
ап стракт не осо би не од но сно осо би не ап стракт них пој мо ва (нпр. цр не ми сли). 
Сто га ис по ља ва ју и ве о ма ши рок ко ло ка ци о ни оп сег, тј. спо соб ност да ко-
ло ци ра ју с лек се ма ма ко ји ма се обе ле жа ва ју нај ра зно вр сни ји пој мо ви (нпр. 
де бео чо век, де бео зид, де бе ло др во, де бео лед, де бе ла ноћ итд.). 

Де ри ва ци о ни по тен ци јал ода бра них при ме ра пра ћен је са мо на пр во сте-
пе ним де ри ва ти ма, при че му су узе та у об зир ис кљу чи во њи хо ва при мар на 

1 У ср би сти ци је уо би ча јен тер мин де ри ва ци о но гне здо, ко је об у хва та све де ри ва те не ке 
ре чи. 
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зна че ња. Раз лог ова квог по ступ ка ме то до ло шке је при ро де: сва кој из ве де-
ни ци ко ја мо ти ви ше да љу де ри ва ци ју у се ман тич ком, оно ма си о ло шком и 
кон цеп ту ал ном по гле ду мо ра се при сту пи ти на исти на чин као и про стој, 
не мо ти ви са ној ре чи, ка ко би се са гле дао њен де ри ва ци о ни по тен ци јал, што 
би има ло ефек та јер би омо гу ћи ло упо ред ну ана ли зу де ри ва ци о ног по тен ци-
ја ла мо тив не и мо ти ви са не ре чи. Ме ђу тим, то би мо гла би ти тек дру га фа за 
ис тра жи ва ња пре до че ног у овом ра ду и ње гов ло ги чан на ста вак уко ли ко се 
по твр ди успе шност при ме ње не ме то до ло ги је. 

Осим то га, по сма тра ни су са мо де ри ва ти до би је ни афик сал ном твор бом 
ре чи (пре фик са ци јом и су фик са ци јом). Из кор пу са су из о ста вље на сло же нич-
ка обра зо ва ња из два раз ло га. Пр ви се ти че огра ни че ног оби ма овог ис тра жи-
ва ња, ко је је ви ше оглед ног ка рак те ра и спро ве де но с на ме ром да се ис пи та 
мо гућ ност при ме не од ре ђе не ме то до ло ги је у ис тра жи ва њу по је ди них твор-
бе них фе но ме на. А дру ги про ис ти че из пр вог: укљу чи ва ње сло же нич ких 
обра зо ва ња по ву кло би за со бом и чи тав низ је ди ни ца до би је них сла га њем 
у ком би на ци ји с дру гим ти по ви ма твор бе, што би ис тра жи ва ње учи ни ло 
ком плек сни јим и обим ни јим.2 

1.3. И ко нач но, у овом ис тра жи ва њу, спро ве де ном с ци љем да се ис пи та 
при мен љи вост оно ма си о ло шког и ког ни тив ног при сту па је зи ку у опи си ва њу 
де ри ва ци о ног по тен ци ја ла ре чи,3 по ста вље ни су сле де ћи за да ци: 1) утвр ди ти 
де ри ва ци о ни обим по сма тра них при де ва (уку пан број пр во сте пе них де ри ва-
та и број пр во сте пе них де ри ва та пре ма сва кој по је ди нач ној при дев ској ре чи); 
2) по пи са ти оно ма си о ло шке и ло гич ко-се ман тич ке ка те го ри је по ко ји ма се 
де ри ва ти рас по ре ђу ју; 3) утвр ди ти њи хо ву фре квент ност по ја вљи ва ња и оп те-
ре ће ност (с об зи ром на број пр во сте пе них де ри ва та ко ји се рас по ре ђу је по 
ка те го ри ја ма); 4) об ја сни ти ме ха ни зме ко ји ре гу ли шу број пр во сте пе них 
де ри ва та и њи хо ву се ман ти ку те ука за ти на евен ту ал ну пред ви дљи вост по-
ја ве де ри ва та од ре ђе ног се ман тич ког ти па.

2. теОРИјсКО-метОдОлОшКИОКвИРИстРАжИвАњА. Те о риј ско-ме то до ло шку 
под ло гу ис тра жи ва ња чи ни те о ри ја М. До ку ли ла (doKuLiL 1962) о мо гућ но сти 
из два ја ња оно ма си о ло шких ка те го ри ја у твор би ре чи, про ши ре на оно ма сио-
ло шким при сту пом П. Ште ка у е ра (šteKauer 2001), укр ште ним с по став ка ма 
ког ни тив не па ра диг ме и при ме ње ним на ен гле ски је зик. У осно ви оно ма си-
о ло шке кон цеп ци је М. До ку ли ла ле жи иде ја о то ме да сва ком чи ну ства ра ња 
но вог име на прет хо ди из ве сна ор га ни за ци ја и кла си фи ка ци ја ствар но сти ко ја 
од го ва ра на чи ни ма име но ва ња у да том је зи ку. Ова ко струк ту ри ра не кон цеп-
те ау тор на зи ва оно ма си о ло шким ка те го ри ја ма ко ји ма при пи су је дво чла ну 
струк ту ру ‒ оне се са сто је од оно ма си о ло шке ба зе и озна ке. Оно ма си о ло шка 
ба за је де тер ми ни са на ком по нен та струк ту ре пред ста вље на од го ва ра ју ћом 
кон цеп ту ал ном гру пом, а оно ма си о ло шка озна ка је ком по нен та ко ја је де тер-

2 Гра ђа је екс цер пи ра на из Реч ни ка срп ско хр ват ско га књи жев ног је зи ка (РМС), Обрат ног 
реч ни ка срп ског је зи ка М. Ни ко ли ћа и Реч ни ка срп ског је зи ка (РСЈ). Зна че ња ре чи на во ђе на 
су пре ма РМС.

3 При мен љи вост овог при сту па у твор би ре чи на кор пу су ен гле ског и дру гих ин до е вроп-
ских је зи ка по ка за ла су мно га ис тра жи ва ња: в. нпр. novitSKaYa 2014; GrZeGa 2011.
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ми ни ше. Док је оно ма си о ло шка ба за увек про ста (раз ли ка мо же би ти са мо 
на ни воу ап страк ци је), оно ма си о ло шка озна ка мо же би ти или про ста или 
сло же на, при че му је у дру гом слу ча ју, с оно ма си о ло шке тач ке гле ди шта, ва-
жно зна ти да ли су обе ком по нен те ис ка за не екс пли цит но (нпр. ро ма но пи сац 
‘онај ко ји пи ше ро ма не = пи сац ро ма на’) или се не ка од њих раз у ме им пли-
цит но (нпр. но ве ли ста ‘онај ко ји п и  ш е  но ве ле = п и  с а ц  но ве ла’). М. До-
ку лил раз ли ку је сле де ће основ не ти по ве оно ма си о ло шких ка те го ри ја: суп-
стан цу, осо би ну, рад њу и пра те ћу окол ност, чи ја при ро да за ви си од ве зе ус по-
ста вље не из ме ђу оно ма си о ло шке ба зе и озна ке. Та ко се, на при мер, ка те го ри ја 
суп стан це од ре ђу је на осно ву ње не ве зе пре ма оста лим ка те го ри ја ма. Ау тор 
у не ким де та љи ма ана ли зи ра од ре ђе не оно ма си о ло шке пот ка те го ри је име ни-
ца ко ји ма је у осно ви ка те го ри ја суп стан це, нпр.: но си лац осо би не, но си лац 
ак ци о нал не ре ла ци је, но си лац ре ла ци је пре ма објек ту (при че му те ре ла ци-
је мо гу би ти ак ци о нал не и не ак ци о нал не), но си лац ре ла ци је пре ма пра те ћој 
окол но сти.4 Осим по ме ну тих оно ма си о ло шких ка те го ри ја М. До ку лил раз ли-
ку је још два ти па: тран спо зи ци о ни (ре пре зен то ван при ме ри ма бр зи на [< брз], 
пад [< пасти] итд.) и мо ди фи ка ци о ни, ко ји укљу чу је де ми ну ти ве и ауг мен-
та ти ве, про ме ну ро да (учи те љи ца [< учитељ]), ка те го ри ју сте пе на (пре кра
сан), ка те го ри је ак ци је с мо ди фи ка ци о ним до да ци ма ко ји озна ча ва ју ме сто, 
пра вац, фа зу и сл. (doKuLiL 1962: 29‒49).

2.1. П. Ште ка у ер (šteKauer 2001) при хва та у осно ви До ку ли ло ву кон цеп-
ци ју о оно ма си о ло шкој струк ту ри, али ре а гу ју ћи на фор ма ли зам ге не ра тив ног 
при сту па твор би ре чи, про ши ру је сво је по став ке уво де ћи еле мен те ког ни тив-
не лин гви сти ке. И он по ла зи од иде је да је твор ба ре чи про цес име но ва ња и 
да су је ди ни це име но ва ња ње не основ не је ди ни це. Оне су до би је не по про дук-
тив ним и ре гу лар ним пра ви ли ма твор бе ре чи, а на ста ју као од го вор на спе ци-
фич не зах те ве го вор не за јед ни це за до де лу име на из ван је зич ким објек ти ма. 
Но ве је ди ни це име но ва ња ско ва не су на осно ву ма те ри ја ла до ступ ног у си-
сте му је зи ка, углав ном у лек си ко ну. Оне су би ла те рал ни зна ци, ко ји укљу чу ју 
зна че ње и фор му: пре ма оно ма си о ло шкој те о ри ји, у си сте му твор бе ре чи не ма 
је ди ни ца име но ва ња ко је су чи сте фор ме, тј. фор мал ни еле мен ти без ика квог 
зна че ња.5 Пре ма овом ау то ру, оно ма си о ло шки мо дел ен гле ске твор бе ре чи 
укљу чу је сле де ће ни вое: 1. го вор на за јед ни ца, 2. из ван је зич ка ствар ност, 3. кон-
цеп ту ал ни ни во, 4. се ман тич ки ни во, 5. оно ма си о ло шки ни во, 6. оно ма то ло шки 
ни во и 7. фо но ло шки ни во. 

По ме ра ње оно ма си о ло шког при сту па твор би ре чи из ван гра ни ца је зи ка, 
тј. укљу чи ва ње го вор не за јед ни це и ње них ког ни тив них спо соб но сти оправ-
да но је из про стог раз ло га што је ди ни це име но ва ња не на ста ју изо ло ва но од 
људ ског зна ња, ис ку ства, от кри ћа но вих ства ри, про це са, осо би на, људ ске 

4 М. До ку лил на по ми ње да при мар не, као и спе ци фич не оно ма си о ло шке ка те го ри је 
ни су стро го одво је не јед на од дру ге, већ се пре кла па ју у ве ћем сте пе ну за то што ван је зич ка 
ре ал ност мо же би ти по сма тра на с раз ли чи тих оно ма си о ло шких аспе ка та. Пре ма ње го вом 
ми шље њу, што је бо га ти ји кон цепт ко ји тре ба име но ва ти, то су број ни ји оно ма си о ло шки 
аспек ти с ко јих се мо же по сма тра ти (doKuLiL 1962: 38‒43). 

5 Ште ка у е ров оно ма си о ло шки прин цип сле ди Де Со си ро ву кон цеп ци ју зна ка и мо дел 
лин гви стич ког зна ка Ја на Хо рец ког. 
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има ги на ци је и сл. Го вор на за јед ни ца пре ко ког ни тив них ак тив но сти ода би ра 
оно што у из ван је зич кој ствар но сти за слу жу је име, те овај од нос пред о дре-
ђу је све сле де ће ко ра ке. Пр ви за да так ко јим тре ба овла да ти је сте ана ли за 
објек та ко ји тре ба име но ва ти. Он при па да кон цеп ту ал ном ни воу и за сно ван је 
на про це су ге не ра ли за ци је и ап страк ци је, а под ра зу ме ва од ре ђи ва ње објек та 
по мо ћу кон цеп ту ал них ка те го ри ја (суп стан ца, рад ња, осо би на и пра те ћа окол-
ност [нпр. ме сто, вре ме, на чин итд.]). Сле де ћи ко рак об у хва та ана ли зу на 
оно ма си о ло шком ни воу, ко ја под ра зу ме ва из два ја ње оно ма си о ло шке ба зе и 
оно ма си о ло шке озна ке, при че му дру га мо же би ти по де ље на на де тер ми ни-
са ни кон сти ту ент и кон сти ту ент ко ји де тер ми ни ше. Ба за и озна ка по ве за не 
су ло гич ко-се ман тич ком ве зом, а све три ком по нен те гра де оно ма си о ло шку 
струк ту ру. На на ред ном, оно ма то ло шком ни воу утвр ђу је се од нос из ме ђу чла-
но ва оно ма си о ло шке струк ту ре и је зич ких је ди ни ца ко ји ма су из ра же ни. У 
за ви сно сти од при су ства и рас по ре да чла но ва оно ма си о ло шке струк ту ре, 
П. Ште ка у ер раз ли ку је пет оно ма си о ло шких ти по ва је ди ни ца име но ва ња. 
По што у ана ли зи при де ва и њи хо вих де ри ва та при пад ност од го ва ра ју ћем 
оно ма си о ло шком ти пу ни је ре ле вант на, ова по де ла не ће би ти де таљ ни је пре-
до че на, већ ће јед ним при ме ром (од ре ђе ног оно ма си о ло шког ти па) би ти илу-
стро ван на чин на ко ји се при сту па твор бе ним је ди ни ца ма у пред ло же ној те о-
ри ји П. Ште ка у е ра. Прет по ста ви мо да же ли мо да ску је мо је ди ни цу име но ва ња 
ко ја де но ти ра осо бу ко ја пра ви ше ши ре. Сле ди низ раз ли чи тих по сту па ка.

а. Кон цеп ту ал ни ни во под ра зу ме ва да се обје кат ана ли зи ра на сле де ћи 
на чин:

То је сУПстАНцА1.
сУПстАНцА1 је чо век. Чо век из во ди РАдњУ.
РАдњА је чо ве ко ва про фе си ја.
РАдњАпро из во ди сУПстАНцУ2.
сУПстАНцА2 је кла са оно га што по кри ва гла ву.
Итд.
б. На се ман тич ком ни воу из два ја ју се се ме:
[+мАтеРИјАлНО][+жИвО][+љУдсКО][+ОдРАслО][+ПРОфесИјА];
[+мАтеРИјАлНО][-жИвО][+ПОКРИвАглАвУ] итд.
в. Оно ма си о ло шки ни во об у хва та ус по ста вља ње оно ма си о ло шке струк-

ту ре: оно ма си о ло шка ба за је сУПстАНцА1, док је оно ма си о ло шка озна ка дво-
чла на и об у хва та сУПстАНцУ2као кон сти ту ент ко ји де тер ми ни ше и РАдњУ као 
де тер ми ни са ни кон сти ту ент. Сто га, оно ма си о ло шка ве за мо же би ти из ра-
же на на сле де ћи на чин: факт – рад ња – агенс.

г. Оно ма то ло шки ни во под ра зу ме ва ве зу из ме ђу оно ма си о ло шке струк-
ту ре и је зич ких је ди ни ца:

факт – рад ња – агенс
hat er

3. деРИвАцИОНИПОтеНцИјАлПРИдевА.Утвр ђи ва ње де ри ва ци о ног оби ма 
при де ва је дан је од пр вих за да та ка по ста вље них у овом ис тра жи ва њу. Гле да-
но у це ли ни, ода бра них де сет при де ва да је укуп но сто пе де сет осам пр во сте-
пе них де ри ва та (што је у про се ку 15,9 по при де ву), при че му мак си ма лан де-
ри ва ци о ни ка па ци тет оства ру је при дев црн ‒ 31, а нај ма њи при де ви лош и узак 
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‒ сва ки има по 6 де ри ва та. Из ме ђу ове две крај но сти ре ђа ју се оста ле при дев-
ске ре чи са сле де ћим бро јем де ри ва та: дуг, прав, стар ‒ 19, нов ‒ 16, те де бео, 
та нак, то пао ‒ 14. Ови по да ци по ка зу ју да је де ри ва ци о ни ка па ци тет при де-
ва црн ско ро дво стру ко ве ћи од де ри ва ци о ног ка па ци те та при де ва дуг, ко ји 
је од мах иза ње га по број но сти де ри ва та. 

3.1. У опи си ва њу де ри ва ци о ног до ме та при де ва, пре све га бро ја и вр ста 
се ман тич ких и оно ма си о ло шких ка те го ри ја ко ји ма де ри ва ти при па да ју би ће 
при ме њен опи са ни оно ма си о ло шки и ког ни тив ни при ступ. Ови при сту пи 
омо гу ћи ће ја сни је са гле да ва ње при ро де де ри ва та ка ко би се лак ше утвр ди ле 
за ко ни то сти и евен ту ал на пред ви дљи вост њи хо вог на стан ка. 

Сто пе де сет осам де ри ва та по сма тра них де сет при де ва рас по ре ђу је се у 
че ти ри основ не оно ма си о ло шке ка те го ри је: рад ња, суп стан ца, осо би на и окол-
но сти, уз мо гућ ност из два ја ња још јед не ка те го ри је ко ју од ли ку је ап стракт ност 
пој мо ва обе ле же них де ри ва ти ма ко ји јој при па да ју. Ма хом су хе те ро ге не 
струк ту ре и са сто је се од из ве сног бро ја пот ка те го ри ја (ко јих има два на ест). 

3.1.1. Нај број ни ју гру пу де ри ва та (има их 51) чи не они ко ји, пре ма тер-
ми но ло ги ји М. До ку ли ла и П. Ште ка у е ра при па да ју ка те го ри ји рад ње. У 
ње ним окви ри ма по себ но су до ми нант не пот ка те го ри је ка у за тив не рад ње 
(20 чланова) и ста ња (20 чла но ва). Ско ро сви при де ви (осам од но сно де вет од 
укуп но де сет) мо ти ви шу је ди ни це из ових пот ка те го ри ја. Ди рек тив не рад ње 
ис ка за не су обра зо ва њи ма мо ти ви са ним је ди но при де вом прав, док су ре флек-
сив не и ре ци проч не рад ње ре пре зен то ва не огра ни че ним бро јем при ме ра. У 
свим слу ча је ви ма мо гу ће је за па зи ти од ре ђе ну вр сту ве зе из ме ђу РАдње и 
ОсОбИНе обе ле же не мо тив ним при де вом. 

Ка у за тив ност у про то ти пич ном об ли ку под ра зу ме ва нај че шће све сно 
де ло ва ње ак те ра над објек том (схва ће ним у ши ро ком сми слу) с на ме ром по-
сти за ња од ре ђе ног ре зул та та.6 Оно ма си о ло шку ба зу ове пот ка те го ри је чи ни 
упра во фАКтИтИвНАРАдњА, циљ но усме ре на, док је оно ма си о ло шка озна ка 
ве за на за ОсОбИНУко ја се по ста вља као циљ спро во ђе ња рад ње. Дру гим ре-
чи ма, основ ни циљ ове рад ње је сте при да ва ње осо би не де но ти ра не мо тив ним 
при де вом од ре ђе ном објек ту, због че га су гла го ли из ове ску пи не оба ве зно 
тран зи тив ни. Пот ка те го ри ја ка у за тив не рад ње ре пре зен то ва на је сле де ћим 
гла гол ским обра зо ва њи ма: цр ни ти, ду гу љи ти, ду жи ти, за но ви ти, об но ви
ти, под но ви ти, пре но ви ти, при но ви ти, ис пра ви ти, ста ри ти, та њи ти, тан
ча ти, тан чи ти, то пли ти, сто пли ти, су зи ти. Из у зе так, ме ђу тим, чи не гла-
гол ске је ди ни це са зна че њем фак ти тив не рад ње чи ја оно ма си о ло шка ба за не 
ус по ста вља ве зу са осо би ном објек та, већ се у уло зи оно ма си о ло шке озна ке 
ја вља ју еле мен ти ко ји ука зу ју на то да је циљ спро во ђе ња рад ње на раз ли чи-
те на чи не по ве зан с објек том деј ства: по но ви ти ‘по но во ре ћи, учи ни ти исто’, 
пра ви ти ‘чи ни ти, гра ди ти, из ра ђи ва ти, про из во ди ти, ства ра ти, тво ри ти не-
што’, при пра ви ти ‘при пре ми ти’, рас пра ви ти ‘об ја сни ти, пре тре сти, раз мо-
три ти; ре ши ти (спор)’. Про блем код ових гла го ла пред ста вља њи хо ва сла ба 

6 Ка у за тив ност се не мо ра ну жно од но си ти са мо на циљ но усме ре но ак ци је, већ и на оне 
ко је се из во де без све сног и вољ ног уче шћа ка у за то ра. Ина че, ка у за тив на си ту а ци ја је сло же на, 
а ње ни еле мен ти сто је у узроч но-по сле дич ној ве зи (АлАНОвИћ 2011: 37‒48). 
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се ман тич ка ве за с мо тив ном реч ју, што ујед но оте жа ва од ре ђи ва ње и њи хо-
вог твор бе ног ста ту са. На и ме, у Твор би ре чи И. Клај на гла гол по но ви ти има 
ста тус пре фик сал но-су фик сал не тво ре ни це, гла гол рас пра ви ти тре ти ра се 
као пре фик сал, док се гла гол при пра ви ти сма тра по себ но про бле ма тич ним: 
ау тор га по ми ње у окви ру пре фик сал не и пре фик сал но-су фик сал не твор бе 
ис ти чу ћи да би за ње га тре ба ло тра жи ти тре ће ре ше ње (КлАјН2002: 274‒293). 

Оно ма си о ло шку струк ту ру пот ка те го ри је ста ња чи ни ба за ре пре зен-
то ва на ар хи се мом ‘по ста(ја )ти ’ и озна ка ко ја је у ве зи с ОсОбИНОмвер ба ли-
зо ва ном мо тив ном при дев ском реч ју. Оно ма си о ло шка ба за об у хва та про цес 
ис по љен као вр ста тран сфор ма ци је су бје кат ског пој ма, ко ја се од ви ја у прав цу 
сти ца ња свој ства ис ка за ног основ ним при де вом, нпр.: цр не ти ‘по ста ја ти црн, 
до би ја ти цр ну, там ну бо ју’. На овај на чин функ ци о ни шу гла гол ске ре чи: 
де бља ти (се), ду жа ти, ду жи ти се, оду жи ти се, оло ша ти, по ло ши ти се, 
сло ши ти се, ста ре ти, та ња ти, та њи ти се, за то пли ти, ото пли ти (се), сто
пли ти се, рас то пли ти се, то пли ти се, су зи ти се. Од овог мо де ла од сту па ју 
гла го ли ста ро ва ти ‘про во ди ти ста рост’, об но ви ти се ‘по но во по че ти’ и по
но ви ти се ‘из вр ши ти се, до го ди ти се, де си ти се, по ја ви ти се још јед ном’. Иа ко 
је у пр вом при ме ру мо гу ћа дво стру ка мо ти ва ци ја ‒ 1. при де вом, и у том слу-
ча ју им пли ци ра се при пи си ва ње свој ства су бје кат ском пој му (‘би ти стар’), 
2. име ни цом ста рост, и та да је у се ман ти ку гла го ла укљу че на ком по нен та 
‘би ти у ста ро сти, ста рач ком до бу жи во та’, ни у јед ном слу ча ју у се ман ти ци 
гла го ла ни је са др жа на тран сфор ма ци о на ком по нен та, већ се њо ме ука зу је на 
по сто ја ње осо би не у ње ном тра ја њу и не из ме ње ном об ли ку. У дру гом и тре ћем 
при ме ру оно ма си о ло шка ба за сво ди се на ‘ја вља ње, по ја ву’ не ког до га ђа ја и 
сл., а ни је у не по сред ној ве зи с ОсОбИНОм, већ с при ло гом по но во. 

Ка ко су ре флек сив ност и ре ци проч ност мор фо син так сич ка обе леж ја гла-
го ла у срп ском је зи ку, уво ђе ње мор фе ме се не од ра жа ва се на твор бе ном пла-
ну те не уно си про ме не у оно ма си о ло шку струк ту ру гла гол ских је ди ни ца. 
Овом мор фе мом су ге ри ше се вр ши лац рад ње де но ти ра не гла го лом (цр ни ти 
се, под но ви ти се, при пра ви ти се, пра ви ти се, рас пра ви ти се).

Пот ка те го ри ја ди рек тив но сти, на дру гој стра ни, усло вље на је твор бе ним 
про це си ма, али и се ман ти ком мо тив не ре чи. Ова ску пи на пред ста вље на је 
гла гол ским де ри ва ти ма при де ва прав: от пра ви ти, от пра ви ти се, упра ви ти, 
упра ви ти се, ис пра ви ти се, ус пра ви ти се. Тран зи тив не фор ме от пра ви ти 
и упра ви ти, иа ко се мо гу под ве сти и под гру пу ка у за тив них гла го ла, има ју 
за јед нич ку оно ма си о ло шку ба зу све де ну на пред у зи ма ње од ре ђе не ак ци је 
и де тер ми ни са ну обе леж јем упра вље но сти, усме ре но сти, што је са др жа но у 
се ман ти ци при де ва прав. Ком по нен та ди рек тив но сти, укљу че на у се ман ти ку 
мо тив ног при де ва, још ја че је из ра же на код ре флек сив них об ли ка ис пра ви ти 
се, ус пра ви ти се, упра ви ти се, от пра ви ти се. Пр ва два при ме ра об је ди њу је 
за јед нич ка оно ма си о ло шка струк ту ра ко ју чи не ба за, пред ста вље на ар хи се мом 
‘за у зе ти по ло жај’, и озна ка ‘прав’, про ис те кла из мо тив ног при де ва. Пре о ста-
ла два при ме ра у осно ви ис ка зу ју усме ре но кре та ње, што та ко ђе од ра жа ва 
ве зу из ме ђу РАдњеи ОсОбИНе. 

3.1.2. У ско ро истом оби му (50 де ри ва та) за сту пље на је ка те го ри ја суп стан-
це. У овом ис тра жи ва њу она је схва ће на као скуп ко ји об је ди њу је име но ва ња 
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с кон крет ном де но та ци јом у нај ра зли чи ти јем сми слу. Сва обра зо ва ња ове 
вр сте при па да ју пот ка те го ри ји но си о ца осо би не и има ју за јед нич ку оно ма-
си о ло шку струк ту ру у ко јој је оно ма си о ло шка ба за де тер ми ни са на еле мен том 
ко ји упу ћу је на осо би ну де но ти ра ну мо тив ном реч ју. На оно ма си о ло шком 
пла ну ус по ста вља се ве за из ме ђу сУПстАНце и ОсОбИНе, нај че шће за сно ва на 
на по се си ји (сУПстАНцАИмАОсОбИНУ). Ова пот ка те го ри ја се да ље раз ла же на 
ма ње ску пи не у за ви сно сти од при ро де ар хи се ме у се ман тич ком са др жа ју 
де ри ва та, тј. у за ви сно сти од вр сте ен ти те та ко ји пре у зи ма уло гу но си о ца 
осо би не. У тој функ ци ји, да кле, мо гу се ја ви ти љу ди, жи во ти ње, биљ ке, ре-
а ли је из пред мет ног све та ко је на ста ју као ре зул тат људ ске де лат но сти и по-
ја ве у при ро ди. Да кле, ка те го ри ја суп стан це има сле де ћу струк ту ру:

суп стан ца 
сУПстАНцА‒ОсОбИНА

но си лац осо би не 
чо век + ОсОбИНА

жи во ти ња + ОсОбИНА 
биљ ка + ОсОбИНА

ар те факт + ОсОбИНА
по ја ва у при ро ди + ОсОбИНА

У пот ка те го ри ји но си о ца осо би не до ми нант на су обра зо ва ња ко ја упу-
ћу ју на чо ве ка име но ва ног на осно ву те ле сне или ка кве дру ге ка рак те ри сти ке 
у ве зи с ду шев ним ста њем, по ло жа јем у дру штву и окру же њу и сл. Шест од 
де сет при де ва има у овој гру пи сво је де ри ва те. Пре ма мо де лу чОвеКИмАОсО-
бИНУ(делОвАтелА/дУХАи сл.)на ста ју сле де ће је ди ни це: цр нац, цр ник (‘цр но ма-
њаст чо век’), цр њан (‘јад ник, не срећ ник’), црн ка, цр ној ка, црн ки ња, де бе љак, 
де бељ ко, де бе љу ша, ду гај ли ја, ду го ња, но вај ли ја, но вак, ста рац, старе ши на, 
ста ри нац, ста ри ца, тан кић (‘онај ко ји је тан ког, сла бог имов ног ста ња, си-
ро ма шак’). У се ман ти за ци ји име но ва ња ста рој ко ‘ста ри сват, сва тов ски ста-
ре ши на’ мо тив ни при дев уче ству је се кун дар ним зна че њем ‘ви ши по ран гу, 
ви ши у не кој хи је рар хи ји’. Сло же ни ју се ман тич ку струк ту ру има ју име ни це 
цр ња7 и стар ке ља јер се де но та тив ној ком по нен ти, ко ја под ра зу ме ва но си о ца 
осо би не, при кљу чу је ко но та тив на, пе јо ра тив но обо је на, с не га тив ном оце ном 
и истим та квим емо тив ним од но сом го вор ни ка. 

Оста ла обра зо ва ња из ка те го ри је но си о ца осо би не за сту пље на су у го-
то во под јед на ком бро ју, али се ме ђу соб но раз ли ку ју пре ма бро ју мо тив них 
ре чи ко је уче ству ју у њи хо вом де ри ви ра њу. Име на жи во ти ња мо ти ви са на су 
при де ви ма црн и та нак, ко ји обе ле жа ва ју бо ју8 или ди мен зи је те ла у це ли ни 
од но сно по је ди них ње го вих де ло ва: цр наш ‘чи о па = вр ста пти це слич не ла ста-
ви ци Cypse lus ma ri ti mus’, црн даћ ‘вр ста ор ла Pan dion ha li a e tus’, цр нељ ‘вр ста 
мор ске ри бе Um bri na cir ro sa’, цр ну ша ‘вр ста зми је’, цр нуг ‘црн ве пар’, цр њаш 
‘вр ста мор ске ри бе цр не бо је Go bi us ni ger’, тан кош ‘вр ста ин сек та твр до крил ца, 
кук ца кор ња ша Ste nus’.

7 У твор бе ном по гле ду за де ри ва те по пут цр ња, жу ја и сл. И. Клајн (2003: 20) на во ди да 
има ју при дев у осно ви, али да је ипак мо гу ће да ни су из ве де ни ди рект но од при де ва, не го од 
име ни ца: цр нац, жу ћа итд. 

8 То је обич но там на, не пот пу но цр на бо ја. 
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На зи ве за биљ ке мо ти ви шу при де ви црн, де бео и дуг, по слич ном мо де лу 
као у прет ход ном слу ча ју бИљКА(деОбИљКе)ИмАОсОбИНУ(бОјУ/дИмеНЗИје): 
цр ни ка ‘че сви на = зим зе ле на биљ ка слич на хра сту Qu er cus ilex’, цр њак ‘бо-
бов њак = зе ља ста биљ ка са соч ним ли шћем Se dum’, цр ње вац ‘биљ ка из по-
ро ди це усна ти ца Bru nel la vul ga ris’, цр њи ка ‘мач ков брк, Ni gel la da ma sce nus’, 
цр њуш ‘цр на тра ва’, де бе ли ца ‘биљ ка из по ро ди це бун де ва Bryonia al ba’, ду
жи ца ‘ду гу ља ста смо ква ’. Код пр ва че ти ри при ме ра, ме ђу тим, из глед биљ ке 
не од го ва ра у пот пу но сти бо ји име но ва ној мо тив ном при дев ском реч ју, већ су 
на фор ми ра ње име на мо гле ути ца ти дру ге окол но сти.

Кад је реч о ар те фак ти ма, тј. о ре а ли ја ма ко је на ста ју као ре зул тат људ ске 
ак тив но сти, мо дел АРтефАКтИмАОсОбИНУ очи гле дан је у при ме ри ма: цр ни ло, 
цр ни на ‘цр на бо ја’, ста реж, ста ру ди ја ‘ста ре ства ри, ста ри оста ци не че га’ 
тан чи ца ‘та нак хлеб, тан ка по га ча’ и но ви не, док је у слу ча је ви ма ста ре ви на 
‘оно што је не чи је од дав ни не или је би ло не чи је у ста ро вре ме, де до ви на’ и 
то пла на свој ство обе ле же но мо тив ном реч ју на ин ди рек тан на чин по ве за но 
с ре а ли ја ма име но ва ним да тим де ри ва ти ма: ста ре ви на је оно што је ста ро 
у сми слу ду го трај ног по се до ва ња, а то пла на обе ле жа ва по стро је ње чи јег је 
ра да ре зул тат оно што је то пло. Ов де се мо же за па зи ти уче шће по ло ви не од 
укуп ног бро ја при де ва у по ступ ку фор ми ра ња име на.

И на кра ју, и име на фе но ме на из при ро де мо ти ви са на су при де ви ма са зна-
че њем осо би не ко ју по се ду је име но ва на ре а ли ја (црн, стар, то пао): цр ни ца, 
цр ња ви на ‘цр ни, тмур ни обла ци; олуј но, ло ше вре ме, не вре ме’, ста ра ча 
‘ста ро реч но ко ри то, ру ка вац ко јим је не кад те кла ре ка’, то плик ‘то пао ју жни 
ве тар, ју жњак’, то пли ца ‘то пли, при род ни из вор’, то пло та, то пли на. 

3.1.3. У не знат но ма њем оби му за сту пље ни су де ри ва ти из оно ма си о-
ло шке ка те го ри је ОсОбИНе (има их 48). Ова ка те го ри ја оства ру је се ма хом у 
сво јим тран спо зи ци о ним и мо ди фи ка ци о ним ти по ви ма.9 Тран спо зи ци о ни 
тип пред ста вљен је де а дјек тив ним име ни ца ма ко је ука зу ју на сво је вр сну објек-
ти ви за ци ју осо би не:10 цр ност, цр но ћа, де бљи на, но во та, ста рост, тан кост, 
тан ко та, тан ко ћа, тан чи на, ускост, уско ћа. Ве о ма број ну ску пи ну чи не 
при дев ска обра зо ва ња ко ја при па да ју мо ди фи ка ци о ном ти пу ме ре или сте-
пе на ‒ де вет од укуп но де сет при де ва мо ти ви ше де ри ва те са зна че њем по ве-
ћа ног сте пе на осо би не: пре црн, црн цат, де бе љаст, оде бео, оде бљи, по де бео, 
пре де бео, ду го ве тан, ду гу љаст, на дуг, одуг, оду жи, по дуг, по ду жи, пре дуг, 
олош, по лош, пре лош, нов цат, прав цат, ста ро вит, остар, по стар, пре стар, 
по та нак, та ну шан, пре у зак. Знат но је ма ње је ди ни ца у ко ји ма мо ди фи ка ци ја 
зна че ња мо тив не ре чи иде у су прот ном сме ру ‒ ка ума ње њу сте пе на осо би-
не: црн каст, на црн, де бељ каст, де бе љу шаст, де бе љу шкаст, то пли каст, 
то плу њав. И на кра ју, мо ди фи ка ци ја мо же укљу чи ти и сво је вр сну не га ци ју 
основ не се ман ти ке, чи ме се до би ја ју обра зо ва ња су прот них зна че ња, нпр.: 
не у зак и не пра ви, пре ма узак и пра ви. 

9 Из у зе так је при дев ду га чак, ко ји се, у твор бе ном сми слу, сма тра де ри ва том при де ва 
дуг, али у се ман тич ком по гле ду пред ста вља са мо ње го ву ва ри јан ту бу ду ћи да су фикс ни на 
ко ји на чин не мо ди фи ку је зна че ње мо тив не ре чи, већ се оно за др жа ва. 

10 Не ки при ме ри, до ду ше, по ка зу ју тен ден ци ју ка лек си ка ли за ци ји, па са мим тим и ка 
дру га чи јој оно ма си о ло шкој ана ли зи, нпр. ста рост ‘ста ње и осо би на оно га ко ји је стар, оста-
рео; о д  м а  к л е  г о  д и  н е  ж и  в о  т а ,  с т а  р а ч  к о  д о  б а ’.
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3.1.4. Ома њи број је ди ни ца (8) мо же се под ве сти под оно ма си о ло шку 
ка те го ри ју сУПстАНце,али због свог не пред мет ног зна че ња би ће раз ма тран 
по себ но. То су де ри ва ти при де ва нов, прав, дуг и стар ко ји ма се обе ле жа ва ју 
асп тракт не ка те го ри је: но ви на ‘но ва ствар, по ја ва, нов дух, све жи на, ори ги-
нал ност’, но вост ‘но ва вест, нов до га ђај’, прав да ‘дру штве но ста ње у ко јем 
сва ки до би ва оно што му по за ко ну при па да, пра ви ца’, пра ви ло ‘од ред ба, 
про пис о ор га ни за ци ји, на чи ну ра да, од но си ма ме ђу љу ди ма и сл.’, пра вац 
‘за ми шље на рав на ли ни ја ко ја је упра вље на пре ма ци љу кре та ња’, дуж, ду жи
на ‘раз мак, уда ље ност, ме ђу кра је ви ма че га или из ме ђу два ме ста’ и ста ри на 
‘ста ро до ба, да ле ка про шлост, дав ни на’. И у овим при ме ри ма по сма тра на 
оно ма си о ло шка пот ка те го ри ја ус по ста вља ве зу с ОсОбИНОм. Оно ма си о ло шка 
ба за, све де на на ап стракт ни по јам, де тер ми ни са на је озна ком ко ја је у ве зи 
с при мар ном или се кун дар ном се ман ти ком мо тив не при дев ске ре чи: но ви на, 
но вост (ба за: ‘оно што је’ + озна ка: ‘нов = ко ји се пр ви пут по ја вио, ра ни је 
не по знат’), пра вац (ба за: ‘за ми шље на ли ни ја’ + озна ка: ‘прав = ра ван, не са-
ви јен, не ис кри вљен’), прав да, пра ви ло (ба за ‘оно што је’ + озна ка: ‘прав = 
ко ји је без ма не, ис пра ван, по штен, че стит’), дуж, ду жи на (ба за: ‘раз мак’ + 
озна ка ‘дуг = ко ји има раз мак од јед ног кра ја до дру гог’), ста ри на (ба за: 
‘до ба’ + озна ка: стар ‘прет ход ни, ра ни ји, про шли’). 

3.1.5. Оно ма си о ло шка ка те го ри ја пра те ће окол но сти ре пре зен то ва на је 
де ри ва том при де ва прав ‒ прав це ‘у рав ној цр ти, у пра вој ли ни ји, рав но, пра-
во’. И ов де се за па жа ре ла ци ја с ОсОбИНОм ко ја ре гу ли ше при ло шко зна че ње 
де ри ва та. 

3.2. Ка да је реч о фре квент но сти ја вља ња по је ди них пот ка те го ри ја и 
њи хо вој ди стри бу ци ји у кор пу су, из ве де ни су сле де ћи ре зул та ти. У укуп ном 
узор ку нај за сту пље ни је оно ма си о ло шке пот ка те го ри је је су ауг мен та тив ност, 
ка у за тив ност и ста ње ‒ де вет од но сно осам од укуп но де сет по сма тра них 
при де ва има спо соб ност де ри ви ра ња је ди ни ца овог се ман тич ког ти па. У исто 
вре ме на ве де не пот ка те го ри је су и нај оп те ре ће ни је, тј. оку пља ју нај ве ћи број 
де ри ва та: у ску пи ни ауг мен та ти ва има два де сет се дам, а у дру гим две ма по 
два де сет је ди ни ца име но ва ња. Ова кав ре зул тат је, у не ку ру ку, оче ки ван ако 
се има у ви ду да је де ри ва ци о ни по тен ци јал пра ћен код при де ва. Са свим је 
ра зу мљи ва до ми на ци ја де ри ва та из ка те го ри је ко јом се ис ка зу је уве ћан сте-
пен из ра же но сти свој ства. На и ме, осо би на, као ка те го ри јал на вред ност при-
де ва, у на че лу је гра да бил на по ја ва, тј. под ле же мо гућ но сти ска ли ра ња па 
је ре ал на по тре ба за ства ра њем је ди ни ца ко је ће из ра зи ти свој ство раз ли чи тог 
ин тен зи те та. На дру гој стра ни, ло ги чан је и по ве ћи број гла гол ских де ри ва та 
ко ји ма се ука зу је на узро ко ва ње од но сно сти ца ње по је ди них осо би на. Бу ду ћи 
да као ре зул тат сти ца ња не ког свој ства на ста ју ма ње или ви ше трај не окол-
но сти у ко ји ма се на ла зе је дин ке или ен ти те ти, оно ма си о ло шка ка те го ри ја 
ре пре зен то ва на опи са ним гла гол ским де ри ва ти ма на зва на је ка те го ри јом 
ста ња. 

Без об зи ра на ра зно вр стан де ри ва ци о ни ка па ци тет по сма тра них при-
де ва, мо же се уо чи ти го то во рав но мер на за сту пље ност оно ма си о ло шких пот-
ка те го ри ја ‒ де ри ва ти при де ва а) црн, нов и прав рас по ре ђу ју се у се дам пот-
ка те го ри ја, б) дуг и стар ‒ у шест, в) де бео, та нак и узак ‒ у пет. При то ме, 
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тре ба има ти на уму да је број де ри ва та у њи ма при су тан у не јед на ком оби му. 
На при мер, у ка те го ри ји но си о ца осо би не нај ви ше је де ри ва та при де ва црн (21), 
док су сви оста ли за сту пље ни у знат но ма њем бро ју ‒ стар (10), то пао (5), 
де бео (4), дуг, та нак, нов (3); за тим у ка те го ри ји ка у за тив но сти пред ња че 
де ри ва ти при де ва нов ‒ има их 6 итд. 

3.3. И ко нач но, ка да се има у ви ду ова ко опи сан де ри ва ци о ни по тен ци-
јал при де ва, по ста вља се пи та ње мо же ли се на осно ву ког ни тив ног и оно-
ма си о ло шког при сту па твор би ре чи он пред ви де ти. Ана ли за пр во сте пе них 
де ри ва та мо ти ви са них при де ви ма по ка зу је да је њи хо ва при ро да пред о дре-
ђе на при пад но шћу од го ва ра ју ћој оно ма си о ло шкој ка те го ри ји ко ја увек ус по-
ста вља ре ла ци ју с ка те го ри јом ОсОбИНе: сУПстАНцА‒ОсОбИНА,ОсОбИНА‒ОсОбИНА,
РАдњА‒ОсОбИНАитд. Да кле, у њи хо вој оно ма си о ло шкој струк ту ри озна ка је 
увек у не по сред ној ве зи с осо би ном име но ва ном мо тив ном при дев ском реч ју, 
што зна чи да је се ман тич ки са др жај при де ва у ма њој или ве ћој ме ри укљу чен 
у се ман ти ку при дев ских де ри ва та. Ово за па жа ње усме ра ва па жњу на мо тив-
ну реч као по ла зну тач ку у по ку ша ју утвр ђи ва ња за ко ни то сти евен ту ал не 
пред ви дљи во сти де ри ва ци о ног по тен ци ја ла. По ла зи се, на и ме, од иде је да је 
де ри ва ци о ни по тен ци јал при де ва усло вљен ње го вом укуп ном кон цеп ту ал-
ном вред но шћу, ко ја се утвр ђу је на осно ву ње го вих се ман тич ких ре а ли за-
ци ја и спо ји во сти. Ова прет по став ка би ће до ка за на на при де ви ма црн и узак, 
ко ји има ју нај ве ћи од но сно нај ма њи де ри ва ци о ни обим.

При дев црн има сле де ћу по ли се ман тич ку струк ту ру:
1.а. ко ји је бо је угље на или ча ђи; б. ко ји је об у чен у цр но оде ло (о ка лу ђе ру); 
2. разг. опа љен од сун ца; 3. не чист, пр љав, за ма зан; 4. ко ји је без све тло сти, 
мра чан, та ман; 5. ко ји је бо је там ни је, за тво ре ни је не го не што дру ги исте вр сте; 
6.а. те жак, му чан, те шко под но шљив; б. мр зак, од вра тан; ко бан, зло ко бан; в. 
не сре ћан, ја дан; г. рђав, зао; д. уз име ни це ко је зна че не што зло, не по вољ но, 
не га тив но: вр ло ве лик, те жак; 7. (са мо одр.) у на зи ви ма биљ них и жи во тињ ских 
вр ста; 8. (у име нич кој слу жби) 1. м а. фи гу ра цр не бо је у ша ху; б. враг, ђа во; 
2. ж а. цр но ма ња ста же на; б. цр на ка фа; в. цр на дла ка; 3. с а. цр на оде ћа, цр ни-
на; б. цр на бо ја (РМС). 

На осно ву по бро ја них се ман тич ких ре а ли за ци ја ја сно је да се при де вом 
црн од ре ђу ју две вр сте осо би на: 1. фи зич ки ква ли тет за сно ван на бо ји од но сно 
ути ску о бо ји и 2. ап стракт но свој ство не пред мет них пој мо ва и по ја ва. На ве-
де ном при дев ском лек се мом мо гу ће је, пре ма то ме, ква ли фи ко ва ти ани мат не 
пој мо ве (црн чо век, црн коњ, цр не ру ке), пред мет не ре а ли је (цр но оде ло), при-
род не фе но ме не (цр на ноћ), раз ли чи те про из во де (цр но бра шно, цр но ви но), 
али и пот пу но асп тракт не ка те го ри је (цр на му ка, цр на вест, цр на ми сао, цр на 
слут ња, цр на суд би на). У слу ча је ви ма ка да се из два ја осо би на кон крет них 
пој мо ва, при де вом црн су ге ри ше се нај там ни ја бо ја спек тра, али и она ко ја 
јој је због там не ни јан се вр ло слич на. Сто га ова лек се ма сту па у од нос не пра-
ве си но ни ми је с при де ви ма пр љав, не чист, мра чан, та ман. Уко ли ко се пак 
ква ли фи ку ју ап стракт ни пој мо ви, да тим при де вом из ри че се не га ти ван емо-
ци о нал ни од нос су бјек та пре ма њи ма: цр на слут ња ‘је сте та ква слут ња 
ко ја у ње ном но си о цу иза зи ва не при јат на, мр ска осе ћа ња’; цр на суд би на ‘је сте 
та ква суд би на ко ја иза зи ва ту гу и јад’. Бу ду ћи да се опи са но свој ство мо же 
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при пи са ти ра зно вр сним ен ти те ти ма, за сва ки од тих ен ти те та те о рет ски је 
мо гу ће твор бе ним по ступ ци ма са чи ни ти име на осно ву да тог свој ства уко-
ли ко се у све сти го вор ни ка оно сма тра до ми нант ним. Дру гим ре чи ма, уко-
ли ко је осо би на не ког ен ти те та обе ле же на при де вом црн ње го ва пре по зна-
тљи ва ка рак те ри сти ка или из не ког раз ло га за го вор ни ка ре ле вант на, она ће 
по слу жи ти као мо ти ва ци ја у по ступ ку ства ра ња ње го вог име на. Оту да је 
са свим ло гич но оче ки ва ти на ста нак име но ва ња из оно ма си о ло шке ка те го ри-
је сУПстАНце‒љу ди, жи во ти ња, би ља ка, пред ме та и при род них еле ме на та, 
из ве де на на осно ву њи хо ве там не бо је у це ли ни или бо је по је ди них де ло ва 
(цр нац, црн ки ња, црн ка, цр наш, цр њаш, цр нељ, цр њи ка, цр ње вац, цр ни ца) итд. 
Ка да је реч о гла гол ским обра зо ва њи ма мо ти ви са ним при де вом црн, она су 
та ко ђе усло вље на кон цеп ту ал ном вред но шћу да тог свој ства. На и ме, по што се 
ра ди о свој ству ко је у знат ном бро ју слу ча је ва не мо ра би ти уро ђе но, већ мо же 
би ти на кнад но сте че но, овај про цес до био је сво је име у ви ду гла гол ских ре чи, 
ко ји ма је свој стве но ис ка зи ва ње про це су ал но сти (цр ни ти, цр ни ти [се], цр не ти 
[се]). И ко нач но, са мо свој ство при па да гру пи гра да бил них, што зна чи да се 
мо же ис по љи ти с ма њим или ве ћим ин тен зи те том, што омо гу ћа ва де ри ви ра ње 
ауг мен та тив них и де ми ну тив них обра зо ва ња (пре црн, црн кас, на црн).

На дру гој стра ни, при дев узак има огра ни че ну по ли се ман тич ку струк-
ту ру:

1. ко ји је ма ле ши ри не, узан; те сан; 2. ко ји је огра ни чен (по бро ју, сми слу итд.), 
ма лен по бро ју, ма лог оби ма; 3. бли зак, ин ти ман (РМС).

Ње го ве се ман тич ке ре а ли за ци је та ко ђе под ра зу ме ва ју две вр сте ква ли-
фи ка ци је ‒ кон крет ну и ап стракт ну. Ме ђу тим, за раз ли ку од при де ва црн, 
ко јим се ис ка зу је свој ство ра зно вр сних ен ти те та, при дев узак обе ле жа ва осо-
би ну са мо од ре ђе ног бро ја пред мет них пој мо ва, и то оних ко ји има ју мо гућ-
ност за хва та ња про сто ра у од ре ђе ном прав цу. Да кле, узак мо же би ти кре вет, 
али не и коњ и сл. Код ап стракт них пој мо ва по сто ји не ка вр ста про стор ног 
пре сли ка ва ња та ко да је и у овим слу ча је ви ма ко ло ка ци о ни оп сег при де ва 
узак огра ни чен: узак круг при ја те ља, уско раз ми шља ње и сл. Због су же ног 
кон цеп ту ал ног по ља при дев узак ни је мо ти ви сао број на име но ва ња ‒ у ње-
го вом де ри ва ци о ном гне зду на ла зи се ка те го ри ја сте пе на (пре у зак, не у зак), 
иза зи ва ња или сти ца ња осо би не (су зи ти [се]) те тран спо зи ци о ни тип име-
но ва ња (ускост, уско ћа). 

4. ЗАКљУчАК.На осно ву ана ли зе огра ни че ног бро ја при дев ских де ри ва та 
мо гу се до не ти на чел ни за кључ ци у ве зи са за ко ни то сти ма ко је ре гу ли шу 
де ри ва ци о не спо соб но сти ре чи. Утвр ђе но је да нај ве ћу де ри ва ци о ну про дук-
тив ност ис по ља ва ју при де ви с бо га том и хе те ро ге ном по ли се ми јом, ко ја им 
омо гу ћа ва и ши ро ку ко ло ка бил ност, што је по сле ди ца сло же не кон цеп ту ал не 
струк ту ре. Уко ли ко се при де вом обе ле жа ва свој ство ко је функ ци о ни ше као 
до ми нант но обе леж је мно гих и ра зно вр сних ен ти те та, оно се у све сти го вор-
ни ка ја вља као ре ле вант но те мо ти ви ше име но ва ња тих ен ти те та. Због то га 
та кви при де ви има ју број на и се ман тич ки раз у ђе на де ри ва ци о на гне зда. На 
дру гој стра ни, при дев ске ре чи с огра ни че ном по ли се ми јом и су же ном кон цеп-
ту ал ном струк ту ром има ју сма ње не мо гућ но сти раз во ја де ри ва ци о них гне зда. 
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Про бле ми де ри ва ци је и де ри ва ци о не се ман ти ке ана ли зи ра ни на овај 
на чин, при ме ном оно ма си о ло шке и ког ни тив не те о ри је, по ка зу ју ве о ма ви сок 
сте пен њи хо ве при мен љи во сти и ре ле вант но сти у до би ја њу од го ва ра ју ћих 
ре зул та та. Сто га би опи са ни мо дел ис тра жи ва ња тре ба ло при ме ни ти на ши ри 
и ра зно вр сни ји кор пус, али пре све га узе ти у об зир де ри ва те дру гог, тре ћег 
итд. сте пе на, као и сло же нич ка обра зо ва ња, што би да ло мо гућ ност за из во-
ђе ње оп шти јих за кљу ча ка.
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DE RI VA TI O NAL PO TEN TIAL OF ADJEC TI VES IN SER BIAN
– AN ONO MA SI O LO GI CAL AND COG NI TI VE AP PRO ACH

S u m  m a r y

This pa per exa mi nes the ap pli ca bi lity of an ono ma si o lo gi cal and cog ni ti ve ap pro ach to lan-
gu a ge in de scri bing the de ri va ti o nal po ten tial of words. This ap pro ach was de ve lo ped on the ba sis 
of Do ku lil and Šte ka u er’s the ory. The de ri va ti o nal po ten tial of a word in clu des: the num ber of its 
de ri va ti ves and the ir se man tic cha rac te ri stics, i.e. the num ber and the na tu re of do ma ins to which 
de ri va ti ves be long. Pre vi o us re se arch shows that even le xe mes from the sa me se man tic gro up ha ve 
dif fe rent de ri va ti o nal abi li ti es. The lin gu i stic units analyzed in this pa per are ten adjec ti ves (crn, 
de beo, dug, loš, nov, prav, star, ta nak, to pao, uzak) and the first-de gree de ri va tion words de ri ved from 
them (de blja ti [se], de belj ko, du ži na, po dug, no vost, no vi na, ob no vi ti, prav da, pra vi lo, pra vi ti, sta rost, 
sta rac, sta re ši na, ta nji ti, to pli na, oto pli ti, su zi ti, etc.).

The ini tial hypot he sis is that the de ri va ti o nal po ten tial of a word de pends on the com ple xity 
of its con cep tual struc tu re, which re flects on its polysemy and col lo ca bi lity. If an adjec ti ve de no tes 
the pro perty as the do mi nant fe a tu re of many and dif fe rent en ti ti es, it be co mes im por tant in the 
con cep tual system of the spe a ker and mo ti va tes new na ming units. 

The analysis con firms the ini tial hypot he sis and shows a high de gree of ap pli ca bi lity of the 
de scri bed the o re ti cal and met ho do lo gi cal fra me work. The se ap pro ac hes to word-for ma tion ma de it 
pos si ble to draw cor rect con clu si ons on the de ri va ti o nal phe no me non. The re fo re, the gi ven mo del of 
re se arch sho uld be ap plied to a wi der cor pus. 
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Де јан Сре до је вић
Ми ља на Чо па

ДА ЛИ СЕ ДИ ЈА ЛЕ КАТ СКО УЈЕД НА ЧА ВА ЊЕ  
У ЈЕД НА КОМ СТЕ ПЕ НУ ОСТВА РУ ЈЕ НА ФО НЕТ СКОМ  

И НА ФО НО ЛО ШКОМ НИ ВОУ?*

У ра ду је ана ли зи ра но ка ко су се тро ји ца го вор ни ка раз ли чи тих ге не ра ци ја (из 
по ро ди це цр но гор ских ко ло ни ста у Вој во ди ни) го вор но адап ти ра ли сре ди ни у ко јој 
жи ве. Ис пи ти ва но је у ко јем су сте пе ну го вор ни ци мар ки ра не цр те до не се ног ис точ но-
хер це го вач ког ди ја лек та (ко је се оства ру ју на фо но ло шком ни воу) за ме ни ли ма ње из-
ра зи тим об ли ци ма, ка рак те ри стич ним за шу ма диј ско-вој во ђан ски ди ја ле кат. Утвр ђе но 
је да је код све тро ји це го вор ни ка (у раз ли чи том сте пе ну) до шло до ди ја ле кат ског ујед-
на ча ва ња. Ка да је у пи та њу па ра ме тар чи ју смо ре а ли за ци ју по сма тра ли на фо нет ском 
ни воу, из ме ђу го вор ни ка не ма раз ли ке, и у њи хо вом се го во ру пре по зна ју од ли ке до не-
се ног ис точ но хер це го вач ког ди ја лек та, ко је ни су ти пич не за го во ре вој во ђан ског под-
ди ја лек та.

Кључ не ре чи: ди ја ле кат ско ујед на ча ва ње, ре флек си ја та, пре но ше ње ак цен та на 
про кли ти ку, не ак цен то ва не ду жи не, ду го у зла зни ак це нат.

This pa per pre sents the re sults of a study which analyzes how three spe a kers of three 
dif fe rent ge ne ra ti ons (from fa mi li es of Mon te ne grin co lo nists in Voj vo di na) ac com mo da ted 
the ir spo ken lan gu a ge to the ir new en vi ron ment. The study in ve sti ga ted the de gree to which 
the spe a kers re pla ced the mo re mar ked fe a tu res of the ir ori gi nal East-Her ze go vi nian di a lect 
(re a li zed at the pho no lo gi cal le vel) by less mar ked ones, typi cal of the Šu ma di ja-Voj vo di na 
di a lect. It was fo und that all three spe a kers ex hi bi ted di a lect le ve ling (to dif fe rent ex tents). As 
for the pa ra me ters ob ser ved at the pho ne tic le vel, the spe ech of all three spe a ke rs uni formly 
re flec ted the fe a tu res of the ori gi nal East-Her ze go vi nian di a lect, which are not typi cal of the 
spo ken Voj vo di nian sub di a lects. 

Keywords: di a lect le ve ling, re flex of yat, stress shift to proc li tic, unac cen ted length, 
long ri sing ac cent.

1.УвОд. Го во ром се у ко му ни ка ци ји пре но си је зич ка ин фор ма ци ја (њи ме 
се ма те ри ја ли зу је је зич ки са др жај ко ји је у осно ви го во ра), али се пре но се и 
број ни дру ги са др жа ји: ин фор ма ци је о по лу и ста ро сти го вор ни ка, као и о 
ње го вим емо ци ја ма и ста во ви ма (vuLetić 2007: 63–68). Мно ге ка рак те ри сти ке 
го во ра го то во уни вер зал но се опа жа ју. Ово, пре све га, по твр ђу ју број на ис-
тра жи ва ња го вор ног из ра за емо ци ја (banSe–Sherer1996; peLL–SKorup2008; 
peLL et al. 2009a; peLL et al. 2009b), као и ис тра жи ва ња ста во ва из ра же них у 
го во ру (Gu et al. 2011; oFuKa et al. 2011). Уни вер зал ност ин фор ма ци ја са др жа-
них у го во ру по твр ђу ју и ис тра жи ва ња ко ји ма је по ка за но да слу ша чи (ко ји 
не зна ју је зик ко јим го вор ни ци го во ре) мо гу чак и да уо че раз ли ку ко ја по сто-
ји из ме ђу дру штве них кла са ко ји ма го вор ни ци при па да ју (WiLLiamS et al. 1999: 

* Рад је ура ђен у окви ру про је ка та Ди ги тал не ме диј ске тех но ло ги је и дру штве нообра зов
не про ме не (ИИИ 47020) и Ди ја лек то ло шка ис тра жи ва ња срп ског је зич ког про сто ра (ОИ 178020), 
ко је фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.



347–348). Исто та ко, сма тра се да се и ин фор ма ци ја о „стра ном на гла ску” у 
го во ру пре но си од ре ђе ним пер цеп тив ним ка рак те ри сти ка ма ко је су уни вер-
зал не (major 2007: 552), та ко да су овај фе но мен мо гли да опа зе чак и они 
слу ша чи ко ји не го во ре је зик ко ји слу ша ју, а ко ји је био пред мет ис тра жи ва ња. 

Ка ко је го вор ни ци ма, ве о ма че сто, ва жно да се до бро укло пе у сре ди ну 
у ко јој се на ла зе, тј. да свој го вор при ла го де го во ру ве ћи не, они по ку ша ва ју 
да кон тро ли шу ин фор ма ци је ко је њи хов го вор са др жи.1 По ред то га они ме-
ња ју и број не еле мен те ко ји се оства ру ју на раз ли чи тим је зич ким ни во и ма 
(фо но ло шком, мор фо ло шком, лек сич ком, син так сич ком и др.). Ме ђу тим, ни је 
са свим ја сно да ли усва ја њем од ре ђе ног еле мен та ко ји се оства ру је на не ком 
од ових ни воа го вор ни ци усва ја ју и ону ње го ву фо нет ску ре а ли за ци ју ко ја 
је у да тој сре ди ни нај по жељ ни ја, тј. нај пре сти жни ја. 

Овим ће мо се фе но ме ном ба ви ти на ма те ри ја лу срп ског је зи ка, ко ји је 
на ро чи то за ни мљив и због чи ње ни це да је стан да рд ни је зик, и сâм стан да рд ни 
из го вор, за сно ван на ста њу у два ма ди ја лек ти ма: ис точ но хер це го вач ком и шу-
ма диј ско-вој во ђан ском. Раз ли ке ко је по сто је из ме ђу ових нај про ге сив ни јих 
што кав ских ди ја ле ка та ма ле су и, нај ве ћим де лом, оства ру ју се на фо но ло-
шком ни воу (ИвИћ 2009: 15; Subotići dr. 2012: 13). Нај мар кант ни ја раз ли ка 
огле да се у не јед на кој суд би ни оп ште сло вен ске фо не ме јат, ко ја на про сто-
ру ис точ но хер це го вач ког ди ја лек та има знат но ве ћи број ре флек са, док је на 
про сто ру шу ма диј ско-вој во ђан ског ди ја лек та, уз из ве сна од сту па ња, она 
до след но за ме ње на с /е/ (oKuKa 2008: 58‒59, 130‒131; ИвИћ 2001: 70, 133). За 
раз ли ку од си ту а ци је на под руч ју шу ма диј ско-вој во ђан ског ди ја лек та, на 
про сто ру ис точ но хер це го вач ког ак це нат се до след ни је пре но си на про кли-
ти ку2 (НИКОлИћ 1960; 1968: 68–69; 1969: 196; ИвИћ 1994: 129; oKuKa 2008: 61, 
131) и бо ље су очу ва не не ак цен то ва не ду жи не у раз ли чи тим по ло жа ји ма у 
ре чи (peco 1971: 165; oKuKa 2008: 132; ИвИћ2009: 13‒14). 

На ве де ни еле мен ти фо но ло шког ни воа би ли су па ра ме три чи ју смо реа-
ли за ци ју пра ти ли у го во ру тро ји це го вор ни ка. На рав но, фо но ло шки исте је-
ди ни це мо гу да има ју раз ли чи те фо нет ске ре а ли за ци је у раз ли чи тим го во-
ри ма. У срп ском је зи ку, ка да је су пра сег мент ни ни во у пи та њу, на при мер, 
ово је ја сно по твр ђе но при ана ли зи крат ко у зла зног и(ли) ду го у зла зног ак цен та 
(јОКАНОвИћ-мИХАјлОв 1983; ИвИћ–леХИсте1996:193;2002:153–159;Sredo-
jević–Subotić2011: 231–238; Sredojević2017:235), а слич не раз ли ке, по сто је 
и у ре а ли за ци ја ма сег мент них је ди ни ца. 

Ово смо ис тра жи ва ње пред у зе ли с ци љем да ис пи та мо ка ко су се тро-
ји ца го вор ни ка раз ли чи тих ге не ра ци ја (из по ро ди це цр но гор ских ко ло ни ста 
у Вој во ди ни) го вор но адап ти ра ли сре ди ни у ко јој жи ве. Пре ци зни је, за ни ма-
ло нас је да ли је код го вор никâ до шло до ди ја ле кат ског ујед на ча ва ња (в. 2. 
це ли ну) ко јим су мар ки ра не је зич ке цр те ис точ но хер це го вач ког ди ја лек та 
(ко је се ис по ља ва ју на фо но ло шком ни воу) за ме ње не об ли ци ма ка рак те ри-

1 Ово је на ро чи то ва жно при за по шља ва њу, бу ду ћи да стра ни на гла сак или не стан дард-
ни из го вор мо гу зна чај но да ума ње шан се осо бе да до би је по сао (carLSon–mchenrY 2006: 80).

2 Ра ди се о слу ча је ви ма пра сло вен ског (ста рог) и но во што кав ског (но вог) ак це нат ског 
пре но ше ња, ко ји се ме ђу соб но раз ли ку ју по пе ри о ди ма у исто ри ји је зи ка у ко ји ма су на ста ла, 
ве ли чи ни те ри то ри ја ко је су њи ма би ле за хва ће не, об ли ци ма ре чи на ко је су се од но си ла и у 
ре зул та ти ма.
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стич ним за шу ма диј ско-вој во ђан ски ди ја ле кат. Же ле ли смо да утвр ди мо да 
ли се го вор ни ци ко ји се ме ђу соб но раз ли ку ју по ста ро сти, го ди на ма ко је су 
про ве ли на те ри то ри ји шу ма диј ско-вој во ђан ског ди ја лек та, а до не кле и по 
то ме ка ко до жи вља ва ју свој го вор и у ка квом су све тлу же ле ли да се пред ста-
ве то ком ин тер вјуа – раз ли ку ју и по ре зул та ти ма ди ја ле кат ског ујед на ча ва ња. 
По ред то га, за ни ма ло нас је да ли су го вор ни ци из вр ши ли адап та ци је и на 
фо нет ском ни воу3, као и то да ли у сте пе ну успе шно сти оства ре но сти ди ја ле-
кат ског ујед на ча ва ња по сто је раз ли ке из ме ђу фо но ло шког и фо нет ског ни воа.4 

Ре зул та те ис тра жи ва ња пред ста ви ће мо на сле де ћи на чин. На кон уво да, 
у дру гој це ли ни, об ја сни ће мо фе но мен ди ја ле кат ског ујед на ча ва ња, а у тре-
ћој ће мо це ли ни украт ко из ло жи ти ре зул та те до са да шњих ис тра жи ва ња ове 
обла сти. По да ци о го во р ни ци ма, по сма тра ним па ра ме три ма, ме то да ма и 
тех ни ка ма ис тра жи ва ња би ће пред ста вље ни у че твр тој це ли ни. У на ред ној, 
пе тој це ли ни би ће пре зен то ва ни ре зул та ти ис тра жи ва ња, као и ту ма че ња 
до би је них по да та ка и њи хо во по ре ђе ње с ре зул та ти ма дру гих ис тра жи ва ча. 
У ше стој це ли ни из дво ји ће мо нај ва жни је за кључ ке до ко јих смо до шли.

2. дИјАлеКАтсКОУједНАчАвАње. Ка да у ко му ни ка ци ји ли цем у ли це го вор-
ник свој го вор и сво је по на ша ње при ла го ђа ва са го вор ни ко вом го во ру и по-
на ша њу – тај фе но мен зо ве мо го вор ном адап та ци јом (ако мо да ци јом (енгл. 
spe ech ac com mo da tion (GiLeS 2001: 193)). Уо би ча јен об лик адап та ци је је сте 
(го вор на) кон вер ген ци ја (енгл. spe ech con ver gen ce)5, ко ја пред ста вља из ме ну 
је зич ког ва ри је те та, ко ја се огле да у при бли жа ва њу го во ру са го вор ни ка. Она 
се мо же вр ши ти „од о здо” или „од о зго”, мо же би ти де ли мич на или пот пу на, 
вер ти кал на или хо ри зон тал на, а у ње ној је осно ви (че сто не све сна) по тре ба 
по је дин ца или гру пе да се укло пе у дру гу дру штве ну гру пу или да се иден-
ти фи ку ју с њом, ка ко би би ли дру штве но при хва ће ни. Овај је фе но мен по-
твр ђен у ис тра жи ва њи ма раз ли чи тих је зи ка све та, ја вља се ве о ма ра но у дру-
штве ном жи во ту де те та и сма тра се уни вер зал ном је зич ком по ја вом (GiLeS 
2001: 194). Вер ти кал на кон вер ген ци ја (енгл. ver ti cal con ve r gen ce) на ста је 
ка да по сто ји ди рект ни или ин ди рект ни кон такт два ју ва ри је те та од ко јих 
је дан има ви ши ста тус у дру штву, па део је зич ких ка рак те ри сти ка јед ног 
ва ри је те та би ва за ме њен ка рак те ри сти ка ма ко је се сма тра ју пре сти жни ји ма 
(røYneLand 2010: 259). Сма ње ње раз ли ка из ме ђу ва ри је тетâ не зна чи ну жно 
гу бље ње тра ди ци о нал них об ли ка. Ста ри и но ви об ли ци јед но вре ме (ма кар 
на по чет ку про це са) мо гу па ра лел но да по сто је. Ипак, то ком вре ме на об ли-
ци из ва ри је те та ко ји те жи вер ти кал ном при бли жа ва њу би ва ју на пу ште ни. 
Крај ња по сле ди ца чи та вог про це са је сте гу бље ње ва ри ја ци ја уну тар са мог 

3 Ка ко нам обим ра да ни је до зво ља вао да де таљ но ис пи ту је мо ви ше фо нет ских ка рак-
те ри сти ка по ко ји ма се нај че шће ме ђу соб но раз ли ку ју го вор ни ци срп ских ди ја ле ка та, од лу-
чи ли смо да ана ли зи ра мо са мо ре а ли за ци је ре чи с ду го у зла зним ак цен том, бу ду ћи да смо у 
ана ли зи ра ном кор пу су, још у пре ли ми нар ној фа зи ис тра жи ва ња, слу ша њем сни ма ка, уо чи ли 
спе ци фич ну ре а ли за ци ју овог ак цен та.

4 Узи ма ју ћи у об зир број и ста ро сну доб ода бра них го вор ни ка, на по ми ње мо да ће у овом 
ра ду би ти пред ста вље ни пре ли ми нар ни ре зул та ти ис тра жи ва ња на ве де них по ја ва.

5 Овом је пој му су про тан по јам (го вор не) ди ве р ген ци је (енгл. spe ech di ver gen ce), при 
ко јој до ла зи до уда ља ва ња од го во ра са го во р ни ка.
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ва ри је те та. Оне ка рак те ри сти ке ко је има ју ге о граф ски или дру штве но огра-
ни че ну ди стри бу ци ју пр ве не ста ју, док оне ка рак те ри сти ке ко је има ју ши ру 
при ме ну у је зич ком про сто ру има ју и ве ћи по тен ци јал да пре жи ве (røYneLand 
2010: 260).6 

Је дан од об ли ка кон вер ген ци је је сте и ди ја ле кат ско ујед на ча ва ње (ни-
ве ли са ње (енгл. di a lect le ve ling)), ко је на ста је ка да се у не кој сре ди ни 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. Ме ђу њи ма 
се од ви ја ју број не по је ди нач не го вор не адап та ци је, а ови крат ко роч ни про-
це си то ком вре ме на мо гу да пре ра сту у је дан ду го роч ни про цес, ко ји пра ти 
и из бе га ва ње оних об ли ка ко је го вор ни ци оце њу ју не га тив но или их сма тра-
ју из ра зи то ло кал ни ма и њи хо ва за ме на об ли ци ма ко ји су ге о граф ски 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 из-
ме ђу два ју ди ја ле ка та, што се огле да у гу бље њу мар ки ра них ва ри јан ти и(ли) 
ва ри јан ти ко је су у ма њи ни (trudGiLL 1986: 1–8, 83–126; KerSWiLL 2003: 223–224).

3. РеЗУлтАтИдОсАдАшњИХИсПИтИвАњА.До се ље нич ки го во ри у Вој во ди ни, 
као и дру ги го во ри на под руч ју шу ма диј ско -вој во ђан ског ди ја лек та, пре ма 
ми шље њу ди ја лек то логâ, још увек че ка ју све о бу хват на ди ја лек то ло шка и 
со ци о лин гви стич ка ис тра жи ва ња (ИвИћ 2001: 69; бОшњАКОвИћ‒РАдОвАНОвИћ
2009а: 236). Сма тра се да ко ло ни сти на се ље ни на кон Пр вог и Дру гог свет ског 
ра та нај че шће чу ва ју сво је за ви чај не го во ре, ко ји су, углав ном, ије кав ски (ИвИћ 
1994: 158–159), али да је по треб но утвр ди ти сте пен очу ва но сти до не се них 
ди ја ле ка та и ис тра жи ти је зич ке цр те ко је су на ста ле услед ди ја ле кат ске ин-
тер фе рен ци је (бОшњАКОвИћ‒РАдОвАНОвИћ2009а: 236). У не ве ли ком бро ју 
ис тра жи ва ња на ову те му, оста вља ју ћи по стра ни оне ра до ве ко ји ма су у фо-
ку су би ли дру ги го вор ни иди о ми (ПетРОвИћ1979;vučKović 2000; bošnjaKović
‒SiKimić2013), из два ја мо ре зул та те до ко јих су до шли Жар ко Бо шња ко вић 
и Дра га на Ра до ва но вић при ли ком про у ча ва ња фо нет ских ва ри ја ци ја у го во ру 
ко ло ни ста и из бе гли ца у Но вом Са ду, до се ље них из Бо сне и Хер це го ви не и 
Хр ват ске (2009б). Ау то ри ис ти чу да су фак то ри ко ји до во де до про ме на у 
је зи ку раз ли чи тих ге не ра ци ја ко ло ни ста и из бе гли ца пре вас ход но вре ме 
до ла ска и ду жи на бо рав ка у но вој сре ди ни, раз лог до ла ска, ди ја ле кат ски тип, 
ста ро сна доб, пол, обра зо ва ње и за ни ма ње, као и од нос но ве сре ди не пре ма 
њи ма (бОшњАКОвИћ‒РАдОвАНОвИћ 2009б: 334). Они за кљу чу ју да се го вор 
го то во свих ин фор ма то ра од ли ку је ду блет ним фор ма ма, од но сно ва ри ја ци-
ја ма у упо тре би до не се них и при хва ће них осо би на, док је код нај мла ђе ге не-
ра ци је уо че но да ма ња сре ди на и сти ца ње обра зо ва ња у њој, као и жи вот у 
окру же њу дру гих из бе гли ца, од но сно ко ло ни ста, оте жа ва ју про дор стан дард-
них фор ми (бОшњАКОвИћ‒РАдОвАНОвИћ 2009б: 335). На по слет ку, ау то ри 
за кљу чу ју да сви на ве де ни со ци јал ни фак то ри де лу ју ком пле мен тар но, али 
да се мо же прет по ста ви ти да је лич ни став по је дин ца пре су дан за чу ва ње 
до не се ног иди о ма или при хва та ња го во ра но ве сре ди не (бОшњАКОвИћ‒РА-
дОвАНОвИћ2009б: 336).7

6 По сто је и при ме ри кон вер ген ци је у ко ји ма се при бли жа ва ње вр ши пре ма оном свој ству 
ко је је струк ту рал но ви ше обе ле же но (røYneLand 2010: 261).

7 На по ме ни мо да су ис тра жи ва ња у ко ји ма је по сма тран го вор го вор никâ раз ли чи тих 
ге не ра ци ја из исте по ро ди це и у свет ским окви ри ма ве о ма рет ка. Исти на, озбиљ ни ја ис тра-
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Фе но мен ди ја ле кат ског ујед на ча ва ња по твр ђен је у ма те ри ја лу из број-
них је зи ка, нај ви ше у ен гле ском (trudGiLL 1986; britain 1997: 15‒46; WiLLiamS 
‒ KerSWiLL 1999: 141–162; KerSWiLL 2001), али и у дру гим европ ским је зи ци ма 
(auer et al. 2005), фран цу ском (bouGhton 2005: 235‒256), шпан ском (pato 2010: 
209‒225; vaLLS et al. 2013), у ори јен тал ним је зи ци ма по пут арап ског (GibSon 
2003) и др.

4. метОдеИтеХНИКеИстРАжИвАњА 
4.1.гОвОРНИцИ. У овом ра ду би ће пред ста вље ни ре зул та ти ана ли зе го-

во ра тро ји це го вор ни ка, чла но ва раз ли чи тих ге не ра ци ја јед не по ро ди це, 
ко ји жи ве у Кру шчи ћу, се лу у ју го за пад ном де лу кул ске оп шти не, у Бач кој 
(медОјевИћ 2015: 15). Нај ста ри ји го вор ник, М. Р. (у да љем тек сту Г1), ро ђен је 
1938. год., по за ни ма њу је во зач и у овом се лу жи ви од сво је 8. го ди не, ка да 
је ту с по ро ди цом до шао као ко ло ни ста. Ње гов син, Л. Р. (на да ље Г2), ро ђен 
је 1962, по за ни ма њу је, та ко ђе, во зач, ро ђен је у Кру шчи ћу, ко ји му је, све 
вре ме и пре би ва ли ште. Нај мла ђи го вор ник, М. Р. (на да ље Г3), ро ђен је 1993, 
по за ни ма њу је ин струк тор во жње, та ко ђе је ро ђен у Кру шчи ћу, ко ји му је и 
пре би ва ли ште. Овај је го вор ник унук Г1 и син Г2. Ни је дан од го вор ни ка ни је 
ви со ко шко ло ван, што се, у из ве сним цр та ма, од ра жва у њи хо вом го во ру.8 
Ме сто по ре кла по ро ди це тро ји це го вор ни ка је сте се ло Би стри ца, сме ште но 
16,5 ки ло ме та ра се ве ро за пад но од Мој ков ца, на те ри то ри ји ко ла шин ског сре-
за, ода кле је до се ље на ве ћи на да на шњег ста нов ни штва Кру шчи ћа (медОје-
вИћ2015: 66). Нај ста ри ји ин фор ма тор, Г1, са сво јом је по ро ди цом у Кру шчић 
до шао то ком ма сов не ко ло ни за ци је вр ше не на кон Дру гог свет ског ра та, у 
пе ри о ду од 1945. до 1948. год., ка да се на под руч је Бач ке до се ли ло 5 000 – 7 000 
ко ло ни стич ких по ро ди ца (медОјевИћ 2015: 37).9 Узев ши у об зир под руч ја 
са ко јих су се ко ло ни сти до се ли ли, сма тра се да су у Вој во ди ну до не ли оба 
ди ја лек та ко ји се про сти ру те ри то ри јом Цр не Го ре ‒ зет ско -сје нич ки и ис точ-
но хер це го вач ки, ко ји се, ка ко се прет по ста вља, и да нас чу ва ју у од ре ђе ној 
ме ри на те ри то ри ји Вој во ди не.10 Ди ја ле кат ско по ре кло по ро ди це тро ји це го-
вор ни ка је сте ис точ но хер це го вач ко. 

жи ва ња на ову те му вр ше на су још кра јем 19. ве ка (rouSSeLot1891пре маhurFord1967:29), али 
су ре зул та ти до ко јих се до шло, углав ном, скром ни. Од обим ни јих сту ди ја ис ти че се Хар фор-
до во ис тра жи ва ње го во ра по ро ди це из ис точ ног Лон до на, ко јим је об у хва ће но сед мо ро ин-
фор ма то ра из три ју ге не ра ци ја (го вор ни ка кок ни ди ја лек та) (hurFord 1967) и сту ди ја Ха нан 
Та ки, ко јом је ис пи тан го вор 48 ин фор ма то ра, из три ју ге не ра ци ја, две ју ет нич ких гру па из 
Ку вај та, од ко јих се јед на сма тра ве о ма пре сти жном, а дру га ма ње пре сти жном (taqi2010).

8 Го вор ни ци ве о ма до бро по зна ју ис пи ти ва ча, сто га се њи хов го вор мо же сма тра ти изу-
зет но при род ним, без по себ не те жње да се у ње га уне су из ме не. Г1, Г2 и Г3 би ли су упо зна ти 
и са гла сни с тим да се раз го во ри сни ма ју.

9 По ред Кру шчи ћа, на под руч ју кул ског сре за на се ље ни су: Вр бас, Ку ла, Цр вен ка, 
Си вац, Бач ко До бро По ље, Са ви но Се ло; бач ко то пол ски срез об у хва та под руч је Лов ћен ца и 
Фе ке ти ћа, али цр но го р ских ко ло ни ста има и ју жни је, пре ма Но вом Са ду, у Зма је ву и Рав ном 
Се лу (Stevović‒medojević2010:11;Kršev2011:126).

10 Тре ба на по ме ну ти да су се цр но го р ски до се ље ни ци на те ри то ри ју Вој во ди не на се-
ља ва ли у ве ћем бро ју и то ком ко ло ни за ци је вр ше не на кон Пр вог свет ског ра та, у пе ри о ду од 
1919. до 1941. год., ка да је на те ри то ри ју Бач ке и Ба на та пре се ље но око 1 000 цр но го р ских по-
ро ди ца (медОјевИћ 2015: 29).
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4.2. КОРПУс. У овом су ра ду пред ста вље ни ре зул та ти ана ли зе ма те ри ја ла 
сни мље ног за по тре бе из ра де ма стер ског ра да јед ног од ау то ра ис тра жи ва-
ња (Ми ља не Чо па). На чи ње на су три те рен ска звуч на за пи са раз го ворâ са 
го вор ни ци ма. Ти су раз го во ри, у укуп ном тра ја њу од 113 ми ну та и 85 се кун ди, 
ди ги тал но сни мље ни у Но вом Са ду и Кру шчи ћу, то ком 2017. год., а ре а ли-
зо ва ни су у ви ду спон та ног ин тер вјуа без стрикт ног упит ни ка.11 Ис тра жи вач 
по зна је го вор ни ке, њи хо ву кул ту ру и тра ди ци ју, те је у скла ду са тим – уз 
по моћ ет но лин гви стич ког упит ни ка А. Плот њи ко ве (ПлОтНИКОвА 2009) – 
са ста вио ре пер то ар те ма за раз го вор, а оне се ти чу Бо жи ћа, Ус кр са, сла ве, 
свад бе них и по смрт них оби ча ја, сва ко днев ног жи во та и се о ских по сло ва, 
као и про це са ко ло ни за ци је.12

Сним ци су ви ше пу та по слу ша ни и фо нет ски тран скри бо ва ни (за пис 
об у хва та 54 стра не до ку мен та у Word фор ма ту). Спек тро гра ми це ло куп ног 
ма те ри ја ла па жљи во су пре гле да ни, а за ода бра не при ме ре очи та не су вред-
но сти од ре ђе них аку стич ких ка рак те ри сти ка. 

4.3.ИјеКАвсКИКОНтИНУАНтИјАтА. Из кор пу са су из дво је ни, за сва ког го-
вор ни ка по себ но, сви при ме ри у ко ји ма би се, пре ма опи су го во ра Ко ла ши на 
(ПИжУРИцА1981:67–73), мо гли оче ки ва ти ије кав ски кон ти ну ан ти ја та (ти-
по ви: ије кав ска за ме на ду гог јат; ије кав ска за ме на крат ког јат (под ти по ви: 
за ме на с /je/ или на кон за ме не из вр ше но јо то ва ње /l/ и /n/, јо то ва ња ден та ла 
/d/ и /t/, јо то ва ње фри ка ти ва /z/ и /s/); икав ска за ме на крат ког јат ис пред /l/, 
ка сни је за ме ње ног с /o/) (укуп но 276 при ме ра). За тим су, за сва ки од ових ти-
по ва, и за сва ког го вор ни ка по себ но, из дво је ни при ме ри у ко ји ма се ије кав ски 
об ли ци и ја вља ју, и из ра чу на та је њи хо ва за сту пље ност у укуп ном бро ју 
при ме ра, што је из ра же но у про цен ти ма. 

4.4. ПРеНОшењеАКцеНтАНАПРОКлИтИКУ. Из кор пу са су, за сва ког го вор-
ни ка по себ но, из дво је ни при ме ри у ко ји ма би би ло мо гу ће оства ри ти пра-
сло вен ско или но во што кав ско пре но ше ње ак цен та на про кли ти ку (укуп но 
73 при ме ра).13 За тим су из дво је ни при ме ри у ко ји ма је и до шло до јед ног од 
ових два ју пре но ше ња, и из ра чу на та је њи хо ва за сту пље ност у укуп ном 
бро ју при ме ра, за сва ки тип пре но ше ња и за сва ког го вор ни ка по себ но, што 
је из ра же но у про цен ти ма. 

4.5. ОчУвАНОстНеАКцеНтОвАНИХдУжИНА. Из кор пу са су из дво је ни, за сва-
ког го вор ни ка по себ но, при ме ри свих ре чи у ко ји ма је оче ки ва но ја вља ње 

11 Овај је тип ин тер вјуа по лу струк ту и ран, што зна чи да ис тра жи вач би ра за ин фор ма то ра 
од го ва ра ју ће те ме, чи ја је при ро да та ква да на во де на ду же на ра ти ве (meYerhoFFet al. 2015: 
48). Ин тер вјуи се во де у при бли жно истим те мат ским окви ри ма, ка ко би се код ин фор ма торâ 
ја вио сли чан ре пер то ар при ме ра, при че му те ме бу де и из ве стан емо ци о нал ни на бој.

12 Уко ли ко је го вор ник го во рио о дру гим те ма ма и пра вио ди гре си је, он ни је пре ки дан, 
ка ко би се до био при ро дан и не фор ма лан го вор.

13 Да ли ће у го во ру пра сло вен ско или но во што кав ско пре но ше ње ак цен та на про кли ти ку 
уоп ште би ти оства ре но, усло вље но је не ко ли ким па ра ме три ма: лек сич ким (ја вља се са мо код 
не ких име ни ца, гла го ла, бро је ва, за ме ни ца, при ло га), мор фо ло шким (до по ја ве до ла зи у од-
ре ђе ним мор фо ло шким ка те го ри ја ма ових ре чи) и праг ма тич ким (у за ви сно сти од сте пе на 
фо ка ли зо ва но сти ре чи и ин фор ма ци о не пер спек ти ве ис ка за) (НИКОлИћ 1960: 160; ИвИћ 2001: 
93–94; Zečević2005:92).
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н. ду жи на (укуп но 1 763 при ме ра). Ова је про зо де ма по сма тра на пре ма ме то-
до ло ги ји ко ју је уста но вио Па вле Ивић. На и ме, ана ли зи ра ју ћи бо га ту ди ја-
ле кат ску гра ђу, Ивић је уста но вио фо нет ске чи ни о це ко ји ути чу на гу бље ње, 
од но сно, чу ва ње н. ду жи на: 1) ме сто н. ду жи не у ре чи (крај њи или уну тра шњи 
слог); 2) отво ре ност/за тво ре ност сло га (ва жи са мо за крај њи слог); 3) кван-
ти тет прет ход ног сло га (дуг/кра так); 4) тон ске ка рак те ри сти ке прет ход ног 
сло га (уз ла зан/не у зла зан). На осно ву на ве де них кри те ри ју ма при ме ри се 
по сма тра ју у 12 фо нет ских по ло жа ја, а сте пен ре дук ци је/очу ва но сти н. ду-
жи на у овим по ло жа ји ма под ле же од ре ђе ним за ко но мер но сти ма (ИвИћ 2001: 
96–97). У ана ли зи ра ном кор пу су из дво ји ли смо све при ме ре у ко ји ма су н. 
ду жи не и очу ва не у го во ру, а за тим смо из ра чу на ли њи хо ву за сту пље ност 
у укуп ном бро ју при ме ра, за сва ки од 12 по ло жа ја, за сва ког го вор ни ка по себ-
но, и ту за сту пље ност из ра зи ли у про цен ти ма. 

4.6. дУгОУЗлАЗНИАКцеНАт. На кон ана ли зе спек тро гра ма (из вр ше не уз по-
моћ про гра ма Pra at вер зи ја 4.6.06 (Paul Bo ers ma and Da vid We e nink, 2007)) из 
кор пу са је из дво је но 36 при ме ра ре чи с ду го у зла зним ак цен том, ре а ли зо ва них 
од стра не све тро ји це го вор ни ка, а за тим су очи та не аку стич ке вред но сти:

– фре квен ци ја основ ног то на на по чет ку и кра ју во ка ла ( f0p, f0k), као и 
мак си мал на f0 во ка ла ( f0max). Ове су вред но сти из ра же не у хер ци ма [Hz]; 

– сред њи ин тен зи тет во ка ла (I), из ра жен у де ци бе ли ма [dB];
– тра ја ње во ка ла (t), из ра же но у ми ли се кун да ма [ms].
Ре зул та ти ана ли зе до би је них по да та ка пред ста вље ни су де скрип тив но.

5. РеЗУлтАтИИдИсКУсИјА
5.1. РефлеКсИјата 
5.1.1. Ка ко ви ди мо у та бе ли 1, у ко јој су пред ста вље ни по да ци о за сту-

пље но сти при ме ра у ко ји ма је за ме на ја та из вр ше на у скла ду с ије кав ским 
пра ви ли ма, об ли ци у ко ји ма је не кад шње ду го јат за ме ње но фо нем ским 
сле дом /ije/ сре ћу се са мо код дво ји це ста ри јих го вор ни ка, Г1: ли је по, нај при
је, по сље14, си јече 15 и Г2: ври јеме (х2), дви је (х5), ди јете  (х3)16, на ни јет, не 
ра зу ми је, не ра зу ми је мо, при је (х7), ри јеке  (х2), ри јечи  (х2), си јеку , уви јек (х2). 
Не ке од на ве де них ре чи дво ји ца го вор ни ка упо тре бља ва ју и у екав ским об ли-
ци ма, на при мер, Г1: по сле, сече, сече се, а Г2: време (х4), дете (х2), пре (х2), 
реч, сече мо, увек, увек (х2). Ипак, и код Г1 и код Г2 нај ви ше је екав ских об ли ка, 

14 У ије кав ском је овај при лог уо би ча јен у об ли ци ма по сли је или по шље (та ко и у го во ру 
око ли не Ко ла ши на (ПИжУРИцА1981:71)).

15 Пре ма тра ди ци о нал ном опи су ак це нат ског си сте ма срп ског је зи ка, уста но вље ном још 
од стра не Ву ка Ка ра џи ћа (КАРАџИћ1818:xvi–xvii), екав ској ва ри јан ти ре чи с ду го у зла зним 
ак цен том ти па де  те у ије кав ском од го ва ра лик ди је те, а у овом су об ли ку на во ђе ни при ме ри 
и у свим ка сни јим реч ни ци ма срп ско-хр ват ског је зи ка. Ди ја лек то ло шки опи си ије кав ских 
го во ра, за сно ва ни на ау ди тив ној ана ли зи, углав ном су та ко и на во ди ли при ме ре ре чи с ду го-
у зла зним ак цен том. На ше је ми шље ње да у ана ли зи ра ном кор пу су на ре чи ма овог ти па го вор-
ни ци ре а ли зу ју ду го у зла зни ак це нат. У опи су го вра око ли не Ко ла ши на, Пи жу ри ца на во ди 
при ме ре ре чи из ове гру пе с ду го узлзним ак цен том, али до да је да су та кве ре а ли за ци је рет ке 
(1981:67–68). 

16 В. сли ку 1.
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на при мер, Г1: време, на ме њен, на ме ње но, увек; Г2: грех, на млеку, по реклом, 
по сле (х14), ретко (х2), реткост, спре чен (х2), цела (2), цело. Ије кав ски се 
об ли ци че шће ја вља ју ка да је го вор ник емо тив но уз бу ђе ни ји или ка да го во-
ри о до га ђа ји ма из про шло сти ко ји су на ње га сна жно ути ца ли. Та ко, на при-
мер, опи су ју ћи све ле по те Би стри це код Мој ков ца, из ко је ње го ви пре ци во де 
по ре кло, Г2 ка же: Ина че је фино ме сто, баш три ријеке про ти чу кроз ме сто, 
има рав ни цу, има плод ну зе мљу до ље, а ка сни је до да је: То ми се сви ђа, те три 
ријеке и то  је не мо же ја не знам оно ко да је да је не ко из мишљ о  – не би 
мо го бо ље из ми слит та ј та ј део. Исто та ко, ка да го во ри о оби ча ји ма у ве зи 
с ро ђе њем де та та, Г2 упо тре бља ва екав ски об лик де те, јер не ми сли ни на 
јед но од ре ђе но де те: Да на с, @ то  сам ви део на до ста ме ста, ро ди се дете и 
он да овај до ђу ии зо ву. Ипак, ка да го во ри о до га ђа ји ма у ве зи с ро ђе њем сво га 
де те та, упо тре бља ва ије кав ски об лик: Ни сам ја дужан ни ко га да зо вем кад 
јесе ме ни ро ди дијете. Го во ре ћи о до га ђа ји ма из ско ри је про шло сти, Г2 ко-
ри сти екав ски об лик вре ме, на при мер: Е сад у зад ње време ма ло сла би је; Сад 
у зад ње време овај је сте, до ђу; Вен ча ва ју се у зад ње време. Ипак, за до га ђа је 
из де тињ ства Г2 ко ри сти ије ква ски об лик: Та ко је било вријеме он да да... и 
по пет не з дана ни је отац до ла зио.17 

На че шће ја вља ње ије кав ских об ли ка у овој ка те го ри ји при ме ра бит но 
мо же да ути че још јед на по ја ва. На и ме, на екс пли цит на пи та ња јед ног од 
ау то ра ис тра жи ва ња (да ли су не ки од оби ча ја ко је чу ва ју спе ци фич но цр но-
гор ски и да ли се у оби ча ји ма у Кру шчи ћу чу ва и осе ти цр но гор ско по ре кло) 
Г118 и Г3 од го ва ра ју углав ном не га тив но. Ипак, Г2, го во ре ћи о но ше њу оруж ја, 
ло ву и пу ца њу, ка же за се бе да је пра ви Цр но го рац, а за тим на во ди да осе ћа 
при пад ност Цр но гор ци ма, до да ју ћи: Цр но го рац сам. Или ка ко би сад ссу 
ства ри ре кли – Ср бин по ре клом из Цр не Го ре. Го во ре ћи о чу ва њу цр но гор-
ске тра ди ци је и од го ва ра ју ћи на пи та ње о то ме да ли у свом го во ру уо ча ва 
не ке спе ци фич но сти, Г2 ка же: Па не ма. Ја и кад одем у Цр ну Го ру, они има ју 
онии та мо, тај део, Мој ко вац, Ко ла шин, они не ма ју ни ка кав на гла сак, они баш 
при ча ју исто ко и ми ов де. Ја не знам да л’ има има ло раз ли ке. Ако има, то је 
он да и за не мар љи ва или вр ло ма ла раз ли ка. С об зи ром на то да се Г1, као што 
је ре че но, не тру ди да ис так не сво је цр но гор ско по ре кло, мо же мо за кљу чи ти 
да се кроз су здр жа ност у овом раз го во ру он тру дио да ре ла тив но па жљи вим 
го во ром мар ки ра не еле мен те ре ду ку је, што је ин ду ко ва но са мом при ро дом 
си ту а ци је ко ју го вор ник мо же осе ти ти у из ве сној ме ри као фор мал ну. Осо-
би не до не се ног иди о ма ко је су се у ње го вом го во ру за др жа ле, мо же мо, да кле, 

17 До слич ног про це са до ла зи и у го во ру до се ље ни ка кај ка ва ца у се лу Бо ка у Ба на ту. На-
и ме, ка да го во ре о про шло сти и о тра ди ци о нал ној кул ту ри, го вор ни ци ће се че шће слу жи ти 
ко дом ко ји оби лу је еле мен ти ма до не се ног иди о ма. Ова се по ја ва мо же ту ма чи ти као вер бал на 
ма ни фе ста ци ја тра ди ци о нал не кул ту ре, што је од по себ не ва жно сти за очу ва ње иден ти те та 
ове ет нич ке за јед ни це (vučKović 2000: 268).

18 У раз го во ру са нај ста ри јим ин фор ма то ром, Г1, при мет на је из ве сна дис тан ца из ме ђу 
ње га и ис тра жи ва ча, ко ја се мо же до ве сти у ве зу пре вас ход но с ње го вим го ди на ма. Г1 го во ри 
спо ри је и че сто пра ви па у зе, ка ко због ло ши јег здрав стве ног ста ња та ко и због сво јих го ди на. 
У ње го вом го во ру че ста су и ис пра вља ња и ре фор му ла ци је, а ду жи на ра тив ја вио се са мо ка да 
је Г1 био под по себ ним емо тив ним на бо јем (ка да је го во рио о то ме ка ко су му чет ни ци за па-
ли ли ку ћу).
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сма тра ти ау тен тич ним, бу ду ћи да су упр кос све сној ау то ре гу ла ци ји ре а ли-
зо ва не.19 С дру ге стра не, ве ћу по ја ву ије ка ви за ма код мла ђег го вор ни ка, Г2, 
ко ји у од но су на Г1 има ви ши ни во обра зо ва ња и чи тав је жи вот про вео 
ис кљу чи во у Вој во ди ни, мо же мо ту ма чи ти и као све сно, на мер но ис ти ца ње 
ти пич них ди ја ле кат ских об ли ка, ко ји ма се он де кла ри ше као при пад ник цр но-
гор ске за јед ни це.20 И у ис тра жи ва њи ма вр ше ним на ма те ри ја лу из дру гих 
је зи ка утвр ђе но је да го вор ни ци ко ји су ода ни свом ди ја лек ту ре ђе уно се но-
ви не у свој го вор и на сто је да ко ри сте ар ха ич ни је об ли ке (Watt 2000: 96‒97; 
haddican et al. 2013: 396; buchStaLLer et al. 2017: 26). 

Код нај мле ђег го вор ни ка, Г3, ја вља се са мо екав ски ре флек си ду гог јат, 
на при мер: вре ме (х2), де ла, до не ли, исе че, мле ко, о д у ве к, по де ли, по ре кл о, 
по сле (х8), по сле подн е, пре (х2), раз у ме ш, реч, се но, сле по.21

5.1.2. Ка да су у пи та њу при ме ри у ко ји ма је из вр ше на ије кав ска за ме на 
крат ког јат, њих је нај ви ше у го во ру нај ста ри јег го вор ни ка, Г1, за тим у го во-
ру Г2, а нај ма ње их је код Г3. Код све тро ји це го вор ни ка нај ви ше је при ме ра 
у ко ји ма је на кон ије кав ске за ме не крат ког јат до шло до јо то ва ња ден та ла 
/d/ и /t/, Г1: ви ђе ли, ђе (х2), ђе вер, не ђе љу; Г2: ђе, ђед (7)22, пра ђед; Г3: ђе (х2), 
не ђе. Као што ви ди мо, до ове про ме не до ла зи код огра ни че ног бро ја лек се ма, 
а оне се ја вља ју и у екав ској ва ри јан ти (Г1: где (х2), не де ље; Г2: где; Г3: где), 
док ве ћи број при ме ра бе ле жи мо без ове гла сов не из ме не: Г1: с де цом; Г2: 
де да, де це, са де цом, де цу, ниг де, овде (х7), сву где (х2); Г3: две ста, де да (х3), 
де те ли ну, де ца (х4).

При ме ри у ко ји ма је на кон ије кав ске за ме не крат ког јат до шло до јо то-
ва ња /l/ и /n/ спо ра дич но се ја вља ју – Г1: до ље (х2), осмо љет ку; Г2: до ље (х2), 
ље та (х3); Г3: осмо ље т ку; на по ре до с не јо то ва ним ли ко ви ма – Г1: про ле ће; 
Г2: лет њи.

У свим оста лим слу ча је ви ма из ове гру пе, ре флекс крат ког јат ис кљу-
чи во је екав ски (уз је дан из у зе так у го во ру Г1 – мје сто), да кле, Г1: из го ре ла 
(sic!), из го ре ла, из го ре ло, ме сец, три  ме сец, ме ста, ме сто, на мен ски, у том 

19 Та ко ста ри ја го вор ни ца из Бо ке у Ба на ту, ко ја је до се ље на са те ри то ри је кај кав ског на-
реч ја, свој го вор оце њу је као чист срп ски, те ис ти че да хр ват ски и не зна, ме ђу тим, у ње ном су 
го во ру за бе ле же не по је ди не кај кав ске цр те у ал тер на ци ји са што кав ским (vučKović 2000: 266). 
Да кле, упр кос ау то ре гу ла ци ји го вор ни це, те цр те ни су мо гле би ти све сно от кло ње не.

20 На и ме, го во ре ћи о но во што кав ским ије кав ским ко ло ни сти ма или до се ље ни ци ма у 
Вој во ди ну код ко јих упо тре ба екав ског/ије кев ског ко да за ви си од ко му ни ка циј ских усло ва, 
Ве ра Ва сић ис ти че: „Do sled na upo tre ba ije kav skog na ekav skom te re nu u grad skim sre di na ma ni je 
sa mo znak ne a dap tiv no sti go vor ni ka, već naj češ će sve stan iz bor” (vaSić 1992: 59).

21 Нај мла ђи ин фор ма тор, Г3, ве о ма је ко му ни ка ти ван, го во рио је при род но и не фор мал-
но, што се по себ но очи ту је у то ме што се не рет ко слу жио оп сце ним из ра зи ма, ко ји су му уз ре-
чи це. На пи та ње ис тра жи ва ча о то ме да ли при ме ћу је из ве сне раз ли ке из ме ђу соп стве ног го во ра 
и го во ра ста ри јих ко ло ни ста, од го ва ра: Исто је ме ни то све, не ви дим не ку раз ли ку... Углав ном, 
сва ко ко ка же дру га чи је од ме не, ја ми сим да он ни је до бро ре ко. О го во ру до се ље ни ка ко ји 
жи ве у вој во ђан ском се лу Лов ће нац, ка же: Овај, али у Лов ћен цу на при мер, та мо тај део, та мо 
су пра ви они Цр но гор ци... Узев ши у об зир ин фор ма то ро ву ма њу за ин те ре со ва ност за те ме из 
тра ди ци о нал не кул ту ре, на чин на ко ји он да је сво је од го во ре и ста во ве пре ма свом по ре клу 
и го во ру, ја сно за па жа мо да је он го во рио опу ште но, али је те жио то ме да се у раз го во ру, у из-
ве сној ме ри, пред ста ви као са вре мен и ур бан са го вор ник.

22 В. сли ку 2.
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сме ру, сусед на; Г2: вен ча мо, вен ча ња, ве ро ват но (х3), живе ла, живе ли (х2), 
из го ре ла (2), из го ре ло, ме ста (х3), ме сто, ме сту, пе ва се, по бе гла, пре бе гли, 
пре живе ли, при ме ћу ју, при ме ћу је, саве то вао, ста ро се де о ци, успех, успе шан, 
хте ли; Г3: две ста, ме р на, ме се ца, ме сеци , ме сну, ме сто, пе ва ју (х2), пе ва ли, 
пе ва мо, пе ва ње, пе сме, пе сми цу, пример (х2), се ки ром, се тим.

У ана ли зи ра ном кор пу су не ма при ме ра ре чи с нај но ви јим јо то ва њем, 
чи ји би ре зул тат би ле фо не ме // и //. Од об ли ка у ко ји ма би до ове про ме не 
мо гло до ћи бе ле жи мо сје да се, у из го во ру нај ста ри јег го вор ни ка, Г1, док у 
оста лим слу ча је ви ма не ма усло ва за ја вља ње па ла тал них фри ка ти ва бу ду ћи 
да је ре флекс ја та екав ски – Г1: се ћам; Г2: осе ћам, се ћам се, не се ћам се.23 

У ана ли зи ра ном кор пу су, као што је и по зна то у број ним го во ри ма ис-
точ но хер це го вач ког, али и шу ма диј ско-вој во ђан ског ди ја лек та (ИвИћ1994: 
132), ре флекс ја та у по је ди ним ре чи ма и на став ци ма је сте /i/, и код све тро ји-
це го вор ни ка на и ла зи мо на та кве при ме ре: ва тре ним, ме ни, мо јих, нај бли жим, 
нај ста ри ји, ни сам, ни си, ни смо, ни су, овим, ста ри ји, цр ве ним и др.24 

5.1.3. Нас је за ни ма ло и ко ја је за сту пље ност при ме ра у ко ји ма је ре флекс 
крат ког јат /i/, али са мо ис пред /l/, ка сни је за ме ње ног с /o/ (та бе ла 1). Ова кви 
се об ли ци до след но сре ћу код на ста ри јег го вор ни ка, Г1, али са мо у два ма при-
ме ри ма исте ре чи: дио (х2); Г2 има ви ше ова квих при ме ра: ви дио, жи вио (х4), 
али се они ипак сре ћу ре ђе од ли ко ва у ко ји ма се као ре флекс крат ко га јат 
ја вља /e/: ви део, во лео, део (х2), из го рео, раз у мео, ста ро се де о ци, хтео (х3), 
цео; док се код Г3 ја вља ју са мо екав ски об ли ци: део, до нео (х2), живео, по се
јеш25, смео, цео (х2).26

Та бе ла 1: За сту пље ност при ме ра у ко ји ма су кон ти ну ан ти ја та за ме ње ни у скла ду с ије кав-
ским пра ви ли ма 

Го вор ни ци 
За ме на ја та Г1 Г2 Г3
ије кав ска за ме на ду гог јат 31% 42% 0%
ије кав ска за ме на крат ког јат 39% 24% 10%
икав ска за ме на крат ког јат 
ис пред /l/, ка сни је за ме ње ног с /o/ 100%* 31% 0%

23 На пи та ње да ли при ме ћу је не ке раз ли ке из ме ђу соп стве ног го во ра и го во ра свог де де, 
нај мла ђи ин фор ма тор, Г3, од го ва ра: Па не ма, мо жда за то што сам на ви као... То је по ме ша но 
не што вој во ђан ско цр но гор ски... Ал’ знам да му оста ла ва ре ни ка и... кисело... Да кле, у го во ру 
нај ста ри јег ин фор ма то ра чу ва се фо не ма // (че му је био све док и сâм ис тра жи вач у по је ди ним 
раз го во ри ма са њим). Мо же мо за кљу чи ти да Г1 упо тре бу ове фо не ме осе ћа као мар ки ра ну, због 
че га је то ком ин тер вјуа не упо тре бља ва. 

24 По овој се осо би ни го вор Г1, Г2 и Г3 раз ли ку је од го во ра у око ли ни Ко ла ши на (ПИжУ-
РИцА1981:67–68).

25 Г3, го во ре ћи о се о ским по сло ви ма, нај пре из го ва ра ије кав ски об лик, по си јеш, а на пи-
та ње ис тра жи ва ча да по но ви то што је ре као, он из го ва ра екав ску ва ри јан ту овог об ли ка. Да кле, 
Г3 ије кав ску ва ри јан ту овог об ли ка осе ћа као мар ки ра ну, те је не ће упо тре би ти ка да у свој го вор 
уне се ви ше па жње, већ ће се у том слу ча ју опре де ли ти за об лик ко ји осе ћа као уни вер за лан 
и нео бе ле жен.

26 У го во ру око ли не Ко ла ши на за ме на ја та у ова квим је слу ча је ви ма, уз ма ња од сту па ња, 
до след но икав ска (ПИжУРИцА1981:71–72).
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Сли ка 1: ди је те (Ни сам ја ду жан ни ко га да 
зо вем кад је се ме ни ро ди ди је те) (Г2)27

Сли ка 2: ђед28 (Мој ђед он је био ко ман дир во да 
у ба та љо ну Алек се ђед (sic!) Бе ћо Ђи лас) (Г2)29

5.2. Пре но ше ње ак цен та на про кли ти ку
5.2.1.У ана ли зи ра ном кор пу су би ло је ма ло при ме ра ак це нат ских це-

ли на у ко ји ма је мо гло до ћи или је до шло до пра сло вен ског пре но ше ња ак це-
на та на про кли ти ку (та бе ла 2). На по ми ње мо да су из при ка за из о ста вље ни 
при ме ри спо је ва реч це не и гла го ла, јер у тим слу ча је ви ма ме ђу тро ји цом го-
вор ни ка не ма раз ли ке. Нај ве ћи број та квих при ме ра чи не об ли ци не ги ра ног 
пре зен та гла го ла зна ти (Г1: не знам; Г2: не знам (х3), не знам (х11); Г3: не зна, 
не знам (х13), али и не зна ју)30, али ова кво пре но ше ње бе ле жи мо и код дру-
гих гла го ла, код ко јих је оно, та ко ђе, вр ше но ана ло ги јом, у си ту а ци ја ма кад 
ни је би ло усло ва за ње го во ја вља ње (на при мер, Г2: не мош (х2), не се ћам, 
не сла ви; Г3: не ва ља, не мож). Ми мо ових слу ча је ва, пра сло вен ско пре но ше-
ње ак цен та на про кли ти ку ја вља се у при ме ри ма – Г1: у во ј ску; Г2: у во ј ску, 
за зи му, у цр кву31, док у го во ру Г3 не ма при ме ра у ко ји ма би се ово пре но ше ње 
уоп ште мо гло ја ви ти.

5.2.2. Ка да је у пи та њу но во што кав ско пре но ше ње ак це на та на про кли-
ти ку, у кор пу су има до ста при ме ра ак це нат ских це ли на у ко ји ма је мо гло 
до ћи или је до шло до овог пре но ше ња. И ов де смо из по да та ка пред ста вље-
них у та бе ли 2 из о ста ви ли при ме ре спо је ва реч це не и гла го ла, јер је у свим 
та квим слу ча је ви ма пре но ше ње ак це на та из вр ше но без из у зет ка32 (Г1: не  
мо же, не пам ти; Г2: не бу де (х2), не до ђем, не знам (х7), не ка жеш, не мо гу 
(х2), не мо же (х8), не мо же се, не мо ра, не пи ше, не се дам, не стиг неш; Г3: не 
би, не во лим, не знам (х5), не знам, не ка же, не ка же се, не мо гу (х2), не мож, 
не мош, не мо ра, не поч не, не ра диш, не сла ви мо, не тре ба (х2), не чу је). Из у зев 

27 Гра ни це из ме ђу гла со ва ко ји ма је пред ста вљен фо нем ски след /ije/ на сли ци су пред-
ста вље не апрок си ма тив но, бу ду ћи да се на спек тро гра ми ма – у ова квим си ту а ци ја ма – мо гу 
очи та ти „аку стич ки мак си му ми” во кал ских фо не ма, али не и њи хо ве ме ђу соб не гра ни це 
(baKran 1996: 164; ПетРОвИћ – гУдУРИћ 2010: 258).

28 На кра ју ре чи до шло је до обе зву ча ва ња фи нал ног кон со нан та и уме сто [d] из го во рен 
је ње гов бе звуч ни пар њак [t].

29 При тран скрип ци ји при ме ра ко ри шће ни су сим бо ли Ме ђу на род ног фо нет ског ал фа-
бе та(hipa2007).

30 У мно гим но во што кав ским го во ри ма (на ро чи то они ма на ис то ку) об лик не зна м сма-
тра се уо би ча је ним и че шће је у упо тре би од пра вил ног об ли ка не зна м (НИКОлИћ1960: 175). 

31 У овом би слу ча ју би ло оче ки ва но но во што кав ско ак це нат ско пре но ше ње – у цр кву 
(дАНИчИћ1925: 6; стевАНОвИћ1964: 243; белИћ1999: 185).

32 Ова се по ја ва до след но ја вља у свим че тво рак це нат ским што кав ским го во ри ма (НИ-
КОлИћ1960: 174).
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по ме ну тих слу ча је ва, ово се пре но ше ње нај до след ни је вр ши у ак це нат ским 
це ли на ма ко је чи не про кли ти ка и за ме ни ца (Г1: у не ком, са њи м се, у њо ј, и 
то, у том (х2); Г2: за нас), иа ко по сто је и при ме ри ова квих спо је ва у ко ји ма 
ово ак це нат ско пре но ше ње ни је из вр ше но (Г1: на не кој, и то ; Г2: и ја, и ми, 
и мој, за нас, на на шу, од те, и то (х3), у тој (х2)). Ка да су у пи та њу спо је ви 
про кли ти ке и име ни це, при де ва, при ло га или бро је ва, ово се ак це нат ско 
пре но ше ње вр ши ма ње до след но, па по ред при ме ра на спрат (Г1) и у Цр ну 
Го ру, у шко лу (Г2), ви ше је оних у ко ји ма ак це нат ни је пре не сен на про кли ти-
ку, на при мер: и два, у крс, са ку мом, од ку ће, у ку ћи, за со фру, од ста ро га, 
у шко ли (Г1) и и дру ги, код дру гих, у зад ње (х4), од ка ме на, пред кра ј, ис пред 
ку ће, од ку ће, од ку ће, из при че, на сла ву, од тад, из Цр не Го ре, у Цр ној Го ри, у 
шес, на шко ле, у шко лу (Г2). Из у зев у при ме ри ма спо је ва про кли ти ке и гла го ла, 
у го во ру Г3 не ма слу ча је ва ова квог ак це нат ског пре но ше ња, већ се ја вља ју 
об ли ци: са бра ћом, у гла ву, и да ље, са де сет, од ку ће до ку ће, у не ким, из ње, 
на њи ви, у ја бу ку, за то, из тог, од то га, од тре ћег, у цр кву, из Цр не Го ре, из 
Цр не Го ре, у шес, до ше стог. По ред на ве де них при ме ра, ни код јед ног од тро-
ји це го вор ни ка ак це нат се на про кли ти ку ни кад не пре но си с то по ни ма (у 
Би стри ци (Г1); у Вр бас, у Вр ба су, у Кру шчић, у Кру шчи ћу (Г2); из Би стри це 
(х2), у Вр ба су, у Вр ба су, у Кру шчи ћу, у Кру шчи ћу (х2), у Ло в ће нац (Г3)). 

При опи су го во ра око ли не Ко ла ши на утвр ђе но је да су и пра сло вен ско 
и но во што кав ско пре но ше ње ак цен та на про кли ти ку жи ви про це си, за све до-
че ни у из у зет но ве ли ком бро ју при ме ра (ПИжУРИцА1981:27–31).33 

Та бе ла 2: За сту пље ност при ме ра у ко ји ма је до шло до пре но ше ња ак це на та на про кли ти ку34 

Го вор ни ци 
Ак це нат ско пре но ше ње Г1 Г2 Г3
пра сло вен ско 33%* 60%* 0%
но во што кав ско 39% 10% 0%

5.3.АКцеНАтсКесПецИфИчНОстИ.Код нај ста ри јег го вор ни ка, Г1, бе ле жи-
мо при ме ре три ме сец и два са та. Пре но ше ње ак цен та с име ни ца на бро је ве 
ре дов но се сре ће у го во ру око ли не Ко ла ши на (ПИжУРИцА1981:30,39,53).35

У го во ру Г2 при дев фин у Нјд. сред њег ро да нео д ре ђе ног ви да ја вља се 
у ли ку фи но (чак три пу та) и јед ном као фи но. Об ли ци ко је је Да ни чић за-
бе ле жио фин, фи на, фи но (дАНИчИћ1925: 212) ја вља ју се у ве ћи ни екав ских 
но во што кав ских го во ра, док су об ли ци фи н, фи  на, фи  но (ко је на во ди и РМС) 
че шћи у за пад ним, ије кав ским но во што кав ским го во ри ма.36 

Уко ли ко об ли ци ма ин фи ни ти ва (без за вр шног -и)37 не прет хо ди је дан од 
два уз ла зна ак цен та (као у при ме ри ма: во зит, за вр шит, на ми рит, ту ши рат, 

33 И у ускоч ким је го во ри ма пре но ше ње ак цен та на про кли ти ку ре дов на по ја ва (стАНИћ
1982:88). У дру гим го во ри ма ис точ но хер це го вач ког ди ја лек та, ка ко на те ри то ри ји Цр не Го ре, 
та ко и у Ср би ји, ова су пре но ше ња че ста, иа ко по сто је од сту па ња (НИКОлИћ 1991: 29). 

34 Зна ком * озна че но је да су по да ци о по сма тра ном па ра ме тру до не се ни на осно ву ма лог 
бро ја при ме ра. 

35 Ова је по ја ва по зна та и ускоч ким го во ри ма (стАНИћ1982: 88, 98–100).
36 Ова кви се об ли ци ја вља ју и у го во ри ма ср би јан ског По ли мља (НИКОлИћ 1991: 140).
37 Ова кви об ли ци ин фи ни ти ва че шће се ја вља ју код дво ји це ста ри јих го вор ни ка.
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учит), во кал осно ве има н. ду жи ну: гле дат, сти зат (сви при ме ри за бе ле же ни 
су у го во ру Г2). Ова је по ја ва уо би ча је на у го во ру око ли не Ко ла ши на (ПИжУ-
РИцА1981:23, 154).38

Гла го ли I Бе ли ће ве вр сте у ин фи ни ти ву се ја вља ју са мо у ак це нат ским 
ли ко ви ма: доћ, отић (х2), си ћи (Г2); отић (Г3) – ка ко је уо би ча је но и у го во ру 
око ли не Ко ла ши на (ПИжУРИцА1981:53, 154–155).39

Сло же ни об ли ци гла го ла не сти ја вља ју се са мо с ак цен том на пре фик-
су: до не су, по д не су, по не сем (сви при ме ри Г2), што је, та ко ђе, ти пич но за 
го вор око ли не Ко ла ши на (ПИжУРИцА1981:22).40

Код по је ди них гла го ла у 1. л. мн. пре зен та ак це нат се по ме ра на крај 
осно ве, као у при ме ри ма: вен ча мо (х2), др жи мо (х2), не др жи мо, иде мо (х2), 
има мо (по ана ло ги ји ја вља се и има ју (х4)). Сви ови при ме ри за бе ле же ни су у 
го во ру Г2, Г1 не ма при ме ре ова квих гла го ла у 1. л. мн., док се код Г3 ја вља ју 
са мо об ли ци ко ји су да нас уо би ча је ни у стан дард ном је зи ку: има мо, има мо (х2). 
У го во ру око ли не Ко ла ши на ре дов но се сре ћу об ли ци с ак цен том на прет по-
след њем сло гу пле те мо, пе че мо, зо ве мо, гре бе мо и др. (ПИжУРИцА1981:21, 54).41

Код нај ста ри јег го вор ни ка на и ла зи мо и на при мер же лећи, а ова је по-
ја ва за бе ле же на и у го во ру око ли не Ко ла ши на (ПИжУРИцА1981:55–56).42 

5.4.НеАКцеНтОвАНедУжИНе
5.4.1. Код све тро ји це го вор ни ка до шло је до ре дук ци је јед ног де ла 

н. ду жи на, не за ви сно од то га да ли оне при па да ју осно ви ре чи (на при-
мер, Г1: је ди но, ка ми он, оби чај, уја ци; Г2: ка мен, нарав но, увек (х2); Г3: 
бад њак (х3), не ма мо (х2) и др.) или на став ку (на при мер, Г1: сред њи, 
цр кве; Г2: си но ва, ћерки; Г3: јед них, цр но гор ски и др.). Та ко ђе, код све 
тро ји це го вор ни ка за бе ле же ни су при ме ри истих ре чи, из го во ре них с 
н. ду жи ном и без ње, као у при ме ри ма – Г1: одем : одем, се ћам : се ћам, 
сла ве : сла ве; Г2: дана : дана (х4), до го вор : до го вор, пре ђем : пре ђем, ; 
Г3: имаш (х3) : имаш (х2), кевом : кевом. Ме ђу тим, из ме ђу тро ји це го-
вор ни ка по сто је ја сне раз ли ке у то ме у ко јим су по ло жа ји ма бо ље очу-
ва не н. ду жи не, од но сно, ко ли ко су у истом фо нет ском по ло жа ју за сту-
пље ни при ме ри с ре а ли зо ва ним н. ду жи на ма (ди ја грам 1). У сло гу 
не по сред но иза не у зла зне ду жи не код Г1 и Г2 н. ду жи не ја вља ју се 
из у зет но рет ко (Г1: мла да43; Г2: вен ча ва, до ђу; пла тим, пла ћам, пре ђем), 
док код Г3 не ма та квих при ме ра. И у сло гу иза ду го у зла зног ак цен та 
н. ду жи не ја вља ју се че шће код дво ји це ста ри јих го вор ни ка (Г1: зиме, 

38 И у ускоч ком го во ру ду жи на се ре а ли зу је уко ли ко во ка лу пред ин фи ни тив ним на став-
ком не прет хо ди уз ла зни ак це нат (стАНИћ 1982: 77). С дру ге стра не, у го во ри ма ср би јан ског 
По ли мља ова по ја ва ни је за бе ле же на, бу ду ћи да не ма ин фи ни ти ва без за вр шног и (НИКОлИћ 
1991: 471‒473).

39 Ови су об ли ци за бе ле же ни и у ускоч ким го во ри ма (стАНИћ 1982: 97).
40 Та ко је и у го во ри ма ср би јан ског По ли мља (НИКОлИћ 1991: 166‒167). У ускоч ким го-

во ри ма у овом ти пу гла го ла ак це нат је та ко ђе на пр вом сло гу (стАНИћ 1982: 166).
41 Об ли ци су за бе ле же ни и у го во ри ма ср би јан ског По ли мља (НИКОлИћ 1991: 165), и у 

ускоч ком го во ру (стАНИћ 1982: 168).
42 Ова се по ја ва бе ле жи и у го во ри ма ср би јан ског По ли мља (НИКОлИћ 1991: 196), и у ускоч-

ком го во ру (стАНИћ 1982: 173).
43 В. сли ку 3.
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хране (x2); шесет; прете жно, сусед на; Г2: дана, ди плома  (х2), из мишљ о, 
ка фе, пре ки до  (х2), сви ња , ску пљо , Хр ва та ; ку па ње44, Мо јко в ца (х2), 
умива ње, храње ње (х2), че стито ), а код Г3 са мо из у зет но (жи ве ; ке во м). 
Још су из ра зи ти је за сту пље не н. ду жи не у сло гу не по сред но иза не у зла-
зне крат ко ће, код Г1 и Г245 у знат ном бро ју при ме ра, а код Г3 рет ко. 
Код све тро ји це го вор ни ка н. ду жи не нај до след ни је се ре а ли зу ју у сло-
гу не по сред но иза крат ко у зла зног ак цен та. При ме ри с н. ду жи на ма 
– гле да ни и у ап со лут ним и у ре ла тив ним вред но сти ма (у од но су на 
уку пан број при ме ра у да том фо нет ском по ло жа ју) – нај за сту пље ни ји 
су у го во ру Г2, док су на дру гом ме сту по за сту пље но сти при ме ри Г1. 
Из у зев у по зи ци ја ма 10, 11 и 12, у го во ру Г3 об ли ци с н. ду жи на ма 
за сту пље ни су нај ма њим бро јем при ме ра.46 

Зна чај на ре дук ци ја н. ду жи на ни је ка рак те ри стич на за го вор око-
ли не Ко ла ши на (ПИжУРИцА1981:20–26),47 а у ана ли зи ра ном кор пу су 
ре дук ци ја се ја вља, нај ве ро ват ни је, као по сле ди ца ди ја ле кат ског ујед на-
ча ва ња. Ис пи ту ју ћи ино ва ци је у про зо ди ји ре чи и ис ка за код го вор ни ка 
до се ље них с ије кав ских те ре на, Је ли ца Јо ка но вић-Ми хај лов на ла зи да је 
пре ла зак с ије кав ског на екав ски из го вор, за пра во, услов за от по чи ња-
ње про ме на у про зо диј ском си сте му, а пр ва од про ме на тог ти па је сте 
ре дук ци ја н. ду жи на у од ре ђе ним фо нет ским по ло жа ји ма (јОКАНОвИћ-мИ-
ХАјлОв1997:45).Код тро ји це го вор ни ка чи ји смо го вор ана ли зи ра ли 
бе ле жи мо ове из ме не и на сег мент ном и на су пра сег мент ном ни воу.48

Ди ја грам 1: За сту пље ност не ак цен то ва них ду жи на у раз ли чи тим фо-
нет ским по ло жа ји ма у ре чи49

Г1
2% 1 4 22% 12% 7 10 73%
0% 2 5 100% 45% 8 11 87%
0% 3 6 29% 46% 9 12 94%

44 В. сли ку 4.
45 В. сли ку 5.
46 В. сли ку 6.
47 У го во ри ма ср би јан ског По ли мља мо же до ћи до гу бље ња н. ду жи на са мо иза ду гих 

сло го ва си ла зне ин то на ци је (НИКОлИћ 1991: 57). За ускоч ки го вор гу бље ње н. ду жи на та ко ђе 
ни је ка рак те ри стич но (стАНИћ 1982: 75‒86).

48 Осим осо би на об у хва ће них овим ис тра жи ва њем, у го во ру ста ри јих го вор ни ка, Г1 и 
Г2, за бе ле же не су и дру ге осо би не ис точ но хер це го вач ког ди ја лек та, по пут не по зна ва ња опо-
зи ци је из ме ђу па де жа ме ста, ло ка ти ва или ин стру мен та ла и па де жа прав ца, аку за ти ва (Г1: 
сред њи брат трак то ри ста у за дру гу; ви ше сам спа во у ка ми он не го у кре ве ту; Г2: за по слио 
се у Ку ла транс; имам у ин декс до бре оце не; ра дио је ту на пру гу итд.). У го во ру нај мла ђег го-
вор ни ка, Г3, ове осо би не ни су за бе ле же не.

49 При ме ри су раз вр ста ни на осно ву по ло жа ја н. ду жи не иза – 1: не у зла зне ду жи не у 
отво ре ном крај њем сло гу; 2: не у зла зне ду жи не у за тво ре ном крај њем сло гу; 3: не у зла зне ду-
жи не у уну тра шњем сло гу; 4: ду го у зла зног ак цен та у отво ре ном крај њем сло гу; 5: ду го у зла-
зног ак цен та у за тво ре ном крај њем сло гу; 6: ду го у зла зног ак цен та у уну тра шњем сло гу; 7: 
не у зла зне крат ко ће у отво ре ном крај њем сло гу; 8: не у зла зне крат ко ће у за тво ре ном крај њем 
сло гу; 9: не у зла зне крат ко ће у уну тра шњем сло гу; 10: крат ко у зла зног ак цен та у отво ре ном 
крај њем сло гу; 11: крат ко у зла зног ак цен та у за тво ре ном крај њем сло гу; 12: крат ко у зла зног 
ак цен та у уну тра шњем сло гу.
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Г2
2% 1 4 30% 13% 7 10 91%
12% 2 5 0% 46% 8 11 88%
0% 3 6 47% 65% 9 12 95%

Г3
1% 1 4 9% 6% 7 10 90%
0% 2 5 14% 16% 8 11 95%
0% 3 6 0% 14% 9 12 83%

Сли ка 3: мла да (и по до ла ску ку ћи ђе је  
мла да на ја вљу је се) (Г1)50

Сли ка 4: ку па ње51 (До бро во да за су до ве, за 
ку ва ње, за уми ва ње – то се до не се, ал’ кад 

је ку па ње – нас је пе то ро би ло, тре ба  
на ни јет во де) (Г2)52

Сли ка 5: пе ва  се (Бу де пу на ку ћа и ту  се  
сла ви, пе ва  се, шта ја зна м) (Г2)53

Сли ка 6: во де (Уба цу је се у ка зан ве ли ки с ма ло 
во де, до бра ва тра, он да он сам пу шта) (Г3)54

5.5.фОНетсКеРеАлИЗАцИједУгОУЗлАЗНОгАКцеНтА.
5.5.1.Код све тро ји це го вор ни ка про то ти пич на ре а ли за ци ја ре чи с ду-

го у зла зним ак цен том је сте она у ко јој је тон ско кре та ње на на гла ше ном 
во ка лу до след но уз ла зно, а са свим рет ко уз ла зно с ма лим си ла зним де лом 
на кра ју.55 Из ме ђу кра ја на гла ше ног и по чет ка на ред ног во ка ла нај че шће по-
сто ји уз ла зан тон ски ин тер вал, а уз ла зност по сто ји и у од но су мак си мал них 
тон ских ви си на ових два ју во ка ла. Ипак, у ма њем бро ју при ме ра из ме ђу 

50 [a] t = 158 ms, [a] t = 156 ms.
51 С об зи ром на то да је на спек тро гра ми ма пр ви по ка за тељ зву ка код бе звуч них пло зи-

ва у ини ци јал ном по ло жа ју – шум екс пло зи је (baKran 1996: 83), на сли ка ма је ме сто по чет ка 
ар ти ку ла ци је ових гла со ва озна че но апрок си ма тив но.

52 [u] t = 92 ms, [a] t = 109 ms.
53 [e] t = 106 ms, [a] t = 126 ms.
54 [o] t = 93 ms, [e] t = 166 ms.
55 Ви де ти при ме ре на сли ка ма 7, 8, 9, 10, 11 и 12.
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кра ја на гла ше ног и по чет ка на ред ног во ка ла по сто ји ма њи си ла зни тон ски 
ин тер вал.56 Тон ско кре та ње на во ка лу ко ји сле ди на гла ше ни во кал нај че шће 
је до след но си ла зно. Уко ли ко се у ре чи по ред на гла ше ног и на ред ног во ка ла 
на ла зи још во ка ла, они има ју до след но си ла зно тон ско кре та ње. На гла ше ни 
се во кал од на ред ног во ка ла увек ис ти че ду жим тра ја њем, а че сто и ве ћим 
ин тен зи те том,57 при че му је раз ли ка ин тен зи те та из ме ђу ових два ју во ка ла 
и пер цеп ти бил на58. 

5.5.2. Из не се ни опи си ре а ли за ци ја ре чи с ду го у зла зним ак цен том од-
го ва ра ју опи си ма да тим од стра не дру гих ис тра жи ва ча ко ји су про у ча ва ли 
го вор ни ке по ре клом с под руч ја ис точ но хер це го вач ког ди ја лек та. 

При ли ком ис пи ти ва ња уз ла зних ак це на та у го во ри ма хер це го вач ког и 
шу ма диј ског ти па Је ли це Јо ка но вић-Ми хај лов код оба уз ла зна ак цен та на шла 
је ја сно из ра же ну уз ла зност на ак цен то ва ном во ка лу и ја сно из ра же ну си ла-
зност на по стак це нат ском во ка лу. Ак цен то ва ни је во кал ин тен зив ни ји од 
по стак це нат ског, а има и ду же тра ја ње (јОКАНОвИћ-мИХАјлОв 1983: 39). До 
истих за кљу ча ка ау тор ка је до шла и при ли ком опи са ак це на та код про фе
си о нал них го вор ни ка59 на ра ди ју и те ле ви зи ји ко ји су по ре клом из ије кав ских 
го во ра ис точ но хер це го вач ког ти па (јОКАНОвИћ-мИХАјлОв 2007: 60). 

Ис пи ту ју ћи ре а ли за ци ју ак це на та код го вор ни це од ра сле на те ре ну ис точ-
но хер це го вач ког ди ја лек та, Де јан Сре до је вић у ре чи ма с ду го у зла зним ак цен том 
на на гла ше ном во ка лу бе ле жи из ра зи то уз ла зно тон ско кре та ње, док на ред ни 
во кал по чи ње на ве ћој тон ској ви си ни. У нај ве ћем бро ју при ме ра, на гла ше ни је 
во кал ин тен зи тет ски до ми нан ти ји од на ред ног во ка ла (сРедОјевИћ 2011: 165).

При ли ком ис пи ти ва ња фо нет ске и ак це нат ске про мен љи во сти ре чи у 
кон ти ну ал ном го во ру, Ана Ба тас у свом док тор ском ра ду (2014) из два ја не-
ко ли ко раз ли чи тих ти по ва из го во ра, а ме ђу њи ма и хер це го вач ко-шу ма диј-
ски тип. Ка да је ду го у зла зни ак це нат у пи та њу, у овом ти пу го во ра ау тор ка 
бе ле жи: уз ла зно тон ско кре та ње на на гла ше ном во ка лу и ви сок на ред ни во кал 
(код дво сло жних ре чи), од но сно, код тро сло жних ре чи – тон ски раст од по-
чет ка на гла ше ног сло га до ње го ве по ло ви не, уз за др жа ва ње ви со ког то на, или 
пак из ра зи то ви сок тон од по чет ка до кра ја на гла ше ног сло га, док во ка ли у 
на ред ним сло го ви ма има ју си ла зно тон ско кре та ње (бАтАс 2014: 280–293).

Ис пи ту ју ћи про зо диј ски си стем го вор никâ по ре клом из Ужи ца, Алек-
сан дра Лон чар Ра и че вић уста но ви ла је да у ре чи ма с ду го у зла зним ак цен том 
на гла ше ни во кал углав ном ка рак те ри ше ла га ни уз ла зни ток f0, док во кал у 
на ред ном сло гу нај че шће по чи ње на ни жој тон ској ви си ни и има си ла зно 
кре та ње f0. По ред то га, на гла ше ни се во кал у од но су на на ред ни ис ти че и 
ве ћим ин тен зи те том и ду жим тра ја њем (лОНчАРРАИчевИћ 2016: 633–634, 637).

5.5.3. Из не се ни опи си ре а ли за ци ја ре чи с ду го у зла зним ак цен том код 
тро ји це по сма тра них го вор ни ка раз ли ку ју се од опи са овог ак цен та у ре а-
ли за ци ји го вор никâ по ре клом с под руч ја вој во ђан ског под ди ја лек та. 

56 Ви де ти при ме ре на сли ка ма 8 и 11.
57 При ме ре на сли ка ма 7, 8, 9 и 11 упо ре ди ти с при ме ри ма на сли ка ма 10 и 12.
58 У овим је слу ча је ви ма раз ли ка ин тен зи те та два ју во ка ла ве ћа 1 dB, што је и нај ма ња 

про ме на ин тен зи те та ко ју мо же мо да опа зи мо као про ме ну гла сно сти (evereSt 2001: 70).
59 За јед нич ки на зив ко ји ау тор ка ко ри сти за спи ке ре, во ди те ље, но ви на ре и ре пор те ре.
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При ли ком ис пи ти ва ња при ро де уз ла зних ак це на та у про гре сив ни јим 
што кав ским го во ри ма, код го вор ни це по ре клом из Ки кин де Је ли ца Јо ка но вић-
-Ми хај лов у ре чи ма с ду го у зла зним ак цен том бе ле жи да је на гла ше ни во кал 
за и ста уз ла зан, иа ко уз ла зни ин тер вал ни је ве лик. Из ме ђу на гла ше ног и на-
ред ног во ка ла по сто ји уз ла зан тон ски од нос, а уз ла зност ка рак те ри ше и пр ви 
не на гла ше ни во кал (јОКАНОвИћ-мИХАјлОв 1983: 322). Ипак, код про фе си о нал них 
го вор ни ка вој во ђан ског по ре кла – на знат но ве ћем кор пу су – ау тор ка на ла зи 
„убла жа ва ње ре ги о нал них (ди ја ле кат ских) цр та и ве ли ки сте пен слич но сти 
ак це нат ских ли ко ва с бе о град ским”, при че му је код го вор ни ка бе о град ског 
по ре кла у ре чи ма с ду го у зла зним ак цен том на гла ше ни во кал рет ко за и ста уз-
ла зан, из ме ђу тог и на ред ног во ка ла по сто ји уз ла зан тон ски од нос, док је пр ви 
не на гла ше ни во кал че сто до след но си ла зан (јОКАНОвИћ-мИХАјлОв 2007: 75, 94).60 

При ли ком ис пи ти ва ња фо нет ских ка рак те ри сти ка ду го у зла зног ак цен та 
у но во сад ском го во ру, Де јан Сре до је вић и Љи ља на Су бо тић уста но ви ли су да 
на гла ше ни во кал ка рак те ри ше до след но си ла зно или уз ла зно-си ла зно тон ско 
кре та ње са до ми нант ни јим си ла зним де лом, из ме ђу на гла ше ног и на ред ног 
во ка ла на ла зи се уз ла зни тон ски ин тер вал, а пр ви не на гла ше ни во кал има до-
след но уз ла зно или уз ла зно-си ла зно тон ско кре та ње. У се квен ци на гла ше ног 
и на ред ног во ка ла пр ви се увек ис ти че ду жим тра ја њем, а дру ги, мно го ма ње 
до след но, ве ћим ин тен зи те том (сРедОјевИћ – сУбОтИћ 2011: 114–115, 120, 122).

Ана Ба тас на ла зи да код го вор никâ вој во ђан ског по ре кла, ду го у зла зни 
ак це нат у дво сло жним ре чи ма ка рак те ри ше тон ски пад на на гла ше ном во ка лу 
и тон ски скок ка во ка лу сле де ћег сло га, док тро сло жне ре чи с на гла ском на 
при ми од ли ку је „ве ли ки ра спон из ме ђу по ло ви не пр вог сло га и по чет ка дру гог, 
ко ја је до дат но по ја ча на бла гим па дом F0 из ме ђу про сеч не вред но сти и вред-
но сти не што ни же од про се ка”, од но сно, у тро сло жним ре чи ма с на гла ском на 
дру гом сло гу – на на гла ше ном во ка лу тон бла го па да у пр вом де лу, а он да 
ра сте, и тај раст се на ста вља и на во ка лу на ред ног сло га(бАтАс2014:283–288).

Сли ка 7: са ви ном (узме бо кал са ви ном и 
на здра вља се свим го сти ма) (Г1)61

Сли ка 8: ко ла  чи (пра ве се ко ла чи, на ба вља 
се пи ће) (Г1)62

60 На по ми ње мо да ће мо из о ста ви ти при каз опи са ду го у зла зног ак цен та да тог у на пој-
по зна ти јем ис та жи ва њу на ших ак це на та, ко је су спро ве ли Па вле Ивић и Ил се Ле хи сте (1996; 
2002), бу ду ћи да по про це ни соп стве ног из го во ра ко ју је дао Ивић, ко ји је ре а ли зо вао нај ве ћи 
број ана ли зи ра них при ме ра (ИвИћ–леХИсте 2002: 11) – ње го ве ре а ли за ци је ак це на та не мо-
же мо сма тра ти ти пич ним за вој во ђан ске го во ре.

61 [i]: f0p = 98 Hz; f0max = 119 Hz; f0k = 119 Hz; I = 73,55 dB; t = 174 ms.
[o]: f0p = 121 Hz; f0max = 121 Hz; f0k = 116 Hz; I = 69,35 dB; t = 65 ms.

62 [o]: f0p = 112 Hz; f0max = 112 Hz; f0k = 105 Hz; I = 70,48 dB; t = 114 ms.
[a]: f0p = 103 Hz; f0max = 117 Hz; f0k = 114 Hz; I = 75,5 dB; t = 143 ms.
[i]: f0p = 108 Hz; f0max = 108 Hz; f0k = 97 Hz; I = 66,34 dB; t = 64 ms.
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Сли ка 9: да на  (не баш бу квал но пре но ћио, 
не го ту је био пар да на и од ма пр ви воз  

ко ји је био на зад он је оти шо) (Г2)63

Сли ка 10: по ро ди це (ту су офор ми ли по ро
ди це, не ко је до био бо љу ку ћу не ко ло ши ју) 

(Г2)64

Сли ка 11: ка фа (по пи је се ка фа мма ло се 
ме зи) (Г3)65

Сли ка 12: Ма ђа ра (има и Ма ђа ра ко ји су 
гла ва по ро ди це) (Г3)66

6. ЗАКљУчАК. Тро ји ца по сма тра них го вор ни ка раз ли ку ју се по ста ро сти, 
као и по вре ме ну ко је су про ве ли на те ри то ри ји шу ма диј ско-вој во ђан ског 
ди ја лек та. По ред то га, тре ба на ве сти да го вор ник сред ње ге не ра ци је, Г2, из-
у зет но по но сан на сво је цр но гор ско по ре кло, сма тра да из ме ђу ње го вог го во ра 
и го во ра ко ји се да нас мо же чу ти у род ном ме сту ње го вих пре да ка не ма зна-
чај них раз ли ка, а ти пич не цр те го во ра око ли не Ко ла ши на, ко је се ја вља ју и 
дру где у ис точ но хер це го вач ком ди ја лек ту, код ње га се ја вља ју че шће не го 
код дру ге дво ји це го вор ни ка. Нај ста ри ји го вор ник, Г1, ре ла тив но па жљи во 
је го во рио и не ке мар ки ра не еле мен те, ко је је ко ри стио у го во ру пре и по сле 
ин тер вјуа – у са мом је ин тер вјуу ре ду ко вао. И по ред ова кве ау то ре гу ла ци је, 
ка рак те ри стич не цр те до не се ног ди ја лек та при сут не су у ње го вом го во ру, 
та ко да мо же мо прет по ста ви ти да би се оне у не кој ма ње фор мал ној си ту а-
ци ји ис по љи ле у го во ру и у ве ћем сте пе ну. Нај мла ђи го вор ник, Г3, из ра зи то 
ко му ни ка ти ван и ша љив, ма ло је па жње обра ћао на пра вил ност свог го во ра, 

63 [a]: f0p = 85 Hz; f0max = 102 Hz; f0k = 102 Hz; I = 73,45 dB; t = 131 ms.
[a]: f0p = 105 Hz; f0max = 105 Hz; f0k = 85 Hz; I = 70,89 dB; t = 120 ms.

64 [o]: f0p = 82 Hz; f0max = 90 Hz; f0k = 90 Hz; I = 71,71 dB; t = 118 ms.
[о]: f0p = 95 Hz; f0max = 96 Hz; f0k = 91 Hz; I = 71,73 dB; t = 65 ms.
[i]: f0p = 108 Hz; f0max = 108 Hz; f0k = 97 Hz; I = 66,79 dB; t = 86 ms.
[е]: f0p = 108 Hz; f0max = 108 Hz; f0k = 97 Hz; I = 67,28 dB; t = 49 ms.

65 [a]: f0p = 134 Hz; f0max = 151 Hz; f0k = 150 Hz; I = 75,85 dB; t = 199 ms.
[a]: f0p = 141 Hz; f0max = 141 Hz; f0k = 117 Hz; I = 71,94 dB; t = 155 ms.

66 [a]: f0p = 123 Hz; f0max = 123 Hz; f0k = 117 Hz; I = 67,97 dB; t = 84 ms.
[a]: f0p = 121 Hz; f0max = 129 Hz; f0k = 129 Hz; I = 70,59 dB; t = 156 ms.
[a]: f0p = 137 Hz; f0max = 137 Hz; f0k = 107 Hz; I = 73,42 dB; t = 88 ms.
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тру де ћи се да се пред ста ви као са вре мен, ур бан го вор ник. Ипак, без об зи ра 
на раз ли ке у го ди на ма и у ста во ви ма пре ма свом го во ру и пре ма на чи ну на 
ко ји су же ле ли да се пред ста ве то ком ин тер вјуа, код све тро ји це го вор ни ка 
ја сно се ви де ре зул та ти ди ја ле кат ског ујед на ча ва ња. Ије кав ска ре а ли за ци ја 
ја та, нај и зра зи ти ја цр та го во ра ис точ но хер це го вач ког ди ја лек та, при сут на 
је код дво ји це ста ри јих го вор ни ка, а са мо у рет ким слу ча је ви ма и код нај мла-
ђег. Код Г1 и Г2 ије кав ски се об ли ци ја вља ју у при ме ри ма ре чи с не ка да шњим 
ду гим јат, у при ме ри ма ре чи у ко ји ма је на кон за ме не крат ког јат до шло 
до јо то ва ња ден та ла /d/ и /t/ и ал ве о лар них гла со ва /l/ и /n/ или је пак из вр ше-
на за ме на не ка да шњег крат ког јат с /i/, али са мо ис пред /l/, ка сни је за ме ње-
ног с /o/. Ова кви се об ли ци че шће ја вља ју у си ту а ци ја ма ка да су го вор ни ци 
емо тив но уз бу ђе ни или ка да го во ре о до га ђа ји ма из про шло сти. Код дво ји це 
ста ри јих го вор ни ка по сто је и број ни слу ча је ви у ко ји ма се ије кав ски об ли ци 
ја вља ју ду блет но с екав ским, при че му је, гле да но у це ли ни, екав ских об ли ка 
ви ше. Из у зев спо је ва реч це не и гла го ла (у ко ји ма се си ла зни ак це нат с гла-
го ла до след но пре но си на реч цу), ре зул та ти ди ја ле кат ског ујед на ча ва ња 
ви дљи ви су и у си ту а ци ја ма у ко ји ма би се на те ре ну ис точ но хер це го вач ког 
ди ја лек та (у го во ру око ли не Ко ла ши на) оче ки ва ло пра сло вен ско или но во-
што кав ско пре но ше ње ак цен та на про кли ти ку. При ме ре у ко ји ма је из вр ше но 
јед но од ових два ју пре но ше ња сре ће мо код дво ји це ста ри јих го вор ни ка, али 
не и код Г3. У го во ру дво ји це ста ри јих го вор ни ка сре ћу се и број не сит ни је 
ак це нат ске цр те ка рак те ри стич не за го вор око ли не Ко ла ши на (као и за дру ге 
го во ре ис точ но хер це го вач ког ди ја лек та), ме ђу ко ји ма су: об ли ци три ме сец 
и два са та, при дев фи но у Нјд. сред њег ро да, об ли ци ин фи ни ти ва гле дат, 
сти за т, али и доћ, отић, об ли ци пре зен та до не су, по не сем, као и вен ча мо, 
др жи мо и др. Ка да је у пи та њу ре а ли за ци ја н. ду жи на, код све тро ји це го-
вор ни ка ви дљи ви су ре зул та ти про це са ди ја ле кат ског ујед на ча ва ња. И по ред 
то га, ме ђу го вор ни ци ма има раз ли ке, та ко да су н. ду жи не у нај ве ћем сте-
пе ну очу ва не код го вор ни ка сред ње ге не ра ци је, Г2, а за тим код нај ста ри јег 
го вор ни ка, Г1. Код ове дво ји це го вор ни ка н. ду жи не по не кад се ја вља ју и у 
сло гу иза не у зла зне ду жи не или иза ду го у зла зног ак цен та. Из у зев у сло гу 
иза крат ко у зла зног ак цен та, у го во ру Г3 об ли ци с н. ду жи на ма за сту пље ни 
су нај ма њим бро јем при ме ра. 

Из све га ово га ја сно се ви ди да су се го вор ни ци (у раз ли чи том сте пе ну) 
адап ти ра ли го во ру сре ди не у ко јој жи ве и да су мар ки ра не цр те до не се ног 
ис точ но хер це го вач ког ди ја лек та – на фо но ло шком ни воу – за ме ни ли ма ње 
из ра зи тим об ли ци ма, ка рак те ри стич ним за екав ски шу ма диј ко-вој во ђан ски 
ди ја ле кат. Ипак, на фо нет ском ни воу, ка да је ре а ли за ци ја ре чи с ду го у зла зним 
ак цен том у пи та њу, из ме ђу го вор ни ка не ма раз ли ке. Тач ни је, сва тро ји ца 
го вор ни ка има ју исте фо нет ске ре а ли за ци је овог ак цен та и то у об ли ку ко ји 
је ка рак те ри сти чан за го во ре ис точ но хер це го вач ког ди ја лек та, а не сре ће се 
у го во ри ма вој во ђан ског под ди ја лек та. Ја сно је, да кле, код тро ји це по сма тра-
них го вор ни ка ди ја ле кат ско ујед на ча ва ње ни је из вр ше но у јед на ком сте пе ну 
на фо нет ском и фо но ло шком ни воу.

Ово је ис тра жи ва ње по ка за ло да су тро ји ца го вор ни ка свој го вор (с ма њим 
или ве ћим успе хом) адап ти ра ли го во ру сре ди не у ко јој жи ве. Та адап та ци ја 
се огле да у за ме ни нај и зра зи ти јих цр та до не се ног го во ра, ко јих су го вор ни ци 
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све сни, цр та ма ка рак те ри стич ним за го вор ко јем те же, у ко ји же ле да се укло-
пе. Ме ђу тим, оне цр те до не се ног го во ра ко је се оства ру ју на фо нет ском пла ну, 
ко је не до во де до про ме на зна че ња, и ко јих го вор ни ци ни су све сни, а за чи ју 
би им из ме ну би ла по треб на до дат на зна ња и ве шти не, го вор ни ци не ме ња ју. 
Ове го вор не осо би не је су знат но фи ни ји по ка за тељ го вор не адап ти ра но сти 
и успе шно сти про це са ди ја ле кат ског ујед на чав ња. 

Бу ду ћим ис тра жи ва њи ма про це са ди ја ле кат ског ујед на ча ва ња код го-
вор ни ка по ре клом из ис точ но хер це го вач ког ди ја лек та тре ба об у хва ти ти и 
фо нет ске ре а ли за ци је дру гих фо но ло шких (сег мент них и су пра сег мент них) 
је ди ни ца. Ре зул та ти ова квих ис тра жи ва ња ве ли ку при ме ну мо гу има ти у 
на ста ви ор то е пи је на ме ње ној сту ден ти ма срп ског је зи ка, жур на ли сти ке, глу-
ме и слич них сме ро ва, мо гу би ти из у зет но ва жни при пра вље њу про гра ма 
за го вор ну ко му ни ка ци ју чо век – ма ши на, при екс пер ти за ма из фо рен зич ке 
фо не ти ке, као и у дру гим, срод ним обла сти ма. 
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DO ES DI A LECT LE VE LING EQU ALLY AF FECT SPE ECH 
AT PHO NE TIC AND PHO NO LO GI CAL LE VELS?

S u m  m a r y

This pa per pre sents the analysis of the ac com mo da tion of spo ken lan gu a ge of three spe a kers 
of dif fe rent ge ne ra ti ons (from the fa mi li es of Mon te ne grin co lo nists in Voj vo di na) to the spe ech of 
the ir new en vi ron ment. The re se arch is ba sed on three au dio re cor dings of the spe a kers, which we re 
ma de in the form of spon ta ne o us in ter vi ews wit ho ut a strict qu e sti on na i re. The re cor dings we re 
analyzed using the au di tory met hod, with the goal of esta blis hing the de gree to which the mar ked 
fe a tu res of the East-Her ze go vi nian di a lect (sur fa cing at the pho no lo gi cal le vel) ha ve been re pla ced 
by the fe a tu res typi cal of the Šu ma di ja-Voj vo di nian di a lect. The spe ech of the two ol der spe a kers 
ex hi bits fe a tu res si mi lar to tho se of broad Ko la šin (the pla ce of ori gin of the fa mily), spe ci fi cally, in 
the for mer yat re fle xes, the shift of stress to the pr oc li tic, so me mi nor ac cent fe a tu res and the pre-
ser va tion of no nac cen ted length. All three spe a kers ex hi bit di a lect le ve ling (to dif fe rent ex tents), and 
the phe no me na ob ser ved are in ter pre ted in vi ew of so ci o lin gu i stic fac tors. For the pur po se of the 
analysis, words with the long ri sing ac cent we re se lec ted and analyzed for the ir aco u stic cha rac te ri-
stics, sin ce this ac cent has dif fe rent pho ne tic re a li za ti ons among dif fe rent di a lects. It was fo und that 
all three spe a kers ha ve the sa me pho ne tic re a li za tion of this ac cent, in the form typi cal of the East-
Her ze go vi nian di a lect, but not of Voj vo di nian sub di a lects. Ba sed on the ma te rial analyzed, it was 
con clu ded that the di a lect le ve ling in the spe ech of the three su bjects has not been equ al at the pho-
ne tic and pho no lo gi cal le vels. 
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Mi haj lo Fej sa

THE adaptation OF AN GLI CISMS  
IN THE RUT HE NIAN LAN GU A GE*

Ser bian and En glish ha ve in va ded Rut he nian to the po int that no wa days the lan gu a ge 
of Rut he nian young pe o ple co uld be tre a ted as a hybrid Ser bian-En glish-Rut he nian lan gu a ge. 
Young pe o ple are awa re that in the con tem po rary world they sho uld use at le ast three lan gu-
a ges: the sta te lan gu a ge (Ser bian), the glo bal lan gu a ge (En glish), and the ir mot her ton gue 
(Rut he nian). This pa per de als with the adap ta tion of An gli cisms in the Rut he nian lan gu a ge 
on the pho no lo gi cal, morp ho lo gi cal and se man tic le vels. As far as the re se arch met hod is con-
cer ned, it is ba si cally a synchro nic de scrip ti ve analysis. 

Key words: En glish, An gli cisms, Rut he nian, adap ta tion of lo an words, lin gu i stic bor ro wing.

Срп ски и ен гле ски су ушли у ру син ски је зик у та квој ме ри да се је зик ру син ске омла-
ди не да нас мо же тре ти ра ти као хи брид ни срп ско-ен гле ско-ру син ски је зик. Мла ди су све сни 
да у са вре ме ном све ту тре ба да ко ри сте нај ма ње три је зи ка: др жав ни је зик (срп ски), 
гло бал ни је зик (ен гле ски) и ма тер њи је зик (ру син ски). Овај рад об ра ђу је адап та ци ју 
ан гли ци за ма у ру син ском је зи ку на фо но ло шком, мор фо ло шком и се ман тич ком ни воу. 
Што се ти че методa ис тра жи ва ња, он је у осно ви син хро но-де скрип тив на ана ли за.

Кључ не ре чи: ен гле ски је зик, ан гли ци зми, ру син ски је зик, адап та ци ја по зајм ље-
ни ца, језичкo по зајм љи ва ње.

1.Introduction. Two de ca des ago, Mi ro slav Du dok no ti ced that the le xi cal 
in no va ti ons in the West Sla vic and the So uth Sla vic lan gu a ges   are ge ne rally in clu ded 
in a gro up of An gli cisms (DudОК2001: 26). Among ot her things, he po in ted out that 
in so me di sco ur ses, such as pu blic com mu ni ca tion, ban king and mar ket eco nomy, 
neo lo gisms of fo re ign, ma inly of En glish ori gin, chan ge the ir sta tus ea sily, and soon 
af ter ac qu i ring the sta tus of com pro mi se re pli cas (FiLipović1986) they ac qu i re 
the sta tus of adap ted and ac cep ted ex pres si ons. The sa me ap pli es to the Rut he nian 
lan gu a ge.

In the first pa per pu blis hed on Rut he nian in En glish the re was no men tion of any 
En glish in flu en ce (BidWeLL 1966). Al most three de ca des ago, over 700 An gli cisms 
in Rut he nian we re iden ti fied (FеjSА1990). The re we re only a do zen An gli cisms 
which did not co me di rectly from the Ser bian lan gu a ge. The se An gli cisms we re 
in tro du ced by the Rut he ni ans who had tem po ra rily wor ked in the Uni ted Sta tes 
of Ame ri ca and Ca na da, e.g. Rut he nian word майна /maj na/ ‘pit’ < (the me a ning 
of the symbol is ‘ori gi na tes from’) the En glish word mi ne, Rut he nian ниґер /ni ger/ 
‘black man’ (wit ho ut pe jo ra ti ve me a ning) < En glish nig ger, Rut he nian пе да /pe da/ 
‘sa lary’ < En glish pay day. 

∗ The study was fi nan ced by the Mi ni stry of Edu ca tion, Sci en ce and Tec hno lo gi cal De ve lop-
ment of the Re pu blic of Ser bia un der the Re se arch grants No 178002 (Lan gu a ges and Cul tu res in 
Ti me and Spa ce) and No 178017 (Di sco ur ses of Mi no rity Lan gu a ges, Li te ra tu res and Cul tu res in 
So ut he ast and Cen tral Eu ro pe).



It is in te re sting that the aut hor of the first study on the En glish ele ments in 
the Rut he nian lan gu a ge was un su re and, per haps skep ti cal, abo ut the fu tu re of two 
An gli cisms that we re for the first ti me writ ten in 1986 со уп опе ра /so up ope ra/ 
< so ap ope ra and in 1988 талк шоу /talk šou/ < talk show (FеjSА1990: 162). To day, 
in the se cond de ca de of the 21st cen tury, the se two An gli cisms are fa mi li ar to every 
Rut he nian spe a ker ‒ со уп опе ра /so up ope ra/ in the sa me pho no lo gi cal form, and 
ток шоу /tok šou/ in the chan ged form (from morp ho lo gi cal or grap ho lo gi cal to 
pho no lo gi cal). 

To day it is mo re than ob vi o us that the num ber of An gli cisms in the Rut he nian 
lan gu a ge has enor mo usly in cre a sed.

Ju li jan Ra mač re cog ni zed the exi sten ce of a new le xi cal layer in Rut he nian in 
the third Gram mar of the Rut he nian Lan gu a ge (RАmАč2002: 428‒429). An gli cisms 
are, ho we ver, not in clu ded in the ca pi tal le xi co grap hic works (RАmАčet al. 1995; 2010).

At the first con fe ren ce of young Rut he nian lin gu ists the re we re two pa pers 
de a ling with the lan gu a ge of the Fa ce bo ok and the lan gu a ge of the short mes sa ge 
system. Alek san dar Mu dri ca me out with the the sis that it is pos si ble to talk, at le ast 
when it co mes to the lan gu a ge of young pe o ple, abo ut the An glo-Ser bian-Rut he nian 
lan gu a ge on Fa ce bo ok (Mudri2013: 32). He le na Pa pu ga and Alek san dra Gr bić 
iden ti fied the ex ces si ve use of ele ments of the En glish lan gu a ge in the short mes sa ge 
system com mu ni ca tion in the Rut he nian lan gu a ge, which, among ot her things, 
alt ho ugh the stan dard Rut he nian alp ha bet is Cyril lic, le ads to the usa ge of the La tin 
script. In ad di tion, they pre sen ted a gre at num ber of exam ples when the En glish 
words and phra ses we re writ ten in the ori gi nal En glish, fre qu ently with in cor rect 
ort ho graphy. On one hand, it is re ally im pos si ble to watch TV, li sten to the ra dio, read 
the daily press and use ot her forms of mass me dia and not co me ac ross En glish words 
in the Rut he nian lan gu a ge; on the ot her hand, young mem bers of the Rut he nian 
com mu nity, be ing mem bers of a na ti o nal mi no rity, are awa re that they sho uld use at 
le ast three lan gu a ges: the sta te lan gu a ge (Ser bian), the ir mot her ton gue (Rut he nian), 
and the glo bal lan gu a ge (En glish) (FеjSА2007; 2010).

Ac cor ding to Ru dolf Fi li po vić (1986: 192) the term An gli cism is bro adly de fi ned 
as any le xi cal item bor ro wed from En glish. This de fi ni tion was slightly mo di fied 
by Tvrt ko Pr ćić (2005: 145). Firstly, the term An gli cism in clu des tran ssha ped or 
non-tran ssha ped le xi cal units (words and af fi xes) bor ro wed from En glish (e.g. 
кор нер /kor ner/ < cor ner), or na tu ra li zed (mostly La tin) le xi cal units with hig her 
fre qu ency of usa ge and/or se man tic mo di fi ca tion un der the in flu en ce of En glish 
(e.g. пре зен та ция /pre zen ta ci ja/ < pre sen ta tion). Se condly, the term An gli cism 
in clu des tran sla ted le xi cal and syntac tic units (words, phra ses and sen ten ces) which 
comply with the le xi cal stan dard of En glish (e.g. ко ла те рал на чко да /ko la te ral na 
čko da/ < col la te ral da ma ge; жов та пре са /žov ta pre sa/ < yel low press). This re fers 
to a new form with its in he rent con tent ta ken over from En glish, which is adap ted 
to a new lan gu a ge, in our ca se to the ort ho grap hic and se man tic stan dard of the 
Rut he nian lan gu a ge. The first An gli cisms are tre a ted as ob vi o us An gli cisms whi le 
the lat ter as hid den An gli cisms.

Af ter be ing in te gra ted in to the Ser bian le xi con An gli cisms esta blish sen se 
re la ti ons with the words in Ser bian, the most com mon of which is synonymy. Va ri o us 
de fi ni ti ons of synonymy es sen ti ally imply that it is a sen se re la tion (LYonS 1977: 202; 
MurphY 2003: 146) tied to de no ta ti ve sa me ness or si mi la rity. Ho we ver, de no ta ti ve 

126 MI HAJ LO FEJ SA



sa me ness is ra rely fo und in lan gu a ges, and it is mo re li kely to ex pect de no ta ti ve 
si mi la rity (ne ar or gra ded synonymy) in stead. A kind of dif fe rent in for ma tion is 
ad ded which can be ex pla i ned by the dif fe ren ce in ex pres si ve ele ments of me a ning 
(con no ta tion, af fect, re gi ster, di a lect, jar gon), as well as the dif fe ren ces in col lo-
ca tion re stric ti ons, se lec tion dif fe ren ces, and fre qu ency.

Mi ra Mi lić tried to gi ve an an swer to the qu e sti on whet her styli stic An gli cisms 
fo und in the writ ten me dia lan gu a ge are ju sti fied in the Ser bian le xi con in the light 
of the fact that many of them ha ve tran sla tion equ i va lents. Ac cor ding to the aut hor, 
it se ems that trendy, adver ti se ment, and iner tial An gli cisms are not ju sti fied as 
they thre a ten to steal the se man tic fi eld pre vi o usly be lon ging to the ir Ser bian 
equ i va lents, whi le as so ci a ti ve, me tap ho ric, and iro nic An gli cisms se em to be ju sti fied 
as they are used to en han ce the wri ter’s own ex pres si on, and do not thre a ten the 
lan gu a ge system of Ser bian at all (MiLić 2011: 184).

Par ti ci pants in com pu ter-me di a ted com mu ni ca tion si mul ta ne o usly ac qu i re 
and cre a te ru les of lan gu a ge use. The ir wil ling ness to adapt the ir lan gu a ge to new 
com mu ni ca tion si tu a ti ons on the In ter net pre sents the ba sis of a lin gu i stic re vo-
lu tion (CrYStaL2004: 1; Prnjat 2008: 49‒50). Da vid Crystal wri tes that the year 
2000 mar ked the end of a de ca de in which a lin gu i stic re vo lu tion to ok pla ce. He 
al so emp ha si zes that dra ma tic lin gu i stic chan ges do not hap pen very of ten. The 
emer gen ce of new me dia such as new spa pers, te lep ho ne and te le vi sion al so led 
to lin gu i stic chan ge, but the im pact of the In ter net can cer ta inly be de scri bed as 
re vo lu ti o nary (CrYStaL 2001; Prnjat 2009; 2013; 2015).

What ma kes the lan gu a ge of the In ter net lin gu i sti cally uni que is its com bi-
na tion of writ ten and spo ken lan gu a ge cha rac te ri stics. Na o mi Ba ron uses a me tap hor 
to de scri be this new form of lan gu a ge and na mes it a “lin gu i stic cen ta ur – half spe ech, 
half wri ting” (Baron 2001: 248). She ar gu es that a lar ge num ber of texts fo und on 
the web can be de scri bed as “hyper text com po si ti ons”, who se cha rac te ri stics are 
qu i te dif fe rent from the tra di ti o nal texts: they are tran si ent, chan ge a ble and do not 
ha ve a li ne ar, hi e rar chi cal struc tu re (Baron 2001: 158‒159; Baron 2002). 

Ran ko Bu gar ski (2005: 210) sta tes that the es sen ce of jar gon and the main re a son 
for its exi sten ce is the need of mem bers of a so cial gro up to af firm the ir iden tity and 
con firm the ir af fi li a tion to a gi ven gro up. Jar gon is mar ked by spe ci fic lan gu a ge 
fe a tu res, pri ma rily le xi cal and phra se o lo gi cal, and ex cep ti o nally gram ma ti cal and 
pho no lo gi cal. 

Tvrt ko Pr ćić (2005: 35‒37) analyzed unju sti fied and un ne ces sary lan gu a ge 
in no va ti ons in Ser bian de ve lo ped un der the in flu en ce of the norms of En glish. He 
even wro te abo ut the An glo-Ser bian lan gu a ge, in which “pse u do norms” and 
“ne gli gent fun cti o nal style” pre vail. It is a lan gu a ge va ri ety used by mostly bi lin gual 
mem bers of the youn ger ge ne ra tion who are gro wing up with elec tro nic me dia 
and who are mo de ling the ir lan gu a ge on the cul tu ral and lan gu a ge norms of the se 
me dia (Prćić 2005: 57). Se ve ral aut hors paid at ten tion to mo de ling the Ser bian 
lan gu a ge on the norms of elec tro nic me dia (VaSić et al. 2001; ŠipKa 2002; АntОvić
2003; FiLipović 2005; GАjišinet al. 2011; MarKović‒Prnjat 2011; Mišić-ILić 2011; 
FrancuSKi 2012).

In the mar gins of the to pic the re is the pro blem of lin gu i stic bor ro wing which 
is re la ted to the phe no me non known as lan gu a ges   in con tact. The aut hors of the ba sic 
li te ra tu re on lan gu a ges   in con tact, Ei nar Ha u gen (1950) and Uriel We in re ich (1953), 
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tre a ted lin gu i stic bor ro wing in re la tion to bi lin gu a lism, in ve sti ga ting the in flu en ce 
of two ge o grap hi cally clo se lan gu a ges. In the ca se of the Voj vo di nian va ri ant of 
the Rut he nian lan gu a ge, bi lin gu a lism con cerns Rut he nian and Ser bian, and not 
Rut he nian and En glish. Analyzing the con se qu en ces of the con tact bet we en two 
lan gu a ges, Ei nar Ha u gen di stin gu is hed: a) co de-shif ting (al ter na ti ve use of two 
lan gu a ges), b) in ter fe ren ce (se man tic or fun cti o nal over lap ping of ele ments of two 
lan gu a ges) and c) in te gra tion (adap ta tion of the re ce i ved ele ments). Sin ce the ob ject 
of this work is re ve a led mostly wit hin the fra me work of in te gra tion, we can see 
why our the me is in the mar gins of the pro blem of lin gu i stic bor ro wing, as well 
as the phe no me non of lan gu a ges   in con tact.

In te gra tion sho uld be un der stood in the bro a dest sen se as a pro cess of do-
me sti ca tion and adap ta tion of a fo re ign (En glish) ele ment to a new (Rut he nian) 
lan gu a ge, a pro cess that al most al ways re sults in va ri ants in the host lan gu a ge (FiSher 
2008; Winter-FroemeL 2008).

The ob ject of our work is clo se to the Ei nar Ha u gen’s de fi ni tion of sub sti tu tion. 
Ac cor ding to him sub sti tu tion me ans the re pla ce ment of a mo del of a len ding 
lan gu a ge with an equ i va lent of the system of a re ci pi ent lan gu a ge (hauGen 1956: 50). 
In this work, in par ti cu lar, an ele ment of the En glish lan gu a ge as it is spo ken by 
na ti ve spe a kers re pre sents a mo del, and an ele ment of the Rut he nian lan gu a ge as 
it is spo ken by na ti ve spe a kers re pre sents an equ i va lent, i.e. re pli ca (SurdučKi 
1978: 267; FiLipović1986: 38). 

In this work the aut hor ta kes in to ac co unt two types of An gli cisms. In the 
or di nary me a ning of the term, an An gli cism is a word or an at tac hed morp he me 
(pre fix or suf fix) of the En glish lan gu a ge used in Rut he nian (for ex. бо ди бил дер and 
екс), with varying de gre es of in te gra tion in to its system and, in a slightly unu sual 
me a ning of the term, an An gli cism re pre sents a word, a phra se or a sen ten ce in 
the Rut he nian lan gu a ge who se use re flects and / or fol lows the stan dard of the 
En glish lan gu a ge ‒ ort ho grap hic, pho no lo gi cal, gram ma ti cal, se man tic or prag ma tic 
(Prćić 2005: 59).

For the pur po se of this study, all 2013‒2016 is su es of the mul ti me dia cul tu ral-
po li ti cal ma ga zi ne for Rut he nian youth MAK we re analyzed, as well as the bo oks 
pu blis hed by the New spa per-Pu blis hing In sti tu tion Ru ske slo vo in the sa me pe riod. 
Ge ne rally spe a king, the MAK is the only Rut he nian youth jo ur nal in which the 
first bor ro wed words / phra ses / ex pres si ons ap pe ar. The An gli cisms in elec tro nic 
me dia we re de alt by Bog dan Rac (RАc2012) and Ma ri na Ra mač (RАmАč2015).

As far as the re se arch met hod is con cer ned, it is ba si cally a synchro nic de-
scrip ti ve analysis. It fo cu ses on the de scrip tion of tho se cha rac te ri stics which, in 
the pro cess of in te gra tion, de vi a te from the ac cep ted norms.

2.TheinnovationSonthephonoLoGicaLLeveL. Se ar ching for in no va ti ons on 
the pho no lo gi cal le vel of the adap ta tion of the En glish ele ment, we ha ve co me ac ross 
se ve ral, for the Rut he nian lan gu a ge, unu sual oc cur ren ces.

First of all, in or der to un der stand the En glish in flu en ce on the Rut he nian lan-
gu a ge, I am go ing to pre sent the pho ne mic in ven tory of the Voj vo di nian Rut he nian 
lan gu a ge and the En glish equ i va lents of the Rut he nian pho ne mes. 

The re are 32 pho ne mes in the Rut he nian lan gu a ge: /b/, /р/, /d/, /t/, /g/, /k/, 
/dz/, /с/, /dž/, /č/, /d’/, /t’/, /v/, /f/, /z/, /s/, /ž/, /š/, /h/, /х/, /j/, /l/, /l’/, /m/, /n/, /n’/, /r/; 
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/а/, /е/, /і/, /о/, /u/ (FеjSА1990: 87-90), and 44 pho ne mes in the En glish lan gu a ge: 
/р/, /b/, /t/, /d/, /к/, /g/, /č/, /dž/, /f/, /v/, /θ/, /ð/, /s/, /z/, /š/, /ž/, /h/, /m/, /n/, /η/, /l/, /r/, 
/j/, /w/; /і:/, /і/, /е/, /æ/, /٨/, /а:/, /о/, /о:/, /u/, /u:/, /ə:/, /ə/; /еі/, /аі/, /оі/, /əu/, /au/, /uə/, 
/iə/, /єə/ (MihaiLović 1975).

The re are 24 En glish con so nants ac cor ding to pla ce and man ner of ar ti cu la tion, 
and 27 Rut he nian con so nants ac cor ding to the sa me cri te ria. 

Ge ne rally spe a king, the pro nun ci a tion of the Rut he nian con so nants is ap pro-
xi ma tely the sa me as the pro nun ci a tion of the equ i va lent En glish con so nants. The 
most dis tin cti ve fe a tu res are:

a) plo si ves /p/, /t/, /k/ in the Rut he nian lan gu a ge ha ve no aspi ra tion;
b) ac cor ding to pla ce of ar ti cu la tion the re are den tals /Θ/ and /ð/ in En glish; 

they are adap ted in the Rut he nian lan gu a ge con si stently – /Θ/ as /t/ and /ð/ as /d/;
c) af fri ca tes /dz/ and /c/ are cha rac te ri stic for Rut he nian;
d) /č/ and /dž/ in En glish are mo re pa la tal; in Rut he nian they are mo re al ve o lar;
e) the Rut he nian con so nant system de pends lar gely on the ope ra tion of vo i cing 

and non-vo i cing; 20 con so nants form the fol lo wing 10 pa irs: /b//p/, /d//t/, /d /̀/t̀ /, 
/g//k/, /z//s/, /ž//š/, /v//f/, /dž//č/, /dz//c/, /h//x/.

The re are 12 (20, if the diphthongs are in clu ded) En glish vo wels ac cor ding 
to pla ce and man ner of ar ti cu la tion, and 5 Rut he nian vo wels ac cor ding to the sa me 
cri te ria. The vo wel /a/ is mo re cen tral than the En glish vo wel /a:/ in the noun part, 
but mo re back than /æ/ in En glish noun mat. The vo wel /e/ is exactly the sa me as 
En glish vo wel in words bet and debt. The vo wel /i/ is mo re clo sed than the vo wel 
in En glish verb li ve and si mi lar to the vo wel in En glish pro noun she, but shor ter 
in length. The pro nun ci a tion of the vo wel /o/ re sem bles the pro nun ci a tion of the 
vo wel that is mid-way bet we en tho se of cot and ca ught. The vo wel /u/ is mo re 
clo sed than the vo wel in En glish adjec ti ve full; it is si mi lar to the vo wel in the 
En glish noun ro om, but shor ter. 

Тhere are no diphthongs in Rut he nian. They are ren de red as two vo wels, or 
with /j/ (se mi vo wel or se mi con so nant).

The pro nun ci a tion of Rut he nian vo wels is not af fec ted by the ir po si tion in 
words. They are not re du ced when un stres sed. With very few ex cep ti ons the stress 
in Rut he nian falls on the pe nul ti ma te sylla ble: дзе куєм ‘thank you’, до вид зеня 
‘go odbye’, бе ше до вац ‘spe ak’. 

The En glish ele ments ha ve ca u sed se ve ral in no va ti ons on the pho no lo gi cal 
le vel in the lan gu a ge of the Voj vo di nian Rut he ni ans. The pos si bi lity for one of the 
pre sent al lop ho nes – for in stan ce, the al lop ho ne /ŋ/ or /w/ – to ob tain the sta tus of 
a pho ne me is not ex clu ded by the furt her ad mit tan ce of En glish words (FеjSА 2013). 
E.g. /ŋ/ in the fol lo wing pa irs: 

сон /son/ ‘dre am’ and сонґ /soŋ/ ‘song’, 
син /sin/ ‘son’ and синґ /siŋ/ ‘sing’,
фи ни рац /fi ni rac/ ‘fi nish’ and финґирац /fiŋirac/ ‘pre tend’,
пин /pin/ ‘PIN’ and пинґ /piŋ/ (< /piŋpоŋ/ ‘ping pong’).
In no va ti ons ha ve al so been no ti ced in the di stri bu tion of pho ne mes (pri ma-

rily of the con so nant type and less sig ni fi cantly of the vo wel type). This con cerns 
do zens of con so nant gro ups in the fi nal word po si tion. E.g. кс (бокс ‘box’, кекс 
‘ca kes’, ֱе мен декс ‘ham and eggs’), рд (ֱард ‘hard’, ре корд ‘re cord’, сֳюард 
‘ste ward’), сֳ (ֳосֳ ‘to ast’, ֳесֳ ‘test’, ֳвисֳ ‘twist’). Se ve ral new con so nant 
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gro ups are ma de of three con so nants (e.g. нґл in синґл ‘singl’ and джинґл ‘jin gle’). 
The re are many mid dle con so nants gro ups too (e.g. нґ in чунґам ‘che wing gum’, 
бунґалов ‘bun ga low’; бֳр in ґлоб ֳ ро ֳ ер ‘glo be-trot ter’; ксֳр in фок сֳроֳ 
‘fox-trot’; нґсֳр in ґанґсֳер ‘gang ster’; ндв in сен двич ‘sand wich’). Two and three 
vo wels can be seen, for exam ple, in G. шо уа (N. шоу ‘show’) (FеjSА1990: 101‒104).

The re are many de vi a ti ons from the ge ne ral pla ce of the stress (which is re-
gu larly on the pe nul ti ma te sylla ble in words of mo re than one sylla ble). This espe ci ally 
ap pli es to com po und words with one or no re cog ni za ble com po nents when we 
no ti ce the oc cur ren ce of do u ble ac cen tu a tion (ґлоб ֳ ро ֳ ер and ґлоб тро ֳ ер, 
бад мин ֳ он and бад мин ֳ он, аут сайдер  and ауֳ сайдер , ба ֳ ер флай and 
ба тер флай; /glόbtro ter/ and /glob trόter/, /bádminton/ and /badmínton/, /áutsajder/ 
and /autsájder/, /báterflаj/ and /batérflaj/). 

So me ti mes the stress can be fo und even on the last sylla ble, e.g. аֲарֳ гейд, 
ба ֳ е р флай, бек стейдж, еркон дишн, ин ֳ ервю (/aparthéjd/, /baterfláj/, /bek stéjdž/, 
/er kondíšn/, /in tervjú/). 

3.TheinnovationSonthemorphoLoGicaLLeveL. Alt ho ugh so me aut hors ar gue 
for ma king a dif fe ren ce bet we en the con cepts co demi xing and co deswitching 
(JacobSon 1998; 2001), we shall in this work, just as Ale xan der Onysko did when 
he analyzed the adap ta tion of An gli cisms in the Ger man ma ga zi ne Der Spi e gel 
(OnYSKo 2005), ig no re this dis tin ction and use the term co deswitching for all ca ses 
when En glish le xi cal ele ments and gram ma ti cal fe a tu res ap pe ar in Rut he nian 
sen ten ces. 

It can be said that young ge ne ra ti ons do not re sist An gli cisms. On the con trary. 
On the one hand, they de ter mi ne the po si tion of al ready adop ted An gli cisms in 
Rut he nian, and, on the ot her hand, they cre a te con di ti ons for the emer gen ce of 
new ones (FеjSА2013: 486).

A di rect re sult of the in flu en ce of the En glish lan gu a ge is the tran si tion from 
the tra di ti o nal Cyril lic alp ha bet to the La tin alp ha bet. The use of the En glish writ ten 
co de cha rac te ri zes most of the texts in cor po ra ted in the only jo ur nal for Rut he nian 
youth, e.g. for na ming mu sic gro ups / bands and mu sic gen res:

(1) “ли дер ке ре стур скей ґру пи Pa ra dox” ‘le a der of the Kr stur gro up Pa ra dox’ (МАК 
5‒6 / 2013, 4);

(2)  “De mi god” (МАК 5‒6 / 2013); on the co ver pa ge of the sa me is sue the Cyril lic 
va ri ant ДЕ МИҐОД  ‘DE MI GOD’ is fo und;

(3)  “зоз даєдни ма му зи ча ра ми зоз ЗАД (Ca vi ar Dre ams, Agal loh)” ‘with so me mu-
si ci ans from the USA (Ca vi ar Dre ams, Agal loh)’ (МАК 5‒6 / 2013, 3); 

(4)  “Пер ши му зич ни кро чаї на пра вел” ‘Bra in low ma de the first mu sic steps’ (МАК 
5‒6 / 2013, 3); the na mes of the bands we re not used in Rut he nian adap ta ti ons, e.g. 
Ке ви ар дримз, Аґалоֱ, Брейнлоу;

(5) “бенд про ду кує hiphop му зи ку” ‘the band pro du ces hiphop mu sic’ (МАК 5‒6 
/ 2013, 3);

(6)  “OM NI PO TEN CE me lan cho licme lo dic de ath me tal oneman band зоз Ко ва чи ци” 
‘OM NI PO TEN CE me lan cho licme lo dic de ath me tal oneman band from Ko va či ca’ 
(МАК 5‒6 / 2013, 5).

Co de-switching is fre qu ently no ti ced in ti tles of al bums or songs:
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(7)  “Зняли два писнї (’Do pe’ и ’Im mor tal’)” ‘They ma de two songs (’Do pe’ and ’Im
mor tal’)’ (МАК 5‒6 / 2013, 5);

(8)  “КЕ$” (МАК 5‒6 / 2013, 7); the let ter Ш, that is Š is re pla ced with the symbol for 
dol lar;

(9) “пер ши ал бум Pun krock si fon_i_ ja  (2008)” (МАК 5‒6 / 2013, 4);
(10)  “20 ро ки поп-рок му зи ки на ру ским язи ку ’Най жиє Mar shall’” ‘20 years of 

pop-rock mu sic in the Rut he nian lan gu a ge ’Long li ve Mar shall’’ (МАК 5‒6 / 2013, 5);
(11)  “De cayin ’ ви да ли пейц де мо ал бу ми Cri sis (1998), Ta ke a Lick of the Pain (2000), 

Bat tle fi eld Earth (2001), Si len ce from Wit hin (2005)” ‘De cayin ’ ma de fi ve de mo 
al bums Cri sis (1998), Ta ke a Lick of the Pain (2000), Bat tle fi eld Earth (2001), Si len ce 
from Wit hin (2005)’ (МАК 5‒6 / 2013, 3).
En glish na mes are usu ally gi ven to dif fe rent pro jects:

(12)  “Проєкт ’Voj vo di na Cal ling’” ‘Pro ject ’Voj vo di na Cal ling’’ (МАК 5‒6 / 2013, 2); 
(13)  “SNUB BER elec trochip tu ne со ло проєкт” ‘SNUB BER elec trochip tu ne so lo 

pro ject’ (МАК 5‒6 / 2013, 4);
(14)  “зоз проєкту Ma ri en feld на ста ла ґру па” ‘a band was ma de from the Ma ri en feld 

pro ject’ (МАК 5‒6 / 2013, 3).

Web and e-mail ad dres ses are re gu larly writ ten in the La tin alp ha bet.
The se exam ples re veal se ve ral morp ho lo gi cal in no va ti ons which are not 

cha rac te ri stic of the Rut he nian morp ho lo gi cal system. First of all, it con cerns the 
un dec li ned no uns in the adjec ti val fun ction in com po unds con si sting of two in-
de pen dently used ba ses. This is a pro duc ti ve cha rac te ri stic which may ca u se a 
chan ge in the morp ho lo gi cal and syntac tic system of the Rut he nian lan gu a ge. This 
ten dency was no ti ced in se ve ral bor ro wings from Ger man (e.g. цу керֲо ке раї 
‘co o ki es with su gar’, ֵифкар ֳ а ‘tic ket for ship’) and Hun ga rian (e.g. ор саґдра ֱ а 
‘sta te road’, форґовка ри ки ‘jumps up and down in ex ci te ment’) but it ap pe ars to 
be the most sti mu la ti ve one no wa days be ca u se of An gli cisms. E.g.:
(15) “орґани за то ре фе сти ва лу Kul pin Fest” ‘the or ga ni zers of the Kul pin Fest fe sti val’ 

(МАК 5‒6 / 2013, 4);
(16) “у сти лу me lo dic de ath ме ֳ а лу” ‘in me lo dic de ath me tal style’ (МАК 5‒6 / 2013, 4);
(17)  “у He a dro om сֳу дию у Бач ким Пе тров цу” ‘in the He a dro om Stu dio in Bač ki 

Pe tro vec’ (МАК 5‒6 / 2013, 5);
(18)  “NA STROM oldschool in du strial do om rock ֲроєкֳ зоз Ко ва чи ци” ‘NA STROM 

oldschool in du strial do om rock pro ject from Ko va či ca’ (МАК 5‒6 / 2013, 5);
(19)  “обяве ни на ком пакт ди ску MАК ДЕ МО ни” ‘re cor ded on com pact disc MАК 

DE MOns’ (МАК 5‒6 / 2013, 4).

If ot her kinds of En glish words, in clu ding adjec ti ves, fun ction as at tri bu tes, 
they are fre qu ently adap ted as un dec li na ble, which al so re pre sents an in no va tion 
in the morp ho lo gi cal-syntac tic system of the Rut he nian lan gu a ge:
(20)  “на ри жних ґита риядох : РокФе ֵ ֳи и Во до ва-фест” ‘at dif fe rent gu i ta ri ads: 

Rock Fe sti val and Wa ter Fe sti val’ (МАК 5‒6 / 2013, 3);
(21) “Во ни ви да ли пейц де мо ал бу ми” ‘They ma de fi ve de mo al bums’ (МАК 5‒6 / 

2013, 3);
(22)  “об роб ки ֲанкрок ком ֲ о зи цийох” ‘ar ran ge ments of punk rock com po si ti ons’ 

(МАК 5‒6 / 2013, 3); 
(23)  “SNUB BER elec tro-chip tu ne со ло ֲроєкֳ” ‘SNUB BER elec tro-chip tu ne so lo 

pro ject’ (МАК 5‒6 / 2013, 4);
(24)  “здо га дує на ви деоба ви ска” ‘it re minds one of vi deo ga mes’ (МАК 5‒6 / 2013, 4).
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So me adjec ti ves (e.g. сек си ‘sexy’ and фер ‘fa ir’) are al ways used in the sa me 
form. So me fe mi ni ne no uns (e.g. мис ‘miss’ and ле ди ‘lady’) do not chan ge the ir 
forms in the gram ma ti cal ca te go ri es of num ber and ca se as well. 

Thro ugh the sti mu la ti ve ef fect, the En glish ele ment is in clu ded in the de ve-
lop ment of so me ot her in no va ti ve oc cur ren ces such as the en lar ge ment of the 
ca te gory of ma scu li ne gen der in a vo wel word-en ding (-o, -e, -u, -y; e.g. бенд жо 
‘ba njo’, бинґо ‘bin go’, сֳам ֲ е до ‘stam pe de’, веце ‘WC’, ֲе диґре  ‘pe di gree’, 
ин ֳ ервю ‘in ter vi ew’, ви ски ‘whi skey’, ֱо би ‘hobby’, дер би ‘derby’, кроскон ֳ ри 
‘cross co un try’, ֲар ֳ и ‘party’, ре ли ‘rally’, ֳо киво ки ‘wal kie-tal kie’, манч ме лоу 
‘munch mel low’, ка ну ‘ca noe’, ֵоу ‘show’). 

The en lar ge ment of the ca te gory of fe mi ni ne gen der in a con so nant word-en ding 
(be si des do me stic con so nant -ц, e.g. in косц ‘bo ne’, the re are se ve ral new ones, 
such as the con so nant с, e.g. in мис, and the con so nant ֲ, e.g. in вамֲ ‘vamp’) 
and the ac cep tan ce of new vo wel word-en dings (be si des the do me stic vo wel a, 
e.g. же на ‘wo man’, the re are se ve ral new ones, such as the vo wel o, e.g. in сквo 
‘squ aw’, and the vo wel и, e.g. in лeди ‘lady’) are al so in no va ti ve oc cur ren ces. 

A small gro up of the bi a spec tual verbs al ready exists in Rut he nian. The se 
verbs are mostly of Gre ek and La tin ori gin (e.g. ас фал ֳ о вац ‘pa ve with asp halt’, 
бе ֳ о но вац ‘set in con cre te’, да ро вац ‘pre sent’, ко ру но вац ‘crown’, ме но вац 
‘na me’, од ви ֳ о вац ‘an swer’, орґани зо вац ‘or ga ni ze’). The bor ro wed An gli cisms 
(e.g. аֲ дейֳо вац ‘up da te’, брен ди рац ‘brand’, дайдже сֳи рац / дайдже сֳо вац 
‘di gest’, до ֲ инґовац ‘do pe’, им ֲ ле мен ֳ и рац / им ֲ ле мен ֳ о вац ‘im ple ment’, ин сер
ֳо вац ‘in sert’, ин ֳ ервюирац / ин ֳ ервюовац ‘in ter vi ew’, кло ни рац / кло но вац 
‘clo ne’, комֲюֳе ри зо вац ‘com pu te ri ze’, ко ֲ и рац ‘copy’, ло би рац ‘lobby’, ло бо вац 
‘lob’, ֲро лонґовац ‘pro long’, ֲро ֳ е сֳо вац ‘pro test’, рейֳинґовац ‘ra te’, ре ке ֳ и
рац / ре ке ֳ о вац ‘rac ket’, сер ви рац / сер во вац ‘ser ve’, скал ֲ и рац ‘scalp’, ске ни рац 
‘scan’) ha ve enor mo usly en lar ged the small gro up of verbs. The bi a spec tual verbs 
are not mar ked morp ho lo gi cally, but only syntac ti cally and se man ti cally. Sin ce 
the aspect mo da li ti es are not mar ked morp ho lo gi cally, they can be iden ti fied only 
in con text. E.g.:
(25)  Че ֳ о ва ли мед зи со бу од ча су кед до ста ли компюте ри. (non-to ti ve / im per fec ti ve)

(‘They ha ve been chat ting sin ce the ti me they got com pu ters’);
(26)  Вче ра че ֳ о ва ли да кус. (to ti ve / per fec ti ve)

(‘They chat ted for a whi le yester day’);
(27)  Пра ве ци да ун ло дуєм про гра му. (non-to ti ve / im per fec ti ve)

(‘I am dow nlo a ding the pro gram for you’);
(28)  Про гра му ци да ун ло дуєм наютре. (to ti ve / per fec ti ve)

(‘I shall dow nlo ad the pro gram for you to mor row’).

It can be as su med that the re will be an even gre a ter en lar ge ment of the ca-
te gory of bi a spec tual verbs and that the ca te gory will even tu ally bring a sig ni fi cant 
chan ge in the ver bal system of the Rut he nian lan gu a ge. At this po int many bi a-
spec tual verbs, espe ci ally tho se that en te red the Rut he nian lan gu a ge first, be co me 
pre fi xed and in that way the gro up of to ti ve verbs (e.g. од сֲе ло вац, ви ко ֲ и рац, 
од да ун ло до вац etc.) is sig ni fi cantly ex pan ded. E.g.:
(29)  Од сֲе ло вал ца ле сло во без гри шки. (to ti ve / per fec ti ve) 

(He spel led the who le word wit ho ut a mi sta ke’);
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(30)  Ви ко ֲ и рам ци я то. (to ti ve / per fec ti ve) 
(‘I’ll copy it for you’);

(31)  Про гра му ци од да ун ло дуєм наютре. (to ti ve / per fec ti ve)
(‘I shall dow nlo ad the pro gram for you to mor row’).

It sho uld be no ted that to get her with the pre fi xed, to ti ve / per fec ti ve verbs 
the ori gi nal, un pre fi xed, bi a spec tual verbs con ti nue to exist. The bi a spec tual verbs, 
be si des ex pres sing the non-to ti ve re a li za tion of a ver bal si tu a tion, con ti nue to ex press 
the to ti ve re a li za tion of a ver bal si tu a tion so the pre fi xed verbs (од сֲе ло вац ‘spell’, 
ви ко ֲ и рац ‘copy’, од да ун ло до вац ‘dow nlo ad’) and the un pre fi xed verbs (сֲе ло вац 
‘spell’, ко ֲ и рац ‘copy’, да ун ло до вац ‘dow nlo ad’) fun ction as synonyms. E.g.:
(32a)  Бойко ֳ уєме  их ютре на по ладнє. (to ti ve / per fec ti ve) 
(32b)  По бойко ֳ уєме  их ютре на по ладнє. (to ti ve / per fec ti ve) 

(‘We’ll boycott them to mor row at noon’);
(33a)  Я ци ֲрин ֳ ам то ти статї. (to ti ve / per fec ti ve)
(33b)  Я ци од ֲ рин ֳ ам то ти статї. (to ti ve / per fec ti ve)

(‘I’ll print the se ar tic les for you’).

Ti me will show whet her synonymity of this kind will con ti nue to exist. In 
ot her words, whet her the pre fi xed verbs (such as ֲо бойко ֳ о вац, од ֲ рин ֳ ац, 
ви им ֲ ле мен ֳ о вац, ֲре ло бо вац, ֲо диґиֳа ли зо вац etc.) will be equ ally used 
with the un pre fi xed verbs (such as бойко ֳ о вац, ֲрин ֳ ац, им ֲ ле мен ֳ о вац ‘im-
ple ment’, ло бо вац ‘lob’, диґиֳа ли зо вац, ‘di gi ta li ze’ etc.) or the spe a kers of Rut-
he nian will con si der the pre fi xa ti on re dun dant and use only the bi a spec tual verbs.

4.TheinnovationSontheSemanticLeveL. Analyzing our re se arch cor pus, 
the words bor ro wed from En glish are fo und in the fol lo wing se man tic fi elds: 

а) Sport ‒ фод бал ‘fo ot ball’, ба скеֳ ‘ba sket ball’, бейзбол ‘ba se ball’, бокс ‘box’, ֳе нис 
‘ten nis’, ֲо ло ‘po lo’, ֱо кей ‘ho key’, ва ֳ ер ֲ о ло ‘wa ter po lo’, ґолф ‘golf’, кри кеֳ 
‘cric ket’, раґби ‘rugby’, крос кон ֳ ри ‘cross co un try’, бо ди бил динґ ‘body bu il ding’, 
сֲи двей ‘spe ed way’, мо ֳ о бол ‘mo to ball’, кар ֳ инґ ‘car ting’, сֳиֲлчес ‘ste e plec ha se’; 
ґол ‘goal’, ֵуֳ ‘sho ot’, ֲас ‘pass’, лоб ‘lob’, во лей ‘vol ley’, ауֳ ‘out’, кор нер ‘cor ner’, 
ин ди рекֳ ‘in di rect free kick’, бе ков ска ‘back kick’, ֲе нал ֳ ик ‘pe nalty kick’, оф сайд 
‘offsi de’, ֳри блинґ ‘drib bling’, ֱенц ‘hands’, фа ул ‘foul’, ֱалф ‘half’, бек ‘back’; 
рун да ‘ro und’, но ка уֳ ‘knock-out’, нок да ун ‘knock down’, брек ‘bre ak’, клинч 
‘clinch’, ґроґи ‘groggy’, ди рекֳ ‘di rect’, аֲер каֳ ‘up per-cu t’, сֲа ринґовац ‘spa ring’, 
ринґ ‘ring’, бан ֳ ам ‘ban tam-we ight’, вел ֳ ер ‘wel ter-we ight’; смеч ‘smash’, ґем 
‘ga me’, ֳоֲсֲин ‘top-spin’, бек ֱ енд ‘bac khand’, фор ֱ енд ‘fo re hand’, дроֲкик 
‘drop-kick’, ре кеֳ ‘rac ket’, чейндж ‘chan ge’, сеֳ ‘set’, адван ֳ идж ‘advan ta ge’, 
сер ва ‘ser ve’; сֳарֳ ‘start’, сֲринֳ ‘sprint’, фи ниֵ ‘fi nish’, фо ֳ о фи ниֵ ‘pho to-
fi nish’, дер би ‘derby’, ֱ ен ди кеֲ ‘han di cap’, ферֲлей ‘fa ir-pl ay’, ֳ аймауֳ ‘ti me-ou t’, 
ֳим ‘te am’, меч ‘match’, скор ‘sco re’, до ֲ инґ ‘do ping’, джо кей ‘joc key’, кра ул 
‘crawl’, ба ֳ ер флей ‘but terfly’, скиф ‘skiff’, фин ‘fin’, дубл ‘do u bles’, рейֳинґ 
‘ra ting’, ре корд ‘re cord’, нел сон ‘nel son’, ре ли ‘rally’, ֲинґֲонґ ‘ping-pong’, ֳֵо
ֲе ри ца ‘stop watch’, екс ֲ ан дер ‘ex pan der’, ֲи воֳ ‘pi vot’, дрес ‘dress’, ֲре синґ ‘pres-
sing’, ֲак ‘puck’, ֳрим ‘trim’, джоґинґ ‘jog ging’, ֲлейоф ‘play-off’, куֲ ‘cup’, 
ֱеֳֳрик ‘hat trick’, бу ли ‘bully’, клуб ‘club’, фа во риֳ ‘fa vo ri te’, ауֳ сайдер  ‘out-
si der’, бук мейкер  ‘bo ok ma ker’, файֳер ‘fig hter’, ке чер ‘catcher’, ֳре нер ‘tra i ner’.

b) muSic ‒ сонґ ‘song’, ֱиֳ ‘hit’, биֳ ‘be at’, ֲоֲ ‘pop’, ֲанкрок ‘punk-rock’, ֱиֳ мейкер  
‘hit ma ker’, фанк ‘funk’, ֱардрок ‘hard-rock’, ֱе виме ֳ ал ‘he avy me tal’, джез 
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‘jazz’, блуз ‘blu es’, со ул ‘soul’, неґро сֲи ри чу елс ‘ne gro spi ri tu als’, ґосֲел ‘go spel’, 
мюзикֱол ‘mu sic-hall’, фолк ‘folk mu sic’, кан ֳ ри ‘co un try mu sic’, дик си ленд 
‘di xi e land’, реґֳайм ‘rag ti me’, ро кен рол ‘rock and roll’, лонґֲлейка ‘long playing 
re cord’, синґл ‘sin gle’, ֲлейбек ‘playback’, сֳе рео ‘ste reo’, ֱайфай ‘hi-fi’, бенд жо 
‘ba njo’, син ֳ и сайзер  ‘synthe si zer’, бу сֳер ‘bo o ster’, вир жди нал ‘vir gi nal’, джу бокс 
‘ju ke box’, дискджо кей ‘disc-joc key’, денссֳвар ‘dan ce’, еверґрин ‘ever green’, 
ֳоֲлїсֳи на ‘top-list’, бенд ‘band’, сеֵн ‘ses sion’, фронֳ мен ‘front man’. 

c) dance ‒ фок сֳроֳ ‘fox trot’, сло у фокс ‘slow-fox trot’, чарлс ֳ он ‘char le ston’, ֳвисֳ 
‘twist’, свинґ ‘swing’, реґе ‘rag’, буґивуґи ‘bo o gie-wo o gie’, ро кен рол ‘rock and 
roll’, брейкденс ‘bre ak dan ce’, сֳеֲ ‘tap dan ce’, бибоֲ ‘be bop’, инґлиֵ вал цер 
‘En glish waltz’, дан синґ ‘dan ce’.

d) cLothinG ‒ смо кинґ ‘smo king-co at’, фрак ‘frock’, блейзер ‘bla zer’, кар диґан ‘car-
di gan’, сֲен сер ‘spen cer’, ֳрен чкоֳ ‘trench co at’, све ֳ ер ‘swe a ter’, ֲу ло вер ‘pul-
lo ver’, джем ֲ ер ‘jum per’, раґлан ‘ra glan’, ֲид жа ма ‘pyja mas’, килֳ ‘kilt’, ֵорц 
‘shorts’, ֵал ‘shawl’, ֳо ֲ лес ‘to pless’, би ки ни ‘bi ki ni’, ֲа чворк ‘patchwork’, уни секс 
‘uni sex’, ֳвиґи ‘twiggy’, бер му ди ‘Ber mu da shorts’, ри фли ‘je ans tro u sers’, мока
синкa ‘moc ca sin’, ֵи ми ки ‘shimmy sho es’, зиֲ ‘zip’, ми ни ‘mi ni’, ми ди ‘mi di’, 
мак си ‘ma xi’; ֳвид ‘twe ed’, мо хер ‘mo ha ir’, фла нел ‘flan nel’, жер сей ‘jer sey’, 
найлон ‘nylon’, ор лон ‘or lon’, кри лон ‘krylon’, ֳек сас ‘te xas’, джинс ‘je ans’. 

e) FoodanddrinKS ‒ ֳосֳ ‘to ast’, сен двич ‘sand wich’, биф ֳ ек ‘be ef ste ak’, сֳейк 
‘ste ak’, росֳ биф ‘ro ast be ef’, ֱам бурґер ‘ham bur ger’, чи збурґер  ‘che e se bur ger’, 
ֱоֳдоґ ‘hot-dog’, кекс ‘co o kie’, кре кер ‘crac ker’, чиֲс ‘chip’, флиֲс ‘flip’, ֲоֲкорн 
‘pop-corn’, джем ‘jam’, ֲу динґ ‘pud ding’, ֱе мен декс ‘ham and eggs’, ֲе ми кан 
‘pem mi can’, ґрейֲфруֳ ‘gra pe fru it’, ґрил ‘grill’, ланчֲа кеֳ ‘lunch’, ке чаֲ ‘catchup’, 
ка ри ‘cu rry’, ин сֳанֳ ‘in stant’; рум ‘rum’, ви ски ‘whi skey’, ֵе рибрен ди ‘che rry 
brandy’, джин ‘gin’, ֳо ник ‘to nic-wa ter’, ко како ла ‘co ca-co la’, ֲунч ‘punch’, джус 
‘ju i ce’, кок ֳ ел ‘coc ktail’.

f) touriSm ‒ мо ֳ ел ‘mo tel’, бунґалов ‘bun ga low’, камֲ ‘camp’, чар ֳ ер ‘char ter’, рен ֳ 
а кар ‘rent a car’, ֱ о сֳе са ‘ho stess’, с ’ֳюар де са ‘ste war dess’, ав ֳ осֳоֲ ‘hitch-hi king’.

g) education ‒ ֳесֳ ‘test’, чеклїсֳки ‘check list’, фла не лоґраф  ‘flan nel graph’, слайд 
‘sli de’.

h) entertainment ‒ бридж ‘brid ge’, ֳач ‘to uch’, ре ми ‘rummy’, ֲо кер ‘po ker’, фул 
‘full’, ֳри линґ ‘tril ling’, флеֵ ‘flash’, джо кер ‘jo ker’, блеф ‘bluff’, бинґо ‘bin go’; 
ֳи кеֳ ‘tic ket’, ֱо би ‘hobby’, ֲик ник ‘pic nic’, ֲар ֳ и ‘party’, фли ֲ ер ‘flip per’, 
йойо ‘yo-yo’, вок мен ‘walk man’, скейֳборд ‘ska te bo ard’. 

i) ShippinG ‒ фе ри боֳ ‘fe rry-bo at’, ֳор ֲ е до ‘tor pe do’, яхֳа ‘yacht’, ка ну ‘ca noe’, 
ֳен дер ‘ten der’, джун ка ‘junk’, ֲро ֲ е лер ‘pro pel ler’.

j) buSineSS ‒ чек ‘check’, банк но ֳ а ‘bank no te’, би знис ‘bu si ness’, екс ֲ орֳим ֲ орֳ 
‘ex port-im port’, дам ֲ инґ ‘dum ping’, мар ке ֳ инґ ‘mar ke ting’, кон сал ֳ инґ ‘con sul ting’, 
ин женєри нґ ‘en gi ne e ring’, кли ринґ ‘cle a ring’, ֳрусֳ ‘trust’, кон церн ‘con cern’.

k) meanSoFtranSportation ‒ ком байн ‘com bi ne’, ֳ рак ֳ ор ‘trac tor’, бул до жер ‘bull do-
zer’, ґрейдер ‘gra der’, фи ни ֵ ер ‘fi nis her’, ֳрам вай ‘tram way’, ֳро лейбус  ‘trol ley’, 
ֳֵриц ка ра ‘stre et-car’, екс ֲ рес ‘ex press’, ло ко мо ֳ и ва ‘lo co mo ti ve’, ваґон ‘wa gon’, 
ком би ‘comby’, лен дро вер ‘land ro ver’, джиֲ ‘je ep’, ֳенк ‘tank’, ֱо вер крафֳ 
‘ho ver craft’, джам боджеֳ ‘jum bo-jet ’, ску ֳ ер ‘sco o ter’, ֳан кер ‘tan ker’.

l) media ‒ оф сеֳ ‘offset’, ли но ֳ иֲ ‘li notype ’, ре ֲ ринֳ ‘re print’, бесֳ се лер ‘best 
sel ler’, ֲам флеֳ ‘pam phlet’; блан кверс ‘blank ver se’, ли ме рик ‘li me rick’, саєнс 
фикֵн ‘sci en ce fic tion’, ֳри лер ‘thril ler’; сло у мо уֵн ‘slow mo tion’, слайд ‘sli de’, 
мо ни ֳ ор ‘mo ni tor’, микс ‘mix’, сֳоֲ ‘stop’, ви деоֳилֳ ‘vi deo-tilt’, сֳо рия ‘story’, 
скеч ‘sketch’, сֲи кер ‘spe a ker’, ֵо у мен ‘show man’, ин ֳ ервю ‘in ter vi ew’, скри нинґ 
‘scre e ning’, офко мен ֳ ар ‘off’, се риял ‘se rial’, со уֲоֲе ра ‘so ap ope ra’; зум ‘zo om’, 
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кла ֲ а ‘clap per bo ards’, си не ма скоֲ ‘ci ne ma sco pe’, ри мейк ‘re ma ke’, су ֲ ер сֳар 
‘su per star’, сֳар ле ֳ а ‘star let’, вамֲ ‘vamp’, оска ро вец ‘Oscar win ner’, ом ни бус 
‘om ni bus’, лав сֳо ри ‘lo ve story’, ֱе ֲ и енд ‘happy end’.

m) communicationS ‒ ֳе лекс ‘te lex’, ֳе ле ֲ рин ֳ ер ‘te le prin ter’. 
n) meaSureS ‒ инч ‘inch’, кел вин ‘kel vin’, мак свел ‘max well’, ба рел ‘bar rel’, ґалон 

‘gal lon’, бел ‘bell’, бу ֵ ел ‘bus hel’, ярд ‘yard’, фа рад ‘fa rad’, ваֳ ‘watt’, джул ‘jo u le’.
o) heaLth ‒ сֳрес ‘stress’, АИДС ‘AIDS’, байֲас ‘by-pass’, ֲайсмейкер ‘pa ce ma ker’, 

сֲу не ризм ‘spo o ne rism’, дал ֳ о нисֳ ‘dal to nist’.

Apart from the se fi elds we can di stin gu ish se ve ral mi xed sphe res of En glish 
in flu en ce:

а) perSonS — єнки ‘yan kee’, су ֲ ер мен ‘su per man’, ко мо дор ‘com mo do re’, ли дер 
‘le a der’, ка у бой ‘cow boy’, ֵе риф ‘she riff’, ґанґсֳер ‘gang ster’, кид на ֲ ер ‘kid nap-
per’, ֲлейбой ‘playboy’, сноб ‘snob’, колґер ла ‘call-girl’, джен ֳ лмен ‘gen tle man’, 
сֲон зор ‘spon sor’, ֱи ֲ и ‘hip pie’, ֲан кер ‘pun ker’, лифֳ бой ‘lift boy’, ґлоб ֳ ро ֳ ер 
‘glo be-trot ter’, ֳра ֲ ер ‘trap per’, ми сֳер ‘mi ster’, мис ‘miss’, ֲер ‘pe er’, сер ‘sir’, 
лорд ‘lord’, ле ди ‘lady’.

b) pLaceS ‒ су ֲ ер мар кеֳ ‘su per mar ket’, драґсֳор ‘drug sto re’, фриֵоֲ ‘duty free 
shop’, бар ‘bar’, снекбар ‘snack bar’, найֳклуб ‘night club’, мо ֳ ел ‘mo tel’, 
бунґалов ‘bun ga low’, ֲар кинґ ‘par king lot’, кам ֲ инґ ‘cam ping gro und’.

c) animaLS ‒ динґо ‘din go’, ֲинґвин ‘pen guin’, ки ви ‘ki wi’, чи ֳ а ‘che e tah’, ра кун 
‘ra coon’, доґа ‘dog’, ко кер ‘coc ker’, бул доґ ‘bull dog’, бул ֳ е риєр ‘bull ter ri er’, бок сер 
‘bo xer’, ֲе ки не зер ‘pe ki ne se’, ֲо ен ֳ ер ‘po in ter’, се ֳ ер ‘set ter’, сֲа ниєл ‘spa niel’, 
ֳе риєр ‘ter ri er’, леґֱорн ‘leg horn’, бройлер ‘bro i ler’, берк ֵ ир ‘ber kshi re’, йорк ֵ ир 
‘yor kshi re’, кенґур ‘kan ga roo’, му сֳанґ ‘mu stang’, ֲе диґре  ‘pe di gree’. 

d) deviceS ‒ бойлер ‘bo i ler’, кон веєр ‘con veyer’, еле ва ֳ ор ‘ele va tor’, лифֳ ‘lift’, со нар 
‘so nar’, ра дар ‘ra dar’, ла сер ‘la ser’, ске нер ‘scan ner’, де ко дер ‘de co der’, ֳран зи
сֳор ‘tran si stor’, ֳо киво ки ‘wal kie-tal kie’, лайֳֵоу ‘light show’, еркон диֵн 
‘air-con di ti o ning’, скилифֳ ‘ski lift’, ксе рокс ‘xe rox’, ֳо сֳер ‘to a ster’, фен ‘fan’, 
фри зер ‘fre e zer’, ви деоре кор дер ‘vi deo-re cor der’, ֲлеєр ‘player’. 

As we can see the le xi cal units of En glish we re mostly in cor po ra ted in the 
se man tic fi elds of sport, mu sic, clot hing, food, pe o ple, me dia and de vi ces. The 
mo dern epoch has bro ught a new se man tic fi eld ‒ inFormatiОnScience.

The ra pid de ve lop ment of com pu te ri za tion and in for ma tion tec hno lo gi es has 
ena bled a mas si ve in flux of An gli cisms in this fi eld, e.g.: айֳи ме над жер ‘IT 
ma na ger’, айфон ‘iP ho ne’, алґол ‘al gol’, ан дро ид ‘an droid’, аֲ дейֳо вац ‘up da te’, 
асем блер ‘as sem bler’, аֳач менֳ ‘at tac hment’, аֳа чи рац ‘at tach’, ауֳ ֲ уֳ ‘out-
put’, бе каֲ ‘bac kup’, биֳ ‘bit’, байֳ ‘byte’, бра у зер ‘brow ser’, ваєрлес ‘wi re less’, 
вайфай ‘Wi-Fi’, веб ‘web’, ֱа кер ‘hac ker’, ֱар двер ‘hard wa re’, ֱард диск ‘hard 
disc’, ґед жиֳ ‘gad get’, ґеймер ‘ga mer’, дейֳа ‘da ta’, ди ли ֳ о вац ‘de le te’, дис ֲ лей 
‘dis play’, джойсֳик ‘joystick’, драйвер ‘dri ver’, зи ֲ о вац ‘zip’, имейл ‘e-mail’, 
ин вер ֳ ор ‘in ver ter’, ин ֲ уֳ ‘in put’, ин ֳ ер неֳ ‘in ter net’, ин ֳ ер фейс ‘in ter fa ce’, 
ин сер ֳ о вац ‘in sert’, ИТ мар ке ֳ инґ ‘IT mar ke ting’, клиֲ борд ‘clip bo ard’, ко бол 
‘co bol’, ком ֲ айлер  ‘com pi ler’, комֲюֳер ‘com pu ter’, комֲюֳе ри зо вац ‘com pu-
te ri ze’, кур сор ‘cur sor’, лаֲ ֳ оֲ ‘lap top’, линк ‘link’, ли сֳинґ ‘li sting’, ми кро драйв 
‘mic ro dri ve’, офлайн ‘of fli ne’, он лайн ‘on li ne’, ֲ а сворд ‘pas sword’, ֲ ло ֳ ер ‘plot ter’, 
ֲро це сор ‘pro ces sor’, ֲрин ֳ ер ‘prin ter’, РАМ ме мо рия ‘RAM me mory’, ран
до ми за ция ‘ran do mi za tion’, ре се ֳ о вац ‘re set’, ре сֳар ֳ о вац ‘re start’, ри дер 

135THE ADAP TA TION OF AN GLI CISMS IN THE RUT HE NIAN LAN GU A GE



‘re a der’, ро минґ ‘ro a ming’, сайбер ‘cyber’, сайֳ ‘si te’, сейви рац ‘sa ve’, ске ни рац 
‘scan’, скро ло вац ‘scroll’, слоֳ ‘slot’, смарֳ ֳех но лоґия ‘smart tec hno logy’, 
софֳ вер ‘soft wa re’, сֳик ‘stick’, сур фо вац ‘surf’, ֳа блеֳ ‘ta blet’, ֳаґовац ‘tag’, 
ֳач скрин ‘to uch screen’, ֳ ем ֲ лейֳ ‘tem pla te’, ֳ ер ми нал ‘ter mi nal’, ֳ ран слейֳер 
‘tran sla tor’, ’ֳюнер ‘tu ner’, файл ‘fi le’, фид бек ‘fe ed back’, флеֵ ‘flash’, фло ֲ и 
‘floppy’, фол дер ‘fol der’, фор ֳ ран ‘for tran’, фрейм ‘fra me’, улоґовац ֵе ‘log in’, 
уесбе ‘USB’, чиֲ ‘chip’. 

The abo ve An gli cisms are ob vi o us, but the re are so cal led hid den An gli cisms 
(Prćić2005: 145). Both in di vi dual words and com plex phra ses co uld be fo und 
among them. E.g.: сֳо ֲ а < fo ot; ֲод’жемє < un der gro und; Тре ци ֵвеֳ < the 
Third World; жим на война < cold war; жов ֳ а ֲре са < yel low press; сֳреֳ
ну це на вер ху < sum mit; все лен ска ладя < spa ce ship; конєц ֳижня < we e kend; 
чло векжа ба < frog-man; ֱо ру ци ֲан ֳ а ло ни < hot pants; ка ри ка хֳо ра хи би 
< the mis sing link; ֵалєни два це ֳ и < ro a ring twen ti es; злаֳ на ֱо руч ка < gold 
rush; ֵлєбод не вде ренє < free kick; ֱнївни мла ди людзе < an gry young men; 
кон фе рен ция за окру ֱ лим сֳо лом < ro und ta ble con fe ren ce; ру хо ми сли ки < 
mo vi es (mo ving pic tu res); лєֳаци ֳанєр < flying sa u cer. All the Rut he nian hid den 
An gli cisms pre sent tran sla tion va ri ants of the Ser bian hid den An gli cisms.

The re are exam ples when а tran sla tion va ri ant re ta ins an En glish ele ment, 
but it fits in to the Rut he nian morp ho lo gi cal and syntac tic system. E.g.: кон ֳ ро ла 
з ра да ром / ра дар ска кон ֳ ро ла < ra dar con trol; ֳим ска ро бо ֳ а < te am work; 
ֳри мац ре корд < to hold a re cord; ґруֲ ни секс < gro up sex; ֲи са ֳ ель сонґох : 
song wri ter; лу нар ни мо дул < lu nar mo du le.

The re are many exam ples of el lip sis and/or synco pe. E.g.: крос < cross co un try; 
ком байн < com bi ned har ve ster; сֳриֲ < co mic strip; ֲар кинґ < par king pla ce/
lot ; кам ֲ инґ < cam ping gro und; ґосֲeл < go spel sin ging; ֳо ник < to nic wa ter; 
сֲи двей < spe ed way ra ce; кло зеֳ < wa ter clo set; аф ֳ ер ֵейв < af ter sha ve lo tion; 
фри ֵоֲ < duty free shop; байֲас < by pass val ve; вел ֳ ер < wel ter we ight; ан дер
ґра унд < un der gro und art; джинс < blue je ans; бай < go odbye; дан синґ < dan cing 
hall; фар мер ки < far mer’s tro u sers; ֱе ֲ и енд < happy en ding; боксмеч < bo xing 
match; еркон диֵн < air-con di ti o ning/con di ti o ned; ֲе нал ֳ ик < pe nalty kick.

The re are many ac ronyms  as well. E.g.: ֲен(клуб) < po ets, playwrights, 
es sayists, edi tors, no ve lists; HA TO < North Atlan tic Tre aty Or ga ni za tion; УНЕ СКО 
< Uni ted Na ti on’s Edu ca ti o nal Sci en ti fic and Cul tu ral Or ga ni za tion; УНИ ЦЕФ 
< Uni ted Na ti on’s Chil dren’s Emer gency Fund; ФАО < Food and Agri cul tu re Or-
ga ni za tion; CAЛT < Stra te gic Ar ma ment Li mi ta tion Tre aty; НACA < Na ti o nal 
Ae ro na u tics and Spa ce Ad mi ni stra tion; ЦИА < Cen tral In tel li gen ce Agency; ла сер 
< light am pli fi ca tion by sti mu la ted emis sion of ra di a tion; бейсик < Bri tish Ame-
ri can, Sci en ti fic, In ter na ti o nal, Com mer cial.

Many An gli cisms are ma de by pro nun ci a tion of the ini tial let ters ac cor ding 
to the En glish stan dard and not Ser bian or Rut he nian. E.g.: ББЦ /bi-bi-si/ < BBC 
(Bri tish Bro ad ca sting Cor po ra tion); ДДТ /di-di-ti/ < DDT (dic hlo ro-dip henyl-tric-
hlo ro-et ha ne); ФБИ /ef-bi-aj/ < FBI (Fe de ral Bu re au of In ve sti ga tion); ЛП /elpi/ 
< LP (long play). 

So me ti mes the ini tial let ters are pro no un ced ac cor ding to the Ser bian / Rut-
he nian stan dard. E.g.: ВЦ /ve-ce/ < WC (wa ter clo set); ОЕЦД /o-e-ce-de/ < OECD 
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(Or ga ni za tion for Eco no mic Co o pe ra tion and De ve lop ment); СОС /es-o-es/ < SOS 
(Sa ve our ship / Sa ve our so uls); УГФ /u-ha-ef/ < UHF (ul tra high fre qu en ci es).

Many An gli cisms are ba sed on the na mes of per sons, in ven tors, cre a tors, 
le a ders etc. For ex.: байро низм ‘byro nism’, бел ‘bell’, бе се мер ‘bes se mer’, бо би 
‘bobby’, бойкоֳ ‘boycott’, ваֳ ‘watt’, вик ֳ о риянка  ‘vic to rian’, ֱу лиґан  ‘ho o li-
gan’, дал ֳ о нисֳ ‘dal to nist’, дар ви низм ‘dar wi nism’, джул ‘jo u le’, кар диґан 
‘car di gan’, кел вин ‘kel vin’, кон дом ‘con dom’, линч ‘lynch’, лу дизм ‘lud dism’, ма
ка дам ‘ma ca dam’, мак свел ‘max well’, Мон ро о ва док ֳ ри на ‘Mon roe doc tri ne’, 
нел сон ‘nel son’, оскар ‘oscar’, Пар кин со но ва хо ро ֳ а ‘Par kin son’s di se a se’, раґлан
ру ка ви ‘ra glan’, Ройֳерс ‘Re u ters’, сен двич ‘sand wich’, сֲен сер ‘spen cer’, сֲу
не ризм ‘spo o ne rism’, фа рад ‘fa rad’; бюик ‘bu ick’, вин че сֳер ка ‘win che ster’, 
ка ди лак ‘ca dil lac’, колֳ ‘colt’, ксе рокс ‘xe rox’, ֲер ֵ инґ ‘per shing’, форд ‘ford’.

So me An gli cisms are ba sed on the na mes of ge o grap hi cal pla ces. E.g.: бан
ֳам ‘ban tam’, берк ֵ ир ‘ber kshi re’, бер му ди ‘Ber mu da shorts’, би ки ни ‘bi ki ni’, 
джинс ‘je ans’, жер сей ‘jer sey’, йорк ֵ ир ‘yor kshi re’, леґֱорн ‘leg horn’, ֲор ֳ ланд 
‘por tland’, ֳек сас ‘te xas’.

Al most all An gli cisms in the Rut he nian lan gu a ge exist in the Ser bian lan gu a ge 
too and we can draw the con clu sion that Ser bian is the in ter me di ary lan gu a ge. 
Only a few of them can be tre a ted as ex cep ti ons: (e.g. ґеймоч ка ‘lit tle ga me’, фи
ни ֵ нуц ‘fi nish at on ce’, ֲо ком байно вац ‘re ap and thresh grain by com bi ne-har-
ve ster com ple tely’, ֱа лиґал ийовац ֵе ‘ri de in a hully gully’, фейсбу ко вац ‘spend 
ti me on the Fa ce bo ok’).

The use of En glish as a lin gua fran ca and as a le ar ner lan gu a ge im pli es a gro wing 
fa mi li a rity with the En glish lan gu a ge. Much of the En glish com mu ni ca tion, both 
pro fes si o nal and pri va te, ta kes pla ce all over the world bet we en non-na ti ve spe a kers. 
For in stan ce, En glish tec hni cal words such as an droid, cyber, di gi tal, in ter net, 
pas sword, smart pho ne, vir tual or wi re less are fre qu ently used in everyday or 
pro fes si o nal com mu ni ca tion and they ha ve been adap ted to Rut he nian as well 
(ан дро ид, сайбер, ин ֳ ер неֳ, ֲа сворд, смарֳ фон, вир ֳ у ал ни, ваєрлес). A re cent 
sur vey of kin ship re la ti ons re ve a led that An gli cisms си сֳер and бра дер are used 
among te e na gers (FejSa 2012: 183) ‒ a de vi a tion li ke this was in com pre hen si ble 
three de ca des ago. 

Mi lan To do ro vić stu died the in flu en ce of the En glish lan gu a ge on the di sco-
ur se of young Ser bian pe o ple in the area of vi deo ga mes, espe ci ally in the writ ten 
in ter ac tion among the mem bers of the clo sed ga mer gro up Smi te Ser bia/Bal kan 
Of fi cial on Fa ce bo ok (TОdОrОvić2016). Re sults in di ca te an over whel mingly po-
si ti ve at ti tu de to wards the use of the En glish lan gu a ge in com bi na tion with Ser bian 
when the su bject of vi deo ga mes is ra i sed. Al most one hun dred words or ex pres si ons 
we re fo und ‒ adap ted (e.g. gen ko va ti < gank, džan gler < jun gler, čest < chest, 
gar dian < gu ar dian, na fi do va ti < feed, nub < no ob, kil < kill, kon kvest < con qu est, 
buf < buff, džem < gem, tra deova ti < tra de, ba go va ti < bag, ba no va ti < ban, bild 
< bu ild, ba ster < bu ster, ul tra skor < ul tra sco re) or una dap ted (e.g. skin < skin, 
sup port < sup port, hit to wer < hit to wer, lvl < le vel, god < God, gift < gift, gold 
< gold, po tion < po tion, as sa ult < as sa ult, twin < twin, dmd < di a mond, cur se < 
cur se, re vi ve < re vi ve, re co lo ur < re co lo ur). The Rut he ni ans who are mem bers 
of the ga mer gro up are fa mi li ar with all the se words or ex pres si ons. If an in no va tion 
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is ac cep ted by a ma jo rity of spe a kers of a gro up it is pos si ble that it will spread 
furt her and ca u se chan ges in a lan gu a ge (HoLmeS 2008: 195). 

Whet her An gli cisms are bor ro wed to fill in gaps in the Rut he nian le xi con 
(li ke in the ca se of this mas si ve le xi cal bor ro wing ca u sed by in no va tion in the fi eld 
of com pu ter sci en ce and tec hno logy) or not, ge ne rally spe a king, the se man tic 
analysis po ints to the re stric tion of the ori gi nal me a ning (e.g. ди ло вац ‘deal’, кул 
‘cool’, ֲас ‘pass’, сеֳ ‘set’, сֲоֳ ‘spot’). The re are many An gli cisms with the 
sa me me a ning in En glish, in Ser bian (as in ter me di ary lan gu a ge) and Rut he nian 
(e.g. кид на ֲ о вац ‘kid nap’, лаֲ ֳ оֲ ‘lap top’, ли дер ‘le a der’, мар ке ֳ инґ ‘mar ke ting’, 
ри мейк ‘re ma ke’). Only se ve ral exam ples po int to a chan ge of the ori gi nal me a ning 
(e.g. смо кинґ ‘tu xe do’, сֲи кер ‘an no un cer’, сֳеֲ ‘tap-dan cing’, сֳо ֲ и рац ‘hitch-
hi king’, ֳֵрайко вац ‘be out of or der’). The ex ten si on of me a ning ta kes pla ce, 
first of all, when a spe a ker has less than ex cel lent un der stan ding of the ori gi nal 
me a ning of a lo an word. The de stiny of the “su per struc tu re” of me a ning is un pre-
dic ta ble and pro vi des op por tu ni ti es for wi de me tap ho ri cal and pe jo ra ti ve use. 

Cor re spon den ce on Fa ce bo ok and in short mes sa ge system com mu ni ca tion 
is ma inly in the La tin alp ha bet. Ta king in to con si de ra tion that the Rut he nian type 
of wri ting is Cyril lic, the usa ge of in di vi dual words, phra ses and even sen ten ces 
writ ten in the La tin script re pre sents a hu ge de vi a tion from stan dar di zed Rut he nian 
ort ho graphy. In so me ca ses, ho we ver, the ori gi nal way of wri ting of an En glish le xe-
me is ta ken over alt ho ugh the re exist two Rut he nian adap ta ti ons (e.g. band, be si des 
бенд and бан да; hip hop, be si des хиֲ хоֲ and ֱиֲ ֱоֲ; email, be si des имейл and 
мейл). In or der to avoid un ne ces sary va ri ants, we pro po se to fol low the re la ti ons 
esta blis hed bet we en the En glish and Rut he nian pho ne mes in sec tion 2.

The very fact that most An gli cisms ha ve po ten tial tran sla tion equ i va lents in 
Rut he nian ra i ses the qu e sti on of whet her An gli cisms are ne e ded at all. Many of 
them even co e xist and co uld be tre a ted as styli stic synonyms. Mi ra Mi lić (2011) 
re cog ni zed six types of styli stic synonyms in me dia lan gu a ge in Ser bian and clas-
si fied them ac cor ding to dif fe rent styli stic pur po ses. The se types can be fo und in 
Rut he nian as well. They are: trendy An gli cisms (кам бек < co me back, фиф ֳ и
фиф ֳ и < fiftyfifty, ноу ко менֳ < no com ment), adver ti se ment An gli cisms (ВИП 
< VIP, very im por tant per son), as so ci a ti ve An gli cisms (до бри/ֲод ли хлаֲ ци < 
good/bad guys, сֳра це ни у все ле ни < lost in spa ce, нєможлїва ми сия < mis sion 
im pos si ble, вод зце любов а нє войну < ma ke lo ve not war), me tap ho ric An gli cisms 
(ֲ о ди фол ֳ у < by de fa ult, ко ֲ иֲе йсֳ  < copypa ste, ре се ֳ о вац < re set), iro nic 
An gli cisms (байдвей < by the way, дрим ֳим < dre am te am, слоу мо уֵн < slow 
mo tion) and iner tial An gli cisms (лаֲ ֳ оֲ < lap top, ֲре зен ֳ а ция < pre sen ta tion). 
We agree with Mi lić that tho se An gli cisms which “thre a ten to steal the se man tic 
fi eld pre vi o usly be lon ging” (MiLić 2011: 184) to the ir do me stic equ i va lents are not 
ju sti fied. On the ot her hand, mo der ni za tion in many fi elds, com pu ter sci en ce and 
tec hno logy, need new ter mi no logy and en rich com mu ni ca tion. It must be ad ded 
that An gli cisms are in te gra ted in to the Rut he nian lan gu a ge struc tu res and they 
do not thre a ten the lan gu a ge system.

5.ConcLuSion. Ser bian and En glish ha ve in va ded Rut he nian to the po int that 
it has been no ti ced that no wa days the lan gu a ge of Rut he nian youth co uld be tre a ted 
as a hybrid Ser bian-En glish-Rut he nian lan gu a ge. The En glish lan gu a ge has de fi ni tely 
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be co me a glo bal lin gua fran ca and young Rut he ni ans com mu ni ca te with pe o ple 
all over the world. Young pe o ple are awa re that in the con tem po rary world they 
sho uld use at le ast three lan gu a ges: the sta te lan gu a ge (Ser bian), the glo bal lan-
gu a ge (En glish) and the ir mot her ton gue (Rut he nian). 

Se ar ching for in no va ti ons on the pho no lo gi cal, morp ho lo gi cal and se man tic 
le vel of the adap ta tion of the En glish ele ment we ha ve co me ac ross se ve ral, for 
the Rut he nian lan gu a ge, unu sual oc cur ren ces.

On the pho no lo gi cal le vel in no va ti ons ha ve been no ti ced in the di stri bu tion 
of pho ne mes, pri ma rily of the con so nant type, with the ten dency to re main in 
Rut he nian. As an in no va tion li kely to be re jec ted by furt her adap ta tion we can 
men tion the oc cur ren ce of the de vi a tion from the fi xed stress which is pla ced on 
the pe nul ti ma te sylla ble in words of mo re than one sylla ble as well as the oc cur-
ren ce of do u ble ac cen tu a tion in com po unds with one or no re cog ni za ble com po-
nents. The stress is so me ti mes even on the last sylla ble.

The En glish pho ne mes /ŋ/, /w/ and the diphthon gal ele ment -i /į/ from /еі/, /аі/ 
and /ͻі/ ha ve the ir equ i va lents al ready pre sent in Rut he nian, but they are li mi ted 
to spe ci fic po si ti ons only, and are con si de red al lop ho nes of the exi sting pho ne mes 
/n/, /u/ and /j/ re pre sen ted in pho ne mic tran scrip tion by the symbols /ŋ/, /ṷ/ and /ḭ/. 
By bor ro wing En glish le xi cal ele ments which con tain the men ti o ned pho ne mes, the 
num ber of ca ses which il lu stra te the al lop ho ne equ i va lents in Rut he nian has been 
in cre a sed. The pos si bi lity for one of the al lop ho nes – for in stan ce, the al lop ho ne 
/ŋ/ – to ac qu i re the dis tin cti ve fe a tu res thro ugh which it wo uld ob tain the sta tus 
of a pho ne me is not ex clu ded by the furt her ad mit tan ce of En glish words.

Out of ten oc cur ren ces which de vi a te from the Rut he nian ru les, two of them 
can ea sily be pro duc ti ve and in cor po ra ted in the Rut he nian lan gu a ge system, and 
in ti me bring abo ut so me gre a ter chan ges in it. The first is re pre sen ted by the 
pre sen ce of un dec li ned no uns in the adjec ti val fun ction, and the se cond – by the 
en lar ge ment of the ca te gory of do u ble-aspect verbs which are morp ho lo gi cally un-
mar ked. The se two oc cur ren ces are pro duc ti ve cha rac te ri stics which might ca u se 
a chan ge in the morp ho lo gi cal and syntac tic system of the Rut he nian lan gu a ge. 
The En glish ele ment is not the only ca u se of this ten dency, but it ap pe ars to be the 
most sti mu la ti ve one no wa days. 

Thro ugh the sti mu la ti ve ef fect, the En glish ele ment is in clu ded in the de ve-
lop ment of so me ot her in no va ti ve oc cur ren ces such as the en lar ge ment of the 
ca te gory of ma scu li ne gen der in a vo wel word-en ding (o, e, у, -и); the usa ge 
in cre a se of the en ding -a in the no mi na ti ve pl. of the ma scu li ne gen der in the no uns 
with the vo wel en ding -o; the ac cep tan ce of ot her vo wel word-en dings (e.g. сквo, 
лeди) and, ex cep ti o nally, of so me new con so nant word-en dings (e.g. вамֲ, мис) 
in the fe mi ni ne gen der; the ex pan si on of the stock of de ri va ti o nal suf fi xes, the 
ex pan si on of un dec li ned adjec ti ves (e.g. сек си, фер), and un dec li ned no uns in the 
fe mi ni ne gen der (e.g. ле ди, мис), mo re fre qu ent use of the analytic com pa ri son. 
Our in ve sti ga tion has not di sco ve red a sin gle ca se of free tran sfer of the in flec ti o nal 
morp he mes alt ho ugh so me of them (s, -ing) ap pe ar as in te gral parts in se ve ral 
An gli cisms.

Sin ce the in flux of An gli cisms is en co u ra ged by ra dio, film, sa tel li te te le vi sion, 
in ter net, com pu te ri za tion and tec hni cal in no va ti ons, it is ex pec ted that in di rect 
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bor ro wing from En glish in to Rut he nian via Ser bian as the in ter me di ary lan gu a ge 
will con ti nue.

The co de-switching in the only Rut he nian youth jo ur nal, the MAK, and in 
everyday com mu ni ca tion, espe ci ally on the so cial net works, is wor ri so me. Using 
the La tin script, to get her with a gre at num ber of An gli cisms which ha ve been 
bor ro wed even tho ugh cor re spon ding words / phra ses / ex pres si ons do exist in 
Rut he nian, can ca u se dif fe rent kinds of chan ges in the stan dards of the Rut he nian 
lan gu a ge. 

Ta king everything in to con si de ra tion, we can con clu de that no wa days the 
in flu en ce of the En glish lan gu a ge re ac hes, first of all, the se man tic le vel, ex pan-
ding the le xi cal stock of Rut he nian, whi le its in flu en ce on the pho no lo gi cal and 
morp ho lo gi cal le vel is re du ced to sti mu la ting cer tain lin gu i stic oc cur ren ces with 
an un pre dic ta ble per spec ti ve. So far, An gli cisms are in te gra ted in to the Rut he nian 
lan gu a ge struc tu res and do not thre a ten the lan gu a ge system, but lin gu ists sho uld 
not al low that ne gli gen ce and in dif fe ren ce to pre vail. 
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Ми хај ло Феј са

АДАПТАЦИЈA АН ГЛИ ЦИ ЗА МА У РУ СИН СКОМ ЈЕ ЗИ КУ

Р е  з и  м е

Циљ ис тра жи ва ња у ра ду је адап та ци ја ан гли ци за ма у ру син ском је зи ку, ко ји су у ру син-
ски је зик ушли у ве ли ком бро ју по след њих де це ни ја, углав ном пре ко срп ског је зи ка. Ан гли-
ци зми су у ра ду ана ли зи ра ни на фо но ло шком, мор фо ло шком и се ман тич ком ни воу. 

Ан гли ци зми су екс цер пи ра ни из бро је ва је ди ног омла дин ског ча со пи са на ру син ском 
је зи ку (МАК) об ја вље них у пе ри о ду од 2013. до 2016. го ди не, из књи га НИУ Ру ске сло во ко је 
су об ја вље не у истом пе ри о ду и из два ра да по све ће на ан гли ци зми ма у ру син ским елек трон-
ским ме ди ји ма. 

Ме тод ис тра жи ва ња је у осно ви син хро но-де скрип тив на ана ли за. Ана ли за се фо ку си ра 
на опис оних ка рак те ри сти ка ко је, у про це су ин те гра ци је, од сту па ју од при хва ће них нор ми.

На фо но ло шком ни воу за па же не су ино ва ци је у ди стри бу ци ји фо не ма, пре све га су гла-
снич ког ти па, с тен ден ци јом да се за др же у ру син ском је зи ку. Као ино ва ци ју ко ја се ве ро ват но 
не ће за др жа ти мо же мо по ме ну ти по ја ву од сту па ња од фик сног ак цен та ко ји је на прет по след-
њем сло гу у ре чи ма са ви ше од јед ног сло га, као и по ја ву двој ног ак цен то ва ња у сло же ни ца ма 
са јед ном или ни јед ном пре по зна тљи вом ком по нен том. Ак це нат је не ка да чак и на по след њем 
сло гу. По зајм љи ва њем ен гле ских лек сич ких еле ме на та ко ји у се би са др же ен гле ске фо не ме 
/ŋ/, /w/ и диф тон шки еле ме нат -i /į/ из /еі/, /аі/ и /ͻі/, број слу ча је ва ко ји илу стру ју ало фон ске 
екви ва лен те /ŋ/, /ṷ/ и /ḭ/ у ру син ском је зи ку је уве ћан; мо гућ ност да не ки од ало фо на ‒ на при-
мер, ало фон /ŋ/ ‒ до би је ди стинк тив не ка рак те ри сти ке ко ји ма би сте као ста тус фо не ме ни је 
ис кљу че на да љим при ма њем ен гле ских ре чи.

Од де се так по ја ва ко је од сту па ју од ру син ских пра ви ла две ла ко мо гу би ти про дук тив-
не и угра ђе не у си стем ру син ског је зи ка и вре ме ном мо гу до ве сти до ве ћих про ме на у ње му. 
Пр ва по ја ва је при су ство не про мен љи вих име ни ца у при дев ској по зи ци ји, а дру га ‒ уве ћа ње 
ка те го ри је дво вид ских гла го ла ко ји су мор фо ло шки нео бе ле же ни. Ен гле ски еле мент ни је је ди-
ни раз лог ове тен ден ци је али је да нас нај сти му ла тив ни ји. Сти му ла тив ним ефек том ен гле ски 
еле мент је укљу чен и у раз вој не ких дру гих ино ва тив них по ја ва као нпр. уве ћа ње ка те го ри је 
му шког ро да на са мо гла снич ки за вр ше так (o, e, у, -и); уве ћа ње ко ри шће ња на став ка -a у 
но ми на ти ву мно жи не му шког ро да код име ни ца на са мо гла снич ки за вр ше так -o; при ма ње 
дру гих са мо гла снич ких за вр ше та ка (нпр. сквo, лeди) и, из у зет но, не ких су гла снич ких за вр ше-
та ка (нпр. вамֲ, мис) у жен ском ро ду; екс пан зи ја зна чај ног бро ја де ри ва ци о них су фик са; екс-
пан зи ја не про мен љи вих при де ва (нпр. сек си, фер) и не про мен љи вих име ни ца у жен ском ро ду 
(нпр. ле ди, мис); че шћа упо тре ба ана ли тич ког по ре ђе ња. 

Што се ти че се ман тич ке ана ли зе ен гле ског еле мен та, углав ном се сре ће мо са ре стрик ци-
јом зна че ња. До екс тен зи је зна че ња до ла зи, пре све га, ка да го вор ник не раз у ме до бро из вор но 
зна че ње од ре ђе не по зајм ље ни це. Суд би на до тич не „над струк ту ре” зна че ња је не пред ви дљи ва 
и обез бе ђу је мо гућ но сти за ши ро ку ме та фо рич ку и пе јо ра тив ну упо тре бу. 

Uni ver sity of No vi Sad (При мље но: 19. септем брa 2017;
Fa culty of Phi lo sophy при хва ће но: 21. ма ја 2018)
De part ment of Rut he nian Stu di es
Dr Zo ra na Đin đi ća 2, 21000 No vi Sad, Ser bia
fej sam @gmail.com 

142 MI HAJ LO FEJ SA



UDC 811.163.41’373.614.7:811.133.1
Изворни научни рад

Дра га на Дроб њак
Сне жа на Гу ду рић

ФРА ЗЕ МИ СА СО МА ТИ ЗМОМ ОКО  
У ФРАН ЦУ СКОМ И СРП СКОМ ЈЕ ЗИ КУ*

Пред мет ра да чи не фран цу ски и срп ски фра зе ми са со ма ти змом фр. œil / срп. око. 
Циљ ра да је да пу тем се ман тич ке ана ли зе ода бра не фра зе ме раз вр ста мо у од го ва ра ју ћа 
кон цеп ту ал на по ља сход но њи хо вом се ман тич ком та ло гу и на тај на чин уо чи мо њи хо ве 
се ман тич ке ре а ли за ци је. Ме то дом кон тра стив не ана ли зе утвр ди ће мо (не)по ду дар ност 
лек сич ке и се ман тич ке струк ту ре фра зе ма у два је зи ка, као и (не)по ду да ра ње кон це па та 
ко је они из ра жа ва ју. 

Кључ не ре чи: око, фра зем, кон цеп ту ал на по ља, фран цу ски, срп ски.

This pa per de als with French and Ser bian idi oms with the so ma tism Fr. œil / Ser. oko 
(eye). The aim of the pa per is to de ter mi ne the mo ti va tion of se lec ted idi oms thro ugh se man tic 
and con tra sti ve analysis, to clas sify them in to con cep tual fi elds ac cor ding to the ir bac kgro und 
ima ge, and to de ter mi ne the con gru en ce of the ir le xi cal and se man tic struc tu res, as well as 
the con gru en ce of the con cepts they ex press in the two lan gu a ges.

Key words: eye, phra se me, con cep tual fi eld, French, Ser bian.

1. Увод. Сва ком је зи ку свој стве на је бо га та и те мат ски ра зно вр сна фра-
зе о ло ги ја (moon 1998) ко ја по ни ре у ра зно ли ке до ме те чо ве ко вог по сто ја ња 
и де ла ња. Со мат ска фра зе о ло ги ја из ви ре из уни вер зал не ан тро по цен трич не 
тен ден ци је, кра си је оби ље ме та фо рич ких и ме то ни миј ских мо де ла из не дре-
них из по и ма ња чо ве ка као све ко ли ког ме ри ла, те је „те ло по ста ло хе у ри стич-
ки мо дел за раз у ме ва ње ко смо са” (radenKović 1991: 193). Леј коф и Џон сон 
(LaKoFF‒johnSon 2003: 59) твр де да не по сто ји људ ско раз у ме ва ње не за ви сно 
од при ро де људ ског ор га ни зма.

Со ма ти зми нам да ру ју мо гућ ност раз у ме ва ња, ка ко нас са мих, та ко и 
све та у ко ме жи ви мо, са мим тим што је кон цеп ту а ли зо ва ње тог све та знат но 
обо је но на шим те ле сним ис ку стви ма. Ка рак тер со ма ти за ма про ис ти че из 
тра ди ци о нал не сим бо ли ке де ло ва те ла, ге сто ва, ми ми ке, на род ног ве ро ва ња, 
тра ди ци је и пра зно вер ја (mРшевИћ-РАдОвИћ 1987). 

Чо век нај пре чу ли ма опа жа сти му лу се ко је по том ту ма чи сход но ис ку-
стве ним обра сци ма и свр ста ва у прет ход но ство ре не ког ни тив не до ме не.

У овом ра ду па жњу смо усме ри ле ка кон тра стив ној ана ли зи фран цу ских 
и срп ских фра зе ма са со ма ти змом фр. œil / срп. око1, са ци љем да уста но ви-
мо (не)по ду дар ност лек сич ке и се ман тич ке струк ту ре по сма тра них фра зе ма 
у два је зи ка, као и (не)по ду да ра ње кон це па та ко је они из ра жа ва ју. Ме то дом 
се ман тич ке де ком по зи ци је фра зе о ло шким обр ти ма у на шем кор пу су при-

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

1 О со ма ти зму око ви де ти и у: штРбАц 2012; РИстИћ2015; РАЗдОбУдКО 2003; РИстИћ 2013.



дру жи ле смо од го ва ра ју ће де скрип то ре, те их пре ма се ман тич ком та ло гу 
свр ста ле у од го ва ра ју ћа кон цеп ту ал на по ља. 

Кор пус за ово ис тра жи ва ње, ко ји чи не 329 фра зе ма (146 фран цу ских и 
183 срп ска), екс цер пи ра ле смо из ра зно вр сних фран цу ских и срп ских из во-
ра, од оп штих и фра зе о ло шких реч ни ка, днев них и не дељ них но ви на, до 
елек трон ских ме ди ја, без пре тен зи је да у ана ли зу увр сти мо све по сто је ће 
фра зе о ло шке ре а ли за ци је са по сма тра ним со ма ти змом. Ода бра ни фра зе ми 
при па да ју стан дард ном и не фор мал ном фран цу ском и срп ском је зи ку, по твр-
ђе ни су у са вре ме ној је зич кој прак си, а пре су дан кри те ри јум у при кљу чи-
ва њу гра ђи би ла је њи хо ва уче ста лост. 

Сво је ме сто у кор пу су на шле су и фра зем ске ва ри јан те2 ко је не угро жа-
ва ју ста бил ност фра зе о ло шке струк ту ре, ње но мо но лит но зна че ње и ре про-
дук тив ност (нпр. avo ir un œil qui dit zut/mer de à l’a u tre; ro u gir ju squ ’au blanc 
des yeux/aux yeux; гле да ти ко га пра во/рав но у очи; не треп ну ти ни оком/ни 
оком не треп ну ти). У на шој ана ли зи ова кве струк ту ре по сма тра не су као 
јед но о бра зне.

У кор пус смо увр сти ле фра зе ме ко ји при па да ју фра зе о ло ги ји у ужем 
сми слу, те су из ње га из у зе те по сло ви це (нпр. око за око (зуб за зуб), у стра
ху су ве ли ке очи, да ле ко од очи ју да ле ко од ср ца), ко ло ка ци је са ге сто ви ма у 
по за ди ни ко је ни су про шле кроз про цес фра зе о ло ги за ци је (нпр. ко лу та ти 
очи ма, про тр ља ти очи), кле тве (нпр. очи јој ис ка па ле), за кли ња ња (нпр. 
очи ју ми) и псов ке.

2. OлеКсемИоКo. Мо тив очи ју прот као је тра ди ци је и кул ту ре број них 
на ро да и ње го ва сим бо ли ка је из у зет но бо га та. Око че сто сим бо ли зу је бо-
жан ства, пре вас ход но сун че ва. У ве ћи ни ре ли ги ја око пред ста вља све тлост, 
му дрост, спо зна ју, све зна ње и ду хов ну свест (KaminGS 2004: 291‒293).

Око је је дан од нај сло же ни јих, нај о се тљи ви јих и нај та јан стве ни јих де-
ло ва чо ве ко вог те ла. За хва љу ју ћи оку опа жа мо фи зич ка свој ства све та ко ји нас 
окру жу је. Исто вре ме но, спољ ном све ту око да ру је са зна ња о на шем уну тра-
шњем би ћу, те оно за пра во „го во ри” ра зно ли ким из ра зи ма, по кре ти ма, фи-
зи о ло шким по ја ва ма ко је се од ви ја ју у ње му (нпр. пре вр та ње очи ма, раз ро-
га че не очи, кр ва ве очи). 

Под ло гу за кон цеп ту а ли зо ва ње ока чи ни кон вен ци о нал но зна ње о ње-
го вом об ли ку, функ ци ји и по кре ти ма. Као део гла ве, ко ја се у ког ни тив ној 
лин гви сти ци кон цеп ту а ли зу је као по су да, скла ди ште, ре зер во ар, са др жа тељ, 
али и као гра ђе ви на/згра да/ку ћа, око пред ста вља про зор кроз ко ји при сти жу 
ин фор ма ци је и те ку ка мо згу где се по том об ра ђу ју и по хра њу ју (KövecSeS2002).

2.1. Обе по сма тра не лексеме су ви ше знач не, те ће мо нај пре упо ре ди ти 
њи хо ва зна че ња у ре ле вант ним реч ни ци ма. Пре ма фран цу ском реч ни ку 
La ro us se (1993) лек се ма œil но си сле де ћа зна че ња: 1. Or ga ne pa ir de la vue, 
formé du glo be ocu la i re et de ses an ne xes (pa u piè res, cil, glan des la cryma les, etc.). 
2. Cet or ga ne en tant que par tie du vi sa ge et élément de la physi o no mie. 3. Cet 
or ga ne, en tant qu ’il ma ni fe ste les tra its per ma nents du ca rac tère, les émo ti ons, les 
sen ti ments ou sert à l’ex pres si on des désirs, des pensées. 4. Cet or ga ne con sidéré 

2 Ви ше о фра зем ским ва ри јан та ма ви де ти у ФИНК-АРсОвсКИ 1993: 65.
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dans sa fon ction, la vi sion, ou com me symbo le de la fa culté d’ob ser va tion, de la 
per spi ca cité, de la vi gi lan ce. 5. Cet or ga ne con sidéré dans les mo u ve ments qui lui 
sont pro pres. 6. Ma niè re de vo ir, sen ti ment. 7. Trou pra ti qué dans un ou til ou une 
piè ce méca ni que po ur le pas sa ge ou l’ar ti cu la tion d’u ne au tre piè ce. 8. IM PR. Par tie 
du ca rac tère re présen tant le des sin de la let tre re pro du it à l’im pres sion sur le pa pi er. 
9. Po int végéta tif si tué au-des sus de l’in ser tion d’u ne fe u il le et d’un ra me au ou à 
l’ex trémit é d’un ra me au. 10. (sur to ut au pl.) Len til le de gra is se à la sur fa ce du 
bo u il lon. 11. Cœur d’un cyclo ne tro pi cal ca ractéri sé par des vents fa i bles et un temps 
peu nu a ge ux et au to ur du qu el to ur nent des vents vi o lents. 12. (pl. yeux) MAR. 
Bo uc le formée à l’ex trémit é d’un fi lin. 13. Ju das op ti que.3

Сход но де фи ни ци ји из РМС (књи га 4: 96‒98) око озна ча ва: 1) а. ор ган 
чу ла ви да у чо ве ка и жи во ти ње; б. вид, спо соб ност гле да ња; в. по глед; г. фиг. 
за па жа ње, осе ћа ње, спо соб ност, сми сао за не што; ђ. над зор, па жња. 2) хип. 
(обич но са атри бу том „мој”) на зив од ми ло ште, у те па њу бли ској, дра гој 
осо би. 3) а. из вор где во да ти хо из ви ре. б. ме сто у је зе ру с под вод ним из во
ром. 4) (обич но мн., са атри бу том „мор ске”) ге о гр. нар. је зе ро лед нич ког 
по ре кла. 5) огра ђе но ме сто, пре гра дак у ам ба ру. 6) на пра ва са ста кле ним, 
кру жним про зор чи ћем ко ја се ста вља на вра та, шпи јун ка. 7) отвор, шу пљи на 
на мре жи. 8) пуп, пу по љак, кли ца. 9) окру гла ша ра на па у но вом ре пу. 10) луч ни 
део мо ста, отвор ис под лу ка на мо сту.

Упр кос раз ли чи тој лек си ко граф ској об ра ди уо ча ва мо да се основ но зна-
че ње лек се ма по ду да ра у оба је зи ка и да упу ћу је на око као ор ган чу ла ви да 
код чо ве ка и жи во ти ња. Исто вет на су и зна че ња ‘вид, спо соб ност гле да ња’, 
‘по глед’, ‘за па жа ње, осе ћа ње, спо соб ност, сми сао за не што’, ‘над зор, па жња’. 
По ду да ра ње је при сут но још са мо код 13. зна че ња у фран цу ском и 6. у срп-
ском. Пре о ста ла фи гу ра тив на и се кун дар на зна че ња спе ци фич на су за сва ки 
од по сма тра них је зи ка.

На ме ђу је зич ком пла ну, да кле, уо ча ва мо де ли мич ну слич ност ода бра них 
по ли се мич них лек се ма. На шим ис тра жи ва њем утвр ди ће мо ко ји од на ве де-
них се ман тич ких са др жа ја ин ду ку ју на ста нак фра зе ма, као и (не)исто вет ност 
кон цеп ту а ли за ци је ових са др жа ја у фран цу ској и срп ској лин гво кул ту ро ло-
шкој за јед ни ци.

3. ФРАЗемИИКОНцеПтУАлНАПОљА.Фра зем се као основ на је ди ни ца фра-
зе о ло ги је са сто ји од нај ма ње две ком по нен те и ка рак те ри шу га чвр ста струк-
ту ра, уста ље ност, ре про дук тив ност и иди о ма тич ност (BurGer 2003). 

У ког ни тив ној лин гви сти ци фра зе ми пред ста вља ју пси хо лин гви стич-
ке је ди ни це уну тар ʻмен тал ног лек си ко на̓  ко ји је ис ткан од мре же пој мов них 

3 1. Пар ни ор ган ви да, ко ји чи не оч на ја бу чи ца и дру ги де ло ви (кап ци, тре па ви це, су зне 
жле зде итд.). 2. Овај ор ган као део ли ца и фи зи о но ми је. 3. Овај ор ган, као из раз трај них од ли ка 
ка рак те ра, емо ци ја, осе ћа ња или слу жи за из ра жа ва ње же ља, ми сли. 4. Овај ор ган по сма тран 
кроз ње го ву функ ци ју, вид или као сим бол спо соб но сти по сма тра ња, опа жа ња, буд но сти. 5. 
Овај ор ган по сма тран кроз ње му свој стве не по кре те. 6. На чин ви ђе ња, осе ћа ња. 7. Ру па у алат-
ки или ме ха нич ком де лу кроз ко ји про ла зи или се у ње га уме ће дру ги део. 8. ШТАМП. Део 
слов ног ка рак те ра ко ји пред ста вља цр теж сло ва оти сну тог то ком штам пе на па пи ру. 9. Ве ге-
та тив на тач ка сме ште на из над ме ста на ко јем је умет нут лист или гран чи ца на вр ху гра не. 10. 
(по себ но у множ.) Ма сна мр ља на по вр ши ни су пе. 11. Сре ди шњи део троп ског ци кло на ко ји 
ка рак те ри шу слаб ве тар и облач но вре ме и око ко јег се ја вља ју ја ки ве тро ви. 12. (множ. yeux) 
ПОМ. Пе тља на кра ју ко ноп ца. 13. Шпи јун ка. (прев. аут.)
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је ди ни ца раз вр ста них у јед но или ви ше кон цеп ту ал них по ља. Ме ђе ових 
по ља усло ви ли су из ван је зич ки кри те ри ју ми и оне су уте ме ље не на це ло куп-
ном чо ве ко вом зна њу о све ту. Ме то да се ман тич ке де ком по зи ци је из во ри ште 
је кон цеп ту ал но-се ман тич ког умре же ња фра зе ма, те се фра зе ми ма при дру-
жу ју од го ва ра ју ћи де скрип то ри, од но сно њи хо ва ре ле вант на обе леж ја за-
сно ва на на слич но сти. До бро вољ ски (пре ма ZYbatoW 1997: 582) пред ла же 
ʻтех ни ку гро здо ваʼ пре ма ко јој фра зе ме истог гро зда по ве зу је се ман тич ка 
слич ност на ин ту и тив ном ни воу. Кон текст је че сто пре су дан за при дру жи-
ва ње де скрип то ра фра зе ми ма, те по је ди не ви ше зна чењ ске фра зе ме мо же да 
ка рак те ри ше ви ше де скрип то ра. С дру ге стра не, фра зе ми уну тар јед ног 
гро зда, здру же ни у зна чењ ску це ли ну за хва љу ју ћи истом ре ле вант ном обе-
леж ју, не мо ра ју оба ве зно да де ле исти де скрип тор. 

Сва ко кон цеп ту ал но по ље са др жи цен трал не и пе ри фер не еле мен те, 
од но сно про то тип ске и ма ње про то тип ске пред став ни ке. Уко ли ко фра зем 
мо же да се свр ста у ви ше кон цеп ту ал них по ља, реч је о сла би јем пред став-
ни ку од ре ђе ног по ља. 

Пра те ћи ова кву ме то до ло ги ју, фра зе ме из на шег кор пу са гру пи са ле смо 
у пет кон цеп ту ал них по ља сход но њи хо вом се ман тич ком та ло гу: 1) ʻчо ве-
ко ве осо би не’, 2) ‘чо ве ко ва ста ња’, 3) ʻчо ве ко во по на ша ње и од нос пре ма 
окру же њу ,̓ 4) ʻро ђе ње и смрт’, 5) ‘окол но сти’. 

У ра ду смо, та мо где смо то сма тра ле нео п ход ним због ја сни је кла си фи-
ка ци је фра зе ма у кон цеп ту ал на по ља, на во ди ле пој мов не ме та фо ре и ме то ни-
ми је, не ула зе ћи ду бље у њи хо ва ту ма че ња бу ду ћи да оне ни су пре вас ход ни 
пред мет овог ра да.

У на шем ис тра жи ва њу под лек сич ким по кла па њем под ра зу ме ва мо при-
су ство истих ком по не на та у по сма тра ним је зи ци ма, а под се ман тич ким 
исто ве тан кон цепт ко ји се из ра жа ва. Фра зе ме истог или слич ног зна че ња, 
али не и сто вет не лек сич ке струк ту ре сма тра мо де ли мич ним екви ва лен ти ма, 
те их сто га по себ но на во ди мо. Код фран цу ских при ме ра за ко је не про на ла-
зи мо екви ва лент у срп ском је зи ку у за гра ди да је мо до слов но зна че ње ком по-
не на та фра зе ма, а не фра зе о ло шко зна че ње. До слов но зна че ње фра зе о ло шких 
ком по не на та ве о ма је ва жан кри те ри јум бу ду ћи да од нос до слов ног и фра-
зе о ло шког зна че ња ука зу је на (не)про зир ност мо ти ва ци је и од ре ђу је сте пен 
иди о ма тич но сти.

По је ди ни фра зе ми ре а ли зу ју не ко ли ко зна че ња, те их на во ди мо у ви ше 
на вра та, уз раз ли чи те де скрип то ре. 

3.1. У кон цеп ту ал но по ље ʻчо ве ко ве осо би не’ свр ста ле смо фра зе ме чи ју 
под ло гу чи ни се ман тич ка ре а ли за ци ја ‘ор ган чу ла ви да у чо ве ка и жи во ти ње’ 
и ко ји се од но се ис кљу чи во на чо ве ка. Раз вр ста ле смо их у сле де ће под ску-
пи не: а) фи зич ке осо би не, б) ка рак тер не осо би не и в) ин те лек ту ал не осо би не 
и про це си. 

а) По је ди ни фра зе ми ка рак те ри шу це ло ку пан чо ве ков из глед: 
•	 ‘би ти ве о ма ле пе спо ља шњо сти’: фр. avo ir de l’œil (*има ти ока) / срп. ‒; фр. ‒ / 

срп. два га се ока не мо гу на гле да ти, очи га се не мо гу на гле да ти; фр. ‒ / срп. 
би ти (чо век, мо мак, ју нак) од ока;

•	 ‘слич ност по из гле ду’: фр. ‒ / срп. као да је ко ме из ока ис пао.
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Знат но су број ни ји фра зе ми ко ји ма се ис ти чу свој ства ока као де ла те ла 
и ко ји ма се ис ка зу је ка ква трајн(иј)а или уро ђе на фи зич ка од ли ка:
•	 ‘има ти круп не очи’: фр. avo ir les yeux qui sor tent de la tête4 (*има ти очи ко је 

из ла зе из гла ве) / срп. ‒.

Очи чо ве ка се услед слич но сти ве ли чи не и об ли ка че сто по ре де са очи ма 
по је ди них жи во ти ња. Уо ча ва мо да је у обе лин гво кул ту ро ло шке за јед ни це 
при су тан је дан по зи тив но ко но ти ран ета лон (ср на), као и је дан не га ти ван 
(те ле), док су оста ли ета ло ни свој стве ни са мо фран цу ском (га зе ла, во, ср на):
•	 ‘има ти круп не, ми ле, бли ста ве очи’: фр. avo ir des yeux de bic he / срп. има ти 

очи као ср на; фр. avo ir des yeux de ga zel le / срп. ‒5;
•	 ‘има ти круп не и без из ра жај не очи’, ‘има ти круп не и ту жне очи’: фр. avo ir des 

yeux de ve au / срп. има ти очи као у те ле та; фр. avo ir des yeux de bœuf, yeux 
bo vins6 (*има ти во лов ске очи) / срп. ‒;

•	 ‘има ти окру гле и не по мич не очи’: фр. avo ir des yeux de hi bou (*има ти очи со ве) 
/ срп. ‒.

У на ред ном фран цу ском фра зе му та ко ђе је при сут но по ре ђе ње са очи ма 
жи во ти ње, и то ри бе пи шмо ља, али оно не упу ћу је на слич ност об ли ка, не-
го на вр сту по гле да:
•	 ‘има ти глуп по глед’, ‘има ти за љу бљен по глед’, ‘по ди ћи по глед ка не бу на сме-

шан на чин да се ви ди са мо бе о ња ча’: фр. (fa i re, ro u ler des) yeux de mer lan frit 
(*(пра ви ти, окре та ти) очи пе че ног пи шмо ља) / срп. ‒.

На ред ни фра зе ми од но се се на жи вах не, сјај не и по пра ви лу цр не очи. 
И фран цу ска и срп ска кул ту ра ова кве очи по и сто ве ћу ју са же ра ви цом: фр. 
avo ir des yeux de bra i se / срп. има ти очи као же ра ви це. 

Ра зро кост очи ју до жи вља ва се на раз ли чи те на чи не у фран цу ској и 
срп ској кул ту ри што по твр ђу ју пот пу но раз ли чи те лек сич ке струк ту ре фра-
зе ма: фр. avo ir un œil qui dit zut, mer de à l’a u tre (*има ти јед но око ко је ка же 
до ђа во ла, сра ње дру гом) / срп. ‒; фр. avo ir un œil à Pa ris et l’a u tre à Pon to i se7 
(*има ти јед но око у Па ри зу, а дру го у Пон то а зу) / срп. ‒; фр. avo ir un œil qui 
jo ue au bil lard et l’a u tre qui comp te les po ints (*има ти јед но око ко је игра би-
ли јар и дру го ко је бро ји по е не) / срп. ‒; фр. avo ir une co qu et te rie dans l’œil 
(*има ти ко ке те ри ју у оку) / срп. ‒; фр. ‒ / срп. јед но му око дру го ме до бро не 
ми сли; фр. ‒ / срп. укр сти ти очи, oчима8.

б) Фра зе ми ма из ове ску пи не, ка ко фран цу ским, та ко и срп ским, ква ли-
фи ку ју се по је ди не чо ве ко ве ка рак тер не цр те. Ве ћи на ових фра зе ма уте ме ље на 
је та ко ђе на се ман тич кој ре а ли за ци ји ‘ор ган чу ла ви да у чо ве ка и жи во ти ње’.

4 Фра зем је по ли се ми чан, те смо му у да љем тек сту при дру жи ле и де скрип то ре ‘гу би так 
кон тро ле над со бом, гу би так при себ но сти’, ‘би ти ве о ма бе сан, раз дра жен’.

5 Из раз има ти очи као га зе ла до шао је у срп ски је зик пу тем пре вод не ли те ра ту ре. Бу-
ду ћи да ни је про шао кроз про цес фра зе о ло ги за ци је ни смо га увр сти ле у кор пус.

6 У срп ском је зи ку се тер мин во лов ске очи упо тре бља ва у бо та ни ци за биљ ку из по ро ди це 
гла во чи ка, а у агро но ми ји за вр сту круп ног гро жђа.

7 Фра зем је на стао у се дам на е стом ве ку ка да се уда ље ност из ме ђу Па ри за и Пон то а за 
(глав ног гра да де парт ма на Вал до аз ко ји при па да па ри ском ре ги о ну) чи ни ла ве ћом не го да нас.

8 Фра зем има још два зна че ња, ‘би ти умо ран᾿ и ‘би ти пи јан ,̓ те смо га свр ста ле и у на ред-
но кон цеп ту ал но по ље ме ђу фра зе ме ко ји упу ћу ју на чо ве ко во пси хо фи зиолошко ста ње.
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У овој ску пи ни број ни ји су фра зе ми ко ји ис ка зу ју не по жељ не ка рак-
тер не осо би не и у њој пре о вла ђу ју (ма хом не га тив но ко но ти ра ни) срп ски 
фра зе ми:
•	 ‘би ти склон кра ђи’: фр. ‒ / срп. тај би ти (и) из ока украо; фр. ‒ / срп. из ме ђу 

два ока ће укра сти;
•	 ‘би ти без гри же са ве сти’, ‘би ти хлад но кр ван’: фр. ‒ / срп. не треп ну ти ни оком, 

ни оком не треп ну ти9;
•	 ‘би ти сплет ка рош’: фр. ‒ / срп. за ва дио би два ока у гла ви;
•	 ‘би ти грам зив’: фр. ‒ / срп. има ти ве ли ке очи; фр. ‒ / срп. има ти глад не очи10; 
•	 ‘по кор ност, (сле па) по слу шност’, ‘спрем ност на жр тву’: фр. obéir au do igt et à 

l’œil (*слу ша ти на прст и око) / срп. ‒.

Од по жељ них ка рак тер них од ли ка уо ча ва мо само хра брост и од луч ност: 
фр. ne pas avo ir froid aux yeux (*не ма ти хлад но у очи ма) / срп. ‒.

в) Ви зу ел но опа жа ње и ум но ан га жо ва ње су два из у зет но бли ска кон цеп-
ту ал на по ља бу ду ћи да је око нај по у зда ни је чу ло ко је при ма ин фор ма ци је 
из спо ља шњег све та омо гу ћа ва ју ћи ти ме спо зна ју ствар но сти и под сти ца ње 
ког ни тив них ак тив но сти. Ову спо ну осна жу је и мо гућ ност гла го ла ви зу ел не 
пер цеп ци је ко ји у сво јим се кун дар ним ре а ли за ци ја ма озна ча ва ју и из ве сне 
ум не ак тив но сти (ви де ти → ‘раз у ме(ва)ти, схва ти ти, схва та ти, би ти ја сно’ 
(РСА НУ) и ти ме чи не те мељ ме то ни миј ског мо де ла ОКОКАООРгАНсПОЗНАје 
→сПОЗНАјА(ШтРбАц‒ШтАсНИ2017). Оту да и ме та фо ре ду хов не очи, уну тра
шње очи, ум не очи за ис ка зи ва ње па ме ти, ин те лек та, ума. 

Ово по твр ђу ју број ни фран цу ски и срп ски фра зе ми у на шем кор пу су 
уте ме ље ни на ме то ни миј ском тран сфе ру ОКОјесПОЗНАјА/ЗНАње/РАЗУмевАње/
РАсУђИвАње/ПАметко ји ма се ис ти че да је по сто ја ње ока при мар ни услов за 
до бро ра су ђи ва ње и му дро по сту па ње:
•	 ‘би ти па ме тан’: фр. ‒ / срп. има ти очи у гла ви; фр. ‒ / срп. има ти би стро око, 

би стре очи; 
•	 ‘има ти до бру моћ ра су ђи ва ња’: фр. avo ir le co up d’œil (*има ти уда рац ока) / срп. ‒.

На ред ни фра зе ми ука зу ју на мо гућ ност да чо век ство ри ми шље ње о не-
че му сам или под ути ца јем дру гих:
•	 ‘са мо стал ност у раз ми шља њу’, ‘има ти свој став’: фр. vo ir, re gar der de ses pro pres 

yeux / срп. ви де ти, гле да ти сво јим очи ма; фр. ‒ / срп. ве ро ва ти са мо сво јим 
очи ма;

•	 ‘при хва ти ти ту ђе ми шље ње’, ‘ста ви ти се у по ло жај дру ге осо бе’: фр. vo ir, 
re gar der avec les yeux de qu el qu ’un / срп. ви де ти, гле да ти ту ђим очи ма;

•	 ‘има ти раз ли чи то ми шље ње’, ‘про ме ни ти ми шље ње’: фр. vo ir d’un au tre œil / 
срп. по сма тра ти дру гим очи ма.

По не кад по је ди нац не мо же или не же ли да са гле да истин ске окол но сти, 
те из бе га ва да раз ми шља о њи ма у пра вом све тлу и за ва ра ва са мог се бе. То 
оли ча ва ју фра зе ми уте ме ље ни на ме та фо рич ној сли ци осо бе ко ја за тва ра очи 
пред не же ље ним си ту а ци ја ма бе же ћи та ко од ствар но сти. Кон цеп ту а ли за ци ја 

9 Фра зем је ви ше зна чан, те је свр стан и у скупину ‘чо ве ко во пси хич ко ста ње’.
10 И овај фра зем је ви ше зна чан, те је свр стан и ме ђу ин те лек ту ал не ак тив но сти где му 

је при дру жен де скрип тор ‘пре це ни ти сво је мо гућ но сти, спо соб но сти’.
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ова квог ста ња очи та ва се кроз струк тур не пој мов не ме та фо ре ЗАтвАРАње
ОчИјУјеНеРАЗмИшљАњеОствАРНОстИ,ЗАтвАРАњеОчИјУјеНегИРАњествАРНОстИ,
ЗАтвАРАњеОчИјУјебегОдствАРНОстИ и про на ла зи мо их у обе лин гво кул ту-
ро ло шке за јед ни це:фр. fer mer les yeux sur qu el que cho se / срп. за тво ри ти, 
за тва ра ти очи пред чим; фр. avo ir des yeux po ur ne pas vo ir / срп. има ти очи 
а не ви де ти; фр. ‒ / срп. за жму ри ти на јед но око, на оба ока.

У по је ди ним фра зе ми ма, пре вас ход но фран цу ским, уо ча ва мо по сто ја-
ње ка квог кон крет ног пред ме та, од но сно пре пре ке ко ја спре ча ва уо би ча је ну 
спо соб ност ока да ви ди, од но сно „ви ди”: 
•	 ‘би ти за сле пљен због ка квих уве ре ња, пред ра су да’: фр. avo ir, se met tre un vo i le 

de vant, sur les yeux / срп. има ти ко пре ну на очи ма, ста ви ти ко пре ну на очи; 
фр. avo ir, se met tre un ban de au sur les yeux (*има ти, се би ста ви ти тра ку на очи) 
/ срп. ‒; фр. se bo uc her les yeux (*се би за пу ши ти очи) / срп. ‒;

•	 ‘по гре ши ти’: фр. se met tre le do igt dans l’œil (*се би ста ви ти прст у око) / срп. ‒.

Не мо гућ ност ра ци о нал ног са гле да ва ња окол но сти ни је увек усло вље но 
по сто ја њем кон крет них пре пре ка, те чо век из ра зно ли ких раз ло га мо же да 
пре це ни сво је мо гућ но сти и спо соб но сти: фр. avo ir les yeux plus gros que le 
ven tre11 / срп. има ти ве ће очи не го сто мак, же лу дац; фр. ‒ / срп. има ти глад
не очи.

Укла ња њем пре пре ке чо век мо же да „про гле да” и та да је омо гу ћен не-
сме тан ток са знај них ак тив но сти, те он схва та истин ске окол но сти, са мо стал-
но или уз не чи ју по моћ. У на ред ним фра зе ми ма уо ча ва ју се пој мов не ме та-
фо ре ОтвАРАњеОчИјУјесПОЗНАјАИПРИХвАтАњествАРНОстИ,(с)ПАдАњемРеНе/
КОПРеНе/велА/ЗАвесе/мРАКАсАОчИјУјесПОЗНАјАИПРИХвАтАњествАРНОстИ. У 
овом сег мен ту срп ски је зик по про дук тив но сти знат но над ма шу је фран цу-
ски: фр. ou vrir les yeux / срп. отво ри ле се ко ме очи; фр. un vo i le tom be des yeux 
de qu el qu ’un/срп. (с)па да вео ко ме са очи ју; фр. ‒ / срп. (с)па да мре на ко ме 
са очи ју; фр. ‒ / срп. (с)па да ко пре на ко ме са очи ју; фр. ‒ / срп. (с)па да мрак 
ко ме са очи ју; фр. ‒ / срп. (с)па да за ве са ко ме са очи ју. Исто вет ну се ман ти ку 
ис ка зу ју и сле де ћи срп ски фра зе ми: си ну ло је ко ме пред очи ма, пу кло је ко ме 
пред очи ма, по гле да ти че му у очи.

У ин те лек ту ал ну сфе ру чо ве ко вог по сто ја ња и де ла ња увр сти ле смо и 
фра зе ме ко ји ука зу ју на жи во се ћа ње, на не пре ста но раз ми шља ње о не ко ме 
или не че му. Они су на ста ли на осно ву се ман тич ке ре а ли за ци је ‘по глед’, али 
у овом слу ча ју уна зад, од но сно у про шлост. И ов де је срп ски знат но кре а тив-
ни ји од фран цу ског: фр. avo ir de vant les yeux / срп. има ти пред очи ма; фр. 
‒ / срп. не си ла зи ти с очи ју; фр. ‒ / срп. иза ћи, из ла зи ти пред, на очи ко ме; 
фр. ‒ / срп. би ти ко ме пред очи ма.

Бу ду ћи да обе лин гво кул ту ро ло шке за јед ни це по и ма ју очи као огле да ло 
ду ше, не из не на ђу је нас лек сич ко и се ман тич ко по ду да ра ње фра зе ма ко ји ма 
се ука зу је на от кри ва ње, на слу ћи ва ње, по га ђа ње не чи је на ме ре, же ље или 
тај не: фр. li re dans les yeux de qu el qu ’un / срп. (про)чи та ти ко ме из очи ју, у 
очи ма; фр. vo ir dans les yeux de qu el qu ’un / срп. ви де ти ко ме шта у, по очи ма.

11 На ве де но зна че ње је у оба је зи ка се кун дар но, док при мар но упу ћу је на пре це њен ин-
тен зи тет гла ди, те смо га у да љем тек сту увр сти ле у ску пи ну ̒ чо ве ко во пси хо фи зи о ло шко ста ње̓ .
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3.2. Фра зе ми са со ма ти змом фр. œil / срп. oкo, у зна че њу ор га на чу ла 
ви да, по год ни су за ис ка зи ва ње ра зно ли ких чо ве ко вих ста ња. Овом кон цеп-
ту ал ном по љу при дру жи ле смо са др жа је ко ји се од но се на: а) фи зич ко, б) 
пси хо фи зи о ло шко, в) пси хич ко и г) ма те ри јал но ста ње.

а) Све га не ко ли ко фра зе ма ре флек ту је ка кво про ла зно чо ве ко во фи зич ко 
ста ње:
•	 ‘тре пе ре ње оч ног кап ка и/или ми ши ћа око очи ју’: фр. ‒ / срп. игра ко ме око;
•	 ‘би ти, ста ја ти не по ми чан’: фр. ‒ / срп. уко чи ти се као мр твач ке очи;
•	 ‘на пре за ти вид при ли ком ка квог те шког ра да’: фр. ‒ / срп. ис па ле очи ко ме12;
•	 ‘оне све сти ти се’: фр. to ur ner de l’œil (*oкренути оком) / срп. ‒.

На ред ни фра зе ми, и то ис кљу чи во фран цу ски, упу ћу ју на ка кво крат ко-
трај но фи зич ко обе леж је: 
•	 ‘има ти мо дри цу на оку’: фр. avo ir un œil au be ur re no ir (*има ти око са цр ним 

ма сла цем) / срп. ‒;
•	 ‘има ти цр ве не кап ке’: фр. avo ir les yeux bordés d’an cho is (*има ти очи ои ви че не 

сар де ла ма) / срп. ‒;
•	 ‘по цр ве не ти’: фр. ro u gir ju squ ’au blanc des yeux, aux yeux (*по цр ве не ти до бео-

ња че очи ју, до очи ју) / срп. ‒.

б) У ову ску пи ну увр сти ле смо фра зе ме ко ји упу ћу ју на чо ве ко во пси-
хо фи зи о ло шко ста ње. Ве ћи на, ка ко фран цу ских, та ко и срп ских фра зе ма, 
при па да се ман тич ком по љу с̒ан᾿ и ма хом упу ћу ју на ста ње по спа но сти. Ови 
фра зе ми су уте ме ље ни на ме то ни миј ском обра сцу ПОКРетИОКАсвОјствеНИ
стАњУ→стАње: фр. avo ir les yeux qui se fer ment / срп. скла па ју се очи ко ме; фр. 
avo ir les yeux lo urds / срп. има ти те шке очи, оте жа ле ко ме очи; фр. ‒ / срп. 
укр сти ти очи, очи ма; фр. ‒ / срп. има ти очи на по ла ко пља. И на ред ни фра-
зе ми упу ћу ју на по спа ност: фр. avo ir de pe tits yeux (*има ти ма ле очи) / срп. ‒; 
фр. avo ir du sa ble dans les yeux (*има ти пе ска у очи ма) / срп. ‒; фр. ‒ / срп. иде 
ко ме сан на очи; фр. ‒ / срп. па да ко ме сан на очи. На су прот њи ма, те шко ће са 
сном и бе са ну ноћ осли ка ва ју сле де ћи фра зе ми: фр. ne pas fer mer l’œil / срп. 
не скло пи ти ока; фр. ‒ / срп. не до ла зи ко ме сан на очи.

У обе по сма тра не лин гво кул ту ро ло шке за јед ни це про на шле смо фра-
зе ме ко ји упу ћу ју на ума ње не спо соб но сти услед раз ли чи тих не у год них 
пси хо фи зи о ло шких ста ња по пут умо ра, пи јан ства, вр то гла ви це, муч ни не:
•	 ‘има ти за му ћен вид услед вр то гла ви це и/или муч ни не (и огра ни че ну спо соб-

ност ра су ђи ва ња)’: фр. de ve nir no ir de vant les yeux de qu el qu ’un / срп. за цр не ти 
се ко ме пред очи ма13; фр. ‒ / срп. смр кло се ко ме пред очи ма; фр. ‒ / срп. мрак 
је пао ко ме на очи; фр. ‒ / срп. му ти ти се ко ме пред очи ма; фр. ‒ / срп. игра ти 
ко ме пред очи ма;

•	 ‘би ти бу но ван’, ‘би ти ма му ран’: фр. ne pas avo ir les yeux en fa ce des tro us (*не-
ма ти очи на спрам ру па) / срп. ‒;

•	 ‘би ти пи јан’: фр. ‒ / срп. укр сти ти очи, очи ма. 

12 Фра зем је ви ше зна чан, те је свр стан и у кон цеп ту ал но по ље ʻчо ве ко во по на ша ње и 
од нос пре ма окру же њу .̓

13 На ве де ни срп ски фра зем, као и на ред на два, има ју и зна че ње ʻиз гу би ти при бра ност ,̓ 
ʻраз бе сне ти се ,̓ те смо их свр ста ле и у окви ре ʻчо ве ко вог пси хич ког ста ња .̓
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И фран цу ски и срп ски го вор ни ци на исти на чин до жи вља ва ју и је зич ки 
об ли ку ју „не за си тост очи ју”, од но сно пре це њен ин тен зи тет гла ди: фр. avo ir 
les yeux plus gros que le ven tre / срп. има ти ве ће очи не го сто мак, же лу дац. 

Све га два, и то фран цу ска фра зе ма – avo ir bon pied, bon œil (*има ти до бро 
сто па ло, до бро око) и fra is com me l’œil (*свеж као око) – има ју по зи тив ну ко-
но та ци ју и упу ћу ју на до бро здрав стве но ста ње. Пр ви се пре вас ход но од но си 
на ста ри је осо бе бу ду ћи да се брз ход и до бар вид по и ма ју као по ка за те љи 
до брог здра вља. 

в) Под пси хич ким ста њем под ра зу ме ва мо, ка ко ба зич не, би о ло шки усло-
вље не, та ко и се кун дар не, окул ту ре не емо ци је. У ба зич не емо ци је свр ста ва ју 
се сре ћа, љу бав, ра дост, љут ња, бес, ту га, страх, из не на ђе ње и ин те ре со ва ње, 
јер их пра те од го ва ра ју ће фа ци јал не екс пре си је. Се кун дар не, окул ту ре не 
емо ци је, као што су на да, оча ја ње, до са да, љу бо мо ра, не у го да, мо ти ви са не 
су ин те лек ту ал ном оце ном си ту а ци је као же ље не или не же ље не за су бјек та 
и свој стве не су ис кљу чи во чо ве ку.

Ра зно вр сна су емо ци о нал на ста ња ис ка за на фра зе ми ма са ода бра ним 
со ма ти змом. Ве ћи на ста ња и осе ћа ња мо гу да бу ду, ка ко по зи тив но, та ко и 
не га тив но ко но ти ра на, у за ви сно сти од окол но сти. 

Фра зе ми у овој гру пи, под јед на ко при сут ни у оба је зи ка, на ста ли су ме-
та фо рич ким про це сом тран спо но ва ња ба зне син таг ме и мо ти ви са ни су не ким 
ре флек тор ним ге стом ко јим се из ра жа ва ју сми ре ност, сти дљи вост, из не на-
ђе ност, чу ђе ње, сне би ва ње, не рас по ло же ње:
•	 ‘би ти сми рен’: фр. ‒ / срп. не треп ну ти ни оком, очи ма; ни оком не треп ну ти;
•	 ‘би ти сти дљив’, ‘по сра ми ти се’: фр. ba is ser les yeux / срп. обо ри ти очи;
•	 ‘сне би ва ње, пре не ма га ње, не сла га ње’: фр. ‒ / срп. пре вр та ти очи ма;
•	 ‘на мр го ди ти се’: фр. ‒ / срп. спу стио се, на ву као се ко ме облак на очи;
•	 ‘би ти из не на ђен, за чу ђен’: фр. écar qu il ler les yeux / срп. раз ро га чи ти, ис ко ла

чи ти очи; фр. ou vrir de grands yeux / срп. ши ром отво ри ти очи14; фр. fa i re des 
yeux ronds (*пра ви ти очи окру гле) / срп. ‒; фр. fa i re des yeux com me des so u co u pes 
(*пра ви ти очи као та њи ри ће) / срп. ‒.

Не ве ри цу или чу ђе ње услед ка квог нео че ки ва ног или нео бич ног до га-
ђа ја ис ка зу ју и на ред ни фра зе ми: фр. ne pas en cro i re ses yeux / срп. не ве ро
ва ти соп стве ним, сво јим очи ма; фр. mes yeux me trom pentils ? / срп. ва ра ју 
ли ме очи?.

У оба по сма тра на је зи ка лек се ме око, су зе, пла ка ти обич но су ком по-
нен те фра зе ма из се ман тич ког по ља ‘ту га’. У ког ни тив ној лин гви сти ци oKo 
се кон цеп ту а ли зу је као сАдРжАтељ/ПОсУдА. Ова пој мов на ме та фо ра про ис те кла 
је из ге не рич ке ме та фо ре емОцИОНАлНИПРОстОРјефИЗИчКИПРОстОР, од но сно 
емОцИОНАлНИПРОстОРјесАдРжАтељ чи ју са др жи ну чи не осе ћа ња или пред ме-
ти ко ји но се емо ци о нал ну вред ност за чо ве ка. Та ко се сУЗе кон цеп ту а ли зу ју 
кроз он то ло шку ме та фо ру мАтеРИјА/сАдРжИНА/течНОстКОјАИсПУњАвАчОвеКОв
емОцИОНАлНИПРОстОР,од но сно као мАтеРИјА/сАдРжИНА/течНОстКОјАИсПУњАвА
ПОсУдУ: фр. ses yeux se rem pli rent de lar mes / срп. очи му се на пу ни ше су за ма; 

14 Срп ски фра зем има и зна че ње ʻса из ра зи том па жњом мо три ти, па зи ти на не ко га, не-
што ,̓ те смо га увр сти ле и у кон цеп ту ал но по ље ʻчо ве ко во по на ша ње и од нос пре ма окру же њу .̓ 
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фр. avo ir les yeux ple ins de lar mes / срп. има ти очи пу не су за; фр. ‒ / срп. ис пла
ка ти очи.

Јед ним фран цу ским фра зе мом из ра жа ва се не ис кре на ту га – ne ple u rer 
que d’un œil (*пла ка ти са мо на јед но око). С дру ге стра не, и фран цу ски и срп-
ски је зик на исто ве тан на чин из ра жа ва ју исто вре ме ни осе ћај ра до сти и ту ге: 
фр. ple u rer d’un œil et ri re de l’a u tre / срп. на јед но око пла ка ти, на дру го се 
сме ја ти; јед но око пла че, дру го се сме је.

Срп ски је зик је знат но бо га ти ји фра зе ми ма ко ји ма су при дру же ни де-
скрип то ри ‘гу би так кон тро ле над со бом, гу би так при себ но сти’, ‘би ти ве о ма 
бе сан, раз дра жен’: фр. avo ir les yeux qui sor tent de la tête (*има ти очи ко је 
из ла зе из гла ве) / срп. ‒; фр. ‒ / срп. па ле ро лет не ко ме на очи; фр. ‒ / срп. 
за цр ни се ко ме пред очи ма; фр. ‒ / срп. смр кло се ко ме пред очи ма; фр. ‒ / срп. 
мрак је пао ко ме на очи; фр. ‒ / срп. си па ко ме ва тра из очи ју; фр. ‒ / срп. 
се ва ко ме ва тра из очи ју; фр. ‒ / срп. се ва ју ко ме му ње из очи ју.

За ни мљи во је да се у ве ћи ни срп ских фра зе ма по ја вљу ју гла го ли ко ји 
упу ћу ју на ка кве вре мен ске (не)при ли ке. У осно ви ових обр та уо ча ва ју се 
пој мов не ме та фо ре бес/љУтњАјемРАК/вАтРА/мУњАПРедОчИмА.

д) Све га је дан срп ски фра зем упу ћу је на чо ве ко во ма те ри јал но ста ње: 
за ду жи ти се пре ко очи ју.

3.3. У кон цеп ту ал но по ље ̒ чо ве ко во по на ша ње и од нос пре ма окру же њуʼ 
увр сти ле смо пр вен стве но број не фран цу ске и срп ске фра зе ме уте ме ље не 
на се ман тич кој ре а ли за ци ји ‘вид, спо соб ност гле да ња’ ко ји ма се ис ка зу ју 
ра зно вр сне од ли ке, ак тив но сти и про це си у сфе ри ви зу ел не пер цеп ци је.

У по је ди ним фра зе ми ма, пре вас ход но фран цу ским, ис ти чу се чо ве ко ве 
из ра зи те опа жај не спо соб но сти: фр. avo ir bon œil po ur qu el que cho se / срп. 
има ти до бро око за не што; фр. аvoir les yeux d’Ar gus15 / срп. има ти Ар гу со ве 
очи; фр. avo ir l’œil améri cain16 (*има ти око аме рич ко) / срп. ‒; фр. ne pas avo ir 
les yeux dans sa poc he (*не ма ти очи у свом џе пу) / срп. ‒; фр. avo ir le com pas 
dans l’œil (*има ти ком пас у оку) / срп. ‒; фр. avo ir le co up d’œil sûr (*има ти 
уда рац ока си гу ран) / срп. ‒.

Из у зет но до бар/ло ш вид чо ве ка по ре ди се са ви дом по је ди них жи во ти ња 
ко је сло ве за оштро о ке/сла бо о ке. Обе кул ту ре до бар вид из ра жа ва ју истим 
ета ло ном – со ко лом: фр. avo ir des yeux de fa u con / срп. има ти око со ко ло во; 
фр. ‒ / срп. би ти око со ко ло во. При ме ћу је мо да је у овом сег мен ту фран цу ски 
је зик знат но про дук тив ни ји не го срп ски бу ду ћи да у гра ђе њу фра зе ма ко ри сти 
ра зно ли ке ета ло не (орао, рис, мач ка, кр ти ца) ко ји ни су свој стве ни срп ском 
је зи ку: avo ir des yeux d’a i gle (*има ти очи ор ла); avo ir des yeux de lynx17 (*има ти 

15 На ве де ни фра зем је ин тер на ци о на лан бу ду ћи да по ти че из грч ке ми то ло ги је. На и ме, 
Ар гус је био па стир ко ји је имао сто очи ју по те лу и ни ка да их ни је исто вре ме но за тва рао. 
Хе ра је на ре ди ла Ар гу су да чу ва Зев со ву љу бав ни цу Ију. Раз ја рен Хе ри ним по на ша њем, Зевс 
је за тра жио од Хер ме са да уби је Ар гу са. Овај га је успа вао сво јом ча роб ном фру лом и од ру био му 
гла ву. Хе ра је по том пре не ла Ар гу со ве очи на па у на, сво ју све ту пти цу (AShraF‒miannaY1995).

16 Фра зем је на стао 1826. го ди не за хва љу ју ћи ро ма ну Џеј мса Ку пе ра По след њи Мо хи ка
нац у ко јем су опи са ни аме рич ки Ин ди јан ци и њи хо ва спо соб ност да гле да ју са стра не да ју ћи 
при том ути сак да гле да ју у ли це (AShraF‒miannaY1995).

17 Овом фра зе му че сто се при пи су је не тач на по за дин ска сли ка ти ме што се чо ве ков 
до бар вид по и сто ве ћу је са оштрим ви дом ри са. Истин ску мо ти ва ци ју про на ла зи мо у ли ку из 
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очи ри са); avo ir des yeux de chat18 (*има ти мач је очи); avo ir des yeux de ta u pe 
(*има ти очи кр ти це). Је дан срп ски фра зем ука зу је на пот пун или де ли ми чан 
гу би так ви да: фр. ‒ / срп. из да ле су га очи.

Ве о ма је за ни мљив фран цу ски фра зем avo ir les yeux aux bo uts des do igts 
(*има ти очи на вр хо ви ма пр сти ју) у ко јем се ис тан ча ност ви зу ел ног опа жа-
ња ме та фо рич ким пу тем пре но си и на вр хо ве чо ве ко вих пр сти ју ка ко би се 
ис ка за ла на да ре ност за ка кво де ла ње ко је из и ску је крај њу бри жљи вост.

Из ра зи ту спо соб ност за па жа ња уо ча ва мо и у фран цу ским обр ти ма l’œil 
du maître19 (*га зди но око) и être l’œil de Mo scou20 (*би ти oко Мо скви но). Пр ви, 
с јед не стра не, из ра жа ва по ве ћа ну па жњу вла сни ка ка квог до бра и ње го ву 
спрет ност да за па зи де та ље не ви дљи ве дру ги ма, а са дру ге упу ћу је на умет-
ни ке ко ји свет по сма тра ју и до жи вља ва ју на по се бан на чин. У дру гом фра-
зе му из у зет на спо соб ност за па жа ња од но си се на про фе си ју шпи ју на у ко јој 
је ова од ли ка пре суд на.

На ред ним фра зе ми ма ис ти че се чо ве ко ва спо соб ност да опа зи де ша ва ња 
ко ја ни су у ње го вом вид ном по љу и то за хва љу ју ћи не ком дру гом чу лу, пре-
вас ход но слу ху, по је ди ним ког ни тив ним спо соб но сти ма и/или ин стинк ти ма: 
фр. avo ir des yeux dans le dos / срп. има ти очи на ле ђи ма; фр. avo ir des yeux 
to ut le to ur de la tête (*има ти очи скроз око гла ве) / срп. ‒; фр. avo ir des yeux 
der riè re la tête (*има ти очи иза гла ве) / срп. ‒.

По ја ча на пер цеп ци ја, од но сно из у зет на опре зност су бјек та као вр ши о ца 
да те рад ње осли ка на је у на ред ним фра зе ми ма, не што број ни јим у срп ском 
је зи ку: фр. avo ir les yeux ou verts / срп. има ти отво ре не очи; фр. te nir les yeux 
ou verts / срп. др жа ти отво ре не очи; фр. ne dor mir que d’un œil / срп. спа ва ти 
на јед но око, јед ним оком; фр. ou vrir l’œil (et le bon) / срп. (до бро) отво ри ти 
очи; фр. être to ut yeux (*би ти сав очи) / срп. ‒; фр. ‒ / срп. ши ром отво ри ти 
очи; фр. ‒ / срп. сав се пре тво ри ти у око, очи (и ухо, уши); фр. ‒ / срп. има ти 
буд но око; фр. ‒ / срп. отво ри ти (све) очи; фр. ‒ / срп. отво ри ти че тво ре очи. 
У овом по то њем фра зе му број ча на ком по нен та не озна ча ва ствар ну ко ли-
чи ну, већ је у пи та њу хи пер бо ла ко јом се упо зо ра ва на нео п ход ност по ве ћа-
ног опре за или па жње чи ме се по сти же упе ча тљи ви ји ефе кат. Не ко ли ци ном 
на ве де них при ме ра ис ти че се да је око за тво рен про стор и да се са мо про-
до ром све тло сних дра жи у ње га мо же оства ри ти опа жај на функ ци ја (ШтРбАц
‒ШтАсНИ2017). 

У јед ном бро ју фра зе ма, пак, ис ти че се су бјек то ва не спо соб ност за па-
жа ња и по ред то га што има очи: фр. avo ir des pe a ux de sa u cis son dans les yeux 
(*има ти ко же ко ба си це у очи ма) / срп. ‒; фр. ‒ / срп. би ти слеп крај, код очи ју; 
фр. ‒ / срп. би ти на јед но око ћо рав, а на дру го не ви де ти.

грч ке ми то ло ги је, кра љу Лин ке ју, јед ном од пе де сет шест Ар го на у та ко ји су у пе ри о ду пре 
Тро јан ског ра та пра ти ли Ја со на у Кол хи ду у по тра зи за злат ним ру ном. Сва ки је имао ка кав 
дар, а пре ма ле ген ди Лин ке ја је кра сио не сва ки да шњи вид, те су ње го ве очи про ди ра ле кроз 
зи до ве, про би ја ле цр не обла ке и ви де ле ис под зе мље (Pla nel les 2014: 656).

18 Од но си се пре вас ход но на до бар вид то ком но ћи. У срп ском је зи ку дво чла на лек се ма 
мач је очи пред ста вља тех нич ки тер мин за по себ ну вр сту ноћ ног све тла (нпр. на би ци клу).

19 Фра зем је по пу ла ри зо вао Ла фон тен у сво јој чу ве ној ба сни L’œil du maître (Га зди но око). 
20 У по за дин ској сли ци про на ла зи мо пе ри од хлад ног ра та ка да се свет де лио на два бло ка. 

Мо скви но око је та да био КГБ. 

153ФРА ЗЕ МИ СА СО МА ТИ ЗМОМ ОКО У ФРАН ЦУ СКОМ И СРП СКОМ ЈЕ ЗИ КУ



На ред ним обр ти ма из ра жа ва се усме ра ва ње па жње и при ма ње спољ них 
ути са ка чу лом ви да уз до дат ну ква ли фи ка ци ју по сма тра ња, те се нај че шће 
пре ци зи ра на чин од ви ја ња рад ње или ста ње су бјек та. У овој ску пи ни при-
ме ћу је мо зна чај ну раз ли ку у се ман ти ци и струк ту ри из ме ђу фра зе ма два 
је зи ка, бу ду ћи да се уз по је ди не де скрип то ре ја вља ју ис кљу чи во фран цу ски, 
а уз не ке дру ге ис кљу чи во срп ски фра зе ми:
•	 ‘кри шом (п)осма тра ти, над гле да ти’: фр. ri squ er un œil (*ри зи ко ва ти око) / срп. 

‒; фр. œil, yeux en co u lis se (*oкo, oчи у ку ли са ма) / срп. ‒; фр. ‒ / срп. гле да ти 
ис под ока21; 

•	 ‘на крат ко, по вр шно, ус пут но’: фр. ‒ / срп. пре ле те ти оком, очи ма; фр. ‒ / срп. 
окр зну ти оком; фр. ‒ / срп. пре ћи, пре ла зи ти оком, очи ма; фр. ‒ / срп. ба ци ти 
око на ко га, шта22;

•	 ‘гле да ти ди рект но, не тре ми це’: фр. re gar der qu el qu ’un dans le blanc de l’œil, des 
yeux (*гле да ти не ко га у бе о ња чу ока, очи ју) / срп. ‒;

•	 ‘гле да ти без емо ци ја’: фр. re gar der d’œil sec (*гле да ти оком су вим) / срп. ‒;
•	 ‘гле да ти уна о ко ло’: фр. pro me ner ses yeux / срп. ше та ти очи ма; фр. ‒ / срп. 

кру жи ти оком, очи ма; фр. ‒ / срп. ша ра ти очи ма; фр. ‒ / срп. ви тла ти очи ма.

3.3.1. У ову под гру пу увр сти ле смо фра зе ме у ко ји ма је ви зу ел на пер цеп-
ци ја до дат но ква ли фи ко ва на вр стом (емо ци о нал ног) од но са су бјек та пре ма 
по сма тра ном објек ту. Овим фра зе ми ма из ра жа ва ју се раз ли чи ти од но си 
ко је чо век ус по ста вља са дру гим љу ди ма у свом окру же њу, као и чо ве ко ви 
ста во ви пре ма ра зно ли ким пред ме ти ма и по ја ва ма. Та ко су у ве ћи ни уоч љи-
ве си ту а ци је у ко ји ма је упе ча тљив су бје кат ски ак тер и ње гов од нос пре ма 
објек ту, у дру ги ма је у фо ку су об је кат ски по јам обе ле жен по зи тив ном или 
не га тив ном емо ци јом су бје кат ског ак те ра. Су бје кат ски ак тер је у не ким обр-
ти ма но си лац ка кве емо ци је усме ре не ка објек ту, док је у дру ги ма он вр ши-
лац рад ње и као та кав све сно ути че на обје кат ис ка зу ју ћи по зи ти ван или 
не га ти ван од нос пре ма ње му. 

У сле де ћим обр ти ма, ко ји ма се ис ка зу је по сма тра ње/про ма тра ње, очи 
су у про стор но бли ском од но су са дру гим ен ти те том. У њи ма се ис ти че изу-
зет на при влач ност осо бе, пред ме та, пој ма или по ја ве ко ја бу ди ра до зна лост 
и ин те ре со ва ње су бјек та. Број ни фра зе ми у оба је зи ка од ли ку ју се исто вет-
ном се ман ти ком, али не увек и лек сич ком екви ва лен ци јом: фр. at ti rer l’œil / 
срп. при ву ћи око; фр. arrêter les yeux sur qu el qu ’un, qu el que cho se / срп. за у ста
ви ти очи на ко ме, на че му; фр. avo ir les yeux de Chim ène po ur qu el qu ’un, qu el que 
cho se23 (*има ти Хи ме ни не очи за ко га, шта) / срп. ‒; фр. don ner dans l’œil 
(*да ти у око) / срп. ‒; фр. ta per dans l’œil (*уда ри ти у око) / срп. ‒; фр. cap ti ver 
l’œil (*за ро би ти око) / срп. ‒; фр. fa sci ner l’œil (*фа сци ни ра ти око) / срп. ‒; фр. 
frap per l’œil (*уда ри ти око) / срп. ‒; фр. re te nir l’œil (*за др жа ти око) / срп. ‒; 
фр. ti rer l’œil (*ву ћи око) / срп. ‒; фр. ‒ / срп. (у)па да ти, (у)па сти у око, очи; 

21 По ред на ве де ног, фра зем има и зна че ње ʻгле да ти не ко га са не по ве ре њем, пре зи ром ,̓ 
те смо га увр сти ле још јед ном у исто кон цеп ту ал но по ље ме ђу фра зе ме ко ји упу ћу ју на не по-
ве ре ње, пре зир, не при ја тељ ство. 

22 Фра зем је по ли се ми чан, те му је у да љем тек сту при дру жен и де скрип тор ‘до па сти се’.
23 Фра зем је мо ти ви сан при чом о Хи ме ни, ју на ки њи Кор не је вог Си да, ко ја је за љу бље-

на у Ро дри га. Фра зем је пр во бит но упу ћи вао на за љу бље ну же ну ко ја је спрем на да опро сти. 
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фр. ‒ / срп. очи ко ме ис па до ше; фр. ‒ / срп. очи ко ме ис ко чи ше; фр. ‒ / срп. 
за па сти, за пе ти не ко ме за око.

Из у зет на за ин те ре со ва ност су бјек та за обје кат по сма тра ња очи та је и 
у на ред ним фра зе ми ма уте ме ље ним на пој мов ној ме та фо ри ИНтеРесОвАње/
ПАжњАјеНеПРестАНОгледАње/ПРАћењеОбјеКтА. И ова кви фра зе ми су број ни ји 
у срп ском не го ли у фран цу ском је зи ку: фр. te nir à l’œil / срп. др жа ти на оку; 
фр. ne pas po u vo ir déto ur ner les yeux / срп. не (мо ћи) скре ну ти, скре та ти очи; 
фр. avo ir à l’œil / срп. има ти на оку; фр. fi xer ses yeux / срп. при ко ва ти очи; 
фр. ne pas qu it ter de l’œil (*не на пу шта ти са ока) / срп. ‒; фр. ‒ / срп. не ски
да ти око, ока, очи; фр. ‒ / срп. упе ри ти очи, сва че ти ри ока; фр. ‒ / срп. не 
(и)(с)пу шта ти с ока, с очи ју; фр. ‒ / срп. не одва ја ти очи. 

Ужи ва ње у по сма тра њу не ке осо бе, пред ме та или по ја ве очи ту је се у 
сле де ћим фра зе ми ма: фр. co u ver des yeux (*лéћи ја ја очи ма) / срп. ‒; фр. ri mer 
l’œil (*ри мо ва ти око) / срп. ‒; фр. se rin cer l’œil (*се би ис пра ти око) / срп. ‒; фр. 
‒ / срп. (на)па ри ти очи; фр. ‒ / срп. по сма тра ти ужа ре них, за жа ре них очи ју.

У на ред ним фран цу ским и срп ским фра зе ми ма ди вље ње пре ма објек-
ту по сма тра ња из ра же но је кроз пој мов не ме та фо ре ПРедметПОсмАтРАњАје
ПлеНна ко ји се ба ца око ка ко би се уло вио, од но сно ОКОјеглАдНА,жедНАИ
НеЗАсИтАОсОбА ко ја ће се да тим уло вом на хра ни ти и на по ји ти. Ова по то ња 
ме та фо ра пре пли ће се са ме та фо ром ИНтеРесОвАње/жељАјеглАд. По ред оп-
чи ње но сти објек том ко ју уо ча ва мо и у прет ход ним фра зе ми ма, ов де је при-
мет на и ни јан са по жу де: фр. man ger des yeux / срп. је сти очи ма; фр. dévo rer 
des yeux / срп. про жди ра ти очи ма; фр. bo i re des yeux / срп. пи ти очи ма; фр. ‒ / 
срп. (про)гу та ти очи ма; фр. ‒ / срп. на по ји ти очи; фр. ‒ / срп. на хра ни ти очи.

По ку шај су бјек та да осво ји обје кат и то упу ћи ва њем не жних, че жњи вих 
и за љу бље них по гле да очи ту је се у на ред ним, ис кљу чи во фран цу ским фра-
зе ми ма: фр. fa i re de l’œil à qu el qu ’un (*чи ни ти око не ко ме) / срп. ‒; фр. fa i re 
les yeux do ux à qu el qu ’un (*чи ни ти очи не жне не ко ме) / срп. ‒; фр. fa i re des 
yeux de bic he (*чи ни ти очи ко шу те) / срп. ‒; фр. fa i re l’œil, les yeux de car pe 
(*чи ни ти око, очи ша ра на) / срп. ‒; фр. mon trer des yeux de car pe pâmée (*по-
ка за ти очи ша ра на оне све шће ног) / срп. ‒.

Од ре ђен број фран цу ских и срп ских фра зе ма ис ти че чо ве ко ве емо ци је 
ко је мо гу да се пер ци пи ра ју за хва љу ју ћи про то ти пич ним спо ља шњим ма ни-
фе ста ци ја ма и оне се у је зи ку кон цеп ту а ли зу ју кроз ме та фо рич ке и ме то ни-
миј ске мо де ле. Та ко у оба је зи ка про на ла зи мо фра зе о ло шке струк ту ре ко је 
оли ча ва ју не га ти ван став су бјек та пре ма дру гој осо би (нпр. бес, не по ве ре ње, 
пре зир, не сла га ње, не под но ше ње, не при ја тељ ство, мр жња) при че му се он вр ло 
ја сно огле да у су бјек то вим очи ма. При ме ћу је мо да су ова кве струк ту ре број-
ни је у срп ском не го у фран цу ском: фр. fa i re les gros yeux à qu el qu ’un (*пра-
ви ти де бе ле очи на не ко га) / срп. ‒; фр. vo ir d’un ma u va is œil (*ви де ти ло шим 
оком) / срп. ‒; фр. re gar der qu el qu ’un d’un œil no ir (*гле да ти не ко га оком цр ним) 
/ срп. ‒; фр. ‒ / срп. гле да ти кри вим, пре ким оком, очи ма ко га, шта; фр. ‒ / срп. 
гле да ти кр ва вим, за кр ва вље ним очи ма ко га, шта; фр. ‒ / срп. гле да ти ко га, 
шта ис под, пре ко ока; фр. ‒ / срп. ме ри ти, мер ка ти ко га, шта ис под ока; фр. 
‒ / срп. пре се ћи ко га оком, очи ма. фр. ‒ / срп. не мо ћи очи ма ви де ти ко га, шта.

3.3.2. За раз ли ку од прет ход них, фра зе ми у овој ску пи ни ука зу ју ис кљу-
чи во на од нос из ме ђу су бјек та и објек та, те је ви зу ел на пер цеп ци ја у њи ма 
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мар ги на ли зо ва на. Та ко у по је ди ним срп ским фра зе ми ма – про стре ли ти/
стре ља ти24 ко га очи ма, ши ба ти/оши ну ти ко га очи ма, се ва ти/сев ну ти очи
ма на ко га – уо ча ва мо гла го ле ко ји опи су ју ло ше вре мен ске при ли ке (се ва ти, 
сев ну ти), као и оне ко ји из ра жа ва ју на но ше ње бо ла и по вре ђи ва ње дру ге 
осо бе (про стре ли ти, стре ља ти, ши ба ти, оши ну ти). У њи хо вом се ман тич-
ком та ло гу уо ча ва се он-гест из ра жа ва ња бе са и љут ње (уп. Mušović 2002: 
127‒139; HrnjaK 2005: 40). У њи ма су уоч љи ве пој мов не ме та фо ре бес/љУтњА
јемУњА, бес/љУтњАјешИбАње, бес/љУтњАјестРељАње. Пој мов ну ме та фо ру 
бес/љУтњАјестРељАње у фран цу ском про на ла зи мо у фра зе му des yeux com me 
des mi tra il let tes (*очи као ми тра ље зи). 

Бес, не тр пе љи вост, пре зир ко ји се осе ћа пре ма дру гој осо би мо же да из-
не дри же љу да се та осо ба увре ди, по вре ди, ка зни. И ов де при ме ћу је мо број-
ча ну над моћ срп ских фра зе ма: фр. ar rac her les yeux à qu el qu ’un / срп. (из)ва ди ти 
ко ме очи; фр. to uc her la pru nel le de l’œil de qu el qu ’un / срп. дир ну ти ко га у зе
ни цу ока; фр. ‒ / срп. пљу ну ти ко ме у очи; фр. ‒ / срп. ис ко па ти ко ме очи; фр. 
‒ / срп. ска ка ти, ско чи ти ко ме у очи; фр. ‒ / срп. ста ви ти прст ко ме у око.

Не сла га ње и не при ја тељ ство мо гу да пре ра сту у не кон тро ли са ну сва ђу 
и ту чу: фр. s’ar rac her les yeux / срп. (из)ва ди ти око је дан дру гом; фр. se man
ger le blanc des yeux (*је дан дру гом по је сти бе о ња чу) / срп. ‒.

По ред бе ни срп ски фра зем би ти, сла га ти се са не ким као лук и очи изу-
зет но је екс пре си ван бу ду ћи да у осно ви се ман тич ке тран спо зи ци је но си 
иро ни ју и па ра докс. 

У два срп ска фра зе ма ме та фо рич ком сли ком уте ме ље ном на пој му 
‘оштро’ из ра жа ва ју се од бој ност и не ла год ност ко је су бје кат осе ћа пре ма 
објек ту: бо сти ко ме очи25; би ти ко ме трн у оку. Слич ну се ман ти ку, ‘не мо ћи 
ви ше под не ти не ко га, не што’, про на ла зи мо и у фран цу ском фра зе му sor tir 
par les yeux à qu el qu ’un (*иза ћи кроз очи не ко ме). 

Два фран цу ска фра зе ма от кри ва ју (су је вер но) уве ре ње да не чи ји по глед 
мо же да про ку не и да про у зро ку је бо лест и не сре ћу: avo ir le ma u va is œil26 
(*има ти ло ше око); je ter le ma u va is œil sur qu el qu ’un (*ба ци ти ло ше око на ко га). 

Об ма њи ва ње, ма ни пу ли са ње, ва ра ње, ла га ње, ла ска ње оства ру ју се 
оме та њем дру ге осо бе да ја сно и пра вил но са гле да окол но сти и си ту а ци је. 
Број на су сред ства по мо ћу ко јих се ово спре ча ва ње оства ру је, од пра ши не 
при сут не у оба је зи ка, до пе пе ла, пе ска, мре не и ко пре не у срп ском: фр. je ter 
de la po u dre aux yeux / срп. ба ци ти ко ме пра ши ну у очи27; фр. ‒ / срп. ба ци ти 

24 У овом слу ча ју гла гол је ме та фо рич ним пу тем раз вио са мо стал но зна че ње про ис те кло 
из оп штег зна че ња фра зе ма: стре ља ти оком, очи ма → стре ља ти по гле дом, (про)стре ли ти 
ко га. На ме ће се пи та ње да ли ова кве син таг ме тре ба сма тра ти ме та фо рич ним фра зе ми ма, 
уста ље ним син таг ма ма не фра зе о ло шког ти па у ко ји ма гла гол има ме та фо рич ну упо тре бу а 
име ни ца зна че ње про ис те кло из ме то ни ми је, или, пак, уста ље ним син таг ма ма са ме то ни миј-
ском упо тре бом име ни це (mРшевИћ-РАдОвИћ1987). Ми смо се опре де ли ле за пр ву мо гућ ност.

25 Бу ду ћи да срп ски фра зем но си и зна че ње ʻби ти очи гле дан᾿ свр стан је још јед ном у 
да љем тек сту са дру гим де скрип то ри ма. 

26 У срп ском је зи ку про на ла зи мо не фра зе о ло шку струк ту ру има ти уро кљи ве очи ко ју 
ни смо увр сти ле у кор пус бу ду ћи да при дев уро кљив сам по се би зна чи ʻонај ко ји има ма гиј ску 
моћ да про у зро ку је не сре ћу не ко ме .̓ 

27 У пи та њу је фра зем ин тер на ци о нал ног ка рак те ра уте ме љен на мо ти ви ма ан тич ке 
бор бе ма че ви ма, ка да би је дан од бо ра ца ба цио дру го ме у очи пе сак или пра ши ну ка ко би га 
на тре ну так за сле пео и оне спо со био за бор бу.
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ко ме пе сак у очи; фр. ‒ / срп. ба ци ти ко ме пе пео у очи; фр. ‒ / срп. на ву ћи, 
на вла чи ти мре ну на не чи је очи; фр. ‒ / срп. на ву ћи, на вла чи ти ко пре ну на 
не чи је очи; фр. ‒ / срп. (за)ма за ти, за ма зи ва ти очи ко ме. 

Су прот но ово ме, су бје кат ски ак тер мо же да по мог не објек ту да схва ти 
и при хва ти истин ске окол но сти: фр. ou vrir, des sil ler les yeux à qu el qu ’un / срп. 
отво ри ти очи ко ме; фр. met tre qu el que cho se so us les yeux de qu el qu ’un (*ста-
ви ти не што пред не чи је очи) / срп. ‒; фр. ‒ / срп. ба ца ти, ба ци ти ко ме исти ну 
у очи. 

Из ве стан број фра зе ма из ове ску пи не од сли ка ва по зи ти ван од нос су-
бјек та пре ма објек ту. Та ко је у на ред ним обр ти ма по за дин ска сли ка мо ти-
ви са на се мом вред но сти, про ис те клом из зна ча ја очи ју за чо ве ка, те су они 
уте ме ље ни на струк тур ним ме та фо ра ма ОчИсУдРАгОцеНПРедмет и љУбАвје
чУвАњедРАгОцеНОстИ. При мет но је зна чај но лек сич ко-струк тур но по кла па ње 
фра зе ма у два по сма тра на је зи ка: фр. chérir qu el qu ’un, qu el que cho se com me 
la pru nel le de ses yeux / срп. во ле ти ко га, шта као зе ни цу ока свог; фр. so ig ner 
qu el qu ’un, qu el que cho se com me la pru nel le de ses yeux / срп. па зи ти, чу ва ти 
ко га, шта као зе ни цу ока свог; фр. te nir à une cho se com me à la pru nel le de ses 
yeux / срп. др жа ти до не че га као до зе ни це ока свог; фр. ‒ / срп. гле да ти, 
чу ва ти као око, oчи у гла ви; фр. ‒ / срп. би ти, сла га ти се као два ока.

По зи тив ну ко но та ци ју про на ла зи мо и у сле де ћим фра зе ми ма у ко ји ма 
се ис ка зу ју на кло ност и љу бав у оба је зи ка, од но сно до па да ње са мо у срп ском:
•	 ‘од но си ти се са на кло но шћу, љу ба вљу’: фр. vo ir avec les yeux de l’a mo ur / срп. 

ви де ти очи ма љу ба ви; фр. re gar der, vo ir d’un bon œil / срп. гле да ти, ви де ти 
до брим оком28;

•	 ‘во ле ти са мо јед ну осо бу’, ‘при ме ћи ва ти са мо јед ну осо бу’: фр. n’a vo ir d’yeux 
que po ur qu el qu ’un / срп. има ти очи са мо за не ко га;

•	 ‘до па сти се’: фр. ‒ / срп. ба ци ти око на не ко га, не што; фр. ‒ / срп. за и гра ло око 
ко ме.

У обе лин гво кул ту ро ло шке за јед ни це про на ла зи мо екви ва лент не струк-
ту ре ко ји ма се из ра жа ва по сти за ње ве ћег угле да и/или зна ча ја код не ко га: 
фр. gran dir aux yeux de qu el qu ’un / срп. (пo)ра сти у не чи јим очи ма.

Фра зем са зна че њем ‘до би ти не чи је по ве ре ње или опро штај’ свој ствен 
је са мо фран цу ском је зи ку – tro u ver grâce aux yeux de qu el qu ’un (*(прo)на ћи 
ми лост у не чи јим очи ма).

3.3.3. У за себ ну под гру пу увр сти ле смо фра зе ме у ко ји ма је пред ло шким 
кон струк ци ја ма спа ци јал ног ти па са со ма ти змом око ис ка за но вид но по ље као 
про стор у ко јем су сме ште ни објек ти (ШтРбАц‒ШтАсНИ2017).При мет но је 
да ова кво ис ка зи ва ње ни је свој стве но фран цу ском је зи ку. 

У ве ћи ни при ме ра пред ло шко-па де жном фор мом абла тив ног или адла-
тив ног од но са ука зу је се на дво ја ко кре та ње објек та: 

28 Фра зем је на стао се ман тич ком тран спо зи ци јом не фра зе о ло шке пе ри фра стич не син таг-
ме, те је ква ли фи ка тор „до брим” мо ти ви сао це ло куп ну се ман ти ку фра зе ма (уп. Mušović 2002: 
27). Пре ма mРшевИћ-РАдОвИћ (1987: 32, 54‒55) фра зем је та у то ло шка пе ри фра за на ста ла екс пан-
зи јом гла го ла по мо ћу име ни це, са оба ве зним при де вом до бар, ко ји мо ти ви ше зна че ње фра зе ма 
то ком при мар не фра зе о ло ги за ци је.
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•	 по ја вљи ва ње у вид ном по љу су бјек та: фр. ‒ / срп. иза ћи, из ла зи ти, до ћи на, 
пред чи је очи; фр. ‒ / срп. уне ти се ко ме у очи;

•	 на пу шта ње вид ног по ља су бјек та: фр. per dre de l’œil / срп. (из)гу би ти с очи ју; 
фр. ‒ / срп. ис пу сти ти, ис пу шта ти из очи ју; фр. ‒ / срп. мак ну ти се, ма ћи се, 
скло ни ти се ко ме с очи ју.

Са мо у јед ном слу ча ју обје кат кре та ња исто вре ме но је и но си лац ви зу-
ел не ак тив но сти, од но сно по се сор вид ног по ља: фр. ‒ / срп. ићи ку да ко га очи 
во де (и но ге но се).

3.4. У ску пи ну ʻро ђе ње и смрт’ свр ста ле смо ма ло број не фран цу ске и 
срп ске обр те ко ји се од но се на по че так и крај чо ве ко вог жи во та: 
•	 ‘ро ди ти се’: фр. ou vrir les yeux au jo ur, à la lu miè re, au mon de (*отво ри ти очи 

да ну, све тлу, све ту) / срп. ‒;
•	 ‘умре ти’: фр. fer mer les yeux / срп. скло пи ти очи; фр. ‒ / срп. га си се ко ме око.

3.5. У кон цеп ту ал но по ље ‘окол но сти’ свр ста ле смо фра зе ме ко ји оли-
ча ва ју ра зно ли ке аспек те рад њи или си ту а ци ја у ко ји ма чо век уче ству је. Ово 
кон цеп ту ал но по ље схва ће но је у нај ши рем сми слу бу ду ћи да је уте ме ље но, 
с јед не стра не, на се ман тич ким, а са дру ге, на син так сич ким од ли ка ма фра-
зе ма. И по ред то га што су ови обр ти мо ти ви са ни при мар ном се ман тич ком 
ре а ли за ци јом со ма ти зма око, ве ћи на ка те го ри ја уте ме ље на је на ме та фо рич-
ком пре сли ка ва њу ви зу ел не пер цеп ци је ко ја ов де не ма зна чај ну функ ци ју.

Нај број ни ји су фра зе ми ко ји пред ста вља ју на чин на ко ји се од ви ја ка ква 
рад ња. Код ве ћи не де скрип то ра ја вља се ба рем јед но по кла па ње фран цу ске 
и срп ске фра зе о ло шке струк ту ре:
•	 ‘на са мо, без све до ка’: фр. (par ler) en tre qu a tre yeux / срп. (раз го ва ра ти) у че ти ри 

ока;
•	 ‘без по моћ них сред ста ва, ин стру ме на та’: фр. à l’œil nu / срп. го лим оком; фр. 

‒ / срп. про стим оком; фр.‒ / срп. сло бод ним оком;
•	 ‘ру тин ски’: фр. fa i re qu el que cho se les yeux fermés29 / срп. (у)ра ди ти не што за

тво ре них очи ју;
•	 ‘са пу ним по ве ре њем’: фр. fa i re qu el que cho se les yeux fermés / срп. (у)ра ди ти 

не што за тво ре них очи ју; фр. ‒ / срп. да ти, учи ни ти, ура ди ти не што на ле пе 
очи;

•	 ‘ли цем у ли це’: фр. les yeux dans les yeux / срп. очи у очи;
•	 ‘чи ни ти не што у же љи да се не ко ме уго ди’, ‘бес плат но’: фр. po ur les be a ux yeux 

de qu el qu ’un30 / срп. за не чи је ле пе очи; 
•	 ‘бес плат но’: фр. (bo i re, man ger, tra va il ler) à l’œil ((*пи ти, је сти, ра ди ти) на око) 

/ срп. ‒;
•	 ‘гле да ти ис пред се бе при том не би ти усред сре ђен ни на шта од ре ђе но’: фр. 

avo ir les yeux dans le va gue (*има ти очи у пра зно) / срп. ‒.

На про стор ни од нос ко ји об у хва та чо ве ков ви до круг ука зу је је дан срп-
ски фра зем: до кле (год) очи до се жу, до пи ру.

29 И фран цу ски и срп ски фра зем су ви ше знач ни, те смо их још јед ном увр сти ле у исто 
кон цеп ту ал но по ље уз де скрип тор ‘са пу ним по ве ре њем’.

30 У тре нут ку на стан ка у пет на е стом ве ку фра зем се ис кљу чи во од но сио на за до вољ ство 
уга ђа ња же на ма из љу ба ви, ни ка ко на за до во ља ва ње лич них ин те ре са. Да нас има ра зно ли ки је 
зна че ње и пре вас ход но се ко ри сти у не га тив ном об ли ку. 
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Фра зе ми са тем по рал ним зна че њем ‘за ти ли час’, ‘вр ло бр зо’, ‘од мах’, 
‘на гло’ ис ка зу ју вр ло крат ко тра ја ње ка кве рад ње: фр. en un clin d’œil / срп. 
за трен ока; фр. à vue d’œil (*на по глед ока) / срп. ‒; фр. ‒ / срп. док би оком 
треп нуо, док оком треп неш, ко ли ко (што) би оком треп нуо; фр. ‒ / срп. на 
(мо је, на ше, њи хо ве) очи (ра сте, про па да).

Сле де ћим срп ским фра зе ми ма ис ка зу ју се мер ни од но си: 
•	 ‘без тач не ме ре, от при ли ке ме ри ти, (о)це ни ти, да(ва)ти’: фр. ‒ / срп. ме ри ти, 

(о)це ни ти, да(ва)ти од о ка31;
•	 ‘ни ма ло, ни шта’: фр. ‒ / срп. ни у око;
•	 ‘пре пун(о)’: фр. ‒ / срп. пун као око. 

И ов де при ме ћу је мо про дук тив ност струк тур не ме та фо ре ОчИсУдРАгОцеН
ПРедмет – фр. coûter les yeux de la tête / срп. ко шта ти као очи у гла ви – са 
зна че њем ‘ску по’.

Не ко ли ко фра зе ма ис ти чу очи глед ност ка квих пред ме та, емо ци ја, по ја ва. 
Они мо гу да ис ка жу и не га тив ну ква ли фи ка ци ју уте ме ље ну на не ла год но сти 
иза зва ној њи хо вим деј ством на око: фр. cre ver les yeux32 / срп. бо сти ко ме 
очи; фр. sa u ter aux yeux (*ска ка ти у очи) / срп. –. На су прот њи ма, по зи тив на 
ква ли фи ка ци ја при сут на је у на ред ним срп ским фра зе ми ма: би ти пра зник 
за очи и би ти од мор за очи.

У на ред ним фра зе ми ма уо ча ва мо два ти па си ту а ци о них окол но сти:
•	 ‘ни шта не ви де ти због мра ка или ма гле’: фр. ‒ / срп. не ви ди се ни прст пред 

оком;
•	 ‘би ти у смрт ној опа сно сти’: фр. re gar der la mort dans les yeux / срп. гле да ти 

смр ти у очи.

4. ЗАКљУчАК. На ша ана ли за из вр ше на је на кор пу су ко ји чи ни 329 фра-
зе ма, и то 146 фран цу ских и 183 срп ска. Лек сич ко и се ман тич ко по кла па ње 
у по сма тра ним је зи ци ма уо чи ле смо у 67 слу ча је ва (укуп но 134 фра зе ма), 
док бе зе кви ва лент них фра зе ма у фран цу ском има 79, а у срп ском 116. Код 
14 по ли се мич них фра зе ма лек сич ко и се ман тич ко по кла па ње при сут но је у 
два слу ча ја (укуп но 4 фра зе ма). Бе зе кви ва лент них по ли се мич них струк ту ра 
у срп ском је чак 11, а у фран цу ском све га јед на. 

Фра зе ми са со ма ти змом око ја вља ју се са ра зно ли ким се ман тич ким са-
др жа ји ма, те су сход но то ме раз вр ста ни у од го ва ра ју ћа кон цеп ту ал на по ља 
(̒ чо ве ко ве осо би не’, ‘чо ве ко ва ста ња’, ʻчо ве ко во по на ша ње и од нос пре ма 
окру же њу ,̓ ʻро ђе ње и смрт’ ‘окол но сти’). 

По сма тра ни фран цу ски и срп ски фра зе ми уте ме ље ни на ме та фо рич ким 
и ме то ни миј ским пре сли ка ва њи ма ука зу ју на од ре ђе не слич но сти у је зич кој 
сли ци све та две лин гво кул ту ро ло шке за јед ни це бу ду ћи да се у сви ма со ма-
ти зам око ко ри сти, ка ко у основ ном (‘ор ган чу ла ви да у чо ве ка и жи во ти ње’), 
та ко и у фи гу ра тив ним и се кун дар ним зна че њи ма (‘вид, спо соб ност гле да ња’, 
‘по глед’, ‘за па жа ње, осе ћа ње, спо соб ност, сми сао за не што’, ‘над зор, па жња’). 

31 Фра зем смо увр сти ле у кор пус иа ко је у ње му уоч љи ва аглу ти на ци ја по сма тра не ком-
по нен те са пред ло гом.

32 У по за дин ској сли ци на ла зи се мит о Еди пу ко јем је то ли ко би ло те шко да при хва ти 
са зна ње да се оже нио соп стве ном мај ком да је сам се би ис ко пао очи ка ко би се ка знио. 
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У обе лин гво кул ту ро ло шке за јед ни це очи се по и ма ју као огле да ло ду ше, те не 
из не на ђу је лек сич ко и се ман тич ко по ду да ра ње фра зе ма ко ји ма се ука зу је на 
на слу ћи ва ње не чи је на ме ре или же ље, на осе ћа ња ту ге и оча ја. Је зич ки се 
исто вет но об ли ку ју и пој мов не ме та фо ре ЗАтвАРАњеОчИјУјеНеРАЗмИшљАње
ОствАРНОстИ/НегИРАњествАРНОстИ/бегОдствАРНОстИ,док су спо ра дич на по-
кла па ња при сут на у окви ру ме та фо раИНтеРесОвАње/ПАжњАјеНеПРестАНО
гледАње/ПРАћењеОбјеКтАи ОчИсУдРАгОцеНПРедмет. 

Ре зул та ти ис тра жи ва ња по ка зу ју да је у фра зе о ло шком из ра жа ва њу 
срп ска лек се ма око знат но про дук тив ни ја од фран цу ске лек се ме œil, те да 
ну ди ра зно ли ки је се ман тич ке са др жа је и стил ске ни јан се за ко је у фран цу-
ском је зи ку не по сто је од го ва ра ју ћи екви ва лен ти. У пи та њу су по је ди не чо-
ве ко ве, ма хом не га тив но ко но ти ра не ка рак тер не цр те (скло ност ка кра ђи и 
сплет ка ре њу, без об зир ност, грам зи вост). Срп ски је зик по ка зу је знат ни ју кре а-
тив ност и у по гле ду фра зе ма ко ји ука зу ју на чо ве ко во ја сно се ћа ње, на ње го ва 
по је ди на фи зич ка (за му ћен вид услед вр то гла ви це и/или муч ни не) и пси хич-
ка ста ња (бес), на ње гов не га ти ван од нос пре ма дру ги ма (не по ве ре ње, пре зир, 
не сла га ње, не при ја тељ ство, мр жња, об ма њи ва ње, ма ни пу ли са ње, ва ра ње, ла-
ска ње), као и на на чин на ко ји он по сма тра не ки обје кат (по вр шно, уна о ко ло). 
Срп ски фра зе ми број ча но над ма шу ју фран цу ске и у до ме ну пој мов них ме-
та фо ра ОтвАРАњеОчИјУјеПРИХвАтАњествАРНОстИ,(с)ПАдАњемРеНе/КОПРеНе/
велА/ЗАвесе/мРАКАсАОчИјУјеПРИХвАтАњествАРНОстИ,ИНтеРесОвАње/ПАжњА
јеНеПРестАНОгледАње/ПРАћењеОбјеКтА.

С дру ге стра не, фран цу ска фра зе о ло ги ја бо га ти ја је обр ти ма ко ји ма се 
опи су је ка кво чо ве ко во фи зич ко свој ство (до бар/ло ш вид чо ве ка, по је ди на 
крат ко трај на фи зич ка обе леж ја, из у зет на при влач ност), ње го ве опа жај не спо-
соб но сти, као и по ку шај су бјек та да осво ји обје кат упу ћи ва њем не жних и за-
љу бље них по гле да. Kултурне спе ци фич но сти уоч љи ве су у по је ди ним фран-
цу ским фра зе ми ма ко ји при па да ју књи жев ној (avo ir les yeux de Chim ène po ur 
qu el qu ’un, qu el que cho se; l’œil du maître), од но сно на ци о нал ној фра зе о ло ги ји 
(avo ir un œil à Pa ris et l’a u tre à Pon to i se).

Ве ли ки број бе зе кви ва лент них фра зе ма мо же се об ја сни ти чи ње ни цом 
да од ре ђе не кон цеп те (нпр. ле па спо ља шњост, умор, ра зро кост, ужи ва ње у 
по сма тра њу не ке осо бе, пред ме та или по ја ве) ис ка зу је ви ше фра зе ма исто-
вет не се ман ти ке у оба је зи ка ко ји се лек сич ки раз ли чи то фор ма ли зу ју.

Нај ве ћи број фра зе ма, ка ко фран цу ских, та ко и срп ских, од но си се на 
чо ве ка и ква ли фи ку је ра зно вр сне аспек те ње го вог би ти са ња. У не ки ма је чо-
век но си лац фи зич ких, ка рак тер них и ин те лек ту ал них од ли ка, сво је вр сних 
емо ци о нал них ста ња и рас по ло же ња, али и вр ши лац мен тал них и дру гих 
ак тив но сти. У дру ги ма је он при ма лац спољ них ути са ка, као и дру штве на 
је дин ка ко ја гра ди раз ли чи те од но се са љу ди ма у окру же њу. Фра зе ми ко ји 
се ти чу чо ве ка пре вас ход но су мо ти ви са ни об ли ком и функ ци јом ока, као и 
спо соб но шћу раз у ме ва ња и ми шље ња.

У по је ди ним фра зе ми ма оба је зи ка око се по и ма као обје кат (нпр. ба ци ти 
око, обо ри ти очи), сред ство по мо ћу ко га се оства ру је ка ква рад ња (нпр. је сти 
очи ма, про жди ра ти очи ма, пи ти очи ма), за тво рен или отво рен про стор (нпр. 
за тво ри ти очи, отво ри ти очи). Очи су че сто пер со ни фи ко ва не, те оне у оба 
је зи ка ше та ју и стре ља ју, а у срп ском још и ша ра ју, се ку, ши ба ју. У овом 
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по то њем је зи ку по и сто ве ћу ју се и са вре мен ским (не)при ли ка ма, те оне се
ва ју или на њих па да мрак. 

Ни је нео бич но то што су број ча но знат но пре ваг ну ли фра зе ми у ко ји ма 
се од ра жа ва бли ска ве за са опа жај ним до ме ном. У њи ма је, по ред гло бал не 
се ман тич ке тран спо зи ци је, уоч љи ва ме то ни миј ска ве за лек се ме око са јед ним 
од ње них се кун дар них зна че ња (очи → вид). У до ме ни ма фи зич ког из гле да, 
ка рак тер них од ли ка, емо тив них ста ња, кре та ња, по сто ја ња, од но са чо ве ка 
са окру же њем, број ни су, ме ђу тим, фра зе ми у ко ји ма уло га ока као ор га на 
чу ла ви да ни је до ми нант но мо ти ва ци о но сред ство, те се и не уви ђа не по сред-
на ве за са до ме ном ви зу ел не пер цеп ци је (нпр. си па ко ме ва тра из очи ју, се ва 
ко ме ва тра из очи ју, очи се ко ме на пу ни ле су за ма, не треп ну ти (ни) оком, 
пре вр та ти очи ма).

У ана ли зи ра ним фра зе ми ма де се ман ти за ци ја је пот пу на (нпр. док оком 
треп неш, пра зник за очи) или де ли мич на (нпр. чу ва ти ко га, шта као очи у 
гла ви). Њи хо ва мо ти ва ци ја уте ме ље на је пре вас ход но на функ ци ји ока као 
чу ла ви да, те се у мно ги ма мо гу уо чи ти кон крет ни мо ти ви (по пут ге сто ва и 
ми ми ке) ко ји олак ша ва ју иш чи та ва ње фра зе о ло шког зна че ња (нпр. за тва ра ти 
очи пред не чим, за жму ри ти јед ним оком). По је ди ни фра зе ми у на шем кор пу-
су про ис те кли су из асо ци ја тив них мо ти ва бу ду ћи да се ка ква чо ве ко ва осо-
би на ис ка зу је кроз осо би не по је ди них жи во ти ња (нпр. avo ir des yeux de bic he 
/ срп. има ти очи као ср на, avo ir des yeux de ga zel le, avo ir des yeux de hi bou, око 
со ко ло во). Људ ско ис ку ство пре то че но у кон вен ци о нал но зна ње че сто се 
на ла зи у ср жи фра зе ма (нпр. чу ва ти као очи у гла ви, чу ва ти као зе ни цу ока).

По што је људ ско те ло сво је вр сна уни вер за ли ја о ко јој при пад ни ци и 
нај ра зли чи ти јих лин гво кул ту ро ло шких за јед ни ца има ју исто вет не или слич-
не кон вен ци о нал не сли ке, зна че ње фра зе ма са со мат ским ком по нен та ма 
че сто је пот пу но или ба рем де ли мич но пред ви ди во. Ово по твр ђу ју и број не 
слич но сти у кон цеп ту а ли зо ва њу ока у фран цу ској и срп ској лин гво кул ту-
ро ло шкој за јед ни ци. 

С дру ге стра не, ра зно ли ко сти у кон цеп ту а ли зо ва њу со ма ти зма око на-
ста ле су услед чи ње ни це да су по сма тра не лин гво кул ту ро ло шке за јед ни це 
би ле из ло же не не и сто вет ним кул ту ро ло шким, дру штве ним и исто риј ским 
чи ни о ци ма ко ји су ути ца ли на ства ра ње осо бе них со ци о лин гви стич ких ми-
љеа, као и чи ње ни цом да фран цу ски и срп ски је зик при па да ју раз ли чи тим 
је зич ким гру па ма.
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Dra ga na Drob njak 
Sne ža na Gu du rić

PHRA SE MES WITH THE SO MA TISM EYE IN FRENCH AND SER BIAN

S u m  m a r y

The analysis of the cor pus con si sting of 146 French and 183 Ser bian phra se mes has shown that 
the Ser bian le xe me oko ‘eye’ is slightly mo re pro duc ti ve than the French le xe mes œil ‘eye’, and that 
it of fers a mo re di ver se se man tic con tent and styli stic sha des.Le xi cal and se man tic matching was 
ob ser ved in 67 ca ses, whi le the non-equ i va lent phra se mes in French we re 79, and in Ser bian 116.

Phra se mes with the so ma tisms Fr. œil and Ser. oko oc cur in very di ver se se man tic and struc-
tu ral forms, and in this pa per they are clas si fied in to fo ur con cep tual fi elds. Most of the phra se mes 
re fer to hu mans, and they are mostly mo ti va ted by the sha pe and fun ction of the eye, in di ca ting vi sual 
per cep tion. Fe wer phra se o lo gi cal units are not re la ted to man, but de scri be va ri o us ob jects, phe no-
me na, or events in his sur ro un dings.

All the ob ser ved phra se mes ori gi na te from the ba sic me a nings of the se lec ted le xe mes; they 
are pre do mi nantly ba sed on bo dily ex pe ri en ce, and the ir bac kgro und ima ges are qu i et ea sily le gi ble. 

The analyzed French and Ser bian phra se mes are ba sed on me tap ho ri cal and me tonymi c map-
pings and they in di ca te cer tain si mi la ri ti es in the na i ve ima ge of the world. Ho we ver, so me de fi ni te 
dif fe ren ces are not ne gli gi ble, con si de ring the fact that the se two lin gu i stic so ci e ti es we re ex po sed 
to dif fe rent cul tu ral, hi sto ri cal, and ot her fac tors that ha ve in flu en ced the cre a tion of spe ci fic so ci-
o lin gu i stic bac kgro unds.
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Од сек за ро ма ни сти ку
Др Зо ра на Ђин ђи ћа 2, 21 000 Но ви Сад, Ср би ја
dra ga na.drob njak@ff.uns.ac.rs
sne za na.gu du ric@ff.un s.ac .rs 

163ФРА ЗЕ МИ СА СО МА ТИ ЗМОМ ОКО У ФРАН ЦУ СКОМ И СРП СКОМ ЈЕ ЗИ КУ





UDC 811.163.41’367.625:811.111
Изворни научни рад

Је ле на Мар ко вић

УПО ТРЕ БЕ ГЛА ГО ЛА MA KE У ПИ СА ЊУ НА ЕН ГЛЕ СКОМ ЈЕ ЗИ КУ 
КАО СТРА НОМ КОД ИЗ ВОР НИХ ГО ВОР НИ КА СРП СКОГ ЈЕ ЗИ КА 

(КОР ПУ СНО ЛИН ГВИ СТИЧ КА АНА ЛИ ЗА)*

Гла гол ma ke при па да фре квент ним гла го ли ма оп штег основ ног зна че ња, а по се-
ду је спе ци фич не се ман тич ке и син так сич ке осо би не. У ра ду ана ли зи ра мо ње го ве упо-
тре бе у не из вор ном кор пу су срп ских го вор ни ка, по ре де ћи их са из вор ним кор пу сом. 
Ре зул та ти ис тра жи ва ња по ка зу ју да је гла гол ma ke уче ста ли ји у не из вор ном кор пу су, 
док су ње го ве не лек сич ке упо тре бе зна чај но че шће и ком плек сни је у из вор ном кор пу су. 
Осим то га, не из вор ни го вор ни ци че сто ко ри сте гла гол ma ke под ути ца јем се ман тич ког 
тран сфе ра или у нео прав да ним ге не ра ли за ци ја ма. За кљу чу је мо да су спе ци фич но сти 
упо тре ба гла го ла ma ke код срп ских го вор ни ка ен гле ског је зи ка ре зул тат ме ђу је зич ких 
и уну тар је зич ких фак то ра. 

Кључ не ре чи: гла гол ma ke, фре квент ни гла го ли, не лек сич ке упо тре бе, ге не ра ли-
за ци ја, ко ло ка ци ја.

The verb ma ke is a fre qu ent verb of ba sic ge ne ral me a ning, uni que for its se man tic and 
syntac tic fe a tu res. This ar tic le ex plo res its uses in a non-na ti ve En glish cor pus pro du ced by 
na ti ve spe a kers of Ser bian, and com pa res them with a na ti ve cor pus. The re sults show that the 
verb ma ke is mo re fre qu ent in the non-na ti ve cor pus, tho ugh its de le xi cal uses are both mo re 
fre qu ent and mo re com plex in the na ti ve cor pus. Mo re o ver, the non-na ti ve spe a ke rs of ten use 
the verb ma ke un der the in flu en ce of se man tic tran sfer, and they al so fre qu ently use it to con vey 
over ge ne ra li zed me a nings. It is con clu ded that the Serbian non-na ti ve uses of the verb ma ke 
re sult from both in ter lin gual and in tra lin gual fac tors.

Key words: the verb ma ke, fre qu ent verbs, de le xi cal uses, over ge ne ra li za tion, col lo ca tion.

1. УвОд. У ра ду се ба ви мо гла го лом ma ke у је зич кој про дук ци ји на ен гле-
ском је зи ку као стра ном1 на на пред ном ни воу уче ња код из вор них го вор ни ка 
срп ског је зи ка. Гла гол ma ke ода бран је као гла гол ко ји по се ду је спе ци фич не 
син так сич ке и се ман тич ке од ли ке, а ина че је је дан од нај фре квент ни јих гла-
го ла у са вре ме ном ен гле ском је зи ку.2 

1.1.метОдОлОгИјАИстРАжИвАњА. У ис тра жи ва њу смо ко ри сти ли де дук-
тив ни при ступ у ана ли зи и по ре ђе њу не из вор ног и из вор ног кор пу са3 у окви ру 

* Рад је на стао на осно ву усме ног са оп ште ња под на зи вом „Де лек си ка ли зо ва не упо тре бе 
гла го ла ma ke у пи са њу код не из вор них го вор ни ка” на на уч ном ску пу „На у ка и ствар ност”, 
ко ји је одр жан на Фи ло зоф ском фа кул те ту на Па ла ма, у ма ју 2017. го ди не.

1 Као што је уо би ча је но, под тер ми ном стра ни је зик под ра зу ме ва мо је зик ко ји се учи у учи-
о ни ци, али ни је у ши рој упо тре би у дру штву као слу жбе ни је зик, за раз ли ку од дру гог је зи ка. 

2 Гла гол ma ke убра ја се у не ко ли ко нај фре квент ни јих гла гол ских лек се ма (ha ve, do, 
know, think, get, go, say, see, co me, ma ke, ta ke, lo ok, gi ve, find и use; aLtenberG–GranGer2001:
173),а на ла зи мо и да је ше сти по уче ста ло сти ме ђу нај че шћим гла го ли ма у са вре ме ном је зи ку 
(на кон say, know, get, go и see) (cooK 20084: 48).

3 За раз ли ку од де дук тив них ис тра жи ва ња ко ја се за сни ва ју на кор пу су (енг. cor pusba sed 
re se arch), кор пу сна ис тра жи ва ња че сто су и ин дук тив не при ро де, бу ду ћи да се мо гу ре а ли-



кон тра стив не ана ли зе ме ђу је зи ка.4 Два кор пу са ана ли зи ра ни су и софт вер-
ски и ма ну ел но, што је омо гу ћи ло ком би но ва ње кван ти та тив не и ква ли та-
тив не ана ли зе по да та ка. 

На и ме, на кон фор ми ра ња кон кор дан ци об ли ка ma ke у оба кор пу са,5 из-
о ста вље ни су при ме ри ко ји у свом са ста ву има ју ma ke али ни су пред мет на шег 
ин те ре со ва ња (нпр. име ни ца ma keup , у зна че њу шмин ка6). На кон то га упо-
тре бе гла го ла ma ke у оба кор пу са ана ли зи ра не су по кри те ри ју му гра ма тич-
ко-лек сич ке при хва тљи во сти у кон тек сту.7 За при ме ре ко ји су у не из вор ном 
кор пу су оце ње ни као не при хва тљи ви, ура ђе на је ана ли за гре ша ка. У цен трал-
ном де лу ис тра жи ва ња кла си фи ко ва ли смо по упо тре ба ма при ме ре ко ји су 
оце ње ни као при хва тљи ви у оба кор пу са, а за тим их упо ре ди ли кван ти та-
тив но и ква ли та тив но, с тим што је нај ве ћи зна чај у ра ду дат ква ли та тив ној 
ана ли зи не из вор ног кор пу са.

1.2.КОРПУсICLe. Иа ко је до са да фор ми ран ве ли ки број обим них не из вор-
них кор пу са је зи ка, је дан од не сум њи во нај зна чај ни јих је сте ме ђу на род ни 
кор пус IC LE (the In ter na ti o nal Cor pus of Le ar ner En glish, Cat ho lic Uni ver sity of 
Lo u vain), фор ми ран у Бел ги ји. У кла си фи ка ци ји вр ста по да та ка у при ме ње ној 
лин гви сти ци (eLLiS20082:911–925),8кор пус IC LE при па да је зич кој про дук ци ји 
отво ре ног ти па у де ли мич но кон тро ли са ним усло ви ма.9 Пре ци зни је, у пи та њу 

зо ва ти као ис тра жи ва ња ко ја су ини ци ра на са мим кор пу сом (енг. cor pusdri ven), а не уна пред 
осми шље на. Из ве сна пред ност да је се ин дук тив ним ис тра жи ва њи ма, јер се мо гу ис ко ри сти-
ти сви по тен ци ја ли кор пу са (GranGer 2012: 12).

4 Кон тра стив на ана ли за ме ђу је зи ка (енг. Con tra sti ve In ter lan gu a ge Analysis) (GranGer 
1996; 2015)омо гу ћи ла је ши рок спек тар ис тра жи ва ња не из вор ног је зи ка у по ре ђе њу са ре фе-
рент ном ва ри јан том из вор ног је зи ка и/или дру гим не из во р ним ва ри јан та ма (нпр. ÄdeL2006;
aijmer2009;GranGeret al.2013).

5 Ко ри шћен је софт ве р ски па кет Wor dSmith To ols, је дан од нај че шћих у кор пу сној лин-
гви сти ци, до сту пан од 1996. го ди не (<http://www.le xi cally.ne t/wor dsmith/>). Aутор је Мајк Скот 
(Mi ke Scott). Иа ко функ ци ја фор ми ра ња кон кор дан ци у софт вер ском па ке ту Wor dSmith To ols 
ко ри шће њем сим бо ла * пру жа мо гућ ност за пре тра жи ва ње фор мал но слич них об ли ка јед не 
исте лек се ме, за да ти mak* као тра же ни об лик зна чи ло би укљу чи ти об ли ке ma ke, ma kes и 
ma king, али из о ста ви ти об лик ma de. Сто га смо се нај пре по слу жи ли за ме ном (Mic ro soft Word, 
Find and Re pla ce) свих по је ди нач них об ли ка гла го ла ma ke об ли ком MA KE и на тај на чин до-
би ли мо гућ ност да у окви ру јед ног до ку мен та фор ми ра мо ком плет не кон кор дан це гла го ла у 
кор пу си ма по тра жи ва њем фор ме MA KE.

6 Ов де смо се по слу жи ли за ме ном (Mic ro soft Word, Find and Re pla ce) по ме ну тих об ли-
ка не по сто је ћим, фор мал но раз ли чи тим об ли ци ма (нпр. *mkeup). 

7 У иден ти фи ка ци ји при ме ра ко ји се не мо гу сма тра ти гра ма тич ним ру ко во ди ли смо 
се ми шље њем из вор ног го вор ни ка, лек то ра за ен гле ски је зик. 

8 Нај за сту пље ни ји по да ци у при ме ње но лин гви стич ким ис тра жи ва њи ма је су при ме ри 
је зич ке про дук ци је. Они се ра сло ја ва ју у три ти па: ау тен тич ни при ме ри је зич ке про дук ци је, 
про дук ци ја отво ре ног ти па у де ли мич но кон тро ли са ним усло ви ма и екс пе ри мен тал на про-
дук ци ја за тво ре ног ти па (енг. по ре до сле ду на во ђе ња, na tu rally oc cur ring sam ples, cli ni cally 
eli ci ted sam ples, ex pe ri men tally eli ci ted sam ples; eLLiS20082:917). Ова три ти па нај бо ље је ин-
тер пре ти ра ти као тач ке јед ног кон ти ну у ма: од пот пу но ау тен тич них (нпр. ко му ни ка ци ја на 
стра ном је зи ку у то ку бо рав ка на стра ном го вор ном под руч ју), пре ко про дук ци је отво ре ног ти па 
(нпр. пи са ње са ста ва на за да те или сло бод не те ме са из ве сним огра ни че њи ма), до пот пу но 
кон тро ли са них екс пе ри мен тал них усло ва при ку пља ња по да та ка (нпр. тра ди ци о нал ни гра ма-
тич ко-лек сич ки за да ци тран сфор ма ци ја или до пу ња ва ња не ком плет них ре че ни ца, од но сно 
за да ци објек тив ног ти па у те сти ра њу). 

9 Иа ко ау тен тич ни при ме ри про дук ци је има ју нај ве ћу вред ност бу ду ћи да са др же при-
ме ре упо тре бе је зи ка у свр ху сва ко днев не ко му ни ка ци је, до њих је ве о ма те шко до ћи. Сто га 
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је кор пус ар гу мен та тив них са ста ва ко је су пи са ли сту ден ти ен гле ског је зи ка и 
књи жев но сти, ина че го вор ни ци раз ли чи тих ма тер њих је зи ка. Пр ва вер зи ја до-
ступ на је за на уч на ис тра жи ва ња од 2002. го ди не (GranGer 1993; 2003), а 
дру га од 2009. го ди не (GranGer et al. 2009). Тре ћа вер зи ја кор пу са у при пре-
ми је, о че му се мо гу на ћи по да ци на сај ту ма тич не ин сти ту ци је. За раз ли ку 
од пр ве две вер зи је, тре ћа вер зи ја кор пу са са др жи и срп ски пот кор пус.10

Срп ски пот кор пус у ра ду обе ле жа ва мо скра ће ни цом SR BIC LE. Овај 
кор пус фор ми ран је у че ти ри уни вер зи тет ска цен тра (Ис точ но Са ра је во, 
Ба ња Лу ка, Бе о град и Но ви Сад), у то ку 2015. и 2016. го ди не. Укуп но 325 сту-
де на та ен гле ског је зи ка, углав ном на тре ћој и че твр тој год ни сту ди ја, уче ство-
ва ло је у обра зо ва њу кор пу са, са по јед ним са ста вом на не ку од укуп но 26 
те ма. Кор пус бро ји пре ко 200.000 ре чи. Про сеч на ду жи на са ста ва је око 620 
ре чи. Ком пле тан кор пус по слу жио је као по ла зна ба за по да та ка у ис тра жи-
ва њу у овом ра ду, а ње гов део фор ми ран на Уни вер зи те ту у Ис точ ном Са ра-
је ву (49.000 ре чи, 74 са ста ва), у ра ду озна чен скра ће ни цом К1, ко ри шћен је 
за ком би но ва ну кван ти та тив ну и ква ли та тив ну ана ли зу. 

1.3.ИЗвОРНИКОРПУс.Као па ра ле лан ре фе рен тан ау тен тич ни из вор по да-
та ка ко ри шћен је ода бра ни део из вор ног кор пу са LOC NESS (Lo u vain Cor pus 
of Na ti ve En glish Es says).11 У пи та њу је 51 са став укуп не ду жи не око 37.000 
ре чи, чи ји су ау то ри би ли из вор ни го вор ни ци бри тан ске ва ри јан те ен гле ског 
је зи ка, та ко ђе сту ден ти. Овај део кор пу са ис пу ња ва услов ком па ра бил но сти 
на шем кор пу су SR BIC LE по жан ру пи са ног је зи ка (ар гу мен та тив ни са став).12 
Озна чен је скра ће ни цом К2 да ље у ра ду. 

2. глАгОлmakeУсАвРемеНОмеНглесКОмјеЗИКУ. Гла гол ma ke, по основ ној 
по де ли гла го ла на при мар не, по моћ не и пу не (енг. по ре до сле ду на во ђе ња, 
pri mary, au xi li ary, full), ко ју да ју Кверк и са рад ни ци (quirKet al.1985:96–170), 
при па да ка те го ри ји пу них гла го ла, из дво је ној по фор мал но-гра ма тич ком 
ста ту су глав них гла го ла у гла гол ској син таг ми. Го во ре ћи о син так сич ким осо-

је зич ка про дук ци ја отво ре ног ти па на ста ла у де ли мич но кон тро ли са ним усло ви ма пред ста вља 
ве о ма до бру ал тер на ти ву ау тен тич ној је зич кој про дук ци ји (GranGer2012:9). 

10 Тре ћу вер зи ју кор пу са IC LE чи ни ће око 5,5 ми ли о на ре чи, од но сно бли зу 30 на ци о-
на лних пот кор пу са од ре ђе них ма тер њим је зи ком го вор ни ка, од по ми ни мал но 200.000 ре чи 
(<http://www.uc lo u vain.be /en /re se arch-in sti tu tes/il c/cecl/ic le.html>). Фор ми ра ње кор пу са те кло 
је по ве о ма стро гим кри те ри ју ми ма, што је ре зул ти ра ло ви со ким сте пе ном ком па ра бил но сти 
на ци о нал них кор пу са. Оп ти мал на ду жи на са ста ва за све на ци о нал не кор пу се би ла је из ме ђу 
500 и 1.000 ре чи. Сва ки сту дент уче сник при пре мио је је дан са став. Упра во та чи ње ни ца да је 
пра во сва ком (ре ла тив но ма лом) на ци о нал ном кор пу су да се по сма тра као ти пи чан кор пус за 
го вор ни ке ен гле ског као стра ног раз ли чи тих ма тер њих је зи ка.

Но си лац фор ми ра ња срп ског пот кор пу са је Уни ве р зи тет у Ис точ ном Са ра је ву (Фи ло-
зоф ски фа кул тет, Ка те дра за ан гли сти ку), о че му се та ко ђе мо гу на ћи по да ци на сај ту ма тич не 
ин сти ту ци је у Бел ги ји (<http://www.uc lo u vain.be /en /re se arch-in sti tu tes/il c/cecl/ic le-part ners.html>). 
Као и дру ги на ци о нал ни пот ко р пу си, у фа зи је ано та ци је и уско ро ће би ти до сту пан за ши ру 
на уч ну јав ност. 

11 Кор пус је до сту пан за ака дем ске свр хе на зва нич ном сај ту ма тич не ин сти ту ци је у 
Бел ги ји (<http://www.uc lo u vain.be /fr /no de/11973>). 

12 Ап со лут на ком па ра бил ност из вор них и не из вор них кор пу са ни је мо гу ћа, бу ду ћи да је 
у пи са њу на ма тер њем је зи ку од нај ве ће ва жно сти по ру ка, док је у пи са њу на стра ном је зи ку 
па жња по де ље на на по ру ку и на сам је зич ки код. 
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бе но сти ма гла го ла, Кверк и са рад ни ци да ље ис ти чу да се овај гла гол, за јед-
но са дру гим гла го ли ма основ них зна че ња по пут do, gi ve, ha ve и ta ke, че сто 
ко ри сти као ме ха ни зам струк тур не ком пен за ци је (енг. struc tu ral com pen sa tion). 
Та ко, уко ли ко се гла гол ски део пре дик та са сто ји од јед ног гла го ла, че сто се 
та кав гла гол ме ња ви шеч ла ном син таг мом, са ста вље ном (ми ни мал но) од 
фре квент ног гла го ла основ ног зна че ња и објек та ко ји је за пра во но ми на ли-
за ци ја за ме ње ног гла го ла: нпр. гла гол bat he за ме њу је син таг ма ha ve a bath, 
а гла гол sug gest син таг ма ma ke a sug ge stion (quirKet al.1985:1402). 

Исти ау то ри да ље на во де да у ре че ни ца ма ти па SVO CO гла гол ma ke као 
сло же но-тран зи тив ни гла гол мо же има ти раз ли чи те до пу не објек та: при дев-
ску син таг му (као и гла го ли dri ve, get, pro ve, ren der, send, turn; quirKet al.
1985:1196), име нич ку син таг му (као и гла го ли hold, call, wish, be li e ve, ap po int, 
bap ti ze; quirKet al.1985:1199) или ин фи ни тив ну кла у зу (као и гла го ли ha ve, 
let, feel, he ar, see; quirKet al.1985:1205). При пред ста вља њу ти па ре че ни це 
SVCS, ау то ри на во де да гла го ле be, ap pe ar, feel, lo ok или se em мо гу да пра те 
име нич ка или при дев ска син таг ма, на по ми њу ћи да је гла гол ma ke из у зе так 
(quirKet al.1985:1173 [No te d]), по што ње го ва до пу на мо же да бу де са мо име-
нич ка, али не и при дев ска син таг ма: 

(1) They ma ke a char ming co u ple. 
У но ви јој де скрип тив ној гра ма ти ци са вре ме ног ен гле ског је зи ка, Хадлстон 

и Пу лум (huddLeSton–puLLum 2002: 290–296) из два ја ју гру пу гла го лу чи ји 
су ти пич ни пред став ни ци gi ve, ma ke, ha ve, ta ke и do, и на во де да се они ко-
ри сте као ла ки гла го ли (енг. light verbs) ка да је њи хо во уче шће у из ра жа ва њу 
зна че ња сла би је од дру гих еле ме на та син таг ме. Као при ме ре, из ме ђу оста лог, 
на во де ре че нич не па ро ве She kis sed him и She ga ve him a kiss, или I cal cu la ted 
the costs и I ma de a cal cu la tion of the costs (huddLeSton–puLLum 2002: 290). 
Син так сич ке раз ли ке ме ђу та квим на из глед слич ним ре че нич ним па ро ви ма 
ау то ри ту ма че на при ме ру упо тре бе гла го ла ma ke:

(2) She ma de three very astu te com ments on his sug ge stion.
(3) She com men ted three ti mes very astu tely on his sug ge stion. 

На и ме, они ис ти чу да пр ви при мер кван ти фи ку је про из вод гла гол ске 
си ту а ци је (као и уо би ча је на пу на лек сич ка упо тре ба гла го ла), док дру ги 
при мер кван ти фи ку је гла гол ску си ту а ци ју. Ла ке упо тре бе гла го ла за пра во 
на ме ћу кван ти фи ка ци ју, што се очи ту је и у нео п ход но сти (нај че шће) нео д-
ре ђе ног чла на (нпр. She ga ve him a kiss). 

Хадлстон и Пу лум (2002: 256) да ље ко ри сте упра во гла гол ma ke у са гле-
да ва њу ком плек сног од но са син так сич ких струк ту ра и се ман тич ког ре зул та та:

(4) She ma de him a good hus band.
(5) She ma de (him) a good wi fe. 

Ау то ри на во де да се на из глед слич ни при ме ри (4) и (5) зна чај но раз ли ку ју 
по син так сич кој струк ту ри. У при ме ру (4) гла гол ma ke је сло же но-тран зи тив-
ни (a good hus band је до пу на објек та),13 а у при ме ру (5), по ау то ри ма, гла гол 
је ди тран зи ти ван, по пут: 

13 У то ме се сла жу са Квер ком и са рад ни ци ма (quirKet al.1985:1199).
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(6) She ma de (him) a teddy-be ar.

Ау то ри на по ми њу да се a good wi fe у (5) че сто ана ли зи ра као до пу на, а 
не као обје кат, на во де ћи кон тра ар гу мен те у при лог сво јој ана ли зи.14 

Док де скрип тив не гра ма ти ке ана ли зи ра ју гла гол ma ke при мар но из угла 
син так се, реч ни ци бе ле же ње го ва зна че ња. Та бе ла ко ја сле ди да је пре глед 
зна че ња гла го ла у реч ни ци ма Ox ford Advan ced En glish Dic ti o nary (oed 19955),15 
Col lins Co bu ild Advan ced Le ar ner’s En glish Dic ti o nary (ced 20034), Mac mil lan 
En glish Dic ti o nary for Advan ced Le ar ners (med 2002) и Ox ford En glishSer bian 
Stu dent’s Dic ti o nary (oeSd 2006):16

O
ED

 (1
99

55 : 
70

8 
–7

10
) con struc ting or cre a ting

ca u sing to be co me, do or ap pe ar
be ing or be co ming so met hing
ga i ning or win ning
ot her me a nin gs

C
ED

(2
00
34
:

86
8–
87
0)

ca rryin g out an ac tion
ca u sing or chan ging
cre a ting or pro du cing
link verb uses
ac hi e ving or re ac hing
sta ting an amo unt or ti me
phra sal ver bs

M
ED

 (2
00

2:
 8

63
–8

65
)

to cre a te/pro du ce sth by wor king
used with so me no uns for sho wing that so me o ne per forms the ac tion re fer red to by the noun 
to ca u se so me o ne or so met hing to be in a par ti cu lar sta te or chan ge to anot her sta te
to for ce so me o ne to do so met hing
to ar ran ge or or ga ni ze so met hing
to earn or get mo ney
[lin king verb] to gi ve a par ti cu lar to tal when ad ded to get her
to ca u se so met hing to be suc cessful
[lin king verb] to ha ve the right qu a li ti es for a par ti cu lar job, pur po se etc.
to re ach a par ti cu lar pla ce, espe ci ally so that the re is ti me to do so met hing
to suc ceed in ac hi e ving so met hing by re ac hing the ne ces sary le vel or stan dard 
idi oms and phra sal verb s

14 Нај сна жни ји ар гу мент је да при дев ска син таг ма не мо же да за ме ни име нич ку у овој 
ре че ни ци (што Кверк и са рад ни ци сма тра ју из у зет ком). Уз то, ова ква ре че ни ца мо же се па ра-
фра зи ра ти као оста ле ди тран зи тив не кон струк ци је, ко ри сте ћи to/for ис пред ин ди рект ног 
објек та. Ау то ри до да ју и да би ин тер пре ти ра ње a good wi fe као до пу не зна чи ло да је овај при-
мер упо тре бе гла го ла ma ke је дин ствен тип кла у зе у са вре ме ном ен гле ском је зи ку. Ау то ри 
на по ми њу и да на ве де на ре че ни ца не мо же да фор ми ра па сив (што иде у при лог ин тер пре та-
ци ји гла го ла као сло же но-тран зи тив ног). Ипак, чи ње ни ца је да се уло га гла го ла ma ke у (5) и 
(6) раз ли ку је. У при ме ру (6) гла гол има сво је пу но лек сич ко зна че ње, док у при ме ру (5) има 
уло гу слич ну ко пу ла тив ном гла го лу be или be co me. 

15 Има ју ћи у ви ду и до зво ље ни обим ра да и циљ ис тра жи ва ња, из OED (19955) и CED 
(20034) пре у зе ли смо гру пе срод них зна че ња, а не по је ди нач на зна че ња. Ина че, OED (19955) 
де ли 5 гру па зна че ња на 22, а CED (20034) сво јих 7 гру па на пре ко 30 по је ди нач них зна че ња. 
У тек сту ра да на во ди ли смо и ана ли зи ра ли и по је ди нач на зна че ња где је то би ло по треб но. 

16 У Та бе ли 1. да те су ори ги нал не де фи ни ци је/па ра фра зе зна че ња. На по ми ње мо да 
OESD (2006) са др жи де фи ни ци је зна че ња и на ен гле ском и на срп ском (у ори ги на лу на ве де не 
ла ти ни цом), што је та ко ђе пред ста вље но у та бе ли. 
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O
 ES

D
 (2

00
6:

 5
05

–5
06

) to pro du ce or cre a te sth (на пра ви ти)
to per form a cer tain ac tion (чи ни ти)
to ca u se a par ti cu lar ef fect, fe e ling, si tu a tion, etc. (про у зро ко ва ти)
to for ce sb/sth to do sth (при си ља ва ти)
(used with mo ney, num bers and ti me)(за ра ђи ва ти)
(lin king verb) to ma ke sb/sth be co me sth, to ha ve the right qu a li ti es to be co me sth (про-
из во ди ти не ко га у не што, има ти спо соб ност за не што)
(lin king verb) to be co me sth, to ac hi e ve sth (по ста ти)
ma na ge to re ach a pla ce or go so mew he re (сти за ти)
idi oms and phra sal verbs

Табела 1. Зна че ња гла го ла ma ke у реч ни ци ма

Нај зна чај ни је је уо чи ти сле де ћу раз ли ку: док oed(19955),med(2002)
Иoesd(2006)као пр во зна че ње гла го ла ma ke на во де пу но лек сич ко зна че-
ње, CED (20034) нај пре да је ње го ве не лек сич ке упо тре бе (ca rryin g out an 
ac tion), где гла гол озна ча ва из вр ша ва ње гла гол ске си ту а ци је, а име ни ца 
да је зна че ње син таг ми. Не лек сич ке упо тре бе гла го ла у MED (2002) и OESD 
(2006) пред ста вље не су као дру го зна че ње, док их OED (19955)на во ди у 
окви ру дру ге гру пе зна че ња (ca u sing to be co me, do or ap pe ar) и у окви ру 
гру пе оста лих зна че ња.17 Дру гим ре чи ма, је ди но CED (20034) пре пу не лек-
сич ке упо тре бе гла го ла на во ди ње го ве не лек сич ке упо тре бе. 

Сви реч ни ци бе ле же упо тре бе гла го ла као ко пу ла тив ног. Та ко ђе, бе ле же 
и упо тре бе гла го ла ma ke у узр оч ном зна че њу, а на кра ју на во де иди о мат ске 
упо тре бе и не ке ви шеч ла не гла го ле, што опи се зна че ња гла го ла чи ни слич-
ним. Зна чај но је ис та ћи да дво је зич ни реч ник oesd(2006)за 8 зна че ња гла-
го ла, као срп ске екви ва лен те, на во ди 9 гла гол ских лек се ма, што ко ри сни ку 
реч ни ка пре до ча ва да го вор ни ци ма срп ског је зи ка као ма тер њег ни је ла ко 
пра вил но ко ри сти ти овај фре квент ни гла гол.

3. КОлОКАцИјеУстРАНОмјеЗИКУ. Као и код дру гих лин гви стич ких тер ми-
на, ин тер пре та ци је тер ми на ко ло ка ци ја у из ве сном сте пе ну мо гу се раз ли ко-
ва ти (LauFer–WaLdman2011:648;SZudarSKi–carter2016:246). Ко ло ка ци је 
углав ном од ре ђу је мо као лек сич ке ком би на ци је ко је се че сто ко ри сте за јед но 
уз из ве сна огра ни че ња, при че му је зна че ње ре ла тив но тран спа рент но. Дру гим 
ре чи ма, ко ло ка ци је се раз ли ку ју од сло бод них лек сич ких ни зо ва по из ве сним 
огра ни че њи ма у ком би на ци ја ма, а од кла сич них иди о ма по ре ла тив ној тран-
спа рент но сти зна че ња. На рав но, ове три ка те го ри је лек сич ких ком би на ци ја 
нај бо ље је за ми сли ти као кон ти ну ум од ап со лут но сло бод них до пот пу но 
иди о ма ти зо ва них ни зо ва. Као ти пич не при ме ре мо же мо узе ти, по ре до сле ду 
на во ђе ња, pay mo ney, pay at ten tion и pay lip ser vi ce (LauFer–WaLdman2011:649).

За јед нич ки за кљу чак не ко ли ко ис тра жи ва ња је сте да је упо тре ба ко ло-
ка ци ја про бле ма тич на без об зи ра на ду жи ну пе ри о да уче ња је зи ка, ма тер њи 

17 Пре ци зни је, у окви ру дру ге гру пе зна че ња, као зна че ње to ca u se sth to exist, hap pen 
or be do ne, где на во ди ко ло ка ци је ma ke a chan ge, ma ke a good im pres sion, ma ke mi sta kes, ma ke 
an ap po int ment и ma ke pro gress као при ме ре, и ме ђу оста лим зна че њи ма где на во ди да се гла-
гол ma ke че сто ко ри сти у ко ло ка ци ји са име ни цом, нпр. ma ke a de ci sion или ma ke a gu ess, као 
и да се мо же за ме ни ти од го ва ра ју ћим гла го лом, нпр. de ci de или gu ess. 
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је зик или вр сту за дат ка, као и да је обич но сла би ја у по ре ђе њу са упо тре бом 
по је ди нач них лек се ма ко је ула зе у са став ко ло ка ци ја (haSSeLGren1994;LauFer
–roZovSKi-roitbLat2011;LauFer–WaLdman2011;SZudarSKi–carter2016).
На и ме, ко ло ка ци је стра ног је зи ка углав ном се мо гу раз у ме ти без ве ћих про-
бле ма у ре цеп тив ним ве шти на ма, али се про бле ми ја вља ју у је зич кој про-
дук ци ји, укљу чу ју ћи и на пред ни ни во. Сто га се са пра вом мо же твр ди ти да 
овла да ва ње ко ло ка ци ја ма при па да еле мен ти ма стра ног је зи ка ко ји се нај ка-
сни је сти чу (SeviLLe-troiKe 2005: 141). Та ко, и ка да дис курс пи сан на стра ном 
је зи ку не са др жи гра ма тич ке гре шке или гре шке у упо тре би по је ди нач них 
лек се ма, мо же се пре по зна ти по не до вољ ном сте пе ну вла да ња ко ло ка ци ја ма 
(LauFer–nation 2012: 169). Са дру ге стра не, пра вил но ко ри шће ње ко ло ка ци ја 
стра ног је зи ка је сте нео п ход но, бу ду ћи да го вор ни ци ма омо гу ћа ва ис пу ња-
ва ње број них праг ма тич ких функ ци ја (SZudarSKi–carter2016:246).

3.1.УЗРОцИгРешАКАУКОРИшћењУКОлОКАцИјА.Раз ло зи ко ји до во де до по-
те шко ћа у ко ри шће њу ко ло ка ци ја стра ног је зи ка мо гу би ти уну тар је зич ке 
и ме ђу је зич ке при ро де. Уну тар је зич ке гре шке мо гу на ста ти упо тре бом по гре-
шне лек се ме, се ман тич ки срод не лек се ми у ко ло ка ци ји (нпр. *re ach fin dings, 
уме сто re ach con clu si ons), нео прав да ним ком би но ва њем лек сич ког ма те ри-
ја ла две ко ло ка ци је (*along si mi lar laws, од along si mi lar li nes и ac cor ding to 
si mi lar laws) или нео прав да ном ге не ра ли за ци јом упо тре бе фре квент них ре чи 
(*ma ke an ex pe ri en ce, уме сто ha ve an ex pe ri en ce) (LauFer–WaLdman 2011: 
654). Ме ђу је зич ке гре шке ве о ма су за сту пље не у упо тре би ко ло ка ци ја,а нај-
че шће пред ста вља ју ре зул тат фор мал ног и/или се ман тич ког тран сфе ра (eLLiS
20082: 400; jarviS–pavLenKo 2008: 73–78; LauFer–WaLdman 2011: 653). Фор-
мал ни тран сфер је сте слич ност фор ме лек се ма два је зи ка ко ја до во ди до 
по гре шног под ра зу ме ва ња слич но сти зна че ња (ла жни при ја те љи, нпр. евен
ту ал но у срп ском и even tu ally у ен гле ском). Се ман тич ки тран сфер ви дљив 
је у ди рект ном пре во ђе њу ко ло ка ци ја ма тер њег је зи ка на стра ни је зик (нпр. 
*to bring a law по узо ру на до не ти за кон, уме сто to ma ke a law) или по гре шној 
упо тре би лек се ме стра ног је зи ка у свим зна че њи ма ко је њен екви ва лент има у 
ма тер њем је зи ку (нпр. *gi ve one’s best, у зна че њу да ти све од се бе, на осно ву 
под ра зу ме ва не екви ва лент но сти гла го ла да ти и gi ve у ко ло ка ци ја ма). Дру-
гим ре чи ма, се ман тич ки тран сфер нео прав да но про ши ру је екви ва лент ност две 
лек се ме по од ре ђе ном зна че њу на пот пу ну се ман тич ку екви ва лент ност, све 
док се не усво је раз ли ке у упо тре ба ма (jarviS–pavLenKo 2008: 78). 

Чест је слу чај да се ком би ну ју не са мо раз ли чи ти об ли ци тран сфе ра већ 
уну тар је зич ки и ме ђу је зич ки фак то ри. 

3.2.глАгОлmakeУдОсАдАшњИмИстРАжИвАњИмА.Бу ду ћи да фре квент ни 
гла го ли по пут гла го ла ma ke из ра жа ва ју основ на зна че ња и по ја вљу ју се у 
раз ли чи тим се ман тич ким по љи ма, њи хо ви екви ва лен ти у дру гим је зи ци ма 
та ко ђе су фре квент ни (aLtenberG–GranGer2001). До са да шња ис тра жи ва ња 
по ка за ла су да не из вор ни го вор ни ци ко ри сте фре квент не гла го ле уче ста ли-
је од из вор них го вор ни ка, што мо же би ти и по сле ди ца че стог по на вља ња 
огра ни че ног бро ја ко ло ка ци ја (haSSeLGren1994;LauFer–WaLdman 2011). 
Ипак, ана ли за уче ста ло сти по по је ди нач ним упо тре ба ма код не из вор них и 
из вор них го вор ни ка ука зу је на зна чај не раз ли ке. 
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Нај че шћи узро ци гре ша ка у ко ри шће њу ко ло ка ци ја са фре квент ним гла-
го ли ма код не из вор них го вор ни ка је су нео прав да на ге не ра ли за ци ја зна че ња 
и се ман тич ки тран сфер, где се по гре шно под ра зу ме ва да су гла гол ма тер њег 
је зи ка и ње гов екви ва лент у стра ном је зи ку пот пу но екви ва лент ни у свим 
њи хо вим зна че њи ма.18 Са дру ге стра не, де ша ва се да, уме сто уче ста лих ко-
ло ка ци ја фре квент них гла го ла, не из во р ни го вор ни ци при бе га ва ју ду жим, 
те шко ра зу мљи вим и че сто по гре шним кон струк ци ја ма.19 

У ис тра жи ва њу о упо тре ба ма гла го ла ma ke код не из вор них го вор ни ка 
ен гле ског чи ји је ма тер њи је зик фран цу ски и швед ски у по ре ђе њу са из вор-
ним кор пу сом (aLtenberG–GranGer2001),20 као по ла зна осно ва ко ри шће на 
је сле де ћа кла си фи ка ци ја зна че ња гла го ла ma ke:

зна че ње при ме ри
1 направити make fur ni tu re, ma ke a ho le, ma ke a law
2 не лек сич ке употребе make a dis tin ction/a de ci sion/a re form
3 узроч не употребе make sb be li e ve sth, ma ke sth pos si ble
4 за ра ди ти (но вац) ma ke a for tu ne, ma ke a li ving
5 у функ ци ји ко пу ла тив ног глагола she will ma ke a good te ac her
6 ma ke it – сти за ти (иди ом) if we run, we sho uld ma ke it
7 у са ста ву ви шеч ла ног глагола make out, ma ke up, ma ke out of
8 оста ле употребе make good, ma ke one’s way

Та бе ла 2. Зна че ња гла го ла ma ke (aLtenberG–GranGer 2001: 177)

Ре зул та ти по ре ђе ња по ка за ли су да се из вор ни го вор ни ци аме рич ке ва-
ри јан те ен гле ског је зи ка ра до слу же не лек сич ким упо тре ба ма овог гла го ла 
– сва ка тре ћа упо тре ба гла го ла би ла је не лек сич ка, док их не из вор ни го вор-
ни ци ко ри сте зна чај но ма ње уче ста ло (aLtenberG–GranGer 2001: 177). Осим 
то га, ква ли та тив на ана ли за не лек сич ких упо тре ба ука за ла је на да ље раз-
ли ке у ко ри шће ним ко ло ка ци ја ма гла го ла ma ke.21 Нај у че ста ли ја упо тре ба 
гла го ла у из вор ном и не из вор ним кор пу си ма би ла је узроч на, али та ко ђе уз 
зна чај не ме ђу соб не раз ли ке у до пу на ма објек та. Осим то га, пу но лек сич ко зна-
че ње гла го ла у швед ском не из вор ном кор пу су би ло је два пу та уче ста ли је 
не го у из вор ном. Ау то ри су за кљу чи ли да не из вор ни го вор ни ци фран цу ског 
и швед ског по ре кла има ју ве ли ке по те шко ће у ко ри шће њу овог фре квент ног 
гла го ла и на на пред ном ни воу уче ња. 

18 Ис тра жи ва ња уза јам не екви ва лент но сти ова квих гла го ла у раз ли чи тим гер ман ским 
је зи ци ма ука за ла су на ве о ма скром них 30–35% у по ре ђе њу нпр. ен гле ског и швед ског у пре-
во ђе њу под ра зу ме ва них екви ва ле на та go/gå, gi ve/ge  и ma ke/göra (aLtenberG–GranGer2001: 
193 [end no te 1]).

19 Син клер (SincLair 1991: 79) до да је да не из вор ни го вор ни ци зна ју да из бе га ва ју ова кве 
(на из глед) јед но став не гла го ле и уме сто њих ра ди је ко ри сте ком плек сни је лек сич ко-гра ма-
тич ке фор ме.

20 За ис тра жи ва ње у ра ду ау то ри су из це ло куп ног кор пу са LOC NESS пре у зе ли са ста ве 
из вор них го вор ни ка аме рич ке ва ри јан те ен гле ског је зи ка.

21 Нпр. име ни це ко је озна ча ва ју вер бал ну ко му ни ка ци ју (нпр. ar gu ment, cla im, po int, 
sta te ment, ca se или com ment) би ле су до ми нант не у ко ло ка ци ја ма са гла го лом ma ke у из вор ном 
кор пу су, за раз ли ку од не из вор них кор пу са. 
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4. глАгОлmakeУКОРПУсИмАК1ИК2.Ини ци јал но софт вер ско пре тра-
жи ва ње уче ста ло сти ре чи у кор пу су SR BIC LE ко ри шће њем Wor dSmith To ols 
(Wor dlist) по ка за ло је да се гла гол ma ke на ла зи ме ђу пр вих сто ти ну нај фре-
квент ни јих ре чи. Пре ци зни је, из у зи ма ју ћи гла го ле be, ha ve, do и мо да ле, 
основ ни об лик гла го ла ma ke је сте нај у че ста ли ји гла гол ски об лик са сво јих 
565 упо тре ба на 58. ме сту у К1. Са дру ге стра не, иста пре тра га К2 ука за ла је 
на то да ме ђу пр вих сто ти ну нај фре квент ни јих фор ми не ма основ ног об ли ка 
гла го ла ma ke. 

4.1.УПОтРебеглАгОлАmakeУК1.Гла гол ma ke по ја вљу је се у 171 кон кор-
дан ци у К1. За 23 упо тре бе (или 13,4%) ко је су оце ње не као не гра ма тич не, 
ура ђе на је ана ли за гре ша ка. Ре зул та ти ана ли зе по ка зу ју да се гла гол ma ke 
ко ри сти у нео прав да ној уну тар је зич кој ге не ра ли за ци ји зна че ња, где би, у 
ци љу по сти за ња гра ма тич но сти, тре ба ло упо тре би ти од го ва ра ју ће лек сич ке 
гла го ле: 

(7) *[...] the re is al ways a big dif fe ren ce bet we en mo vie and the bo ok from which the 
mo vie is ma de of. (<IC LE-SE -ES -0002.1> 4) (the mo vie is ba sed on)22

(8) *Adop tion is a good thing to do, but so me pe o ple ma na ged to ma ke of it so met hing 
bad. (<IC LE-SE -ES -0006.2> 68) (to ruin it)

(9) *Ma ke a lot of exam ples. (<IC LE-SE -ES -0005.3> 117) (gi ve a lot of exam ples)

Не ко ли ко не гра ма тич них упо тре ба гла го ла ma ke пред ста вља не по треб но 
ком плек сне струк ту ре ко је, у ци љу по сти за ња гра ма тич но сти, тре ба по јед-
но ста ви ти:
(10) *And emo ti o nal bonds with cha rac ters are mo re pos si ble to be ma de whi le re a ding 

a bo ok than watching a film adap ta tion. (<IC LE-SE -ES -0012.1> 32) (emo ti o nal 
bonds with cha rac ters are mo re pos si ble)

(11) *Le ga li ze the we ed, ma ke so me ver dicts that sent you the pri son to be payable in-
stead […]. (<IC LE-SE -ES -0022.2> 97) (set a payable fi ne)

У јед ном при ме ру ком би но ва не су две ен гле ске ко ло ка ци је, ma ke a jud
gment и co me to a con clu sion:
(12) *When we are first get ting to know a per son, most of us tend to lo ok at one’s ex ter nal 

ap pe a ran ce and ma ke a short con clu sion on his or her cha rac ter. (<IC LE-SE -ES - 
0006.3> 12)

У (13) и (14) ја вља ју се по ку ша ји упо тре бе гла го ла ma ke као ко пу ла тив-
ног гла го ла:
(13) *Alt ho ugh it’s im pos si ble, and com ple tely ri di cu lo us, young pe o ple are gi ving the ir 

best to ma ke the exact copy of li fe the ir idol has. (<IC LE-SE -ES -0001.2> 58)23 (to 
copy the ir idols)

22 У пр вој за гра ди по сле при ме ра на ве де на је ши фра са ста ва у кор пу су (нпр. <IC LE-SE 
-ES -0002.1>) и ред ни број упо тре бе у овом ис тра жи ва њу (нпр. 4), док је у дру гој за гра ди на-
ве ден је дан од мо гу ћих на чи на по сти за ња гра ма тич ке ис прав но сти (за при ме ре где је то би ло 
по треб но). Де ло ви при ме ра ко ји пред ста вља ју упо тре бе гла го ла ma ke ис так ну ти су ита ли ком. 

23 У овом при ме ру ја вља се при мер не га тив ног тран сфе ра из срп ског је зи ка: уме сто do 
one’s best упо тре бље на је по гре шна ко ло ка ци ја *gi ve one’s best, по узо ру на срп ску ко ло ка ци ју 
да ти све од се бе. 
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(14) *Whi le the Bot toms ma ke an epi to me of the Mo rel fa mily’s im pe cu ni o us si tu a tion, 
it is the na tu re of the dis har mo ni o us re la ti on ship bet we en pa rents and chil dren that 
per me a tes the no vel as a who le. (<IC LE-SE -ES -0001.3> 105) (epi to mi ze)

Примерe (13) и (14) мо же мо сма тра ти ре зул та том нео прав да не ге не ра-
ли за ци је упо тре бе, али не лек сич ке, као у (7), (8) и (9), већ гра ма тич ке. 

Ути цај ма тер њег је зи ка ве о ма је сна жан у не гра ма тич ним при ме ри ма. 
У при ме ру (15) ком би но ва не су ко ло ка ци је из срп ског и ен гле ског је зи ка, сми
сао жи во та и ma ke sen se, по сред ством за јед нич ког лек сич ког ма те ри ја ла 
(сми сао, од но сно sen se):
(15) *But the re are a lot of bright ca ses in which one’s di sa bi lity is used as we a pon aga inst 

pre ju di ce and for ma king one’s sen se of li fe. (<IC LE-SE -ES -0022.1> 47) (ma king 
sen se out of one’s li fe) 

Не ки при ме ри пред ста вља ју по ку шај пре во ђе ња срп ских ко ло ка ци ја на 
ен гле ски је зик, нпр. на пра ви ти (ја сну) раз ли ку у при ме ру (16), на пра ви ти 
чо ве ка (од не ко га) у при ме ру (17), (на)пра ви ти ште ту у (18) или чи ни ти 
(од ре ђе ни део це ли не), у при ме ру (19):
(16) *One of the most im por tant facts is to ma ke cle ar dif fe ren ce bet we en the ory and 

prac ti ce, bet we en le ar ning and wor king. (<IC LE-SE -ES -0014.3> 155) (to dif fe ren-
ti a te/di stin gu ish)

(17) *You can lo se your self fol lo wing the sen ten ces and wit nes sing how every de scrip-
tion re vi ves cha rac ters and ma ke per sons out of them. (<IC LE-SE -ES -0012.3> 150) 
(turns them in to real pe o ple) 

(18) *But it is not pos si ble to ma ke harm to na tu re fo re ver. (<IC LE-SE -ES -0002.2> 62) 
(to do harm)

(19) *The good pre pa ra tion ma kes the se venty per cent of gre at and suc cessful out co me 
and re sult. (<IC LE-SE -ES -0014.3> 156) (ma kes up)

Као по ла зну осно ву у ана ли зи пре о ста лих 148 упо тре ба гла го ла ко ри сти-
ли смо ли сту у Та бе ли 2. Ре зул та те пред ста вља мо по ре до сле ду на ве де них 
упо тре ба. 

У кор пу су је про на ђе но 28 (16,4%) упо тре ба гла го ла у ње го вом основ ном 
лек сич ком зна че њу на пра ви ти: 
(20) The qu e sti on has re ac hed so high a po int that nu me ro us mo vi es abo ut ar ti fi cial 

in tel li gen ce ha ve been ma de [...]. (<IC LE-SE -ES -0003.1> 7)
(21) All you ha ve to do is to ma ke so me pop corn, lay on bed and watch. (<IC LE-SE -ES - 

0010.1> 23)
(22) The ir new pa rents co uld help them do the ir ho me work, ma ke them bre ak fast, lunch 

and din ner. (<IC LE-SE -ES -0026.1> 50)
(23) What’s mo re, they’ll al ways be ma king new in vents. (<IC LE-SE -ES -0001.2> 61)
(24) With the help of spe cial go o gles ma de for the se mo vi es, we en ter in a who le dif fe rent 

world whe re we can feel that we are a part of a mo vie it self. (<IC LE-SE -ES -0023.2> 99)

Ме ђу објек ти ма у пре о ста лим упо тре ба ма, ко ри шће ни су mo vi es, things, 
system, com pu ters, или snow man, а нај че шћа ко ло ка ци ја је сте ma ke a film. Ме ђу 
овим при ме ри ма на ла зи се шест од укуп но осам па сив них кон струк ци ја гла-
го ла ma ke. 

Не лек сич ке упо тре бе гла го ла ma ke на ђе не су у 25 упо тре ба (14,6%):
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(25) To in tro du ce the law which al lows so me o ne’s li fe to be ta ken is not an easy de ci sion 
to ma ke [...]. (<IC LE-SE -ES -0009.1> 20)

(26) They do not know what to ex pect and they might not be su re whet her they’ve ma de 
the right cho i ce in li fe by cho o sing the uni ver sity path they’ve cho sen. (<IC LE-SE -ES - 
0014.1> 34)

(27) The re are al ways many things to be di sco ve red abo ut a per son, and ma king a jud
gment ba sed on the ex ter nal ap pe a ran ce can be de ce i ving and the wrong thing to do. 
(<IC LE-SE -ES -0027.1> 55)

Че сте су ко ло ка ци је ma ke (a) de ci sion(s), ma ke (a) mi sta ke(s), ma ke a jud gment, 
ma ke pro gress, а по ја вљу ју се и ma ke advan ces, ma ke cho i ces и ma ke an as sump
tion. При ме ри су упо тре бље ни у ак тив ним гла гол ским син таг ма ма, осим јед-
ног пар ти ци па са па сив ним зна че њем ([…] thanks to the advan ces ma de so far 
[…] (<IC LE-SE -ES -0021.2> 91)). 

Нај број ни ја гру па у К1 је сте гру па узроч них упо тре ба. Ова квих при-
ме ра укуп но је 90 (52,6%), а нај че шће до пу не је су при дев ске син таг ме, за тим 
гла гол ске (при мер 28), и рет ко име нич ке (при мер 29): 
(28) It is im por tant to feel good in our own skin, and that it self ma kes us lo ok good. 

(<IC LE-SE -ES -0028.1> 57)
(29) In our so ci ety, uni ver sity de gree ma kes you a bet ter man, a wi ser man [...]. (<IC LE-

SE -ES -0010.2> 70)

Не ки при ме ри упо тре бе гла го ла ma ke и при дев ске син таг ме као до пу-
не мо гли би би ти и по јед но ста вље ни упо тре бом дру гог гла го ла, иа ко ни су 
не гра ма тич ни: 
(30) Com pu ters ser ve to help pe o ple on daily ba sis, to ma ke the ir ac ti vity mo re pro duc ti ve. 

(<IC LE-SE -ES -0017.2> 83) (to im pro ve the ir pro duc ti vity)
(31) They pro vi de us with mo re in for ma tion, gi ve us a chan ce to ma ke our com mu ni ca

tion skills bet ter and ta ke us pla ces. (<IC LE-SE -ES -0002.1> 6) (to im pro ve our 
com mu ni ca tion skills)

У упо тре бље ним гла гол ским син таг ма ма нај број ни ји су ко пу ла тив ни 
гла го ли (при мер 32), за тим ког ни тив ни (при мер 33), а нај ма ње је ди на мич ких 
(при мер 34), иа ко смо оче ки ва ли нај ви ше та квих гла го ла на осно ву ре зул та та 
прет ход них ис тра жи ва ња (aLtenberG–GranGer 2001: 183):
(32) When de scri bing so me event not cru cial for the bo ok, wri ter still spends a lot of his 

ti me to ma ke it lo ok pre sen ta ble, and re a ders find it sig ni fi cant. (<IC LE-SE -ES - 
0008.1> 17) 

(33) He is al so trying to ma ke pe o ple re a li se real im por tan ce of li fe. (<IC LE-SE -ES - 
0022.1> 46) 

(34) You are li ke a lo nely sol di er fa cing the firm and well or ga ni zed system that will try 
to ma ke you do the things […]. (<IC LE-SE -ES -0016.3> 164)

У зна че њу за ра ди ти (но вац) за бе ле жи ли смо јед ну упо тре бу гла го ла:
(35) Let them work on the fi elds, clean the stre ets and by do ing that ma ke so me mo ney 

for the co un try. (<IC LE-SE -ES -0022.2> 93)

Ни јед на упо тре ба гла го ла ma ke ни је ко пу ла тив на, а ни је ко ри шће на ни 
иди о мат ска упо тре ба сти за ти (ma ke it). Као ви шеч ла ни гла гол упо тре бљен 
је два пу та, и то оба пу та као ma ke up for:
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(36) So, if you ever feel that you lack one, two or all three of the se aspects, a bo ok is an 
ex cel lent way to ma ke up for it. (<IC LE-SE -ES -0001.1> 3)

(37) All the se cla ims are the re just to ma ke up for short co mings that go along with a 
mo vie adap ta tion. (<IC LE-SE -ES -0008.3> 134)

У оста ле упо тре бе свр ста ли смо две упо тре бе исте ко ло ка ци је, ma ke sen se:
(38) It do es ma ke sen se ho we ver. (<IC LE-SE -ES -0006.3> 120) 

Ана ли зи ра ју ћи са ста ве сту де на та по је ди нач но, уо чи ли смо да ве ћи број 
са ста ва са др жи по не ко ли ко при ме ра исте упо тре бе гла го ла, нај че шће узроч не. 
На при мер, у са ста ву <IC LE-SE -ES -0008.1> свих пет упо тре ба је су узроч не (че-
ти ри са при дев ском син таг мом као до пу ном), у са ста ву <IC LE-SE -ES -0009.3> 
че ти ри од пет упо тре ба је су узроч не (са при дев ском син таг мом у ком па ра ти-
ву), док у са ста ву <IC LE-SE -ES -0010.1> на ла зи мо три узроч не упо тре бе са 
при дев ском син таг мом. Осим то га, ве ћи број са ста ва са др жи по на вља ње 
исте ко ло ка ци је. Та ко, ко ло ка ци ја ma ke a de ci sion два пу та је упо тре бље на 
у <IC LE-SE -ES -0009.1>, док ma ke pro gress чи ни две од три упо тре бе у са-
ста ву <IC LE-SE -ES -0002.2>. Ина че, нај ве ћи број упо тре ба гла го ла у јед ном 
са ста ву бро ји осам (<IC LE-SE -ES -0022.2>). 

4.2.ПОРеђењесАУПОтРебАмАУК2.У из вор ном кор пу су К2 про на ђе но је 
90 упо тре ба гла го ла, од ко јих је 84 кла си фи ко ва но по упо тре ба ма.24 По ре ђе ње 
ре зул та та уче ста ло сти у К1 и К2, ко ри шће њем нор ма ли зо ва них вред но сти 
уче ста ло сти на 50.000 ре чи и про цен ту ал не за сту пље но сти, пред ста ви ће мо 
у Та бе ли 3:
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1  на пра ви ти 28 28,6 16,4% 12 16,2 13,3%
2 не лек сич ке упо тре бе 25 25,5 14,6% 34 45,9 37,8%
3 узроч не упо тре бе 90 91,8 52,6% 30 40,5 33,3%
4 за ра ди ти (но вац) 1 1,0 0,6% 0 0 0%
5 у функ ци ји ко пу ла тив ног гла го ла 0 0 0% 0 0 0%
6 ma ke it – сти за ти (иди ом) 0 0 0% 1 1,4 1,1%
7 у са ста ву ви шеч ла ног гла го ла 2 2,0 1,2% 7 9,5 7,7%
8 оста ле упо тре бе 2 2,0 1,2% 1 1,4 1,1%
– укуп но кла си фи ко ва них упо тре ба 148 151,0 86,6% 84 113,5 93,3%
– не кла си фи ко ва не упо тре бе 23 23,5 13,4% 6 8,1 6,7%
– укуп но свих упо тре ба 171 174,5 100% 90 121,6 100%

Та бе ла 3. Кван ти та тив но по ре ђе ње упо тре ба гла го ла ma ke у К1 и К2 

24 Из вор ни го вор ник из дво јио је шест упо тре ба као не гра ма тич не. По ње го вој про це ни, 
не гра ма тич ност је ре зул тат не до вољ не па жње при ли ком пи са ња са ста ва. 
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Упо тре ба гла го ла ma ke у основ ном лек сич ком зна че њу ма ње је уче ста ла 
у К2, што смо оче ки ва ли. Ина че, све ове упо тре бе у К2 ти чу се до но ше ња 
за кон ских и прав них ака та (ma ke law, ma ke Con sti tu tion), нпр.: 
(39) […] for exam ple Re gu la ti ons ma de by the Co un cil of Mi ni sters, which are di rectly 

ap pli ca ble in all mem ber sta tes. (<IC LE-BR -SU R-0014.3> 54)

Са дру ге стра не, ви ше од тре ћи не упо тре ба у К2 је су не лек сич ке упо тре бе 
(37,8%), за раз ли ку од К1 (14,6%). Ова кав ре зул тат био је оче ки ван упр кос ве ћој 
оп штој уче ста ло сти лек се ме у К1. У сво јој не лек сич кој упо тре би у К2, гла гол 
ma ke упо тре бљен је са ве ћим бро јем име ни ца, нпр: advan ce, at tempts, cho i ces, 
de mands, cri ti cism, chan ge(s), plans, sta te ment, sac ri fi ces, po licy, а нај че шћа је ко ло-
ка ци ја ma ke (a) de ci sion(s). Сле де при ме ри не лек сич ких упо тре ба гла го ла у К2: 
(40) Dif fe rent co un tri es ac hi e ve this in dif fe rent ways, ran ging from a sta te system in 

which the in sti tu ti ons are very cen tra li sed, to a con fe de ral system in which only 
cer tain de ce si ons are ma de by the cen tral body. (<IC LE-BR -SU R-0022.3> 65)

(41) But what is wor se when we talk abo ut de ci si ons be ing ma de in “Brus sels” or by the 
“Com mis sion”, we talk abo ut them as if they we re om ni sci ent even om ni po tent 
en ti ti es […]. (<IC LE-BR -SU R-0024.3> 68)

Узроч не упо тре бе два пу та су број ни је у К1 не го у К2. По рас по де ли 
узроч них упо тре ба на три мо гу ће до пу не у оба кор пу са нај че шће су при дев ске 
син таг ме (при мер 42), док је број име нич ких син таг ми у оба кор пу са ма ли. 
Гла гол ска син таг ма че шћа је као до пу на у К1 не го у К2. 
(42) Wha te ver the ca se it be ca me cle ar that the con sti tu tion stren gthe ned pre si den tial po wer 

and ma ke the exe cu ti ve re spon si ble to par li a ment. (<IC LE-BR -SU R-0026.1> 26)

Гла гол ma ke по ја вљу је се у К2 јед ном у иди о мат ској упо тре би сти за ти 
(ma ke it):
(43) Even when the se chil dren ma ke it to uni ver sity, they are 50% mo re li kely to fail the ir 

D.E.U.G. than chil dren hig her up the so cial sca le. (<IC LE-BR -SU R-0031.1> 37) 

Као ви шеч ла ни гла гол упо тре бљен је 7 пу та у К2, што је зна чај но че шће 
не го у К1. Сле де при ме ри из К2:
(44) Im mi gra tion was al ready pre sent at this ti me, and hel ped to ma ke up for the lar ge 

num ber of los ses in the war. (<IC LE-BR -SU R-0017.1> 3)
(45) The se uni ver si ti es had the ir own co un cils ma de up of staff, te ac hing and non-te ac hing, 

and stu dent de le ga tes. (<IC LE-BR -SU R-0031.1> 34) 

При мер ко ји сле ди убро јан је у оста ле упо тре бе: 
(46) […] Bri tain must ma ke the most of its cir cum stan ces and try har der to get in to a 

stron ger po si tion. (<IC LE-BR -SU R-0024.3> 71)

Упо ре ди ли смо и уку пан број па сив них гла гол ских син таг ми. Сва ка че-
твр та кла си фи ко ва на упо тре ба гла го ла ma ke па сив на је гла гол ска син таг ма 
у К2 (23 упо тре бе), док је тек сва ка осам на е ста упо тре ба у К1 па сив на. Ина че, 
па сив не упо тре бе у К2 на ла зе се ме ђу го то во свим упо тре ба ма гла го ла ma ke, 
док су у К1 ве ћи ном ло ка ли зо ва не у окви ру при ме ра основ не лек сич ке упо-
тре бе на пра ви ти. На ве шће мо при ме ре па сив них син таг ми из К2, ко је су ина че 
зна чај но ком плек сни је, и гра ма тич ки и лек сич ки, од при ме ра из К1:
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(47) Re forms are ma de to fit in to the exi sting struc tu re whe re they me et firmly en tren-
ched ve sted in te rests which op po se the ir im ple men ta tion. (<IC LE-BR -SU R-0033.1> 37)

(48) I the re fo re see this Eu ro pean Unity as a na tu ral pro cess in World de ve lop ment, so
met hing which sho uld be ma de ea si er rat her than hin de red. (<IC LE-BR -SU R- 
0010.3> 46)

(49) The re ha ve been furt her re cent at tempts to try and en co u ra ge the birth of chil dren, 
such as le a ve be ing in cre a sed to six months, and cash payments be ing ma de for third 
chil dren, ot her payments be ing gre atly in cre a sed al so. (<IC LE-BR -SU R-0017.1> 7)

По ре ђе ње за вр ша ва мо опа жа њем да су и са ста ви по је ди нач но у К2 зна-
чај но ра зно вр сни ји по ко ри шће ним упо тре ба ма, као и по ко ло ка ци ја ма гла-
го ла ma ke у не лек сич ким упо тре ба ма. 

5. ЗАКљУчНеНАПОмеНе. Ре зул та ти ис тра жи ва ња упо тре ба гла го ла ma ke 
у не из вор ном кор пу су срп ских го вор ни ка ен гле ског је зи ка ука зу ју на зна чај-
не кван ти та тив не и ква ли та тив не раз ли ке у по ре ђе њу са из вор ним кор пу сом. 

Нај пре, гла гол ma ke че шће је ко ри шћен у не из вор ном не го у из вор ном 
кор пу су, док је уче ста лост по је ди них упо тре ба у два кор пу са зна чај но раз-
ли чи та. Та ко, у не из вор ном кор пу су нај фре квент ни ја је узроч на упо тре ба, 
а за тим сле де основ но лек сич ко зна че ње и не лек сич ке упо тре бе гла го ла. Са 
дру ге стра не, у из вор ном кор пу су нај број ни је су не лек сич ке упо тре бе, не знат-
но ма ње уче ста ле су узроч не упо тре бе, док је основ на лек сич ка упо тре ба 
гла го ла зна чај но ма ње уче ста ла. Не ко ли ко при ме ра у из вор ном кор пу су је су 
упо тре бе ви шеч ла них гла го ла, за раз ли ку од не из вор ног. Уз то, не из во р ни 
кор пус са др жи и зна ча јан број не гра ма тич них при ме ра упо тре бе. 

Уо че но је ви ше ква ли та тив них раз ли ка из ме ђу два кор пу са, а нај зна-
чај ни је су раз ли ке из ме ђу не лек сич ких упо тре ба. На и ме, из вор ни кор пус 
са др жи лек сич ки ра зно вр сне ко ло ка ци је, од ко јих по је ди не укљу чу ју и име-
ни це ко је озна ча ва ју вер бал ну ко му ни ка ци ју. Упо тре бе ко ло ка ци ја исто вре-
ме но су син так сич ки ком плек сне, че сто па сив не. Са дру ге стра не, у не из вор-
ном кор пу су за бе ле жи ли смо по на вља ња истих ко ло ка ци ја у син так сич ки 
јед но став ни јим кон струк ци ја ма. Ина че, за раз ли ку од из вор них го вор ни ка, 
срп ски го вор ни ци ен гле ског је зи ка сло бод ни је су фор ми ра ли па сив не син таг-
ме је ди но у окви ру основ не лек сич ке упо тре бе. У оба кор пу са, узроч не упо тре-
бе нај че шће пра те при дев ске син таг ме као до пу не, а у не из вор ном кор пу су 
ко ри шће не су че сто и гла гол ске син таг ме. Ана ли за гре ша ка у упо тре ба ма 
гла го ла ma ke у не из вор ном кор пу су по ка за ла је да су нај че шћи узро ци не гра-
ма тич них упо тре ба нео прав да на уну тар је зич ка ге не ра ли за ци ја и се ман тич ки 
тран сфер, осо би то у ко ло ка ци ја ма. 

За кљу чу је мо да су спе ци фич но сти упо тре ба гла го ла ma ke код срп ских 
го вор ни ка ен гле ског је зи ка ре зул тат ме ђу је зич ких и уну тар је зич ких фак то ра. 
Дру гим ре чи ма, овла да ва ње овим фре квент ним гла го лом оте жа ва ју ње го ве 
не лек сич ке упо тре бе и раз ли чи те син так сич ке уло ге у ком би на ци ји са сна-
жним ме ђу је зич ким ути ца јем. У ци љу успе шни јег овла да ва ња не лек сич ким 
упо тре ба ма и ко ло ка ци ја ма гла го ла, из ве сно је нео п ход на и кон тек сту ал на 
и кон тра стив на се ман ти за ци ја пра ће на је зич ком про дук ци јом. Исто та ко, у 
ци љу овла да ва ња син так сич ким осо бе но сти ма гла го ла ma ke, пр вен стве но 
ко пу ла тив ним упо тре ба ма, по треб на је до дат на син так сич ка кон тра стив на 
ана ли за ње го вих упо тре ба.
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A COR PUS-BA SED ANALYSIS

S u m  m a r y

The verb ma ke is a re pre sen ta ti ve of a gro up of fre qu ent verbs who se pri mary le xi cal me a nings 
are ba sic verb si tu a ti ons in everyday li ving. Ne vert he less, the verb ma ke is uni que for its syntac tic and 
se man tic fe a tu res. Na mely, apart from its ba sic le xi cal me a ning, it is fre qu ently used in the de le xi cal 
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num ber of col lo ca ti ons. It is al so used as a com plex-tran si ti ve verb, fol lo wed by the three pos si ble types 
of ob ject com ple ments: adjec ti val, no mi nal, or ver bal. Mo re o ver, it has its co pu la ti ve uses and forms a 
num ber of phra sal verbs. The re fo re, it is not sur pri sing that SLA re se arch has shown that EFL le ar ners 
find using the verb ma ke pro ble ma tic even at advan ced le vels. The most se ri o us pro blems are in stan ces 
of over ge ne ra li za tion and as su med equ i va len ce with the ir com mon le xi cal pa irs in ot her lan gu a ges.

This ar tic le ex plo res the use of the verb ma ke in the wri ting of advan ced EFL stu dents who 
are na ti ve spe a kers of Ser bian. The da ta are the two cor po ra of ar gu men ta ti ve es says writ ten by 
non-na ti ve and na ti ve spe a kers of En glish be lon ging to the In ter na ti o nal Cor pus of Le ar ner En glish 
(Cat ho lic Uni ver sity of Lo u vain, Bel gi um). The re se arch fol lows the qu an ti ta ti ve-qu a li ta ti ve de sign. 

The re sults con firm that Ser bian EFL le ar ners use the verb ma ke in a spe ci fic man ner. Na mely, 
the nor ma li zed fre qu ency of the verb ma ke in the non-na ti ve cor pus sig ni fi cantly over whelms its 
fre qu ency in the na ti ve cor pus. The verb ma ke in its ba sic le xi cal me a ning, pro du ce so met hing, is 
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se man tic tran sfer are the most fre qu ent ca u ses of er rors in non-na ti ve wri ting. 

To con clu de, the verb ma ke, tho ugh ac qu i red early and se e mingly suc cessfully, ca u ses pro blems 
for Ser bian EFL le ar ners even at advan ced le vels. The ove rall dif fi culty in using the verb ma ke is the 
re sult of its struc tu ral and le xi cal com ple xity com bi ned with a strong crosslin gu i stic in flu en ce. What 
the le ar ners find to be espe ci ally tro u ble so me are its de le xi cal col lo ca ti o nal uses. The re fo re, it is 
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Х Р О Н И К А

UDC 929 Quirk R.

IN ME MO RI AM 
РАН ДОЛФ КВЕРК

(12. VII 1920‒20. XII 2017)

Ран долф Кверк (Ran dolph Qu irk), ду го го ди шњи про фе сор ен гле ског је-
зи ка на Уни вер зи тет ском ко ле џу у Лон до ну, ис тра жи вач и ау тор ко ји је у свет-
ским раз ме ра ма су ве ре но обе ле жио дру гу по ло ви ну XX ве ка на под руч ју ен-
гле ске лин гви сти ке, по ста вља њем те на у ке на пот пу но но ве, мо дер не те ме ље 
при ме ре не на шем до бу, пре ми нуо је на из ма ку про шле го ди не у 98. го ди ни 
жи во та. Од скром них по че та ка као син фар ме ра са остр ва Ман у Ир ском 
мо ру, где је ро ђен, за хва љу ју ћи свом плод ном ви ше де це ниј ском ства ра ла штву 
кон ти ну и ра но се ус пи њао до са мог вр ха. До жи вео је мно го број на при зна ња 
и по ча сти; го то во да не ма ва жни је ака дем ске функ ци је ко ју ни је оба вљао, 
ни ти ти ту ле у бри тан ском дру штву ко ју ни је по нео. Из ме ђу оста лог, био је 
рек тор Лон дон ског уни вер зи те та, пред сед ник Бри тан ске ака де ми је, члан 
мно гих на уч них дру шта ва, по ча сни док тор два де се так уни вер зи те та, ве о ма 
тра же ни пре да вач на уни вер зи те ти ма ши ром све та. Но си лац ви со ких од ли-
ко ва ња, сте као је ти ту лу се ра и по стао члан До ма лор до ва Бри тан ског пар ла-
мен та (као ба рон Кверк од Блум збе ри ја). 

На по чет ку ка ри је ре Кверк је ра дио као ин струк тор на Уни вер зи тет ском 
ко ле џу, по том је не ко вре ме пре да вао на уни вер зи те ту у Да ра му, да би се вра тио 
у Лон дон као про фе сор ен гле ског је зи ка у сво јој ма тич ној уста но ви и ту остао 
до кра ја ак тив не слу жбе. Ње го ви нај ве ћи до при но си на у ци ве за ни су за осни-
ва ње је дин стве ног ис тра жи вач ког про јек та на зва ног Пре глед упо тре бе ен гле ског 
је зи ка (Sur vey of En glish Usa ge) 1959. го ди не, у окви ру Од се ка за ен гле ски је зик 
и књи жев ност на Уни вер зи тет ском ко ле џу, ко јим ће ру ко во ди ти све до пен зи-
о ни са ња, да би ову функ ци ју пре пу стио са рад ни ци ма али ту остао као са вет ник. 
По ње го вој за ми сли, циљ овог ду го роч ног и за пра во ре во лу ци о нар ног ма кро-
про јек та био је ус по ста вља ње ка дров ске и тех но ло шке ба зе ко ја ће омо гу ћи ти 
да се про у ча ва ње и опи си ва ње са вре ме ног ен гле ског је зи ка по диг не на ни во 
ко ји од го ва ра ка ко зах те ви ма та ко и тех нич ким мо гућ но сти ма ак ту ел не епо хе. 

На и ме, до по ја ве овог про јек та ен гле ске гра ма ти ке, па и оне нај ве ће 
(ко је су, уз гред ре че но, на пи са ли стран ци: Да нац Је спер сен и Хо лан ђа ни По-
ут сма и Кру и син га, у пр вој по ло ви ни XX ве ка) би ле су пре те жно исто риј ског 
ка рак те ра и тра ди ци о нал не фи ло ло шке ори јен та ци је, огра ни че не – и то 
се лек тив но – на пи са ни је зик, па и у то ме ну жно за ста ре ле. На су прот то ме, 
Кверк је сна жно афир ми сао иде ју да мо дер не гра ма ти ке тре ба да да ју сли ку 
је зи ка ко ји го вор ни ци и пи сци кре и ра ју и упо тре бља ва ју у свом сва ко днев-
ном жи во ту, што зна чи да њи хо ву гра ђу не тре ба да чи не ис кљу чи во де ла тзв. 
до брих пи са ца, ни ти пак при ме ри и пра ви ла ко је из ми шља ју са ми гра ма ти-



ча ри, не го ве ли ки ре пре зен та тив ни кор пу си ак ту ел ног го во ре ног и пи са ног 
је зи ка у раз ли чи тим жан ро ви ма и сти ло ви ма. Пред мет опи са је је зик ка кав 
он уи сти ну је сте, у свим сво јим ра зно ли ким го во ре ним и пи са ним ма ни фе-
ста ци ја ма, а не ка кав не ко ми сли да он тре ба да бу де – да кле, све стра на и 
ис црп на де скрип ци ја уме сто тра ди ци о нал не пре скрип ци је. 

И та ко је Кверк са сво јом еки пом са рад ни ка кре нуо у ги гант ски по сао 
при ку пља ња, тран скрип ци је и гра ма тич ке об ра де јед ног та квог кор пу са, ко ји 
ће ка сни је слу жи ти као ау тен тич на гра ђа за пи са ње са вре ме них на уч них а 
по том, на тој ба зи, и пе да го шких гра ма ти ка. По сле ви ше го ди на за о кру жен је 
кор пус од ми ли он та ко об ра ђе них ре чи из 200 ра зно вр сних го во ре них и пи-
са них тек сто ва aк туелног бри тан ског ен гле ског је зи ка, сва ки са по 5000 ре чи. 
При то ме тре ба има ти у ви ду ве ли чи ну овог за дат ка у вре ме пре ма сов не 
упо тре бе ком пју те ра, ка да су тран скрип ци је оба вља не са за пи са на маг не то-
фон ској тра ци и ано ти ра не на ли сти ћи ма. На тај на чин овај про је кат, ко ји ће 
ка сни је би ти ком пју те ри зо ван и на до гра ђи ван, бит но је до при нео и из ра ста њу 
ком пу та ци о не ана ли зе и да нас по пу лар не кор пу сне лин гви сти ке. А сам кор пус 
ота да је на рас по ла га њу ис тра жи ва чи ма ши ром све та, што пред ста вља дра-
го це ну, прет ход но не за ми сли ву по моћ у њи хо вом ра ду. (О раз во ју ен гле ске 
кор пу сне лин гви сти ке в. збор ник у част ње ног глав ног ко ри фе ја, Квер ко вог 
са рад ни ка Ја на Свар тви ка: aijmer‒aLtenberG 1991). 

Нај ва жни ји гра ма тич ки опи си ен гле ског је зи ка ко ји су на пи са ни са на-
зна че них по ла зи шта и на те ме љу гра ђе са др жа не у кор пу су је су две обим не 
књи ге Квер ка и са рад ни ка: Гра ма ти ка са вре ме ног ен гле ског и Об у хват на 
гра ма ти ка ен гле ског је зи ка (quirK et al. 1972; 1985). Већ пр ва од њих од мах 
је по ста ла не за о би ла зан при руч ник за про у ча ва о це и опи си ва че овог је зи ка 
сву где у све ту, што је ау то ре по ну ка ло да по сле да љих 13 го ди на ра да об ја ве 
и ње ну из ме ње ну, знат но про ши ре ну и оса вре ме ње ну на след ни цу. Ове две 
књи ге озна чи ле су пре крет ни цу у ен гле ској лин гви сти ци, обе ле жив ши це лу 
епо ху и ин спи ру шу ћи дру ге на по ре на том под руч ју. По дво ји ца од њи хо вих 
ау то ра на пи са ли су на њи ма за сно ва не кра ће гра ма ти ке (quirK‒Greenbaum 
1973; Leech‒SvartviK 1975), а да нас већ има и мо дер но кон ци пи ра них ве ћих 
гра ма ти ка дру гих ау то ра, али ових но вих до при но са те шко да би би ло без 
пи о нир ског по ду хва та Квер ка и ње го ве еки пе. 

Сам Кверк на пи сао је и ви ше дру гих књи га, од ко јих је ве ро ват но нај по-
пу лар ни ји био атрак тив но пи са ни сво је вр сни увод у ен гле ску лин гви сти ку, 
на ме њен пр вен стве но мла ђим чи та о ци ма и кроз низ го ди на успе шан у њи хо-
вом мо ти ви са њу за ове сту ди је: Упо тре ба ен гле ског је зи ка (quirK 1962). Знат но 
ка сни је об ја вио је књи гу слич ног на сло ва и са др жа ја, овог пу та у ко а у тор ству 
са су пру гом: Ен гле ски у упо тре би (quirK‒Stein 1990). Већ ови на сло ви го-
во ре да у сре ди шту па жње овог ау то ра ни је са мо опи си ва ње је зич ке струк-
ту ре и ево лу ци је, иа ко је и за то био во де ћи струч њак, не го и на чин на ко ји 
обич ни љу ди ко ри сте је зик у сва ко днев ном жи во ту. 

Ово на гла ша ва ње упо тре бе је зи ка и је зич ке прак се, у нај бо љој тра ди ци-
ји бри тан ског ем пи ри зма, пред ста вља ло је им пли ци тан ко рек тив та да вла-
да ју ћој те о риј ској па ра диг ми Но а ма Чом ског. Док је овај ути цај ни аме рич ки 
ми сли лац афир ми сао по јам је зич ке спо соб но сти (lin gu i stic com pe ten ce), у 
сми слу ап стракт ног и ин ту и тив ног зна ња ко је го вор ни ци по се ду ју о свом 
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је зи ку, Квер ка (ко ји при мар но ни је био те о ре ти чар је зи ка, иа ко је имао тео-
риј ски зна чај них уви да у ње го ву при ро ду) мно го ви ше за ни ма ка ко љу ди го-
во ре, што би сва ка ко пре спа да ло у, за Чом ског за не мар љи ви, до мен го вор не 
де лат но сти (lin gu i stic per for man ce). А са гла сно ово ме, на су прот су штин ски 
дво ва лент ном пој му гра ма тич но сти (gram ma ti ca lity), по ко ме ре че ни це јед-
ног је зи ка или је су или ни су са чи ње не пре ма пра ви ли ма гра ма тич ког си сте ма 
ко ји го вор ни ци но се у гла ви, Кверк се фо ку си ра на сте пе на сту и кон текст но-
-за ви сну при хва тљи вост (ac cep ta bi lity) ре че ни ца у про мен љи вим го вор ним 
си ту а ци ја ма. О то ме је, у ко а у тор ству са јед ним од сво јих са рад ни ка, на пи-
сао књи гу Ис пи ти ва ње је зич ке при хва тљи во сти (quirK‒SvartviK 1966). А 
у ци љу објек тив ног утвр ђи ва ња при хва тљи во сти из ра дио је, са дру гим са рад-
ни ком, ори ги нал ну тех ни ку ели ци та ци је, тј. спон та ног „из вла че ња” из ис пи-
та ни ка њи хо вих су бјек тив них ре ак ци ја и ста во ва у ве зи с по ну ђе ним узор ци ма 
гра ма тич ких кон струк ци ја, до ко јих би се те шко до шло ди рект ним пи та њи ма 
(в. рас пра ву Екс пе ри мен ти са ели ци та ци јом у ен гле ском: лин гви стич ке сту
ди је о упо тре би и ста во ви ма – quirK‒Greenbaum 1970). 

А и оп шти је узев, Квер ко во раз ми шља ње увек на гла ша ва кон ти ну ал ну, 
гра ди јент ну при ро ду је зич ких ма ни фе ста ци ја на су прот оштрим опо зи ци-
ја ма, да кле у зна ку ‘А и Б’ а не ’А или Б’, ’ма ње-ви ше’ а не ’све или ни шта’. 
(О овом пи та њу тре ба ви де ти и ка рак те ри стич но на сло вље ну мо но гра фи ју 
аме рич ког лин гви сте Двај та Бо лин џе ра, упо зна тог са Квер ко вим про јек том 
– boLinGer 1961; мно го ши ре о гра ди јент но сти, из да на шње пер спек ти ве а 
под ак ту ел ним име ном „фа зи лин гви сти ке”, в. у РАдОвАНОвИћ 2015).

Оста ле Квер ко ве књи ге, ве ћи ном збир ке рас пра ва, пре да ва ња и есе ја, нај-
ви ше се ба ве раз ли чи тим аспек ти ма ен гле ског је зи ка, укљу чу ју ћи и је зик зна-
чај них пи са ца, у те мат ском и хро но ло шком ра спо ну од ста ро ен гле ског (quirK
‒Wrenn 1955) до рас про стра ње но сти и свој ста ва ен гле ског као гло бал ног је-
зи ка у на ше вре ме (quirK‒WiddoWSon 1985). Ме ђу њи ма су још и оне на ве де не 
у спи ску ли те ра ту ре под quirK (1968; 1972; 1974; 1982; 1986; 1993; 1995). Ов де 
тре ба на по ме ну ти – јер је ту би ло не ких не спо ра зу ма – да при зна ва ње те ри то-
ри јал но, жан ров ски и стил ски из ди фе рен ци ра ног је зи ка као пра вог пред ме та 
про у ча ва ња ни ка ко не зна чи да се ти ме ума њу је вред ност стан дард них је зич-
ких ва ри је те та, ко ји су у тра ди ци о нал ној гра ма ти ци узи ма ни као прак тич но 
је ди ни вред ни опи си ва ња. На про тив, Кверк ис ти че упра во нео п ход ност стан-
дард ног је зи ка, на по ми њу ћи да се по све ту ра штр ка ни го вор ни ци ен гле ског 
тим је зи ком слу же уз зна чај не раз ли ке, али ако су обра зо ва ни углав ном пи шу 
јед ним стан дард ним је зи ком са не ва жним ва ри ја ци ја ма. А стан дард ни ен гле-
ски, нај кра ће ре че но, схва та се као „онај ен гле ски ко ји на се бе при вла чи нај-
ма ње па жње на нај ши рем под руч ју и у нај ши рем ра спо ну упо тре ба” (quirK
‒Stein 1990: 123; де таљ ни је у по то њој мо но гра фи ји quirK‒Stein 1993).

Та ко је за ње га цен трал ни по јам и пред мет гра ма тич ког опи са у окви ру 
про јек та за пра во стан дард ни бри тан ски ен гле ски обра зо ва них го вор ни ка 
(edu ca ted Stan dard Bri tish En glish), што је у не ким кру го ви ма схва ће но као 
ели ти зам. Том гле ди шту за мер ке су упу ти ли не ки до ма ћи ди ја лек то ло зи и 
со ци о лин гви сти, на ро чи то Пи тер Трaдгил, за љу бље ник у ди ја лек те, за ко га 
су ови у прин ци пу рав но прав ни са стан дар дом, ко ји је по ње му дру штве ни 
ди ја лект – па се чак слу жи тер ми ном stan dard di a lect, ко ји пред став ни ци друк-
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чи јег ми шље ња сма тра ју очи то кон тра дик тор ним. (В. на ро чи то trudGiLL 1999, 
у збор ни ку по све ће ном овој де ба ти; мо же мо ус пут при ме ти ти да би не ке су-
ви шне ра спре би ле из бег ну те ако би се у овом кон тек сту оп те ре ће ни тер мин 
di a lect за ме нио не у трал ним и об у хват ним тер ми ном va ri ety, јер је ја сно да је 
у оба слу ча ја реч о ва ри је те ти ма, ма да друк чи јим). 

Али сво јим кри ти ча ри ма Кверк од го ва ра ка ко они „ја ко па зе да и сво је 
нај скеп тич ни је при мед бе о стан дард ном је зи ку са оп ште баш оним стан дард-
ним је зи ком ко ји је пред мет њи хо ве скеп се. Ели ти зам мо гу ола ко ни по да шта-
ва ти они ко ји су обез бе ди ли соп стве ну при пад ност ели ти” (quirK‒WiddoWSon 
1985: 6). Сум њи ча во сти је би ло и са гра ма тич ке стра не, у ви ду пи та ња ко ли ко 
има сми сла те жи ти јед ном об је ди ње ном опи су у вре ме ра сло ја ва ња ен гле ског 
на ве ћи број на ци о нал них и ре ги о нал них ва ри је те та, на ко је од го вор гла си да 
ве ли ка гра ма ти ка из 1985. го ди не и с њом по ве за не књи ге по ка зу ју да се „је дан 
ва ри је тет ен гле ског, онај обра зо ва них љу ди и уни вер зал но при хва тљив, мо же 
опи са ти као це ли на, а да се ипак узму у об зир и обе леж ја ко ја у ве ћој или ма њој 
ме ри оста ју из ван овог за јед нич ког је згра” (quirK‒WiddoWSon 1985: 5).

За хва љу ју ћи сво јој огром ној рад ној енер ги ји, као и до след но ху ма ни-
стич кој бри зи за прак тич не про бле ме љу ди у ве зи с упо тре бом је зи ка, Кверк 
је сти зао да сво јим струч ним зна њи ма и ау то ри те том до при не се по бољ ша њу 
по ло жа ја хен ди ке пи рах гру па, по себ но у до ме ну те ра пи је го во ра и у обра-
зо ва њу со ци јал но угро же не де це из ни жих дру штве них сло је ва, за ла жу ћи 
се за ре фор ме на ста ве је зи ка у шко ла ма. Као рек тор Лон дон ског уни вер зи-
те та у пе ри о ду ка да је он имао знат них фи нан сиј ских те шко ћа кре а тив но је 
под сти цао уна пре ђе ње си сте ма ви со ког обра зо ва ња. У оба слу ча ја ини ци рао 
је јав не де ба те о кључ ном пи та њу шта за пра во тре ба пре да ва ти под име ном 
ен гле ског је зи ка на ра зним сте пе ни ма обра зо ва ња, убе ђен да је по сто је ће 
ста ње у том по гле ду је дан од го ру ћих про бле ма бри тан ског дру штва. А све 
је то чи нио као ути ца јан члан мно гих вла ди них ко ми си ја, рад них гру па и 
про је ка та, ка сни је и са ви со ке по зи ци је чла на Гор њег до ма Пар ла мен та, где 
је и у ду бо кој ста ро сти жи во уче ство вао у де ба та ма. То га убе дљи во пред ста-
вља као ау тен тич ног на уч ни ка ко ји ипак ан га жо ва но и успе шно уче ству је 
у јав ном жи во ту.

* * *
По сле овог лек си кон ског кро ки ја жи во та и ра да јед ног из у зет ног ства-

ра о ца и про би ја ча но вих ста за у на у ци, пре о стао би још лич ни осврт из угла 
пи сца ових ре до ва, ко ји је пре ми ну лог упо знао 1962/63. го ди не као сти пен-
дист на Уни вер зи тет ском ко ле џу и с њим још ду го по том по вре ме но одр жа вао 
кон так те, и ко ме је на ро чи то за хва лан за ва жне под сти ца је у по чет ним фа за ма 
соп стве не ака дем ске ка ри је ре. Ме ђу тим, тај део при че већ је са же то ис при чан 
у јед ном ра ни јем тек сту о Квер ку (buGarSKi 2010), па то не ћу ов де по на вља ти 
не го ћу са мо, пре ла зе ћи на пр во ли це јед ни не, до да ти две по је ди но сти, та мо 
не за бе ле же не услед про стор них огра ни че ња. 

Пр во, имао сам част и за до вољ ство да об ја вим је дан од пр вих при ка за 
пр ве од две ју ве ли ких гра ма ти ка, ко јим је то де ло пред ста вље но ов да шњој 
струч ној пу бли ци (buGarSKi 1973), и да при ли ком свог на ред ног бо рав ка у 
Лон до ну Квер ку уру чим при ме рак ча со пи са где је штам пан. А дру го, још ми 
је ви ше зна чи ло то што је у би бли о гра фи ју ове гра ма ти ке, као и ње не још ве ће 
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на след ни це, ушао и је дан мој рад о ен гле ским пред ло зи ма (buGarSKi 1969), 
об ја вљен на ен гле ском али у пу бли ка ци ји по све ће ној ју би ле ју мо је Ка те дре у 
Бе о гра ду, ко ју је Кверк ина че по се тио 1965. го ди не и ту одр жао пре да ва ње за 
сту ден те и на став ни ке. Ко ли ко се се ћам, том до га ђа ју је при су ство ва ла и мо ја 
не дав но пре ми ну ла ко ле ги ни ца Ксе ни ја Ана ста си је вић, ко ја је по ха ђа ла Квер-
ко ва пре да ва ња још док је он био про фе сор у Да ра му. Ве ру јем да је под се ћа ње 
на ове ве зе са бе о град ском ан гли сти ком при ме рен за вр ше так овог освр та.
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UDC 811.162.3:061(437.3)

ETYMO LO GICKÉ SYMPO SION BR NO 2017
Еtymo lo gický výzkum češ tiny: z per spek tivy slo vanské,  

in do e vropské i obecnělingvistické
(Бр но, Че шка Ре пу бли ка, 12–14. сеп тем бар 2017)*

Ети мо ло шки од сек Ин сти ту та за че шки је зик Ака де ми је на у ка Че шке 
Ре пу бли ке већ 18 го ди на, сва ке тре ће го ди не, ор га ни зу је ме ђу на род ну кон-
ферен ци ју Etymo lo gické sympo sion Br no.1 Њен зна чај, нео спо ран за сло вен ске 
ети мо ло ге и ди ја хро ничаре, пре по знат је и у ши рој на уч ној и дру штве ној за-
јед ни ци, о че му све до чи чи ње ни ца да је ово го ди шњи сим по зи јум одр жан под 
по кро ви тељ ством Че шког ко ми те та сла ви ста, пред сед ни ка Ака де ми је на у ка 
Че шке Ре пу бли ке и на чел ни ка Ју жно мо рав ске обла сти. То је, сва ка ко, ве ли-
ким де лом за слу га ње го вих ор га ни за тор ки, др Хе ле не Кар ли ко ве и др Ило не 
Ја ни шко ве, ко је су ус пе ле да учи не Бр но тра ди ци о нал ним ме стом оку пља ња 
сло вен ских ети мо ло га и ди ја хро ничара и да на ђу пра ву ме ру у одр жа ва њу 
кон ти ну и те та и уво ђе њу но ви на, што се очи ту је у те мат ском про фи ли са њу 
ску по ва, се лек ци ји ре фе ра та, ко ја се вр ши на осно ву ано ним не ре цен зи је 
ап стра ка та, и са ста ву уче сни ка. Бр њан ске кон фе рен ци је ‒ на ко ји ма увек има 
ре дов них и но вих уче сни ка, пред став ни ка нај зна чај ни јих сло вен ских ети мо-
ло шких шко ла и цен та ра сло вен ске ети мо ло шке лек си ко гра фи је и ис тра жи ва ча 
из дру гих ди сци пли на у окви ру ди ја хро ниј ске лин гви сти ке ‒ има ју ва жну 
уло гу у учвр шћи ва њу и по сто ја ном ши ре њу мре же лин гви ста из по ме ну тих 
на уч них обла сти.

На ово го ди шњој, сед мој по ре ду, кон фе рен ци ји, ко ја је би ла по све ће на 
те ми „Ети мо ло шка ис тра жи ва ња че шког је зи ка: из сло вен ске, ин до е вроп ске 
и оп ште лин гви стич ке пер спек ти ве” уче ство ва ло је 47 уче сни ка из 14 зе ма ља: 
Ау стри је, Бу гар ске, Ита ли је, Ле то ни је, Ма ђар ске, Не мач ке, Пољ ске, Ру му-
ни је, Ру си је, Сло вач ке, Сло ве ни је, Ср би је, Хр ват ске и Че шке. 

На све ча ном отва ра њу кон фе рен ци је уче сни ке су по здра ви ли ор га ни-
за то ри и пред став ни ци Ака де ми је на у ка Че шке Ре пу бли ке, Че шког ко ми те та 
сла ви ста, Ин сти ту та за че шки је зик и Ин сти ту та за сла ви сти ку. Кон фе рен-
ци ја је има ла пле нар ни ка рак тер, а то ком три да на из ло же но је 45 ре фе ра та 
рас по ре ђе них у де вет се си ја са ди ску си јом на кра ју сва ке се си је. Рад ни је зи ци 
кон фе рен ци је би ли су сло вен ски је зи ци, ен гле ски и не мач ки, а ре фе ра ти се 

* Овај при лог је на стао у окви ру про јек та „Ети мо ло шка ис тра жи ва ња срп ског је зи ка и 
из ра да Ети мо ло шког реч ни ка срп ског је зи ка” (№ 178007), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство 
про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.

1 О пр вих пет ску по ва в. бјелетИћ, Мар та, Сне жа на ПетРОвИћ, Ја сна влАјИћ-ПОПОвИћ. 
Ети мо ло шки сим по зи јум Бр но 2011. Те о ри ја и ем пи ри ја у сло вен ској ди ја хро ниј ској лин гви
сти ци. 6–8. сеп тем бар 2011, Бр но, Че шка Ре пу бли ка. Збор ник Ма ти це срп ске за фи ло ло ги ју 
и лин гви сти ку 55/2 (2012): 267–271. Ше сти скуп, са те мом „Ети мо ло шко ис пи ти ва ње ста ро-
сло вен ског је зи ка” одр жан је 2014. го ди не, а на ред не го ди не је об ја вљен збор ник: janYšKová, 
Ilo na, He le na KarLíKová (eds.). Etymo lo gi cal Re se arch in to Old Church Sla vo nic. Pra ha: Li dové no viny, 
2015, ко ји са др жи 40 ра до ва пред ста вље них на ску пу. 
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штам па ју на свет ским је зи ци ма: ен гле ском, не мач ком, ру ском или фран цу-
ском. У скла ду са основ ном те мом ску па, у ра до ви ма су раз ма тра ни по ре кло 
и исто ри ја че шке је зич ке гра ђе, до ма ће и по зајм ље не, обич но у ужем или 
ши рем ком па ра тив ном кон тек сту, бо хе ми зми у сло вен ским је зи ци ма, као и 
ши ре, (пра)сло вен ске и бал то сло вен ске, лек сич ке по ја ве у чи јем је ети мо ло шком 
ра све тља ва њу ко ри шћен, у ма њој или ве ћој ме ри, и че шки ма те ри јал. Про блем 
хо мо ни ми је у ети мо ло ги ји и (ети мо ло шкој) лек си ко гра фи ји био је пред мет 
не ко ли ко из ла га ња. 

По ре кло че шке, нај че шће до ма ће, лек си ке, ко је је раз ма тра но у уже или 
ши ре по ста вље ном ком па ра тив ном кон тек сту би ло је у жи жи па жње знат ног 
бро ја ре фе ра та: Мар та Бjелетић, При лог про у ча ва њу чеш. ди јал. ka pa ti ‘ићи’; 
Vit Bo ček, České a slo venské la skon ka ‘druh zákusku’; Pa vla Valčáková, K etymo-
lo gii českých slov ko bli ha a špína; Bo hu mil Vykypěl, Mar gi na lia etymo lo gi ca 
Bo he mi ca; Ma ri o la Ja ku bo wicz, Czes. ov šem i jed nak w per spektywie  ogólnosłowi-
ań ski ej; Ľubor Králik, České za vilý a slo venské za no vitý; Alek san dar Lo ma, 
Tschec hisch cho mor, chmo ur ‘ab ge fal le ne Na deln’, ser bisch omo ri ka ‘Fic hte’ und 
dazugehöriges; So rin Pa li ga, Czech pyř ‘bur ning as hes’, Gre ek pyr = En glish fi re, 
Ro ma nian pu ru ri, (dea) pu ru rea ‘eter nal(ly)’ < ‘eter nal fi res’. A new de scent 
in to the re alm of pre hi sto ric sac red fi re, and its forms of sur vi val in so me mo dern 
lan gu a ges; Све тла на М. Тол стая, Чеш. nádcha, nátcha, nátka и их ино славянские 
па рал ле ли; Mic hal Hořejší, K okra jovým stč. pojmenováním ptáků púněk a vap; 
Алек сан др К. Ша по шни ков, Пра славянская эти мо ло гия ст.-чеш. ан тро по ни ма 
Kroměžír в све те древ не нов го род ских ан тро по ни ми че ских сви де тельств .

Раз ли чи ти ре зул та ти при ме не ле ксич ко ста ти стич ке ана ли зе у сло вен ској 
ком па ра ти ви сти ци на при ме ру че шке ден дро ни ми је из ло же ни су у ре фе ра ту: 
Václav Bla žek – Kristýna Dufková, Česká den dronymie  v perspektivě den dronymie  
slo vanské.

Кул тур но-исто риј ским и ур ба ни стич ким аспек ти ма про у ча ва ња че шких 
сред њо ве ков них ур ба но ни ма ба вио се рад: Ondřej Bláha, Ur ba nonymi e 
středověké Olo mo u ce: vybrané problémy. 

Раз ли чи тим аспек ти ма и ре зул та ти ма ме ђу је зич ких кон та ка та би ли су 
по све ће ни сле де ћи ре фе ра ти: Ka tja Bran kač kec – Fran ti šek Martínek, Cal qu ing 
of the La tin ver bal pre fix su per- in Old Czech; Ma ri ja Vuč ko vić, Ac com mo da tion 
of Ro ma ni loan verbs in Czech and Ser bo-Cro a tian; Vla di slav Knoll, Typo lo gie 
če sko-ru munských  le xi kálních pa ra lel; Pe tr Ne jedlý, Ke dvěma předpokládaným 
sta ro českým výpůjčkám; Sne ža na Pe tro vić, Tur kish Lo an words in the Czech Ma-
nu script of Kon stan tin Mi ha i lo vić’s “Me mo irs of a Ja nis sary”; Jiří Rej zek, K před-
cyrilometodějským křesťanským výpůjčkám na českém území; Tamás Tölgyesi, 
K půvo du slo va far kaš; Fran ti šek Čaj ka, K záměnám lexémů aminq a pra vo v 
Besědách Řehoře Ve likého .

Пред мет не ко ли ко ре фе ра та би ли су бо хе ми зми у сло вен ским је зи ци ма: 
Alem ko Glu hak, Češ ke ri je či u hr vat sko mu je zi ku da nas; Si ni ša Ha bi ja nec, 
Identifikácia bo he mi zmov v slo ven či ne; Bo gu mił Ostrow ski, Bo he mi ca w ba da ni ach 
pol skich leksyko logów i etymo logów; Pi o tr So bot ka, Etymo lo gia i rozwój wybranych 
pol skich wyrażeń ni e od mi ennych  cze ski e go poc hod ze nia. По ло ни зми у ру ским 
ди ја лек ти ма раз ма тра ни су у ра ду: Еле на Л. Бе ре зо вич – Олеся Д. Су ри ко ва, 
К из у че нию за пад но славянских за им ство ва ний в рус ских на родных го во рах.
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Зна чај че шке лек си ке за про у ча ва ње по ре кла ста ро сло вен ских ре чи 
осве тљен је у ре фе ра ту: Ilo na Janyšková, Ro le českého le xi ka v Etymo lo gickém 
slovníku jazyka staroslověnského, а за се ма тан тич ку ре кон струк ци ју балт ских 
сла ви за ма у ре фе ра ту: Igors Koš kins, Се ман ти че ская ре кон струк ция древ них 
сла ви змов бал тийских языков и чеш ские па рал ле ли.

Ши ри, (бал то)сло вен ски за хват, ко ји нај че шће укљу чу је и че шки ма те-
ри јал, у ту ма че њу по ре кла лек се ма био је за сту пљен у сле де ћим ре фе ра ти ма 
(при че му је у не ки ма од њих те жи ште би ло на је зич ким, мор фо ло шким, 
твор бе ним и се ман тич ким или ван је зич ким, кул тур ним аспек ти ма): Václav 
Bla žek, Ou klej – zlatá rybka bal to slo vanské etymo lo gie?; Jасна Влаjић-По по вић, 
Још јед ном о псл. *astri ti ‘оштро гле да ти, ба ца ти по глед’; Pa weł Jan czu le wicz, 
Identyfi ka cja te matów na *-(j)ū w językach słowi ań skich; Co rin na Leschber, Al tčech. 
ko ba, al tslav. kobь und Di vi na tion aus dem Vo gel flug; Szymon Po gwizd, К эти мо-
ло гии пра славянской лек семы *blaznъ и семaнтическому раз ви тию кон ти-
ну ан тов в со вре менных славянских языках; Ra fał Szeptyński, Cze skie če list 
‘szczęka’ i drkolí ‘po bi jak, pałka’ ja ko „złożenia ca lan dow skie”; Met ka Fur lan, 
Spre gle da na Bez la je va pri mer ja va: slo ven sko ču lek ‘pra šič’ in li tov sko kiaulė 
‘svi nja’; Татьяна В. Ша ла е ва, К эти мо ло гии славянских на зва ний кра пивы с 
корнями *krop-/*ko pr-.

Ети мо ло ги ја лек се ма из раз ли чи тих тер ми но ло шких си сте ма по је ди них 
сло вен ских је зи ка или кон такт них зо на раз ма тра на је у сле де ћим из ла га њи ма: 
Татяна Ле ко ва, Някои наблюде ния върху сло во о бра зу ва не то и се ман ти ка та 
на ста ро славянско то srьdo bo lja; Сер гей А. Мызни ков, Лек си ка бе ло рус ско-
рус ско го по гра ничья в эти мо ло ги че ском кон тек сте; Sil vo Tor kar, То по ни ми-
че ские за гад ки.

Про бле ми ма хо мо ни ми је и по ли се ми је, пре све га са ста но ви шта ети мо ло-
ги је и ети мо ло шке лек си ко гра фи је, ба ви ли су се сле де ћи ре фе ра ти: Хри сти на 
Дейко ва, Към омо ни ми те в ети мо ло гич ния реч ник на В. Ма хек; Sta ni sla va 
Kloferová, K ho monymům ve Slovníku ná řečí českého jazyka; Любовь В. Кур-
ки на, К про бле ме омо ни мии в славянской лек си ке (на ма те ри а ле слав. tu li ti 
‘бро дить, слоняться’ и tu li ti ‘при жи мать; укрывать’); Mi ro slav Vepřek, Me ta-
fo ra a me tonymi e v českém rybá řském názvosloví.

По ре кло од ре ђе них че шких од но сно сло вен ских фра зе о ло ги за ма би ло је 
пред мет два ре фе ра та: He le na Karlíková, K půvo du českého frazému natáhnout 
br ka ‘zemřit’; Ge org Hol zer, Al te sla vische Grus for meln.

Ре цен зи ра ни ра до ви су, као и до са да, об ја вље ни у кон фе рен циј ском збор-
ни ку у окви ру еди ци је Stu dia etymo lo gi ca Bru nen sia.2

Дру гог да на ску па оргaнизован је по лу днев ни из лет у гра дић Телч (ју-
го за пад на Мо рав ска), чи је се исто риј ско је згро на ла зи на Уне ско вој ли сти 
свет ске ба шти не, а по след њег да на, на кон зва нич ног за тва ра ња ску па, одр-
жа но је ре дов но за се да ње Ети мо ло шке ко ми си је Ме ђу на род ног сла ви стич ког 
ко ми те та. У ра ду Ко ми си је уче ство ва ли су и ње ни пред став ни ци из Ср би је: 
ака де мик Алек сан дар Ло ма, др Ја сна Вла јић-По по вић, др Мар та Бје ле тић и 
др Сне жа на Пе тро вић. 

2 Уп. janYšKová, Ilona, Helena KarLíKová, Vít bočeK (eds.). Etymological Research into Czech. 
Praha: Lidové noviny, 2017.
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Као пра те ћи про грам кон фе рен ци је ор га ни зо ва на је про дај на из ло жба 
бо га те про дук ци је бр њан ске ети мо ло шке ра ди о ни це: пре о ста лих све за ка 
Ети мо ло шког реч ни ка ста ро сло вен ског је зи ка (Etymo lo gický slovník jazyka 
staroslověnského 1–, 1989–), збор ни ка ра до ва и мо но гра фи ја.3 

Бр њан ске ети мо ло шке кон фе рен ци је, као је ди ни ре дов ни ску по ви по све-
ће ни пр вен стве но те ма ма из сло вен ске ети мо ло ги је, дра го це на су при ли ка 
да се на јед ном ме сту у утвр ђе ним ин тер ва ли ма оку пе лин гви сти из ове обла-
сти, да пред ста ве ре зул та те сво јих ис тра жи ва ња, ра зно вр сних у по гле ду те о-
ри је и ме то до ло ги је, кор пу са, ду би не и ши ри не упо ред но-исто риј ског за хва та 
а об је ди ње них те мат ским окви ри ма ску па, као и да у не по сред ном кон так ту 
раз ме не ин фор ма ци је, из да ња, упо зна ју се са те ку ћим и пла ни ра ним ис тра-
жи ва њи ма ко ле га и по ста ве осно ве бу ду ће са рад ње. Сле де ћи скуп је пла ни-
ран за 2020. го ди ну. 

Ма ри ја Вуч ко вић

Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ
Кнез Ми ха и ло ва 36/I, 11000 Бе о град, Ср би ја

ma ri vu74@yahoo.com

UDC 811.161:061(497.2 Trnovo)

ШЕ СТА МЕ ЖДУ НА РОД НА НА УЧ НА КОН ФЕ РЕН ЦИЯ 
БАЛ КА НИ ТЕ ‒ ЕЗИК, ИС ТО РИЯ, КУЛ ТУ РА

(Ве ли ко Тр но во, Бу гар ска, 26‒28. ок то бар 2017)*

По чев од 2007. го ди не, сва ке дру ге го ди не у Ве ли ком Тр но ву одр жа ва 
се ме ђу на род на на уч на кон фе рен ци ја „Је зик, исто ри ја и кул ту ра на Бал ка ну” 
у ор га ни за ци ји Исто риј ског и Фи ло ло шког фа кул те та Уни вер зи те та „Све ти 
Ћи ри ло и Ме то ди је” из Ве ли ког Тр но ва.

У вре ме ну од 26. до 28. ок то бра 2017. го ди не одр жа на је ше ста кон фе рен-
ци ја „Је зик, исто ри ја и кул ту ра на Бал ка ну”. Овај ин тер ди сци пли нар ни 
на уч ни скуп об у хва тио је 119 ре фе ра та на свим бал кан ским је зи ци ма, као и 
на ру ском, пољ ском, ита ли јан ском и ен гле ском. Ре фе ра ти су гру пи са ни по 
оквир ним те ма ма у сле де ћих шест сек ци ја: 1. Ин тер ди сци пли нар ни аспек ти 
про у ча ва ња Бал ка на, 2. Бал кан ски је зич ки аре ал, 3. Оби ча ји, кул ту ра, ре ли
ги ја и ак ту ел но ста ње на Бал ка ну, 4. Ге о гра фи ја, дру штво и кул ту ра на Бал
ка ну, 5. Бал кан ска књи жев ност кроз вре ме и 6. Обра зо ва ње и обра зов ни 
про стор Бал ка на. Нај ви ше при ја вље них ре фе ра та би ло је из Бу гар ске (76), 

3 По је ди на из да ња до ступ на су у елек трон ској фор ми на адре си: https://cas-cz.aca de mia.
edu /Etymo lo gi cal De part ment/.

* Рад је на стао у окви ру про јек та „Ди ја лек то ло шка ис тра жи ва ња срп ског је зич ког про-
сто ра” (бр. 148001), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло шки раз вој Ре пу бли ке 
Ср би је.
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за тим из Ср би је (18), Ру му ни је (6), те из Пољ ске (9), Хр ват ске (3) и по је дан из 
Грч ке, Ал ба ни је, Тур ске, Бо сне и Хер це го ви не, Ру си је, Ита ли је и Сје диње них 
Аме рич ких Др жа ва. Кон фе рен ци ју су по здрав ном реч ју отво ри ли Хри сто 
Бон џо лов, рек тор Ве ли ко тр нов ског уни вер зи те та, и Цен ка Ива но ва, де кан 
Фи ло ло шког фа кул те та у Ве ли ком Тр но ву. По сле пред ста вља ња елек трон-
ског из да ња Збор ни ка са пе те кон фе рен ци је из 2015. го ди не, Скуп је по чео 
са ра дом. 

Нај број ни ји и те мат ски нај ра зно вр сни ји би ли су ре фе ра ти у пр вој сек-
ци ји, Ин тер ди сци пли нар ни аспек ти про у ча ва ња Бал ка на (34), а би ли су 
раз вр ста ни по сле де ћим оквир ним те ма ма: Исто риј ски аспек ти, Исто риј ски 
и кул тур ни аспек ти, Ге о граф ски и кул тур ни аспек ти, Књи жев ни и кул тур ни 
аспек ти. У ре фе ра ти ма у окви ру пр ве две под те ме пре зен то ва не су по ли тич-
ке, исто риј ске и кул тур не те ме са ши ро ким вре мен ским ра спо ном од VI в. пре 
но ве ере, пре ко сред њег ве ка, сре ди не и кра ја XVI II ве ка, I свет ског ра та па 
до II свет ског ра та, нпр.: Ж. Же ков (В. Тр но во), Пер сиј ска по ли ти ка на Бал
ка ну од кра ја VI до IV в. пре но ве ере; Р. Ком са ло ва (Плов див), Ди пло мат ски 
про јек ти бу гар ске сред њо ве ков не вла дар ке; Ц. Ива но ва (В. Тр но во), Пр ви 
„све сло вен ски” кон грес 1848. г. у Пра гу, пред ста вља ње бал кан ско сло веснког 
кон ти ну у ма и про је кат оп ште сло вен ског књи жев ног је зи ка; А. Ан дре ев (В. 
Тр но во), Бал кан ске де ле га ци је на сло вен ском кон гре су у Мо скви 1867. го ди не; 
М. Ан ге ло ва (В. Тр но во), Уче ство ва ње ин те лек ту ал ца Сте фа на Ки ро ва 
(1861‒1941) у ин те гра тив ним про це си ма на Бал ка ну на по чет ку ХХ ве ка; Д. 
На не ва (Со фи ја), Ста тус кво: ан ти фа ши зам / фа ши зам и слу чај „Рад ко” у 
Ре пу бли ци Ма ке до ни ји; Д. Ма сти ло вић (Ис точ но Са ра је во), Бо сна и Хе р це
го ви на и ју жно сло вен ско ује ди ње ње 1918. го ди не; Д. Жу нић (При шти на), 
Пи смо бал кан ским при ја те љи ма; И. Пет ко вић (Ниш), Ка ко сва ко днев ни жи
вот мо же би ти пу ту ју ће по зо ри ште итд.). У окви ру под те ме Ге о граф ски 
и кул тур ни аспек ти ре фе ри са но је о сле де ћим пи та њи ма: Гра нич на ис тра
жи ва ња и гра нич не обла сти (П. Сто ја нов, Со фи ја), Уз не ми ра ва ње Евро пе 
(Stan ley Brunn, Le xing ton, USA), На ци о на ли зам на Бал ка ну – за шти ће ни 
ме ха ни зам и не из ле чи ва бо лест (М. Дој ков, В. Тр но во), Кул тур на ин фра
струк ту ра у Бу гар ској – ико но граф ска ана ли за и оце на (Д. Си ме о нов, В. 
Тр но во) и Ар хе о ло шки ар те фак ти у Бу гар ској као ту ри стич ки ре сурс (пер
спек ти ва и про бле ми) (Р. Јан ков, В. Тр но во). Сле де ћих шест ре фе ра та при-
ја вље но је у окви ру под те ме Књи жев ни и кул тур ни аспек ти: Пај си је Хи лан
дар ски, Јо ван Ра јић у сећaњу Бу га ра (М. Кр сте ва, Плов див), Пај си је, „исто ри ја 
сла ве но бу гар ска” у кон тек сту епо хе бу ђе ња на ци о на ол не све сти (Е. Стој че-
ва-Јан че ва, Бла го ев град), Ју на штва Бо сул хај ду ка – ле ги тим ност гра ни це 
из ме ђу ре гу ла р ног обра сца и па ро ди је (Т. Мо лов, В. Тр но во), Си нер гич на 
ин тер пре та ци ја бал кан ске сли ке све та (А. Џе ло ва, Плов див), Обра ћа ње ел-
ка ба као оба ве зни еле ме нат у ото ман ским до ку мен ти ма (М. Са лим-Ах мед. 
В. Ха сан, Шу мен) и Фра зе о ло шки па ра ме три у грч ким, ру ским и срп ским 
ет но ни ми ма, лин гво ни ми ма и то по ни ми ма (П. Аси мо пу лос, Ати на).

У окви ру дру ге сек ци је, Бал кан ски је зич ки аре ал, на ла зи ли су се ра до-
ви ко ји су се ба ви ли оно ма сти ком, то по ни ми јом, фра зе о ло ги јом, се ман ти ком, 
лек си ко ло ги јом, ди ја лек то ло ги јом, ор то гра фи јом, мо р фо ло ги јом и исто ри јом 
бал кан ских је зи ка, као и ре то ри ком и пре во ди ла штвом. До ми ни ра ле су оно-
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ма стич ке те ме. Р. Лам бру са Уни вер зи те та у Бу ку ре шту го во ри ла је о лич ним 
име ни ма у до ку мен ти ма из вре ме на вла да ви не Ма те ја Ба са ра ба (1641‒1642). 
А. М. Бер ка ру, са истог уни вер зи те та, ре фе ри са ла је о срп ским жен ским име-
ни ма у сту ди ји Сто ја на Но ва ко ви ћа Срп ски спо ме ни ци XV–XVI II ве ка. Л. Се-
лим ски (В. Тр но во) ба вио се не ким спор ним бу гар ским пре зи ме ни ма, док је 
Б. Ми хај лов на (В. Тр но во) раз ма тра ла географскe терминe изведенe од ре чи 
са зна че њем „ше шир” и „ка пу ља ча” у бу гар ском и ру мун ском је зи ку. Лек си-
ко ло шким аспек том по зајм ље ни ца грч ког по ре кла у ал бан ском и бу гар ском 
је зи ку ба вио се Р. Бе ло (В. Тр но во). О фра зе о ло шким је ди ни ца ма с лек се мом 
хлеб у бу гар ском, ру ском и грч ком је зи ку ре фе ри са ла је Е. Ав ги но ва-Ни ко ло ва 
(В. Тр но во). Ана Ва сунг са Фи ло зоф ског фа кул те та из За гре ба обра зло жи ла је 
ме та фо ру же на је пти ца у хр ват ском и бу гар ском је зи ку. А. Пе тро ва (В. Тр но-
во) го во ри ла је о про стор ним и вре мен ским аспек ти ма кон цеп ци је све та и 
се ман тич кој при ла го дљи во сти. Про чи та на су и два ра да из ди ја лек то ло ги је, од 
ко јих пр ви го во ри о бал ка ни змима у јед ном не бал ка ни зи ра ном срп ском го-
во ру Ба на та (Г. Дра гин, Н. Сад), а дру ги о фра за ма за бла го слов и до бре же ље 
у бу гар ском го во ру се ла Ши ша вец у Ре пу бли ци Ал ба ни ји (М. Бе ло, В. Тр но во). 
Фе но ме ном тран сфор ма ци ја у сло же ној ре че ни ци књи жев них пре во да с бу гар-
ског је зи ка на ру мун ски је зик ба ви ла се С. Ми ха ле ску (В. Тр но во). Лек тор ка 
за срп ски је зик са Уни вер зи те та у Плов ди ву, Дар ка Хер без, го во ри ла је о не ким 
ор то граф ским гре шка ма бу гар ских сту де на та срп ског је зи ка. Т. Или е ва (Бу-
гар ска) ба ви ла се мо р фо ло шким аспек том адвер би ја ла и се ми а двер би ја ли 
у ком би на ци ји са пред ло зи ма. Је ди ни рад из исто ри је је зи ка имао је на слов 
Рил ска по прав ка „Исто ри је сла ве но бу гар ке” ‒ прин ци пи ком пи ла ци је (тек
сто ло шки до да ци из два глав на из во ра) (А. То ше ва, Плов див). Да ни ца Пиршл, 
На де жда Стој ко вић и Ван че Бој ков са Уни вер зи те та у Ни шу сво јим ре фе ра-
том на го ве сти ли су ком плет ну ана ли зу ре то ри ке ака дем ске ар гу мен та ци је 
на бал кан ској сце ни. 

У тре ћој сек ци ји, под име ном На чин жи во та и кул ту ра, ре ли ги ја и сва
ко днев ни жи вот на Бал ка ну, би ло је пред ви ђе но да се у два да на про чи та ју 
23 при ја вље на ре фе ра та. Нај ве ћи број ра до ва у фо ку су је имао ре ли гиј ске 
оби ча је и об ре де из про шло сти ве за не за ши ри или ужи ло ка ли тет, док је 
са мо не ко ли ко ре фе ра та има ло за те му не ку са вре ме ну кул тур ну или ре ли-
гиј ску по ја ву. Од при ја вље них ра до ва чак осам их је би ло са срп ских и хр ват-
ских уни вер зи те та: Ђ. Ђе кић из Ни ша ‒ Ми ле ше ва као чу вар мо шти ју Св. 
Са ве, Т. Ан тић из Бе о град ‒ Же на као су бје кат у срп ским про лећ ним ка лен
дар ским оби ча ји ма и об ре ди ма, М. Јан ко вић из При шти не ‒ О јед ном да нас 
не по зна том на чи ну сла вље ња Мај ке Бо жи је код пра во слав них Ср ба, Г. Са мар-
џић из При шти не ‒ О кул ту Ју пи те ра на ју гу рим ске про вин ци је Дал ма ци је, 
Ј. Јо цић из Ни ша ‒ Ри ту ал ни оби ча ји код Ср ба, на сле ђе пре да ка – ар ха ич ни 
об ли ци па ган ских пра зни ка у хри шћан ству, Р. Пе кић из При шти не ‒ Хер це
го вач ки кра ма ри у ка ра ван ском са о бра ћа ју Ду бров ник – Бу гар ска, 16. век, и 
Д. Бо жић Бо го вић из Оси је ка ‒ Гро бља, по ко пи и цр кве на да ри ва ња ка то ли
ка у ис точ ној Хр ват ској у 18. и по чет ком 19. сто ље ћа и Ј. Вин це Па луа и 
Л. Ба јук из За гре ба ‒ Ко ноп цем, ло па ром и оже гом.

У окви ру че твр те сек ци је Ге о гра фи ја, дру штво и кул ту ра на Бал ка ну 
ре фе ри са ло се о со ци јал ној ге о гра фи ји и ту ри зму на те ри то ри ји бал кан ских 
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зе ма ља. О не ким дру штве ним по ја ва ма би ло је ре чи у сле де ћим ре фе ра ти ма: 
Пла ни ра на евро пе и за ци ја у Бу гар ској / тран сфер на европ ски дис курс и ин стру
мен ти за пла ни ра ње (В. Си ме о но ва, Бар се ло на), Кла си фи ка ци ја ад ми ни стра
тив них цен та ра у Бу гар ској (Р. Нед ков, Со фи ја), Цр на Го ра – ту ри стич ка 
мар шру та из ме ђу Ис то ка и За па да (П. По стом пи ро ва, В. Тр но во) и Де лат
ност еко ном ски ак тив ног ста нов ни штва по је ди них ет нич ких гру па на про
сто ру се вер не Ср би је (М. Бу ба ло Жив ко вић, Но ви Сад). Ге о мор фо ло шке те ме 
би ле су пред мет сле де ћих ре фе ра та: Гра ну ло ме трич ки са став пе ска на Кра
пец кој пла жи (Г. Пе тов, В. Тр но во), Ге о мор фо ло шке ка рак те ри сти ке зе мљи
шта Ју жне До бру џе (К. Ми хал це а ну, Ру му ни ја), Ге о де мо граф ске осо би не 
Ре пу бли ке Тур ске (Л. Шефк, В. Тр но во), Не ке осо бе но сти ис ко ри шћа ва ња 
зе мљи шта у Бу гар ској (Н. То до ров, М. Пе тро ва, В. Тр но во) и Ле сна пре де
сти на ци ја ре ље фа у де лу сли ва ре ке Вит (Н. Мон чев, В. Тр но во). О об ли ци ма 
кул тур ног на сле ђа би ло је ре чи у ра ду П. По стоп ми ро ва, В. Тр но во (Кул тур
но на сле ђе у ре ги о ну пла ни не Тро дос). О ар хе о ло шком на ла зи шту у оп шти ни 
В. Тр но во ре фе ри ше се у ра ду Е. Ко ев из В. Тр но ва (Но во от кри ве но ка ме но 
све ти ли ште на Бе ља ков ском пла тоу, оп шти на В. Тр но во), а о ту ри стич ком 
по тен ци ја лу град ских де сти на ци ја го во ри се у ра до ви ма Л. Ди ма из Ру му-
ни је (Ту ри стич ки град из ме ђу исто ри је и мо дер ног) и ко а у то ра В. Га ра ча, 
С. Ву ко сав, Н. Ћур чић, М. Бра дић из Н. Са да (Ева лу а ци ја ста ња и апек ти 
ту ри стич ког уре ђе ња обје ка та ин ду стриј ског на сле ђа у Бач кој и Град ски 
ту ри зам као еле ме нат ур ба не ре ге не ра ци је Пред гра ђа Пе тро ва ра дин ске 
Твр ђа ве). 

Ре фе ра ти гру пи са ни у пе ту сек ци ју, Бал кан ска књи жев ност кроз вре ме 
(њих 11), ба ви ли су се сле де ћим књи жев ним те ма ма: Кул тур ни ди ја лог у 
књи жев ним тек сто ви ма бу гар ских и тур ских ау то ра „ми гра на та” (С. 
Бој че ва, Шу мен), Ри ту а ли за ци ја и нео ми то ло ги за ци ја у про зи Мирчe Кара
трескуa (И. Стан ков, В. Тр но во), Уло га увод них обра за ца у бу гар ским на род
ним пе сма ма (С. Џив те ре ва, В. Тр но во), О не ким про бле ми ма са пре во дом 
и но ви увид у ха ги о граф ски текст из 15. ве ка на ра ном ста ро бу гар ском 
је зи ку (Н. Га ва зо ва, В. Тр но во) и Ко мен та ри на при каз Бу гар ске у бе се да ма 
Ни ки те Хо ни а та (К. Ма ри нов, Лођ). Шест ра до ва би ло је по све ће но срп ској 
књи жев но сти: Љ. Ба јић (Бе о град), Бал кан ске те ме у срп ској књи жев но сти; 
Б. Бу ла то вић (Но ви Сад), Пе тар II Пе тро вић Ње гош и Иво Ан дрић као ори
јен та ли сти: иде о ло шка ре цеп ци ја књи жев ног опу са дво ји це срп ких пи са ца; 
С. Ста мен ко вић (В. Тр но во), „Жи во то пис Мал ви не Триф ко вић” Мир ка Ко ва ча 
или осва ја ње сло бо де; З. Ђул ге ро ва (Плов див), Све ти слав Ба са ра и Ми лен ко 
Јер го вић: по е ти ка ли те рар не сва ко дне ви це; М. Јор да но ва (Бур гас), Жал ба за 
мла дост у „Ко шта ни” Бо ре Стан ко ви ћа и „Бо жу ру” Јор да на Јов ко ва и Б. Со-
ле ша (Ниш), Ре цеп ци ја бу гар ске при по вет ке код мла дих срп ских чи та ла ца. 

Ше ста сек ци ја – Обра зо ва ње и обра зов ни про стор Бал ка на – би ла је ме-
то дич ки усме ре на. О еко ном ско-ге о граф ским осо бе но сти ма Бал ка на у по сто-
је ћим или но вим уџ бе ни ци ма за 6, 7. и 9. раз ред ре фе ри са ло се у ра до ви ма 
Т. Дра га но ве и Ј. Лу жец ке из В. Тр но ва и К. Стој че ва из Со фи је. Ди дак тич ке 
мо гућ но сти као и екс пе ри мен тал но из у ча ва ње ге о гра фи је об ра ђе ни су у сле-
де ћим ра до ви ма: Ге о гра фи ја Бал кан ског по лу о стр ва – нор ма тив ни окви ри 
и ди дак тич ке мо гућ но сти у но вом гим на зиј ском про гра му (С. Дер мен џи је ва, 
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В. Тр но во); Си ту а ци о на ана ли за на ста ве ге о гра фи је зе ма ља на Бал ка ну по 
кри те ри ју му струк ту ра – са др жај (С. Дер мен џи је ва и Т. Дра га но ва, В. Тр но во); 
Екс пе ри мен тал на на ста ва ге о гра фи је ‒ но ви ви до ви (Д. По ле га но ва, Со фи ја); 
Мо дел „Рен дел” – но ви при лаз кон тро ли и оце њи ва њу у на ста ви ге о гра фи је 
(М. Ва си ле ва, Со фи ја); Ди дак тич ки об ли ци на ста ве уче нич ког про гра ма из 
ге о гра фи је на те му „Бал кан ске зе мље” (Л. Јор да нов, В. Тр но во); Спе ци ја ли
зо ва на обу ка о еко ном ској ге о гра фи ји ‒ при ли ка за сти ца ње ком пе тент но сти 
у про у ча ва њу бал кан ског ре ги о на (И. Ра де ва, В. Тр но во). О пси хо ло шко-со-
ци јал ном при сту пу у обра зо ва њу и вас пи та њу ре фе ри са ло се у три сле де ћа 
ра да: Час у му зе ју – уче ње пу тем „до жи вље ног” (В. Ге ор ги е ва, В. Тр но во); 
Про цес мо рал ног фор ми ра ња и вас пи та ња лич но сти и усва ја ње на ци о нал них 
и гло бал них вред но сти у шко ли (Т. Ђор ђе вић, В. Илић, М. Ста но јев, Кра гу-
је вац) и „Дру ги” као „ја“ ‒ тра ди ци о нал но и се ку лар но обра зо ва ње де во ја ка 
му сли ман ске ве ро и спо ве сти (К. Ма ри но ва, Со фи ја).

Су тра дан, по за тва ра њу кон фе рен ци је, 28. ок то бра ор га ни за то ри су по-
ве ли уче сни ке Ску па у оби ла зак исто риј ских ло ка ли те та у Ве ли ком Тр но ву: 
сред њо ве ков ног гра да Ца ре вец, цр кве Че тр де сет му че ни ка, где је пр во бит но 
био са хра њен Св. Са ва, и ет но се ла (му зе ја на отво ре ном) – Ар ба на се. Оп шти 
је ути сак да су ор га ни за то ри овом на уч ном су сре ту бал ка но ло га обез бе ди ли 
дуг век.

Гор да на Дра гин

Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Фи ло зоф ски фа кул тет

Одсeк за срп ски је зик и лин гви сти ку
Др Зо ра на Ђин ђи ћа 2, 21000 Но ви Сад, Ср би ја

gor da na dra gin19@gmail.com





П Р И К А З И

UDC 061.12(520)(497.11)

Ser bi ca Ia po ni ca. До при нос ја пан ских сла ви ста срп ској фи ло ло ги ји.  
Но ви Сад: Ма ти ца срп ска ‒ Sap po ro: Sla vic-Eu ra sian Re se arch Cen ter,  

Hok ka i do Uni ver sity ‒ Бе о град: За вод за уџ бе ни ке, Ву ко ва за ду жби на,  
2016, 348 стр. (= Сту ди је о Ср би ма 22 / Sla vic-Eu ra sian Stu di es 31)*

Књи га о ко јој је ов де реч пред ста вља но ви, два де сет дру ги по ре ду, на-
слов у еди ци ји „Сту ди је о Ср би ма”.1 Сто га је, осим са му по се би, ва ља по сма-
тра ти и у окви ру ни за ко ме при па да. 

Се ри ја је по кре ну та пре го то во три де це ни је у окри љу Ма ти це срп ске, 
а ре а ли зо ва на у са рад њи са још не ким из да ва чи ма. Има за циљ да „при бли жи 
на шој јав но сти до стиг ну ћа стра них сла ви ста и да по мог не на шој на у ци да их 
увр сти у фонд сво јих зна ња”. Дру гим ре чи ма, на ме ра је би ла да се до ма ћој 
јав но сти, пре ве де но на срп ски и об је ди ње но у ко ри ца ма по је ди нач них књи га, 
пред ста ви оно што је о Ср би ма – на те му фи ло ло ги је у нај ши рем сми слу2 – 
об ја вљи ва но ван ове зе мље (у раз ли чи тим ча со пи си ма и/ли збор ни ци ма, не кад 
и као књи га за се бе), а из пе ра углед них ко ле га из Не мач ке, Ау стри је, Ен гле ске, 
Аме ри ке, Дан ске, Ру си је, Пољ ске, Ма ђар ске – а са да и Ја па на и Фин ске.

Ове истин ске да ро ве стра них на уч ни ка ко ји се ба ве на шим је зи ком и 
књи жев но шћу, њи хо ве ра до ве и књи ге ко је дра го це но до пу њу ју оно што су 
оства ри ли до ма ћи ис тра жи ва чи, тре ба ло је са мо, од но сно „са мо”, пре ве сти на 
срп ски је зик и об ја ви ти. Гле да но из да на шње пер спек ти ве, еди ци ја „Сту ди је 
о Ср би ма” пред ста вља сво је вр стан по ду хват – ка ко ње них уред ни ка, ко ји су 
то ком по след њих три де се так „мр ша вих го ди на” успе ва ли да на ђу из да ва че 
и спе ци фич но ком пе тент не пре во ди о це, та ко и тих пре во ди ла ца. По пра ви-
лу су то би ва ли лин гви сти, и са ми ве за ни за те му или ау то ра чи је су де ло 
пре во ди ли – ко ји или ни су мо гли да се оглу ше о мол бу уред ни ка или ни су 
успе ва ли да пре не брег ну соп стве ни пи је тет пре ма стра ном ко ле ги, од но сно 
ње го вом де лу. Та ко да нас по сто ји це ла јед на би бли о те ка на сло ва (не ки је 
по ре де и са са лом пу ном огле да ла по ста вље них од Зе мље из ла зе ћег сун ца до 
Ка ли фо р ни је), у ко ји ма се од сли ка ва ју срп ски је зик и књи жев ност ви ђе ни 

* Овај текст је ре зул тат ра да на про јек ту „Ети мо ло шка про у ча ва ња срп ског је зи ка и 
из ра да Ети мо ло шког реч ни ка срп ског је зи ка” (бр. 178007), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство 
про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.

1 У вре ме ка да је збор ник про мо ви сан (23. мар та 2017. у Ву ко вој за ду жби ни, из ме ђу 
оста лог и ру ди мен тар ном вер зи јом ово га тек ста), био је то исто вре ме но и по след њи на слов, 
али у ме ђу вре ме ну се по ја вио и сле де ћи: Ју си Ну ор лу о то, Је зик Јо ва на Сте ји ћа. До при нос 
исто ри ји стан дард ног је зи ка код Ср ба. Но ви Сад ‒ Бе о град, 2017.

2 Ве ро ват но је са мо слу чај за слу жан за то што је вре ме ном у се ри ји ус по ста вље на пу на 
рав но те жа из ме ђу је зич ких и књи жев них те ма. У том сми слу ни овај, 22. на слов у ни зу (прет-
хо де му 10, а сле ди јед на мо но гра фи ја из ри чи то по све ће на је зи ку), не ме ња овај од нос, бу ду ћи 
да са др жи и лин гви стич ке ра до ве и оне из те о ри је књи жев но сти.



очи ма чи та ве пле ја де стра них сла ви ста, од дав но по кој них до на ших са вре-
ме ни ка и при ја те ља. Об ја вље ним пре во ди ма, осим што се на ма са ми ма 
отва ра ју но ви ви ди ци и ну де но ви са др жа ји, «ујед но се ... ова сре ди на оду-
жу је ау то ри ма, на шим при ја те љи ма и ам ба са до ри ма раз у ме ва ња» (из ре чи 
уред ни ка на по чет ку се ри је – текст на по ле ђи ни сва ке књи ге).

Збор ник Ser bi ca Ia po ni ca ко лек тив но је де ло пре све га два на ест ау то ра 
у ње га увр ште них ра до ва (за њи хо ва име на в. ни же, ис пред на сло ва сва ког 
члан ка), али исто та ко и ње го вих уред ни ка, Мо то ки ја Но ма ћи ја и Ми ли во ја 
Ала но ви ћа3 – а у зна тој ме ри и пре во ди ла ца (Да ли бо ра Клич ко ви ћа и Див-
не Трич ко вић).4 Сви су они, на кон ини ци ја ти ве ко ју је још 2008. го ди не 
по кре нуо та да шњи уред ник еди ци је „Сту ди је о Ср би ма”, ака де мик Пре драг 
Пи пер, а уз по др шку и раз у ме ва ње ак ту ел ног уред ни ка, ака де ми ка Ми ло-
ра да Ра до ва но ви ћа, да ли ве ли ки до при нос у на по ру да се на ша сре ди на 
упо зна са на уч ним ре зул та ти ма ја пан ске серб(окро ат)ис ти ке. 

На по чет ку збор ни ка на ла зи се П р е д  г о  в о р  уред ни ка (стр. 5–19) 
ко ји чи не два не јед на ка де ла: пр ви део на не ко ли ко стра на до но си из у зет но 
ин фор ма ти ван, и за на шу сре ди ну дра го цен, пре глед окол но сти на стан ка и 
раз во ја сер бо кро а ти сти ке / ср би сти ке у окри љу ши рих сла ви стич ких, из вор-
но ру си стич ких, сту ди ја у Ја па ну. Пре глед кључ них име на по сле ни ка на том 
по љу уред ник сме шта у три ге не ра ци је на уч ни ка. Пр вој при па да ју след бе ни-
ци оца ја пан ске сла ви сти ке, Шо и ћи ја Ки му ре. То су за чет ни ци ис тра жи ва ња 
ју жно сло вен ских је зи ка и кул ту ра у Ја па ну, по ча сни про фе сор Уни вер зи те та 
у То ки ју и Уни вер зи те та Хо ка и до, Ши гео Ку ри ха ра и по ча сни про фе сор Уни-
вер зи те та у То ки ју, Ђун-ићи Са то. Осим ове дво ји це све стра них сла ви ста, 
ве ли ко ин те ре со ва ње за срп ско-хр ват ски ак це нат ски си стем га ји ли су и ис-
тра жи ва чи оп ште лин гви стич ког про фи ла, нпр. Ши ро Ха то ри ко ји је, по ла-
зе ћи од на че ла фо но ло шке те о ри је ко ју је сам раз ви јао, наш ак це нат ски си стем 
по ре дио са ја пан ским – што је би ла по сле ди ца ње го вог дру же ња, пре ко 
Ро ма на Ја коб со на, са Па влом Иви ћем. Истом се те мом, ма да у окви ру сво јих 
оп ште лин гви стич ких ин те ре со ва ња, ин тен зив но ба вио и сла ви ста и ин до-
е вро пе и ста Та као Ка ми ја ма, беч ки ђак и по то њи про фе сор Уни вер зи те та у 
Оса ки. Го то во ис тој ге не ра ци ји сла ви ста при па да ју и Ју ми На ка ђи ма, по ча-
сни про фе сор Уни вер зи те та Хи то цу ба ши (ина че пр ви ма ке до ни ста у Ја па ну, 
али исто вре ме но но во сад ски ђак – код проф. Па вла Иви ћа и проф. Мил ке 
Ивић) и Ке и ко Ми та ни, про фе сор Уни вер зи те та у То ки ју (да нас ве ро ват но 
нај зна чај ни ји сла ви ста у Ја па ну, ко ја је уз два док то ра та – је дан за гре бач ки 
и је дан то киј ски – из гра ди ла и ре пу та ци ју углед ног пре во ди о ца срп ских пи-
са ца, нпр. Па ви ћа и Се ли мо ви ћа). Као дру гу ге не ра ци ју уред ник пред ста вља 
ис тра жи ва че из ван Ја па на ко ји су се успе шно ба ви ли про у ча ва њем срп ске 
књи жев но сти и кул ту ре: брач ни пар Ја ма са ки, Ка јо ко и Хи ро ши ја (на шој 
јав но сти до бро по зна те про фе со ре Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду) као 
и Ми ци ју ши ја Ну ма на ко ји се, из ме ђу оста лог, ба ви и ре цеп ци јом срп ске књи-

3 Из по го во ра са зна је мо да је ода бир ра до ва на чи нио М. Но ма ћи – те га у да љем то ку 
тре ти ра мо као глав ног уред ни ка – док је М. Ала но вић оба вио огро ман по сао ре ди го ва ња пре-
ве де них тек сто ва. 

4 Ван ред ни про фе со ри на Ка те ди за ори јен та ли сти ку Фи ло ло шког фа кул те та у Бе о гра ду. 
В. и нап. 6.
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жев но сти у Ја па ну. У нај мла ђу, тре ћу ге не ра ци ју, уред ник сме шта Аја ко Оку, 
уче ни цу Но бу хи ра Ши бе и ау то ра пр ве мо но граф ске сту ди је у Ја па ну по све-
ће не не ком срп ском пи сцу (Да ни ло Киш: Пи сац гра ни це. То кио, 2010), као и 
се бе, Мо то ки ја Но ма ћи ја, про фе со ра у Евро а зиј ском ис тра жи вач ком цен тру 
Уни вер зи те та Хо ка и до у Са по роу, ко ји је „ин спи ри сан ра до ви ма ака де ми ка 
Мил ке Ивић” по чео да се ба ви сла ви сти ком, а на кон бо рав ка у Бе о гра ду, под 
мен тор ством ака де ми ка Пре дра га Пи пе ра, и срп ским је зи ком у све тлу је зич-
ке ти по ло ги је – што га је да ље во ди ло ка аре ал ним про у ча ва њи ма сло вен-
ских и бал кан ских је зи ка, а за тим и ма њин ским је зи ци ма Сло ве на. По себ но 
су зна чај не ње го ве сту ди је по све ће не син так си и се ман ти ци по се сив но сти. 
На ро чи ти до при нос афир ма ци ји ср би сти ке у све ту даo је збор ни ком ра до ва 
Срп ски је зик у очи ма Ис то ка и За па да: син хро ни ја, ди ја хро ни ја и ти по ло ги ја, 
ко ји је уре дио за јед но са Људ ми лом По по вић.5 

У дру гом де лу пред го во ра (стр. 8–19) уред ник је украт ко пред ста вио све 
ра до ве ко је је иза брао да увр сти у овај збор ник, гру пи са не у че ти ри те мат ски 
де фи ни са на по гла вља: Је зик (шест ра до ва), Књи жев ност (че ти ри ра да), Фол
клор (три ра да), Есе ји (три на сло ва). И ов де ће они би ти при ка за ни тим ре дом. 

По гла вље по све ће но ј е  з и  к у  (стр. 23–128) по је ди нач но је нај ве ће – и 
укуп ним оби мом и бро јем на сло ва, ко ји се мо гу по сма тра ти са раз ли чи тих 
ста но ви шта: од укуп но шест ра до ва, два се ба ве исто ри јом је зи ка, три ак цен-
то ло ги јом, је дан син так сом; по ла их је пр ви пут об ја вље но још осам де се тих 
го ди на про шлог ве ка, а по ло ви на тек по чет ком овог ми ле ни ју ма; чак че ти ри 
су пре во ди са ја пан ског, док су са мо два већ би ла об ја вље на код нас (од то га 
је дан у знат но кра ћој вер зи ји).

Пр ви је рад Ке и ко Ми та ни „Син так сич ке од ли ке сло вен ских сред њо ве-
ков них за ко ни ка – при лог ком па ра тив ној син так си сло вен ских је зи ка” (стр. 
23–35, пре вод ра да ори ги нал но об ја вље ног у Ја па ну 2003) у ко ме се по ре де 
Ви но дол ски за кон (из 1288. го ди не), Ду ша нов за кон (1349–1454) и ру ски за кон-
ски до ку мент Псков ская суд ная ֱра мо ֳ а (1397–1467). У ана ли зи тек сто ва 
истог жан ра, и по ре клом из при бли жно истог пе ри о да, ау тор ка се ба ви об ли-
ци ма пре ди ка та и ди стри бу ци јом ре чи. Наш ма те ри јал („на раз ли чи тим ју-
жно сло вен ским ди ја лек ти ма”), као и ру ски, под врг ну ти су ста ти стич кој ана-
ли зи про цен ту ал ног уче шћа гла гол ског пре ди ка та у укуп ном бро ју ре чи (што 
је та бе лар но пред ста вље но у три ко ло не, уз огра ду да би евен ту ал не дру га-
чи је вер зи је тек сто ва мо гле да ти и дру га чи је број ча не вред но сти), а за тим се 
ука зу је на ка рак те ри стич не ре че нич не обра сце у сва три до ку мен та. Та ко се 
ис ти че да се ру ски је зик, за раз ли ку од ју жно сло вен ских, од ли ку је гу бље њем 
по моћ ног гла го ла быֳь у пер фек ту, ко ји је но сио озна ку за вре ме и ли це (на-
кон че га је вре ме ап сор бо ва но у гла гол ски при дев ко ји је са мо стал но по чео 
да вр ши функ ци ју про шлог вре ме на). По пи та њу те ме ди стри бу ци је и по ло-

5 На овај збор ник (под ори ги нал ним на сло вом The Ser bian Lan gu a ge as Vi e wed by the East 
and the West: Synchrony, Di ac hrony and Typo logy. Sap po ro: Sla vic-Eu ra sian Re se arch Cen ter, Hok-
ka i do Uni ver sity, 2015) (= Sla vic-Eu ra sian Stu di es 28), тре ба по себ но скре ну ти па жњу – иа ко је 
убр зо по пу бли ко ва њу био про мо ви сан на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду, а за тим и при-
ка зан (в. нпр. Рај на Дра ги ће вић. Ју жно сло вен ски фи ло лог 71/3–4 (2015): 316–324). Овај зна ча јан 
ре зул тат плод не са рад ње срп ских и ја пан ских лин гви ста до сту пан је и на ин тер нет адре си 
src-h.slav.ho ku dai.ac .jp /co e21/pu blish/no 28_se s/in dex.html .
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жа ја ен кли ти ка, ау тор ка пр во по ре ди са вре ме но ста ње у ру ском с јед не, и 
ју жно сло вен ским је зи ци ма (sic!) с дру ге стра не, да би се за тим усред сре ди ла 
на си ту а ци ју у раз ма тра на три тек ста – опет у та бе лар ном ста ти стич ком пре-
гле ду. Та ко за кљу чу је да се ру ски, као је зик без ен кли ти ка, раз ли ку је од оних 
сло вен ских је зи ка ко ји функ ци о нал не ка те го ри је об је ди њу ју гра де ћи гру пе 
ен кли тич ких об ли ка упра во у спе ци фич ној по зи ци ји W2. 

Дру ги је рад исте ау тор ке „Ду бров ник и свет сред њо ве ков ног Бал ка на: 
исто риј ске и ли те рар не6 чи ње ни це у ве зи са ку по ви ном Сто на” (стр. 36–57, 
пре вод ра да ори ги нал но об ја вље ног у Ја па ну 2004) ба зи ран на про у ча ва њу 
је зич ких по да та ка у три по ве ље: По ве ља Сте фа на Ду ша на Ду бров ча ни ма 
(из 1333. го ди не), за тим По ве ља Стје па на Ко тро ма ни ћа Ду бров ча ни ма и По
ве ља Сте фа на Ду ша на Ду бров ча ни ма (1334), у ко ји ма се усред сре ди ла на 
ре флек се ста рог ја та и на ста вак за ло ка тив јед ни не му шког и сред њег ро да. 
Та ко је не са мо при ме ти ла да до ку мен ти ца ра Сте фа на Ду ша на од сли ка ва ју 
тен ден ци ју чу ва ња књи жев не тра ди ци је цр кве но сло вен ског је зи ка, већ и до-
шла до сме лог за кључ ка да до ку мен ти са те ри то ри је да на шње Бо сне, по што 
нај вер ни је од ра жа ва ју ло кал не је зич ке од ли ке, мо гу би ти основ за утвр ђи-
ва ње не ких кул ту ро ло шких раз ли ка ме ђу да на шњим на ро ди ма на Бал ка ну. 
Ка ко су оба ра да до сад би ла не до ступ на на шој јав но сти, за ни мљи во би би ло 
да се на ши исто ри ча ри је зи ка освр ну на ре зул та те до ко јих је К. Ми та ни до-
шла у сво јим ис тра жи ва њи ма.

Тре ћи рад отва ра чи та во пот по гла вље чла на ка по све ће них те ми ко ја је 
по нај ви ше за ни ма ла ја пан ске ко ле ге – ак цен то ло ги ји. Ту је рад Ши ра Ха то ри ја 
„О про зо де ма ма у срп ско хр ват ском је зи ку” (стр. 58–63, пре вод ра да ори ги нал-
но об ја вље ног у Ја па ну 1981. го ди не – ина че ба зи ра ног на вер зи ји прет ход но 
об ја вље ној на ен гле ском је зи ку у Ин сбру ку 1978). Ау тор на на шем ма те ри ја лу 
до ка зу је сво ју „те о ри ју о про зо де ма ма” као ба зич ним фо но ло шким је ди ни-
ца ма, по зи ва ју ћи се исто вре ме но на огром ну по ду дар ност сво јих на ла за са 
сту ди јом Ја дран ке Гво зда но вић (бу ду ћи да обо је основ ну фо но ло шку је ди ни-
цу ви де у гра ни ца ма сло га: за Ј. Гво зда но вић основ на про зо диј ска је ди ни ца 
је слог, док је за Ш. Ха то ри ја то мо ра, од но сно две мо ре уко ли ко је слог дуг). 
Ха то ри за кљу чу је да је слог као основ на про зо диј ска је ди ни ца над ре ђен мо ри, 
што, по ње му, не дво сми сле но до ка зу је да ра ни ја екс пе ри мен тал на ис тра жи-
ва ња екс пи ра тор ног на гла ска ни су мо гла да ти оче ки ва не и по у зда не ре зул-
та те. Шта ви ше, укр шта њем ових обе леж ја, те још ду жи не и ви си не, сма тра 
Ха то ри, до би ја се до сле дан а по јед но ста вљен при каз ак це нат ског си сте ма (за 
ко ји он у ко сим за гра да ма да је фо но ло шку тран скрип ци ју).

Сле ди рад Та каа Ка ми ја ме „Срп ско хр ват ски ак це нат – увод у ге не ра тив-
ну фо но ло ги ју срп ско хр ват ских име ни ца” (стр. 64–98, пре вод ра да ори ги нал но 

6 Ов де би ве ро ват но бо ље при ста јао при дев књи жев ни (ра ди се о кон крет ним по да ци-
ма ко ји се ти чу књи жев но сти). Иа ко мо гућ ност по нов ног из да ва ња овог збор ни ка ни је мно го 
из глед на, за слу чај да се то ипак до го ди, ва ља ука за ти на још не ке ома шке у пре во ду ко ји би 
у том слу ча ју тре ба ло ис пра ви ти: нпр. „[закон] ... има члан ке на пи са не по слич ној струк ту ри” 
(уме сто: чла но ве, в. стр. 25); „... у ро ма ну Чу де сна го ра То ма са Ма на” (уме сто ова квог пре во-
да нем. Der Za u ber berg – ина че уо би ча је ног у Хр ват ској – у срп ској сре ди ни је ро ман одав но 
по знат под на сло вом Ча роб ни брег, в. стр. 148); „Вук ... све по зна ти ји ме ђу гер ман ским ин те-
лек ту ал ци ма” (уме сто: не мач ким, в. стр. 225). 
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об ја вље ног у Ја па ну 1988) у ко ме он, по ла зе ћи од на че ла По ла Гар да (а на 
кор пу су огра ни че ном на ре чи ко је је Јо сип Ма те шић7 ода брао као ре пре зен-
та тив не за од ре ђе ну па ра диг му) по ку ша ва да сма њи бро ја ти по ва име нич ких 
де кли на ци ја, та ко што је ак це нат ски за пис бит но по јед но ста вио на осно ву 
ак це нат ске тран скрип ци је ста ња пре по вла че ња ак цен та. По ста вље на пра-
ви ла, углав ном за сно ва на на уво ђе њу фо не ма без гла сов не вред но сти (ко је, 
на при мер, ути чу на ду же ње ак цен то ва ног сло га), при ме њу ју се по стро го 
утвр ђе ном ре до сле ду. Ка ми ја ма је та ко ус пео да на осно ву 6 основ них и 5 
се лек тив них пра ви ла об ја сни 72 Ма те ши ће ве ак цент ске па ра диг ме. При том 
се од сту па ња од пра ви ла ти чу пр вен стве но во ка ти ва (за ко ји је те шко утвр-
ди ти оп шти ји ак це нат ски мо дел).

По след њи у овом те мат ском ни зу је сте рад Ју ми На ка ђи ме „О пе р цеп-
ци ји срп ско хр ват ских ак це на та на осно ву ја пан ског је зич ког осе ћа ња” (стр. 
99–110, прет ход но об ја вљен у Збор ни ку Матице српске за фи ло ло ги ју и лин гви
сти ку 34/1 (1981): 151–163) у ко ме је она, по ла зе ћи од мо де ла при ка за ја пан ских 
ак це на та, из не ла сво је доб но нов на чин при ка зи ва ња срп ско хр ват ског ак цен та, 
ко ји пра ти са мо ње го ву тон ску ли ни ју а не и ди на мич ку. Ту се као кључ ни ре-
зул тат на мет нуо за кљу чак да је ви со ки тон нај че шћи ко ре лат ак цен та – исти на, 
ба зи ран на су бјек тив ној пер цеп ци ји ау то ра ко ме је ма тер њи је зик ја пан ски, 
и ин фор ма то ра ко ји је из вор ни го вор ник са те ре на Вој во ди не.

И нај зад, ту је рад Мо то ки ја Но ма ћи ја „По се сив ни пер фе кат у срп ском 
је зи ку (с освр том на дру ге сло вен ске је зи ке)” (стр. 111–128, у основ ној вер зи ји 
об ја вљен у ча со пи су Наш је зик 37/1–4 (2006): 43–51, али сад пред со бом има-
мо бит но до пу ње ну вер зи ју са ста вље ну спе ци јал но за ову при ли ку) у ко ме се 
си ту а ци ја са по се сив ним пер фек том у срп ском је зи ку по ре ди са ста њем у дру-
гим сло вен ским је зи ци ма (ма ке дон ском, пољ ском, ка шуп ском, сло ве нач ком). 
На во де ћи ти по ло шка обе леж ја ове ка те го ри је, гра ма тич ка и се ман тич ка, 
ау тор утвр ђу је да је у срп ском је зи ку у пи та њу сла бо гра ма ти ка ли зо ван об лик 
ко ји ва ља ка рак те ри са ти као син таг мат ски спој са ре зул та тив ним зна че њем 
и по се сив ном ори јен та ци јом. Да ље се освр ће на пер спек ти ве раз во ја по се сив-
ног пер фек та, као и на ста ње у срп ским ди ја лек ти ма – на ро чи то у они ма на 
гра ни ци са ма ке дон ским го во ри ма, ко ји се мо ра ју ис пи та ти ка ко би се об ја-
сни ло по ре кло и при ро да ове ка те го ри је у срп ском је зи ку.

Сле де ће по ре ду, као и по оби му (стр. 131–221), је сте по гла вље по све ће но 
к њ и  ж е в  н о  с т и. Од укуп но че ти ри ра да, два се ба ве де ли ма по је ди них 
пи са ца, а два ком па ра тив ним срп ско-ја пан ским те ма ма. 

Пр ви је рад Ши геа Ку ри ха ре „Струк ту ра при по ве да ка и дух при по ве-
да ча – јед на осо бе ност Ан дри ће ве књи жев но сти” (стр. 131–137, пре вод ра да 
пр во бит но об ја вље ног у Ја па ну 1983) са ана ли зом пет Ан дри ће вих при по ве-

7 У пи та њу је мо но гра фи ја Der Wo tak zent [rec te: Wor tak zent] in der Ser boKro a tischen 
[rec te: ser bo kro a tischen] Schriftsprac he. He i del berg, 1970). Иа ко у ра до ви ма овог збор ни ка у прин-
ци пу не ма мно го би бли о граф ских је ди ни ца (по је ди ни су чак пот пу но без би бли о гра фи је), у 
њи ма се по вре ме но пот кра да ју штам па р ске гре шке (лак ше пре по зна тљи ве у на шим и не мач-
ким или ен гле ским на сло ви ма не го у тран сли те ра ци ји ја пан ских), уз још не ке сит не не до след-
но сти, нпр. у ре до сле ду ко јим се на во де из да вач и град (в. нпр. стр. 98, та мо та ко ђе Ivić, P. (1973). 
The pla ce of pro sa dic [rec te: pro so dic] phe no me na...). У ве зи са ли те ра ту ром па да у очи и де таљ 
ко ји се не ти че тех ни ка ли ја већ су шти не: ме ђу ре фе рен ца ма се сре ће ја ко ма ли број на сло ва 
об ја вље них код нас.

199



да ка (Труп, Ча ша, У во де ни ци, Ша ла у Сам са ри ном ха ну, Про кле та авли ја) 
у ко ји ма ста ри фра-Пе тар сво је лич но ис ку ство пре но си мла ди ћу, у чи јем се 
ли ку ве ро ват но кри је ал тер-ег о са мог Ан дри ћа (чи је за ни ма ње за књи жев на 
спре ми шта фра ње вач ких ма на сти ра Ку ри ха ра ту ма чи не ре ли ги о зним по-
ри ви ма већ сна гом при по ве дач ког ин стинк та). 

Дру ги је рад Аја ко Оку „Из ме ђу по е зи је и про зе: О Ман сар ди Да ни ла 
Ки ша (стр. 138–155, пре вод ра да пр во бит но об ја вље ног у Ја па ну 2007) у ко ме 
се ука зу је на два аспек та Ман сар де, по ет ски и про зни, оте ло тво ре на у ми ту 
о Ор фе ју и мо ти ву Дон Ки хо та, ко ји се пре пли ћу у пи шче вој не мо ћи да раз-
дво ји свест ро ма но пи сца од све сти пе сни ка (јер у про зи ис тра жу је су шти ну 
је зи ка, а у пе сми сам жи вот). 

Тре ћи је рад Ка јо ко Ја ма са ки „Срп ска аван гар да и ја пан ска по е зи ја” 
(стр. 156–169, пр во бит но об ја вљен на срп ском је зи ку у ча со пи су Фи ло ло шки 
пре глед 31 (2004): 69–81) у ко ме ау тор ка мар ки ра за јед нич ке еле мен те и раз-
ли ке у раз во ју срп ске и ја пан ске аван гард не по е зи је, обе ле же не раз ли чи том 
хро но ло ги јом и хи је рар хи јом ути ца ја свет ских трен до ва: док је пр ва под до-
ми нант ним ути ца јем не мач ког екс пре си о ни зма (уз еле мен те да да и зма, фран-
цу ског ку би зма и ру ског кон струк ти ви зма), дру гој у осно ви ле же да да и зам 
и ру ски и ита ли јан ски фу ту ри зам. У обе књи жев но сти аван гар да је по ме ри ла 
пе снич ки дух и фор му ме ша ју ћи раз ли чи те умет нич ке ме ди ју ме и на пу шта ју-
ћи евро по цен трич ност кул ту ре и књи жев но сти – што се у срп ској аван гар ди 
огле да и у раз ви ја њу ин те ре со ва ња за Да ле ки ис ток, по себ но за ки не ску и 
ја пан ску по е зи ју, на ро чи то код Ми ло ша Цр њан ског и Иси до ре Се ку лић.

По след ња у овом по гла вљу је сте сту ди ја исте ау тор ке „Ком па ра тив ни 
опис ја пан ских и срп ских аван гард них ча со пи са” (стр. 170–221, пр во бит но 
об ја вље на на срп ском је зи ку у ча со пи су Збор ник Ма ти це срп ске за књи жев
ност и је зик 51/1–2 (2003): 321–367) по све ће на про у ча ва њу па ра лел них по ја ва 
у ја пан ској и срп ској аван гард ној књи жев но сти. Ком па ра тив на и ти по ло шка 
ана ли за ба зи ра ју се на по два ча со пи са из сва ке сре ди не: ја пан ским Цр ве но 
и цр но и Ма во, и срп ским Пу те ви и Све до чан ства. Па ра ме три за по ре ђе ње 
су про кла мо ва ни про гра ми, на чин уре ђи ва ња, про фил об ја вљи ва них књи-
жев них де ла – ка ко ори ги на ла та ко и пре во да. Док на ја пан ској стра ни до ми-
ни ра ју ни хи ли стич ка есте ти ка и те жња ка ко смо по ли ти зму, у срп ској сре ди-
ни су се на мет ну ле те ме осло ба ђа ња од про шло сти и рас ки да са тра ди ци јом, 
а че сто и пу то ва ња или упо зна ва ња ту ђи не. 

На ред но по гла вље збор ни ка, на сло вље но са Фол клор – а за пра во по све-
ће но на род ној књи жев но сти – са др жи три ра да јед ног истог ау то ра, Ши геа 
Ку ри ха ре.

У пр вом ра ду „Срп ска на род на пе сма Ха са на ги ни ца” (стр. 225–237, пре-
вод ра да пр во бит но об ја вље ног у Ја па ну 1972) ау тор пр во пред ста вља исто-
риј ску по за ди ну из ван ред но до брог при је ма на ко ји су у Ау стри ји и Не мач кој 
код ве ли ка на књи жев но сти и фи ло ло шке на у ке – Ко пи та ра, Гри ма, Ге теа, Ран-
кеа – на и шла Ву ко ва де ла, као и он лич но. По том пра ти суд би ну Ха са на ги ни це, 
од Фор ти со вог за пи са до Ге те о вог пре во да на не мач ки (а отуд да ље и на дру-
ге европ ске је зи ке), да би се за тим по све тио са мој пе сми, за ко ју др жи да се 
„раз ли ку је од оста лих срп ских на род них пе са ма и не на ла зи мо ни јед ну дру-
гу ко ја би се с њом да ла упо ре ди ти”. 
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У дру гом ра ду „Увод у ис тра жи ва ње сло вен ских на род них еп ских пе-
са ма” (стр. 238–266, пре вод ра да пр во бит но об ја вље ног у Ја па ну 1989), ау тор 
на ма те ри ја лу срп ских и бу гар ских на род них пе са ма пра ти ка ко се раз ви јао 
от клон мит ског Кра ље ви ћа Мар ка од ње го ве исто риј ске лич но сти да би, 
на кон по ре ђе ња од ли ка еп ског ју на ка у тра ди ци ја ма два на ро да, уста но вио 
слич но сти и раз ли ке из ме ђу „срп ског” и „бу гар ског” Мар ка Кра ље ви ћа. 
Ана ли зи су под врг ну те срп ске пе сме Кра ље вић Мар ко и брат му Ан дри јаш, 
Кра ље вић Мар ко и Му са Ке се џи ја, Мар ко Кра ље вић и Ми на од Ко сту ра и 
Смрт Кра ље ви ћа Мар ка, чи ји мо ти ви се чак по ве зу ју са не ки ма у ру ским 
би љи на ма Иља Му ро мец и Сла вуј раз бој ник и Иља Му ро мец и Све ти гор. 

Тре ћа сту ди ја „Осло бо ди те љи од зма је ва и зма је ви ти ју на ци – ком па-
ра тив но ис тра жи ва ње ру ских и ју жно сло вен ских на род них ју нач ких еп ских 
пе са ма” (стр. 267–313, пре вод ра да пр во бит но об ја вље ног у Ја па ну 1978) по-
све ће на је упо ред но-исто риј ској ана ли зи на род них еп ских пе са ма ис точ них 
и ју жних Сло ве на: ру ске би љи не До бри ња и змај (у чак ви ше де се ти на ва ри-
јан ти) и срп ских ју нач ких еп ских пе са ма Ца ри ца Ми ли ца и змај од Ја стреп
ца и Се ку ла се у зми ју пре тво рио. Ау тор за кљу чу је да, уз све по ду дар но сти 
мит ских пред ста ва о зма ју и уби ја њу зма ја у ру ској и срп ској тра ди ци ји, 
по сто ји и бит на раз ли ка: «у ру ским би љи на ма „змај ко ји бљу је ва тру” (или 
„ог ње ни змај”) тран сфор ми ше се у пе снич ки сим бол па ган ских бо го ва ко ји 
од у ми ру, док је у ју жно сло вен ским на род ним еп ским пе сма ма по стао осно-
ва пре да ња о мит ској гло ри фи ка ци ји по је ди них исто риј ских лич но сти као 
зма је ви тих ју на ка.»

По след ње и нај кра ће по гла вље, на сло вље но Есе ји, об у хва та те ме кул-
тур них ве за и књи жев но сти, од но сно ре цеп ци је пре во да и освр та на „му ке 
пре во ди лач ке”. 

Пр ви је текст Ка зуа Та на ке „Кул тур не ве зе Ја па на и Ју го сла ви је” (стр. 
317–325, пре вод есе ја пр во бит но об ја вље ног у Ја па ну 2007), по све ћен исто ри-
ја ту кул тур них али и по ли тич ких де ша ва ња из ме ђу два на ро да8 – што је 
дра го це ни при каз окви ра и те ме ља за по то њи раз вој ин те ре со ва ња ја пан ских 
на уч ни ка за наш је зик и књи жев ност.

Дру ги је тро дел ни текст Ми цу јо ши ја Ну ма на „При каз три ју ро ма на 
Да ни ла Ки ша пре ве де них на ја пан ски је зик” (стр. 326–330, пре вод тек сто ва 
пр во бит но об ја вље них у ли сту Ма и ни ћи шин бун 24. ју ла 1995, 28. мар та 1999. 
и 13. ма ја 2007. године) ко ји са др жи ре ла тив но крат ке али на дах ну те при ка зе 
Ки шо вих ро ма на ко ји су до тад би ли пре ве де ни на ја пан ски: Ра ни ја ди, Ен ци
кло пе ди ја мр твих и Пе шча ник. 

Тре ћи је текст Хи ро ши ја Ја ма са ки ја „Уз лет у ко смос (уз ја пан ски пре-
вод Ње го ше ве Лу че ми кро ко зма” (стр. 331–3419), сво је вр сна ис по вест у ко јој је 
ау тор опи сао окол но сти у ко ји ма се, за јед но са Ка зу ом Та на ком, не ду го по сле 

8 Ту се пра те до га ђа ји од пр вог до де љи ва ња срп ског ор де на јед ном ја пан ском ми ни стру 
ино стра них по сло ва 1894. го ди не, пре ко крат ке пу то пи сне за бе ле шке Кен ђи ра Де на о Бе о гра-
ду (где је био на про пу то ва њу ав гу ста 1896), до отва ра ња ди пло мат ског пред став ни штва у 
То ки ју 4. фе бру а ра 1924. го ди не, по том кон зу ла та у Оса ки 1929, о Бран ку Ву ке ли ћу, за тим о 
тр го вин ским ве за ма итд.

9 Ако је су ди ти по од су ству по да тка о то ме где је пр ви пут об ја вљен, из гле да да је Ја ма-
са ки јев текст је ди ни при лог ко ји се пре ми јер но пу бли ку је у овом збор ни ку.
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за вр шет ка пре во да Гор ског ви јен ца по ду хва тио пре во ђе ња Лу че ми кро ко зма, 
у ко ме су се њих дво ји ца др жа ли истих на че ла: „да се срп ски де се те рац пре-
во ди у че тр на е сте рац, да пре вод бу де „стих за стих”, и да је зик бу де ста ро-
ја пан ски из оног вре ме на ка да је Ње гош жи вео и ства рао”.

Ве ћи на ра до ва у збор ни ку Ser bi ca Ia po ni ca де ла су фи ло ло шке на у ке, 
по те кла из пе ра све стра них сла ви ста, лин гви ста и про у ча ва ла ца књи жев-
но сти – осим не ко ли ко есе ја ко ји за о кру жу ју ту сли ку, дис крет но до да ју ћи 
и не ке лич не но те.10 Све то оста вља ду бок ути сак о сту ди о зно сти и ши ри-
ни ди ја па зо на ин те ре со ва ња пред став ни ка јед не ве ли ке на ци је, са из у зет ном 
кул тур ном тра ди ци јом, за на шу је зич ку про бле ма ти ку и за де ла на ших нај-
бо љих пи са ца, чи ју су вред ност не по гре ши во пре по зна ли.11 

На кра ју ни је на до мет на гла си ти да је књи га ко ја је пред на ма дру га чи ја 
од свих прет ход них у се ри ји „Сту ди је о Ср би ма”. Она је је дин стве на по не-
ко ли ко осно ва.

Је ди на је ко ја но си ла тин ски на слов – ла пи да ран и ре чит у исто вре ме.12

Је ди на ни је ау тор ска збир ка не го пред ста вља збор ник ра до ва ви ше ау то ра. 
Па опет, она но си ау тор ски пе чат јер је ре зул тат лич ног из бо ра – ка ко са зна-
је мо из Пред го во ра – свог уред ни ка, проф. Мо то ки ја Но ма ћи ја.

Је ди но ова књи га за су и зда ва ча има ино стра ног парт не ра, и то та квог 
као што је ре но ми ра ни Sla vic-Eu ra sian Re se arch Cen ter са уни вер зи те та Хо-
ка и до из Са по роа. Ка ко исто вре ме но но си и број 31 њи хо ве се ри је из да ња 
Sla vicEu ra sian Stu di es, ре ал но је оче ки ва ти да ће ви дљи вост овог збор ни ка 
у на уч ној за јед ни ци би ти ве ћа не го да је у пи та њу са мо на ша, до ма ћа пу бли-
ка ци ја. Мо же мо се на да ти да ће за хва љу ју ћи овој, 22. по ре ду књи зи у се ри ји 
„Сту ди је о Ср би ма”, и све оста ле мо но гра фи је, прет ход не и на ред не, лак ше 
на ћи пут до што ши рег кру га чи та ла ца ван гра ни ца на ше ма ле зе мље.

Ја сна Вла јићПо по вић

Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ
Ети мо ло шки од сек

Кнез Ми ха и ло ва 36, 11000 Бе о град, Ср би ја
ja sna.vla jic @isj.sa nu.ac .rs 

10 Та ко про ве ја ва и сен ти мент, нпр. ка да Х. Ја ма са ки от кри ва да му је, по што је из ра зио 
бо ја зан да их у пре во ђе њу Лу че ми кро ко зма че ка ју огром не те шко ће, К. Та на ка од вра тио „... у 
ша ли: „Ка да смо пре во ди ли Гор ски ви је нац, те рао си ме на Лов ћен, као на ис хо ди ште спе ва, 
са да хо ћеш да ме од ве деш у ко смос!” Као што сам се при бо ја вао, рад на пре во ђе њу Лу че ми кро
ко зма се оду жио и тра јао че ти ри ду ге го ди не. Не до че кав ши штам па ње књи ге, Та на ка је мар та 
2007. го ди не сам от пу то вао у ко смос. Сла ва му!” Дир љи ва је и чи ње ни ца да је М. Ну ма но, у 
при ка зу пре во да Ки шо ве Ен ци кло пе ди је мр твих об ја вље ном 28. мар та 1999. го ди не, по ме нуо 
ка ко је упра во по че ло НА ТО бом бар до ва ње [Савезне републике] Ју го сла ви је.

11 И по ред агил но сти срп ских ја па но ло га, ба рем за сад је те шко за ми сли во да пан дан овом 
збор ни ку, хи по те тич ни *„Iapоnica Ser bi ca”, бу де об ја вљен у Ја па ну.

12 Ма да не би тан, упа дљив је де таљ да је ди но њен хр бат има ис пи сан тај на слов – сви 
оста ли су бе ли.
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UDC 811.16‘373(082)(049.32)

Лек си ко ло ги ја и лек си ко гра фи ја у све тлу са вре ме них при сту па.  
Збор ник на уч них ра до ва. Ста на Ри стић, Ива на Ла зић Ко њик, Не над  

Ива но вић (ур.). Бе о град: Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, 2016. 577. стр.

Збор ник Лек си ко ло ги ја и лек си ко гра фи ја у све тлу са вре ме них при сту па 
са ефект но из ве де ном на слов ни цом, где пр ва твор бе не на осно ва (лек си ко-) 
ве зу је дру ге две (-ло ги ја, -гра фи ја) чи ме се пре до ча ва не раз дво ји вост ових 
две ју лин гви стич ких ди сци пли на, те те о риј ског и прак тич ног ра да, за јед но са 
збор ни ком Пу те ви ма ре чи, об ја вље ног 2017. го ди не у част Да рин ки Гор тан 
Премк, а под уред ни штвом Рај не Дра ги ће вић, по твр ђу је да су да нас пи та ња 
из до ме на лек си ко ло ги је и лек си ко гра фи је у сре ди шту лин гви стич ких ис тра-
жи ва ња у Ср би ји.1 У збор ник су укљу че на 32 члан ка (на срп ском је зи ку – 18, 
ру ском – 5, ен гле ском – 3, бу гар ском – 2, сло ве нач ком – 2, пољ ском – 1, хр ват-
ском – 1), три де сет сед мо ро ау то ра (са Ин сти ту та за срп ски је зик СА НУ – 12, 
Фи ло ло шког фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду – 1, Учи тељ ског фа кул те-
та Уни вер зи те та у Бе о гра ду – 1, Цен тра за ди ги тал не ху ма ни стич ке на у ке 
Фа кул те та за ме ди је и ко му ни ка ци је Уни вер зи те та Син ги ду нум – 1; Фи ло-
зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у Но вом Са ду – 7, Фа кул те та спор та и фи-
зич ког вас пи та ња Уни вер зи те та у Но вом Са ду – 1; Ин сти ту та ру ског је зи ка 
В. В. Ви но гра до ва Ру ске ака де ми је на у ка – 3, Институ тa сло вен ске фи ло ло-
ги је Ру ске ака де ми је на у ка – 1; Вла ди мир ског др жав ног уни вер зи те та А. Г. 
и Н. Г. Сто ле то вих – 1; Ин сти ту та за бу гар ски је зик Бу гар ске ака де ми је на у ка 
– 2; Ин сти ту та за сло ве нач ки је зик Фра на Ра мов ша Сло ве нач ке ака де ми је 
на у ка и умет но сти – 2; Уни вер зи те та Ма ри ја Ки ри Скло дов ска у Лу бли ну – 2; 
Фи ло ло шког ин сти ту та Ки јев ског на ци о нал ног уни вер зи те та – 1; Хр ват ског 
сту ди ја Све у чи ли шта у За гре бу – 1; Др жав ног уни вер зи те та у Ари зо ни – 1).

Ра до ви у збор ни ку раз вр ста ни су у три це ли не: I. Ти по ви реч ни ка – тео
риј ски при сту пи и прак тич ни ре зул та ти, II. Ког ни тив ни при сту пи – сте
ре о ти пи и је зич ка сли ка све та, и III. Иден ти фи ка ци ја лек сич ких је ди ни ца 
и њи хо ва си стем ска ор га ни за ци ја.

Пр ва це ли на са др жи шест по гла вља: Са вре ме на де скрип тив на лек си
ко гра фи ја, Елек трон ска лек си ко гра фи ја, пла ни ра ње и уна пре ђе ње лек си ко
граф ског ра да, Исто риј ска лек си ко гра фи ја, Нео гра фи ја, Тер ми но ло ги ја и 
тер ми но гра фи ја, и Спе ци јал ни реч ни ци.

Текст Ју ри ја Апре сја на „О ак тив ном реч ни ку ру ског је зи ка” (Юрий Д. 
Апресян – „Об Ак тив ном сло ва ре рус ско го языка”, 13–77) на ла зи се на пр вом 
ме сту у збор ни ку, отва ра ју ћи ме сто за на ред на три члан ка у по гла вљу о са-
вре ме ној де скрип тив ној лек си ко гра фи ји. Овај текст, ко ји је за пра во увод на 
сту ди ја уз пр ви том реч ни ка Ак тивный сло варь рус ско го языка, у пра вом је 
сми слу ре чи пра ва лек ци ја из лек си ко ло ги је и лек си ко гра фи је. На и ме, текст 

1 По ред 12 ау то ра чи ји су ра до ви укљу че ни у оба збор ни ка, у збор ник Пу те ви ма ре чи 
укљу че ни су ра до ви још 26 ис тра жи ва ча из Ср би је.
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не дво сми сле но ука зу је на то да до број лек си ко граф ској об ра ди мо ра прет хо-
ди ти до бро по зна ва ње струк ту ре и ор га ни за ци је лек сич ког си сте ма, али и 
да лек си ко ло ги ја као осно ви ца лек си ко гра фи је тре ба ин ди ка то ри ма зна че ња 
ре чи, ње не упо тре бе у ми ни мал ном, ре че нич ном, и ши рем, си ту а ци о ном 
кон тек сту, сма тра ти и њен рек циј ски и ко ло ка циј ски по тен ци јал, те гра ма-
тич ка, про зо диј ска, се ман тич ка, праг ма тич ка и сти ли стич ка свој ства, да би 
у реч ни ку мо гао би ти пред ста љен „лек сич ки свет” ре чи – си но ни ми, ана лог-
не лек се ме, ан то ни ми, де ри ва ти и фра зе о ло ги зми уз сва ко од ње них зна че ња, 
што је услов да ко ри сник реч ник за до во љи „по тре бе го во ре ња, или, ши ре, 
по тре бе про из во ђе ња тек сто ва” (стр. 15). До са да об ја вље ни то мо ви по твр-
ђу ју да је ове по тре бе ко ри сни ка мо гу ће оства ри ти. Ко ри сте ћи се реч ни ком, 
они се уче ка ко да раз ми шља ју о ре чи ма, ка ко да на осно ву об ра ђе них ре чи 
пре до че се би зна че ње и „лек сич ки свет” нео бра ђе не. Реч ник се, сто га, мо же 
од ре ди ти и као сво је вр стан лек си ко ло шко-лек си ко граф ски при руч ник, на-
ме њен ка ко про фе си о нал но обра зо ва ним та ко и нео бра зо ва ним ко ри сни ци-
ма, а пр вим, при том, и као во дич или упут ство за при пре му и из ра ду но вих 
реч ни ка.2

Ма ри ја Чо ро ле ва већ у са мом на сло ву тек ста ис ти че по ве за ност те о риј-
ске лек си ко гра фи је и ти по ло ги је реч ни ка (Ма ри ја Чо ро ле е ва – „Те о рия на 
лек си ко ра фията и кла си фи ка цията на реч ни ци те”, 79‒86), на по ми њу ћи да 
се у бу гар ској лин гви сти ци лек си ко гра фи ја по пра ви лу од ре ђу је са мо као 
при ме ње на ди сци пли на, а не као ди сци пли на ко ја об је ди њу је два не раз дво-
ји ва де ла – те о ри ју лек си ко гра фи је као на уч ну област, и из ра ду реч ни ка као 
при ме ње ну на уч ну област. Из дво јив ши као основ но пи та ње те о риј ске лек си-
ко гра фи је кла си фи ка ци ју реч ни ка, ау тор ка пред ла же два ме ђу соб но по ве за на 
при сту па – пр ви, ко ји по ла зи од је зи ка и је зич ких је ди ни ца као нај ва жни јих 
обе леж ја сва ког реч ни ка, и други, хи је рар хиј ски, на осно ву ко јег се утвр ђу је 
сте пен сло же но сти лек си ко граф ске кон цеп ци је, што се по ка зу је у струк ту-
ри реч ни ка и об ра ди зна че ња ре чи. На осно ву из дво је них па ра ме та ра ме ђу 
реч ни ци ма бу гар ског је зи ка по сте пе ну сло же но сти из два ја се ви ше том ни 
де скрип тив ни реч ник, са нај ве ћим бро јем ре чи и де таљ но пред ста вље ним 
гра ма тич ким, сти ли стич ким и се ман тич ким ка рак те ри сти ка ма.

Већ сам на слов ра да Тврт ка Пр ћи ћа „Ка кав нам оп шти реч ник срп ског 
је зи ка нај ви ше тре ба” (87‒117) по све ја сно од ра жа ва основ ну раз ли ку из ме ђу 
са вре ме не ру ске, сло ве нач ке и срп ске лек си ко гра фи је – реч ни ци ка кве ау тор 
пред ла же по сто је или се упра во ра де у пр вим две ма је зич ко-кул тур ним за-
јед ни ца ма, а у срп ској из о ста ју. Пред ло же на кон цеп ци ја реч ни ка срп ског 
је зи ка у скла ду је са те о риј ским по став ка ма и прак сом нај бо љих са вре ме них 
реч ни ка ен гле ског је зи ка, а у ви со кој ме ри по ду дар на са они ма при ме ње ним 
у Ак тив ном реч ни ку ру ског је зи ка, што по твр ђу је ис прав ност ста ва да се 
те о риј ска лек си ко гра фи ја као ну жан пред у слов прак тич не мо ра за сни ва ти 
на лек си ко ло шким ис тра жи ва њи ма и те о ри ја ма, те да са вре ме на прак тич на 
лек си ко гра фи ја мо ра би ти за сно ва на на на ци о нал ном елек трон ском кор пу-
су и усме ра на на ко ри сни ке реч ни ка, а ови до ступ ни и у ди ги тал ној фор ми. 
Ви сок сте пен по ду дар но сти из ме ђу пред ло же ног реч ни ка срп ског је зи ка и 

2 Реч ник је до сту пан на http://www.klex.ru/j3v
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Ак тив ног реч ни ка ру ског је зи ка упра во сто га је ка рак те ри сти чан за ми кро-
струк ту ре ових реч ни ка, а ни зак за њи хо ве ма кро струк ту ре; реч ник срп ског 
је зи ка тре ба да за до во љи и зах те ве ко је де се ци дру гих реч ни ка ру ског је зи-
ка ис пу ња ва ју, од но сно ко је ис пу ња ва ју тзв. хи брид ни реч ни ци ен гле ског 
је зи ка, али и реч ник сло ве нач ког књи жев ног је зи ка.

При лог Ни не Ле ди нек о те мељ ним кон цеп ту ал ним ис хо ди шти ма но вог 
реч ни ка сло ве нач ког књи жев ног је зи ка („No vi slo var slo ven ske ga knji žne ga 
je zi ka – te melj na kon cep tu al na iz ho diš ča”, 119–130) из два раз ло га је ва жан за 
чи та о це овог збор ни ка – пр во, сто га што до вољ на де таљ но пре до ча ва струк-
ту ру реч ни ка сло ве нач ког са вре ме ног је зи ка и да је ко ри сне по дат ке о свим 
фа за ма ње го ве из ра де, те што упу ћу је чи та о це на сајт Ин сти ту та сло ве нач-
ког је зи ка Фра на Ра мов ша,3 на ко јем се мо гу пра ти ти и са ко јег се мо гу пре-
у зе ти по ред пра во пи са сло ве нач ког је зи ка и Slo var slo ven ske ga knji žne ga 
je zi ka, eSSKJ – Slo var slo ven ske ga knji žne ga je zi ka, Sprot ni slo var slo ven ske ga 
je zi ka, Slo var slo ven skih fra ze mov, Slo var no vej še ga be se dja, те ети мо ло шки и 
чи тав низ тер ми но ло шких реч ни ка сло ве нач ког је зи ка. Па жње су вред ни и 
са оп ште ни по да ци о утвр ђи ва њу и ко ди ра њу нор ма тив ног ста ту са реч нич ких 
је ди ни ца, те њи хо вом уса гла ша ва њу са пра во пи сом, као и спи сак ре ференци 
ко ји по ка зу је да се ве ћи на са рад ни ка овог ин сти ту та ба ви и прак тич ном и те о-
риј ском лек си ко га фи јом, што ура ђе ни реч ни ци и по ка зу ју.

Рад Не на да Ива но ви ћа, Ми ле не Ја кић и Ста не Ри стић „Гра ђа Реч ни ка 
СА НУ – по тре бе и мо гућ но сти ди ги та ли за ци је у све тлу са вре ме них при сту-
па” (133–154) пр ви је у по гла вљу Елек трон ска лек си ко гра фи ја, пла ни ра ње и 
уна пре ђе ње лек си ко граф ског ра да. Ау то ри чи та о ци ма збор ни ка, али и ака-
дем ској и кул тур ној јав но сти у це ли ни, пре до ча ва ју про бле ме с ко ји ма се са-
рад ни ци на из ра ди Реч ни ка СА НУ већ го ди на ма су о ча ва ју. Да би што бо ље 
об ја сни ли по тре бе за ди ги та ли за ци јом гра ђе Реч ни ка, они пр во на во де по-
дат ке о ње го вом оби му, фа за ма и тем пу из ра де, по ре де ћи га са де сет кон цеп-
циј ски слич них реч ни ка. По да ци о бро ју ура ђе них од ред ни ца по себ но при-
вла че па жњу јер ди рект но за ви се од бро ја ан га жо ва них са рад ни ка, ко ји, у 
крај њој ли ни ји, сву да за ви си од из вр шне вла сти на на ци о на лом или ло кал-
ном ни воу – 11 то мо ва реч ни ка пољ ског је зи ка са 135000 од ред ни ца ура ђе но 
је за 11 го ди на, а 19 то мо ва реч ни ка срп ског је зи ка са 220000 од ред ни ца ура-
ђе но је за 55 го ди на. С об зи ром на струк ту ру гра ђе Реч ни ка СА НУ по из во-
ри ма (25 раз ли чи тих жан ров ских об ли ка и до ме на пи са них из во ра, збир ке 
ре чи са те ре на што кав ских ди ја ле ка та), те на до њу гра ни цу пе ри о да екс церп-
ци је – од по чет ка 19. ве ка, а за по је ди нач не то мо ве раз ли чи ту гор њу – од сре-
ди не до кра ја 20. ве ка, до бро би ти од ди ги та ли за ци је ње го ве гра ђе би ле би, 
ка ко ау то ри ис ти чу, ви ше стру ке: по ве ћа ње до ступ но сти гра ђе, по бољ ша ње 
ква ли те та и бр зи не из ра де Реч ни ка, ефи ка сни је ко ри шће ње об ра ђе ног ма те-
ри ја ла и ње го ва пре зен та ци ја ши рем кру гу ко ри сни ка, те очу ва ње кул тур ног 
бла га (стр. 152).

Сне жа на Пе тро вић и То ма Та со вац при ло жи ли су рад под на сло вом 
„Лек си ко граф ска ано та ци ја не стан дард них об ли ка у слу жби пре тра жи во сти 
елек трон ских реч ни ка” (155–168), прав да ју ћи из бор ру ко пи сне збир ке ре чи 

3 http://www.fran.si/
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из При зре на Ди ми три ја Че ме ри ки ћа сле де ћим раз ло зи ма: са чу ва ти гра ђу 
од про па да ња и учи ни ти је до ступ ном за на уч ни и лек си ко граф ски рад, те 
ти ме што ди ги та ли за ци ја не стан дард не лек сич ке гра ђе мо же би ти мо дел за 
пре ба ци ва ње у ди ги тал ни ме диј и дру гих ру ко пи сних кар то те ка Ин сти ту-
та за срп ски је зик СА НУ. Ди ги та ли зо ва на гра ђа са др жи 23845 ске но ва,4 што 
зна чи да је у ње ну при пре му уло же но пу но тру да и мно го рад них са ти. Не 
до во де ћи у сум њу по стиг ну те ре зул та те, те ви ше стру ку ис ко ри сти вост гра-
ђе – за ди ја лек то ло шка, ети мо ло шка и лек си ко граф ска ис тра жи ва ња, уз она 
усме ре на на про у ча ва ње кул тур не исто ри је, мо же се ипак по ста ви ти пи та ње 
у ве зи са оправ да но шћу овог по ду хва та, или на ме сто то га од мах по ну ди ти 
сле де ћи од го вор: по што ске ни ра на ру ко пи сна гра ђа ни је по де сна за да љу 
об ра ду, тре ба ло ју је при пре ми ти у елек трон ској фор ми и ти ме за и ста учи-
ни ти до ступ ном.

Иси до ра Бје ла ко вић у тек сту „Елек трон ско из да ње Реч ни ка сла ве но срп-
ског је зи ка (пред но сти, про бле ми, мо гућ но сти)” (169‒180) пре до ча ва лин гви-
стич ке раз ло ге за од сту па ња од кон цеп ци је ду го го ди шњег про јек та Ма ти це 
срп ске, као и оне прак тич не, а ва жне за при пре му елек трон ског из да ња реч-
ни ка сла ве но срп ског је зи ка. Уме сто екс церп ци је ди фе рен ци јал не лек си ке 
– сла ве ни зми, сла ве но ср би зми (хи бри ди), до ма ћа лек си ка не за бе ле же на у 
Срп ском рјеч ни ку из 1852. го ди не, до ма ће ре чи ко је су вре ме ном сте кле ста тус 
ар ха и за ма, исто ри за ма, и сл., но ви уред нич ки тим од лу чио се 2012. го ди не 
за пот пу ну екс церп ци ју гра ђе. Пр ви од оства ре них за да та ка би ло је фор ми-
ра ње цен трал ног кор пу са – гра ђа од 1748. до 1850. го ди не, из свих функ цио-
нал них сти ло ва, што у ра ни јим фа за ма ра да на про јек ту ни је би ло ура ђе но. 
Уред нич ки тим је за тим при сту пио из ра ди Оглед не све ске Реч ни ка сла ве но
срп ског је зи ка (2016), ко ју од ли ку је до бро кон ци пи ра на и тех нич ки узор на 
лек си ко граф ска об ра да, те при пре ми елек трон ског из да ња реч ни ка, а оно, 
пре ма ау тор ки, тре ба да обез бе ди бр жу из ра ду, лак ше и бр же пре тра жи ва ње, 
стал но до пу ња ва ње реч ни ка, те ве ћу пре глед ност и ин фор ма тив ност члан ка 
што се по сти же по ве зи ва њем са ба зом при ме ра за да ту од ред ни цу. Су де ћи 
по све му до са да ура ђе ном, пр ви елек трон ски реч ник у срп ској лек си ко гра-
фи ји нај ве ро ват ни је ће би ти упра во овај исто риј ски реч ник, а не реч ник 
са вре ме ног је зи ка.

У тре ће по гла вље пр вог де ла збор ни ка (Исто риј ска лек си ко гра фи ја) 
укљу че на су три ра да. Пр ви Мар га ри те Чер ни ше ве (Мар га ри та Черныше ва 
– „Со вре менные до сти же ния и про блемы рус ской и исто ри че ской лек си ко-
гра фии”, 183‒196) пре глед ног је ти па, што по себ но по твр ђу ју по да ци о 14 
исто риј ских реч ни ка ру ског је зи ка, од то га че ти ри ака де миј ска (ви ше том на). 
Ау тор ка по себ ну па жњу по све ћу је ака де миј ским реч ни ци ма, где се као пр ви 
про блем ја вља из ме на пр во бит не кон цеп ци је реч ни ка, про у зро ко ва на нај че-
шће за ста ре ва њем гра ђе и по тре бом ње ног об на вља ња. Но ви не у ру ској исто-
риј ској лек си ко гра фи ји, у пр вом ре ду из ра да реч ни ка од ре ђе ног жан ра, од ра-

4 До ступ но на http://www.pre pis.org /; Плат фор ма за ди ги тал на из да ња и тран скрип ци-
ју срп ског ру ко пи сног на сле ђа; Уред ни ци: То ма Та со вац и Сне жа на Пе тро вић; Из да ва чи: 
Цен тар за ди ги тал не ху ма ни стич ке на у ке, Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ и Ет но граф ски 
ин сти тут СА НУ.
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жа ва ју, пре ма су ду ау тор ке, ка ко раз вој те о риј ске лек си ко гра фи је и ши ре ње 
прак тич не, та ко и по ве за ност исто риј ске лек си ко гра фи је са лек си ко гра фи јом 
са вре ме ног је зи ка.

У члан ку „При руч ни ети мо ло шки реч ник срп ског је зи ка – до при нос 
са вре ме ној ети мо ло ги ји” (197‒210) Ја сна Вла јић По по вић и Мар та Бје ле тић, 
са рад ни це и на Ети мо ло шком реч ни ку срп ског је зи ка (св. 1 (2003), св. 2 (2006), 
св. 3 (2008)) пре до ча ва ју рад на но вом ети мо ло шком реч ни ку срп ског је зи ка, 
ко ји би се раз ли ко вао од за по че тог у пр вом ре ду не са мо по на ме ни – по пу-
ла ран, оп ште о бра зов ни / стро го на у чан, и оби му – јед но то ман или дво то ман 
/ ви ше то ман, већ и по пре ци зном хро но ло шко-ге не а ло шком стра ти фи ко ва њу 
сло вен ске лек си ке. Да би при ка за ле кон кре тан на уч ни до при нос ПЕРСЈ са-
вре ме ној срп ској и сло вен ској (па и ин до е вроп ској) ети мо ло ги ји, ау тор ке су 
из ло жи ле про ви зор ну ти по ло ги ју но ви на – пре ци зи ра ње или ела бо ри ра ње 
по сто је ћих ту ма че ња, пр о бле ма ти зо ва ње по сто је ћих ре ше ња, пред ла га ње 
но вих ре ше ња, што су илу стро ва ле ода бра ним од ред ни ца ма, ко је по ре де са 
Ско ко вим.

Текст Алек сан дра Ша по шњи ко ва (Алек сан др Ша по шни ков – „Срав ни-
тельная лек си ко гра фия славянских языков”, 211–221) о упо ред ној лек си ко гра-
фи ји сло вен ских је зи ка то ком прет ход на два ве ка пре глед ног је ка рак те ра, 
чи јем зна ча ју до при но си и ис цр пан по пис ети мо ло шких реч ни ка и ака де миј-
ских јед но је зич них реч ни ка по је ди них сло вен ских је зи ка, те дво је зич них и 
ви ше је зич них реч ни ка сло вен ских је зи ка, те дво је зич них, са сло вен ско/несло-
венским је зи цима. По себ ног ти па су ком па ра тив но-кон тра стив ни реч ни ци 
[сравнительно-со по ста ви тельный сло варь], ко ји, пре ма ау то ру, омо гу ћа ва ју 
да се, из ме ђу оста лог, одво ји ен дем ска лек си ка од оне ко ја је на ста ла као ре-
зул тат ме ђу сло вен ских ве за и под ути ца јем књи жев них де ла, утвр ди ди ја-
ле кат ско ра сло ја ва ње по зног пра сло вен ског аре а ла, од ре де век то ри кре та ња 
ди ја ле кат ских аре а ла, као и кон такт на под руч ја пра сло вен ских ди ја ле ка та 
са ди ја лек ти ма дру гих гру па ин до е вроп ских је зи ка.

При лог Ди ја не Бла го је ве о са вре ме ним при сту пи ма у сло вен ској нео-
гра фи ји (Ди а на Бла го е ва – „Съвре мен ни под хо ди в славянска та нео гра фия”, 
225–233) по све ћен је про бле му из бо ра нео ло ги за ма као реч нич ких је ди ни ца 
и ор га ни за ци ји та квих реч ни ка у бу гар ској, пољ ској, че шкој, ру ској и укра-
јин ској лек си ко гра фи ји, из да тих у по след њих 15 го ди на. С об зи ром на то да 
је у фо ку су ау тор ки не па жње спе ци фи чан тип лек сич ких је ди ни ца и спе ци-
фи чан тип реч ни ка, чла нак је мо гао би ти укљу чен и у по гла вље Спе ци јал ни 
реч ни ци. Пре гле да ни реч ни ци нео ло ги за ма, ка ко ау тор ка ис ти че, укљу чу ју 
но ве лек се ме (твор бе не нео ло ги зме и скра ће ни це), ре чи са но вим зна че њи ма 
(у не ким реч ни ца ма озна че не као нео се ман ти зми), пре фик со и де и су фик со-
и де, ко ло ка ци је са по сто је ћим ре чи ма, по сто је ће ре чи као кључ не је ди ни це 
но вих фра зе о ги за ма. Лек сем ни (ал фа бет ски) на чин ор га ни за ци је реч ни ка 
при ме њен је у свим ис пи та ним реч ни ци ма осим у реч ни ку пољ ског је зи ка 
ко ји је ор га ни зо ван по гне зди ма. Да је нео гра фиј ска лек си ко гра фи ја као об лик 
спе ци јал не у за ма ху, по ка зу је и то што се ови реч ни ци ди фе рен ци ра ју на 
оп ште и спе ци јал не, што по твр ђу ју и на ве де не ре фе рен це.

При лог Ма је Ка ле зић („The Sta tus of the Ser bian Ter mi no logy De fi ned 
by the Ser bian Lan gu a ge Po licy Tro ug ho ut its Con tem po rary and Fu tu re Plans. 
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An Ou tli ne of the Ter mi no lo gi cal Al go rithm”, 237–248) о ста ту су срп ске тер ми-
но ло шке лек си ко гра фи је с об зи ром на ак ту ел ну је зич ку по ли ти ку и пла ни-
ра ње је зи ка отва ра пе то по гла вље пр вог де ла збор ни ка Те р ми но ло ги ја и те р
ми но гра фи ја. Ау тор ка пред ста вља на црт елек трон ског ди зај ни ра ња од но сно 
тер ми но ло шки ал го ри там за об ра ду струч них тер ми на, као и оних из до ме на 
спе ци ја ли стич ке на род не лек си ке. Пред у слов за при ме ну овог ал го рит ма је 
по сто ја ње ди ги тал них на ци о нал них те р ми но ло шких ре ла ци о них ба за по да-
та ка. По мо ћу ње га би се из бе гле „пред ви ди ве, али и оне, у до са да шњој ре-
фе рент ној ли те ра ту ри, још увек не пре по зна те је зич ке зам ке” (стр. 248), што 
би омо гу ћи ло да се на ци о нал ни те р ми но граф ски опи си при ла го де ин тер на-
ци о нал ним у скла ду са стан дар ди ма Ин тер на ци о нал не ор га ни за ци је за стан-
да р ди за ци ју (In ter na ti o nal Or ga ni za tion for Stan da r di za tion, ISO).

Мој ца Жа гар Ка рер по све ти ла је свој при лог при ка зу са вре ме них при-
сту па у сло ве нач кој тер ми но гра фи ји („So dob ni pri sto pi v slo ven ski ter mi no gra-
fi ji”, 249–260) – оно ма зи о ло шком и кон тек сту ал ном. Из ра да реч ни ка пре ма 
пр вом при сту пу, ка ко ау тор ка на во ди, об у хва та сле де ће фа зе: при ку пља ње 
гра ђе, фор ми ра ње кор пу са и од ред ни ца, об ли ко ва ње реч нич ког члан ка, у ко ји 
се укљу чу је и пре вод ни екви ва лент на јед ном или ви ше је зи ка, те при пре ма 
из да ња у штам па ној и/или елек трон ској фор ми. Кон тек сту ал ни при ступ 
по чео се при ме њи ва ти у сло ве нач кој лек си ко гра фи ји са фо р ми ра њем кор-
пу са сло ве нач ког је зи ка, што је омо гу ћи ло укљу чи ва ње у реч нич ки чла нак 
при ме ра и ко ло ка ци ја, те сим бо лом пред ста вље не уче ста ло сти упо тре бе, што 
је је дан од по ка за те ља но р ма тив ног ста ту са од ред ни ца. По себ на ба за по да-
та ка ве за на је за про је кат TER MIS, Apli ka tiv ni ra zi sko val ni pro jekt,5 ко ји са-
др жи тер ми но ло шке ба зе по да та ка као осно ве струч них зна ња, а слу жи као 
мо дел за си сте ма ти за ци ју тер ми но ло ги је.

Вла дан Јо ва но вић у у пре глед ном члан ку под на сло вом „Тер ми но гра фи ја 
и срод не ди сци пли не (из угла срп ске и сло вен ске лин гви сти ке)” (261–272) 
да је кри тич ки при каз те о риј ско-ме то до ло шких од ре ђе ња тер ми но гра фи је. 
Прак тич на тер ми но гра фи ја сво ди се на из ра ду тер ми но ло шких реч ни ка, ко ји 
мо гу би ти усме ре ни на по пис и опис тер ми но ло шке гра ђе – де скрип тив на, 
или на ње но нор ми ра ње – пре скрип тив на, нор ма тив на тер ми но гра фи ја. Тео-
риј ска тер ми но гра фи ја ба ви се утвр ђи ва њем прин ци па из два ја ња тер ми но-
ло шких је ди ни ца и њи хо ве об ра де у реч ни ци ма. Тер ми но ло шки реч ни ци 
раз ли ку ју се на осно ву из бо ра гра ђе, од но сно пред мет не ори јен та ци је (те мат-
ске, аре ал не, вре мен ске итд.), сфе ре при ме не (пре вод ни, школ ски, ен ци кло-
пе диј ски и дру ги реч ни ци), функ ци је (нор ма ти ван или де скрип ти ван реч ник), 
те оби ма реч ни ка. Пре ма ау то ру тер ми но ло шки реч ник ће ис пу ни ти зах те ве 
ако вер но од ра жа ва си стем тер ми но ло шких је ди ни ца и пој мо ва на у ке ко јој 
при па да, ако опис тер ми на са др жи ми ни мал ни на уч ни кон текст (де фи ни ци-
ју и на зна ку уже на уч не обла сти), те ако је уса гла шен са стан дард ном књи-
жев но је зич ком нор мом.

Ми ра Ми лић у при ло гу „Прин ци пи са ста вља ња дво је зич них тер ми но-
ло шких реч ни ка: ен гле ско-срп ски реч ник спорт ских тер ми на” (273–286) 
пре до ча ва пред у зе те пред рад ње за при пре му En gle skosrp skog reč ni ka sport skih 

5 До ступ но на http://www.ter mis.fdv .uni -lj.si/in dex.html
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ter mi na (2006). На осно ву ре ле вант не лек си ко ло шке и лек си ко граф ске ли те-
ра ту ре пр во је од ре ди ла прин ци пе се лек ци је тер ми на и фор ми ра ња кор пу са, 
те де фи ни са ња ре чи и утвр ђи ва ња пре вод ног екви ва лен та. Овај реч ни ка са 
при бли жно 1300 од ред ни ца из до ме на фуд ба ла, ко шар ке, од бој ке, ру ко ме та 
и ва тер по ла је де скрип ти ван син хро ни реч ник, али исто вре ме но и пре скрип-
ти ван бу ду ћи да су тер ми ни на срп ском је зи ку стан дар ди зо ва ни на осно ву 
шест кри те ри ја: јед но знач ност, про зир ност, си стем ност, про дук тив ност, 
крат ко ћа и уче ста лост упо тре бе. Реч нич ки члан ци у пу ној ме ри за до во ља ва-
ју по тре бе ко ри сни ка – до бро су ор га ни зо ва ни и ефект но гра фич ки из ве де-
ни: ен гле ски тер мин, озна ка спорт ске ди сци пли не, озна ка гра ма тич ке вр сте 
ре чи, уна кр сно упу ћи ва ње на си но ним, ан то ним и је зич ку ва ри јан ту, срп ски 
тер мин(и) и де фи ни ци ја зна че ња. Усме ре ност ау тор ке на за до во ља ва ње по-
тре ба ко ри сни ка ви ди се и у то ме што би, ка ко ис ти че, но во из да ње реч ни-
ка тре ба ло до пу ни ти тер ми ни ма из дру гих спор то ва и но вим тер ми ни ма, а 
зна че ња по сто је ћих ускла ди ти са но вим пра ви ли ма спорт ских ди сци пли на, 
те укљу чи ти и ви ше је зич не спорт ске реч ни ке у се кун дар не из во ре.

Пре глед ни рад Ђор ђа Ота ше ви ћа „Школ ски реч ни ци срп ског је зи ка” 
(289–304) пр ви је при лог у по гла вљу Спе ци јал ни реч ни ци. На кон крат ког 
увод ног де ла о тер ми ну школ ски реч ник ау тор од ре ђу је кри те ри је за кла си-
фи ка ци ју овог ти па реч ни ка: (1) је зик ко ри сни ка (срп ски као ма тер њи је зик, 
срп ски као стра ни је зик, срп ски као је зик дру штве не сре ди не, и др.); (2) 
уз ра ста (пред школ ски, ни жи ра зед ни основ не шко ле, све до оних на ме ње них 
сту ден ти ма); (3) број је зи ка (јед но је зич ни реч ник, ви ше је зич ни – пре вод ни 
и опи сно-пре вод ни); (4) на чи на пред ста вља ња ма те ри ја ла (азбуч ни, те мат ски 
(гне здов ни), ком би но ва ни – азбуч ни и те мат ски); (5) оп што сти (оп шти и 
спе ци ја ли зо ва ни – тер ми но ло шки и лин гви стич ки); се риј но сти (изо ло ва ни, 
се ри ја реч ни ка и др.); (6) са мо стал но сти (за се бан, анек сни); (7) ме ди ју ма 
(штам па ни, елек трон ски, и штам па ни и елек трон ски). У тре ћем де лу при ло га 
ау тор да је кри тич ки при каз по сто је ћих школ ских реч ни ка код нас, да би у 
за вр шном де лу ис та као да су нај по треб ни ји школ ски јед но је зич ни реч ни ци, 
и оп шти и спе ци јал ни, на ме ње ни ко ри сни ци ма раз ли чи тог уз ра ста, до ступ ни 
и у штам па ној и у елек трон ској фор ми.

У ра ду „Не је зич ки и је зич ки фак то ри за кон ци пи ра ње реч ни ка ко ло ка-
ци ја срп ског је зи ка” (305–320) Ја сми на Дра жић да је обра зло же не од го во ре на 
два пи та ња: (а) ка ко кон ци пи ра ти реч ник ко ло ка ци ја, и (б) ка ко струк ту ри-
ра ти ма кро- и ми кро струк ту ру та квог реч ни ка. У че твр том одељ ку ра да ау тор-
ка де таљ но пре до ча ва је зич ке фак то ре за кон ци пи ра ње ова квих реч ни ка, а 
по себ ну па жњу по све ћу је пи та њу кор пу са, што је за срп ски је зик, ко ји још 
увек не ма од го ва ра ју ћу елек трон ске ба зе по да та ка, го то во не мо гу ће ура ди ти. 
Реч нич ку гра ђу би, ка ко ау тор ка ис ти че, тре ба ло та ко ор га ни зо ва ти да се 
при мар но ал фа бет ски по ре дак са оба ко ло ка та као од ред ни ца ма до пу ни кон-
цеп ти ма иден ти фи ко ва ним у ра до ви ма Ане Вје жбиц ке. По себ ну па жњу при-
вла чи раз ма тра ње о реч нич ком члан ку и уз ње га на ве ден при мер, ко ји нас 
уве ра ва да је та кав реч ник срп ског је зи ка по тре бан не са мо они ма ко ји ма је 
срп ски је зик стра ни, већ и они ма ко ји ма је ма тер њи. На ве де ни при мер пре до-
ча ва и да се кон цеп ци ја реч ни ка ко ло ка ци ја мо же по ста ви ти тек на осно ву 
се ман тич ких, син так сич ких, лек си ко ло шких и те о риј ских лек си ко граф ских 

209



ис тра жи ва ња, ко ји ма би по врат но он сам по стао кор пус за да ља, а да би се 
то по сти гло лек си ко граф ски про јек ти мо ра ју има ти знат но бо љи ста тус не го 
са да.

При лог Ру жи це Ле ву шки не „Де скрип тив ни реч ник лек се ма из сфе ре 
пра во слав не ду хов но сти у са вре ме ном срп ском је зи ку” (321–340) са др жи 
пред лог за из ра ду те мат ског те за у ру са лек си ке пра во слав не ду хов но сти од 
15000 од ред ни ца, ко ји би по ред де скрип тив ног био и „нор ма тив ног, ди дат ктич-
ког, а до не кле и етич ког ка рак те ра”, те син хро ниј ски и оп штег ти па „јер укљу-
чу је на род ни и књи жев ни је зик”. Због спе ци фич но сти овог пој мов но-лек сич-
ког до ме на кон цеп ци ја ма кро струк ту ре реч ни ка укр шта се са кон цеп ци јом 
ен ци кло пе ди ја (нпр. укљу чи ва ње ико ни ма, екли си о ни ма, на зи ва по ме сних 
цр ка ва), што до во ди и до не до вољ ног во ђе ња ра чу на о уче ста ло сти упо тре бе 
не ке лек се ме (нпр. уи по ста си ра ти, же но не и сто вет ство). У ми кро струк ту-
ри реч ни ка до зво ља ва се, исти на у ма њој ме ри, не до след на при ме на нор ма-
тив нив них пра ви ла (нпр. нор ми ра ни и не нор ми ра ни ор то граф ски, ор то еп ски 
и твор бе ни ли ко ви од ред ни це), уво ђе ње је зич ких и функ ци о нал но-стил ских 
ре ги ста ра ко је ис кљу чу је са вре ме ни срп ски је зик (нпр. (ру ско)цр кве но сла-
ве ни зми – чре да, при стра сти је и др.). Из ра да ова квог реч ни ка зах те ва ла би 
мно го тру да и вре ме на, те се мо же по ста ви ти пи та ње да ли у си ту а ци ји у ко-
јој се са да на ла зи срп ска лек си ко гра фи ја, а по себ но из ра да Реч ни ка СА НУ, 
он тре ба да бу де на ли сти пла ни ра них по сло ва.

Бо ја на Ми ло са вље вић у ра ду „Од по тре бе до мо гућ но сти из ра де реч ни-
ка го вор не ети ке ци је у срп ском је зи ку” (341–352) пред ла же из ра ду реч ни ка 
ко ји би, ка ко ис ти че, био ра ђен на кор пу су тек сто ва раз ли чи тих жан ро ва од 
Ву ка до да нас – књи жев ни, ме мо а ри сти ка, епи сто лар ни, на род ни го вор, реч-
ни ци (срп ског је зи ка, стра них је зи ка, фра зе о ло шки и ети мо ло шки), при руч-
ни ци и књи ге о бон то ну и уч ти во сти, ау ди о за пи си го во ре ног је зи ка, го вор 
ра ди ја и те ле ви зи је, но вин ски тек сто ви и др. (стр. 349–350). Ау тор ка пред-
ла же да реч ник са др жи и 10 те мат ских ре ги ста ра са по пи си ма од го ва ра ју ћих 
од ред ни ца, што је за ко ри сни ке ве о ма до бро. По во дом пред ло же не кон цеп-
ци је овог реч ни ка мо же се по ста ви ти не ко ли ко пи та ња: да ли се та ко фор ми-
ран кор пус мо же сма тра ти син хро ниј ским бу ду ћи да го вор на ети ке ци ја ди-
рект но од ра жа ва дру штве не од но се у јед ној је зич кој и кул тур ној за јед ни ци, 
да ли су пред ви ђе ни кри те ри ји функ ци о нал но-стил ског ста ту са је ди ни це 
од го ва ра ју ћи – „пре ма вре мен ској пер спек ти ви, рас про стра ње но сти, сфе ри 
и гра ни ца ма упо тре бе – ди ја ле кат ска, на род на, књи шки, раз го вор на, стан-
дард на”, а ко ди ра ње на осно ву њих уоп ште из во ди во, те, ко нач но, и пи та ње 
о ко ри сни ци ма, њи хо вим по тре ба ма и ком пе тен ци ји ма да се реч ни ком слу же, 
ко је лек си ко гра фи тре ба да по ста ве ме ђу пр ви ма.

При лог Је жи ја Барт мињ ског и Ста ни сла ве Барт мињ ске Њеб же гов ске 
(Jerzy Bartmiński, Sta nisława  Ni e br ze gow ska-Bartmińska – „O lu bel skim Słow ni ku 
ste re otypów  i symbo li lu dowych ”, 355–376) по све ћен је, по пут при ло га Ј. Апре-
сја на, пред ста вља њу кон цеп ци је јед ног спе ци јал ног реч ни ка – реч ни ка на-
род них сте ре о ти па и сим бо ла, ко ји обу ва та се дам до ме на чи ји те мат ски ре-
до след од го во ра ре до сла ду у ак ту ства ра ња (ко смос, биљ ке, жи во ти ње, љу ди, 
дру штво, ре ли ги ја и де мо но ло ги ја, вре ме, ме сто, ме ре и бо је), те ње го ве ми-
кро струк ту ре на осно ву при ме ра из до са да об ја вље них то мо ва. На при ме ру 
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об ра де пој ма и лек се ме ʻду гаʼ по ка за на је ор га ни за ци ја члан ка, пре до чен 
по сту пак утвр ђи ва ња је ди ни це опи са, де фи ни са ња пој ма/ре чи, и рас по ре да 
те ма у об ја шње њу. Са оп ште ни по да ци до бро од ра жа ва ју те о риј ско-ме то до-
ло шки при ступ лу блин ске ет но лин гви стич ке шко ле ко ја на сто ји да на тек-
стов ним пред ло шци ма као основ ним је ди ни ца ма ана ли зе увр ди ког ни тив не, 
тач ни је ет но ког ни тив не кон цеп те и ре кон стру и ше ʻје зич ку сли ку све таʼ у 
од ре ђе ној је зич кој и кул тур ној за јед ни ци. Ова кав, па жње вре дан, мул ти дис-
ци пли нар ни про је кат под ра зу ме ва ди ги та ли за ци ју огром не гра ђе и ан га жо-
ва ње ве ли ког бро ја са рад ни ка, што се би мо гу до зво ли ти са мо сре ди не са 
до бро ор га ни зо ва ним ин сти ту ци о нал ним ра дом, из ра зи то раз ви је ном те о риј-
ском лек си ко гра фи јом, те по себ но оне ко је су оба ви ле, a и на да ље оба вља ју 
по сло ве ко ји за до во ља ва ју основ не по тре бе ко ри сни ка за лек си ко граф ским 
при руч ни ци ма (де скрип тив ни син хро ниј ски реч ни ци, оп шти реч ни ци сред-
њег оби ма, тер ми но ло шки реч ни ци, реч ни ци ко ло ка ци ја, фра зе о ло шки реч-
ни ци и др.).

Ста на Ри стић и Ива на Ла зић Ко њик у ра ду „Ре пре зен та тив ност Реч ни ка 
СА 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” (377–394) пред ста вља ју лек си ко граф ске при сту пе у Реч ни ку 
срп ско хр ват ског књи жев ног и на род ног је зи ка (РСА НУ) – тра ди ци о нал ни 
лек си ко граф ски при ступ и так со но миј ска се ман тич ка де фи ни ци ја, те у Реч
ни ку вред но сти Сло ве на и њи хо вих су се да (Leksykon ak sjo lo giczny Słowi an i ich 
sąsi adów; LA SiS) – ког ни тив но лин гви стич ки при ступ и ког ни тив на де фи-
ни ци ја. На при ме ру об ра де лек се ме дом ау тор ке по ка зу ју да је РСА НУ ре пре-
зен та ти ван и за ког ни тив но лин гви стич ка ис тра жи ва ња, ако се по ред реч-
нич ког члан ка од ред нич ке ре чи узму у об зир и реч нич ки члан ци нај бли жег 
си но ни ма (ку ћа) и лек сич ких је ди ни ца њи хо вих твор бе них гне зда. Пре ма 
њи хо вој оце ни РСА НУ пру жа по дат ке о свим ка рак те ри стич ним лек сич ко-
се ман тич ким од но си ма лек се ма: хи пе ро-хи по ним ским, ан то ни миј ским, си-
но ни миј ским, о њи хо вој афик сал ној и се ман тич кој де ри ва ци ји, као и о син-
таг мат ско-син так сич ким спо је ви ма и ко ло ка ци ја ма, фра зе о ло ги зми ма, као 
и о фол клор ним тек сто ви ма са да том реч ју као кључ ном, те он сто га мо же 
би ти основ ни ма те ри јал за опис кон це па та и сте ре о ти па, што про ве ра ва ју 
ис пи ту ју ћи лек се му дом у по сло ви ца ма, ау тор ским тек сто ви ма, ре ли гиј ском 
дис кур су и ан ке ти. Ре зул та ти спро ве де них ана ли за во де их ка за кључ ку да 
се РСА НУ „укла па у мо дер не, ак ту ел не лек си ко ло шке и лек си ко гар фске 
то ко ве и иде у ко рак са са вре ме ним, ког ни тив ним и ан тро пол шким при сту-
пи ма раз ли чи те ори јен та ци је” (стр. 393).

Де јан Ај да чић у при ло гу „Ау тор ски тек сто ви и ре кон струк ци ја је зич ке 
сли ке све та” (395–408) са ет но лин ги ви стич ког ста но ви шта ис пи ту је чи ни о це 
ау тор ске сли ке све та да би утвр дио да ли се на осно ву ње мо же ре кон стру-
и са ти (оп шта) је зич ка сли ка све та (ЈСС) Ау тор пр во пре до ча ва уни вер зал не 
чи ни о це ЈСС на осно ву крат ког освр та на ста во ве у ста ри јој и но ви јој ли те-
ра ту ри, те раз ма тра ти по ве зна ња и ми шље ња, а за тим и дис кур са од но сно 
жан ра, што га све во ди ка утвр ђи ва њу иден ти те та су бјек та као чла на гру пе 
и из во ђе њу су да о од но су из ме ђу оп ште и ау тор ске ЈСС. Са ужег, лек си ко ло-
шког, ста но ви шта па жњу при вла чи раз ма тра ње о раз ли чи том зна че њу ре чи 
и из ра за у ау тор ској и оп штој ЈСС, што је про у зро ко ва но ме ња њем њи хо вог 
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зна че ња и сим бо лич ких зна че ња ре а ли ја, што се ма ни фе сту је као ши ре ње 
или су жа ва ње уста ље ног зна че ња ре чи од но сно као „пра жње ње”, те обе сми-
шља ва ње и оспо ра ва ње зна че ња ре чи. Пре ма ми шље њу ау то ра по ре ђе ње оп-
ште и ау тор ске ЈСС мо гло би ука за ти на ве зе ме ђу њи ма, те на спе ци фич но-
сти у фор ми ра њу ау тор ске.

Ма ри ја Сте фа но вић у при ло гу „О асо ци ја тив ним реч ни ци ма као из во-
ру за опис кон це па та (на при ме ру асо ци ја тив ног по ља дом у ру ском је зи ку)” 
(409–423) пр во да је кри тич ки при каз асо ци ја тив них реч ни ка ру ског је зи ка на 
осно ву на чи на при ку пља ња по да та ка, бро ја ис пи та ни ка и из бо ра сти му лу са, 
скре ћу ћи па жњу на обрат не асо ци ја тив не реч ни ке са од ред нич ким ре чи ма 
из ин вен та ра ре чи да тих као ре ак ци ја на пр во бит ни сти му лус. На кон то га 
пре до ча ва ре зул та те ис пи ти ва ња асо ци ја тив них по ља у три асо ци ја тив на 
реч ни ка ру ског је зи ка, пр во на чел но, а за тим де таљ но на при ме ру лек се ме дом. 
Асо ци ја тив но по ље лек се ме дом укљу чу је, ка ко на во ди, со ци јал ни, ак си о-
ло шки, фи зич ки и функ ци о нал ни аспект. У за кључ ку ау тор ка ис ти че зна чај 
из ра де асо ци ја тив них реч ни ка са од ред нич ким ре чи ма при па да ју ћим сти-
му лу су од но сно ре ак ци ји на ње га у обрат ним реч ни ци ма за се ман тич ка 
ет но(пси хо)лин гви стич ка ис та жи ва ња, по себ но ком па ра тив на, што по твр ђу је 
на ве де ни по да так из ли те ра ту ре да су ме ђу пр вих три де сет нај фре квент ни јих 
ре чи у че ти ри асо ци ја тив на реч ни ка сло вен ска је зи ка као ре ак ци ја на нај ве-
ћи број сти му лу са ја вља ју жи вот, чо век, љу бав, ра дост, при ја тељ, сре ћа, 
до бро, смрт, но вац и ве ли ки.

Ма ри на Пи ме но ва у тек сту „Ус тойчи вые еди ницы в ди а хро нии и кон-
цеп ту альные формы мен тально сти” (425–438) ис пи ту је ста ри је и и но ви је 
при ме ре иди о мат ских је ди ни ца – с̒ин кре те ма ,̓ ко ји ин ди ци ра ју сме не кон-
цеп ту ал них об ли ка мен та ли те та, у ци љу њи хо вог што аде кват ни јег пред ста-
вља ња у реч ни ци ма. Основ ни ти по ви ових је ди ни ца у ру ском је зи ку су пар на 
име но ва ња (н.к. хлеб да соль; к.с. аֱньци и уньци; с.ј. куֲляֲро да жа) 6, спо-
је ви ре чи са стал ним епи те ти ма (н.к. серый волк; к.с. сло во божьсֳвьное; 
с.ј. зе леные бе реֳы), ети мо ло шке фи гу ре (н.к. ֳе мень ֳем не еֳся; к.с. ֲро
све ֳ и ֲро све ֳ ивый свеֳ; с.ј. ка ֲ аюֳ ка ֲ е ли), пе ри фра стич ни гла гол ско-име-
нич ки спо је ви (н.к. одер жа ֳ и ֲ о бе ду; к.с. ве ру яֳи; с.ј. дер жаֳь в на ֲ ряже нии, 
сте ре о тип на (иди о ма ти зо ва на) по ре ђе ња (н.к. яко со кол млады; к.с. аки аֱньць; 
с.ј. как ве ֳ ром сду ло), спо је ви са ин стру мен та лом у функ ци ји ре стрик тив не 
до пу не у ста ро сру ским тек сто ви ма (ֲросֳъ умъмъ). Ау тор ка пред ла же сле-
де ћу ти по ло ги ју син кре те ма: „фор мал не” или струк тур но-син таг мат ске, и 
„фор мал но-са др жин ске”; пр ве се за сни ва ју на де но та тив но-сиг ни фи ка тив ној 
син крет се ми ји фра зе о ло шких спо је ва, а дру ге на сиг ни фи ка тив ној.

Ра до сла ва Тр на вац у тек сту „Ана ли за сен ти мен та: си стем оце не и при-
род ни се ман тич ки ме та је зик” (439–454) пр во да је кри тич ки при каз два у 
ли те ра ту ри афир ми са на лек сич ка при сту па ко ји се при ме њу ју у ана ли зи сен-
ти мен та – си стем оце не, раз ви јен у окви ру си стем ско-функ ци о нал не лин-
гви сти ке, и при род ни се ман тич ки ме та је зик, као и на осно ву њих из ве де не 
кла си фи ка ци је ева лу а тив них при де ва да би про ве ри ла њи хо ву по де сност за 
ау то мат ску екс трак ци ју су бјек тив ног са др жа ја из дис кур са. Ана ли зом сен-

6 н.к. – на род на књи жев ност, к.с. – књи жев ни сла ве ни зми, с.ј. – са вре ме ни је зик.
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ти мен та про ве ра ва се по зи тив на или не га тив на ева лу а ци ја из ра же на по мо ћу, 
услов но ре че но, по зи тив них и не га тив них ре чи, кон тектста истих ре чи, те 
лин гви стич ке струк ту ре тек ста. На осно ву ана ли зе ева лу а тив них при де ва 
у срп ском је зи ку за кљу чу је да си стем оце не укљу чу је под си сте ме за из ра жа-
ва ње ста ва, што се по сти же по мо ћу ева лу а тив них при де ва, за из ра жа ва ње 
ан га жма на по мо ћу кон ди ци о нал не и кон це сив не кла у зе, те гра да ци је по мо-
ћу при ло га ко ји ма се ин тен зи ви ра ју ева лу а тив ни при де ви. 

Ана Ха лас у тек сту под на сло вом „При ме на те о ри је про то ти па у пред-
ста вља њу по ли се ми је” (455–469) пре до ча ва пред но сти овог те о риј ског при-
сту па у лек си ко граф ској об ра ди по ли сем них ре чи на при ме ри ма три јед но-
је зич на речникa срп ског је зи ка7 да би ука за ла ка ко се до са да шња прак са 
мо же уна пре ди ти и оса вре ме ни ти у скла ду са по став ка ма ког ни тив но лин гви-
стич ке лек си ко ло шке те о ри је. Ау тор ка под вр га ва ана ли зи три кључ на аспек та 
у об ра ди по ли сем них ре чи – иден ти фи ка ци ја и ди фе рен ци ја ци ја зна че ња, де-
фи ни са ње зна че ња, и ор га ни за ци ја зна че ња у реч нич ком члан ку, на кон че га 
пред ла же нов мо дел за њи хо ву об ра ду по ко јем се зна че ња рас по ре ђу ју по 
сле де ћем ре до сле ду: (1) при мар но зна че ње: про то тип ско зна че ње у струк ту ри; 
(2) нај фре квент ни је зна че ње ме ђу они ма ди рект но из ве де ним од про то тип-
ског, (а) нај фре квент ни је под зна че ње над ре ђе ног зна че ња 2, (б) дру го нај-
фре квент ни је под зна че ње над ре ђе ног зна че ња 2; (3) дру го нај фре квент ни је 
зна че ње ме ђу они ма ди рект но из ве де ним од про то тип ског, итд., што илу стру-
је при ме ром об ра де гла го ла гле да ти. 

При лог Све тла не Тол стој (Све тла на Тол стая – „Лек си че ское по ле пищи 
и пи та ния в славянских языках (к ти по ло гии «общих» но ми на ций”, 473‒492) 
на пр вом ме сту је тре ћег де ла овог збор ни ка – Иден ти фи ка ци ја лек сич ких 
је ди ни ца и њи хо ва си стем ска ор га ни за ци ја. Прем да ау тор ка не усме ра ва па-
жњу и на лек си ко граф ску об ра ду је ди ни ца лек сич ког по ља хра не и хра ње ња, 
она на во ди чи тав низ ре ле вант них по да та ка ис ко ри сти вих у при пре ми ком-
па ра тив них исто риј ских реч ни ка сло вен ских је зи ка, те је овај при лог сто га 
мо гао би ти укљу чен и у тре ће по гла вље пр вог де ла. Ово лек сич ко по ље об у-
хва та две гру пе на осно ву кључ ног пој ма/лек се ме – у пр вој, при мар ној то је 
гл. есֳь, у дру гој, ка у за тив ној гл. кор миֳь. Ове гру пе се да ље де ле пре ма 
уче сни ци ма у рад њи (чо век / жи во ти ња), фун да мен тал ној кла си пре ди ка та 
ко ји, ка ко ау тор ка ис ти че, по зи ва ју ћи се на Апре сја на, мо гу би ти гла го ли 
де ло ва ња (Мать кор мит ре бен ка), де лат но сти (Он один кор мит всю семью), 
ста ња или свој ства (Ре ки пи тают моря). Пр ва гру па је, ка ко ау тор ка у за кључ-
ку ис ти че, знат но сла би је лек сич ки и се ман тич ки раз ви је на од дру ге, упр кос 
огром ном бро ју на зи ва на мир ни ца. У дру гој гру пи уоч љи во је да се хра на 
и хра ње ње ту ма че и у со цио-етич ком кљу чу, у кон тек сту ин тер ак ци је по је-
ди на ца и гру па, жи во ти ња и би ља ка, те су се ман тич ки од но си из ме ђу лек се-
ма у овој гру пи ста бил ни.

Бо рис Хле бец у тек сту („A Con tra sti ve Analysis of the Per for ma ti ve AP PO INT 
and its Ser bian Cor re spon dents”, 493–514) де таљ ној кон тра стив ној ана ли зи 
под вр га ва ко ло ка ци је ен гле ског пер фор ма тив ног гл. ap po int и ње го вих 

7 Реч ник срп ско хр ват ског књи жев ног и на род ног је зи ка, I–XIX, Реч ник срп ско хр ват ско
га књи жев ног је зи ка, I‒VI, и Реч ник срп ског је зи ка. 
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ко ре спон де на та у срп ском је зи ку (по ста ви ти, (на)име но ва ти). Бу ду ћи да је 
ко ло ка ци о на ме то да ана ли зе усме ре на на утвр ђи ва ње зна че ња ка ко ко ло ка-
ци је у це ли ни та ко и ње них кон сти ту е на та, овај рад је мо гао би ти увр штен 
и у прет ход но по гла вље. Цен трал ни део ра да по све ћен је де фи ни са њу иза бра-
них гла го ла у ен гле ском је зи ку и њи хо вих ко ре спон де на та у срп ском, и то 
та ко што су на осно ву реч нич ке гра ђе пр во пре до че не де фи ни ци је лек се ма 
и гра ма тич ких ка те го ри ја у оп се гу ко ло ка ци ја, а за тим су оне при ка за не и 
де фи ни са не. У за вр шном де лу ау тор упо ре ђу је по дат ке до би ве не се ман тич-
ком ана ли зом ко ло ка ци ја у ен гле ском и срп ском је зи ку, сво ди ве на обра зац: 
НеКОКОИмАмОћУдРУштвУ+гл.+НеКОгКОИмАмОћ/УлОгУУдРУштвУ,и за кљу чу је да је у срп-
ском је зи ку по јам со ци јал не уло ге уне ко ли ко про ми нент ни ји од пој ма со-
ци јал не мо ћи не го и у ен гле ском, те да ма ле раз ли ке из ме ђу зна че ња ис пи-
ти ва них гла го ла мо гу од ра жа ва ти спе ци фич не со ци јал не ка рак те ри сти ке 
го вор ни ка ових је зи ка.

При лог Бран ке Та фре („Dvoj be pri odre đi va nju na tuk ni ce”, 515‒532), усме-
рен на да ва ње од го во ра на кључ но лек си ко граф ско пи та ње ка ко утвр ди ти 
шта је од ред ни ца, тре ба ло је укљу чи ти у пр во по гла вље јер до брог реч ни ка 
не ма без до брог упут ства за од ре ђе ње и об ра ду од ред ни ца, а ово га без те мељ-
ног по зна ва ња ор га ни за ци је лек сич ког си сте ма. Ме ђу пр вим пи та њи ма с 
ко ји ма се лек си ко гра фи сре ћу, а на ко је ау тор ка обра ћа па жњу, је сте пи та ње 
об ра де хо мо ни ма, што се на аде ква тан на чин мо же из ве сти са мо ако се по ђе 
од лек сич ко-се ман тич ког од но са из ме ђу лек се ма ко је не са др же ни јед ну 
ин те грал ну се му, исте су вр сте ре чи и истог хо мо фон ског и хо мо граф ског 
ли ка у истом иди о му. Исто та ко, лек си ко граф ској об ра ди кон вер зи ва мо ра 
прет хо ди ти од ре ђе ње кон вер зи је као об ли ка се ман тич ке де ри ва ци је, те од ре-
ђе ње гра ма тич ке ви ше знач но сти у од но су на твор бу ре чи. За до бро од ре ђе ње 
хо ми ни ма и кон вер зи ва ва жно је, ка ко ис ти че, раз ли ко ва ти ре чи раз ли чи тих 
ак це нат ских ли ко ва од ак це нат ских ду бле та исте ре чи. По се бан про блем, 
ви ше у оп штим не го у тер ми но ло шким реч ни ци ма, пред ста вља струк ту ра 
од ред ни це – у оп штим реч ни ци ма ста тус од ред ни це мо гу има ти са мо оне 
дво чла не лек се ме ко је на ста ју лек си ка ли за ци јом. При ме ри нео д го ва ра ју ћих 
од ре ђе ња од ред ни ца у хр ват ским и срп ским реч ни ци ма усме ри ли су ау тор ку 
на тра же ње од го во ра шта је раз лог то ме; ја сно фор му ли са не од го во ре да ла 
је на осно ву ре ле вант не ли те ра ту ре, те вла сти тих лек си ко ло шких и лек си ко-
граф ских ис тра жи ва ња и прак се, из че га сле ди да је лек си ко граф ска об ра да 
у свим сво јим фа за ма ну жно по ве за на са лек си ко ло шким и гра ма тич ким ис пи-
ти ва њи ма.

При лог Је ле не Ај џа но вић „Лек сич ко-се ман тич ка обе леж ја пре ди ка ти ва 
у при ло шким пре ди кат ским из ра зи ма” (533–546) при кљу чу је се у овом збор-
ни ку ма њем бро ју ра до ва у окви ру лек си ко ло шких ис тра жи ва ња спро ве де-
них у скла ду са са вре ме ним при сту пи ма, и то они ма ко ји ин си сти ра ју на ве зи 
лек си ко ло ги је и син так се. Ау тор ка, на и ме, ис тра жу је дво чла не струк ту ре, 
са чи ње не од функ ци о нал ног гла го ла и при ло шког пре ди ка ти ва као се ман тич-
ког је згра пре ди ка ци је. Пр во на де но та тив но-се ман тич ком пла ну из два ја 
че ти ри основ на по ља ко ји ма се упу ћу је на де но та ци ју спољ них окол но сти, 
пси хо фи зи о ло ших ста ња, ква ли фи ка ци ју по ја ва и си ту а ци ја, те де но та ци ју 
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спа ци јал них и тем по рал них окви ра си ту а ци је, да би за тим пред ста ви ла ти-
по ло ги ју лек сич ко-се ман тич ких по ља (вре мен ске при ли ке, тем пе ра тур не 
вред но сти, све тло сни и звуч ни ефек ти, еле мен тар не не по го де, пси хо фи зи о-
ло шка ста ња, спа ци јал на и тем по рал на ло ка ли за ци ја, ква ли фи ка ци ја по ја ва 
и си ту а ци ја), ко ја укљу чу ју ве ћи или ма њи број ми кро по ља. Ау тор ка сво је 
ис тра жи ва ње ни је усме ри ла и на лек си ко граф ску об ра ду при ло шких пре-
ди кат ских из ра за, но без об зи ра на то оно је до вољ на по ла зна осно ва за 
из ра ду јед ног спе ци јал ног реч ни ка, по треб ног не са мо за да ља син так сич ка 
и се ман тич ка већ и стил стич ка ис тра жи ва ња.

При лог Ма ри је Вуч ко вић „Ег зо цен трич не сло же ни це ко је има ју струк-
ту ру: број ’три’ с ауг мен та тив ним зна че њем + име ни ца” (547–564), ура ђен на 
ди ја ле кат ској гра ђи, по твр ђу је да су твор бе ни мо де ли ин ди ка то ри зна че ња, 
не са мо ка те го ри јал ног не го и лек сич ког, те да је сто га и по треб но по ве зи ва ти 
се ман тич ку ана ли зу са де ри ва ци о ном. Број три као пр ви део сло же ни це функ-
ци о ни ше и као не ну ме рич ки кван ти фи ка тор, те ове сло же ни це има ју ауг мен-
та тив но зна че ње, а пре ко ње га пе јо ра тив но. Сло же ни це са со ма ти змом као 
дру гом твор бе ном осно вом од ли ку је де тер ми на тив ни од нос ме ђу ком по нен-
та ма – ʻ(онај) ко ји има, ко ме је ве лик име ни цом озна чен део те ла ;̓ при де ви, 
за раз ли ку од име ни ца, као пр во сте пе ни де ри ва ти у ак ту се ман тич ко-гра ма-
тич ке де ри ва ци је ин ду ку ју дру го сте пе не име нич ке (тро гуз, -а, -о → тро гуз m, 
тро гу за f). Ау тор ка ис ти че да је овај твор бе но-се ман тич ки мо дел на сле ђен 
из ра ни јих је зич ких и кул тур них епо ха, а ја вља се и у срод ним је зи ци ма. С 
праг ма тич ког ста но ви шта ва жан је по да так да ква ли тет екс пре си је за ви си 
и од пол не при пад но сти ре фе рен та, а са со ци о лин гви стич ког да се не ке од 
ових сло же ни ца ја вља ју и у мо дер ном суп стан дар ду.

При лог Дан ка Шип ке о ау то мат ском от кри ва њу гре ша ка ме ђу је зич ког 
лек сич ког ани зо мор фи зма („A Pro le go me non to Au to ma tic De tec tion of Er rors 
in the Tre at ment of Le xi cal Ani so morp hism”, 565–577) мо гао је, с об зи ром на 
пред мет и циљ ис тра жи ва ња, би ти увр штен и у по гла вље о тер ми но ло ги ји 
и тер мо но гра фи ји. Ау тор по ла зи од те о риј ског окви ра ко ји је по ста вио у мо-
но гра фи ји Le xi cal Con flict: The ory and prac ti ce. На при ме ри ма ви ше од 100 
је зи ка, екс цер пи ра них из дво је зич них реч ни ка, лин гви стич ких мо но гра фи ја 
и струк ту ри ра них ин тер вјуа са са ста вља чи ма и ко ри сни ци ма реч ни ка ау тор 
је иден ти фи ко вао ве ћи број ти по ва ви ше стру ке екви ва лен ци је. Нај че шће 
гре шке у лек си ко граф ској об ра ди на ста ју због не при ла го ђе не стра те ги је, 
не ја сно сти, не до стат ка об ја шње ња, ре дун да ци је, под спе ци фи ци ра но сти, 
над спе ци фи ци ра но сти, по гре шног ети ке ти ра ња, не а де кват ног при ме ро ва ња, 
ме ша ња је зи ка, из о стан ка екви ва ле на та и нео сно ва не ин тер пре та ци је. У ци љу 
укла ња ња ових по гре ша ка тре ба обез бе ди што ви ше по да та ка по треб них за 
из ра ду про гра ма њи хо ве ау то мат ске де тек ци је – до след но сег мен ти ра ти 
реч нич ке члан ке у дво је зич ним реч ни ци ма, те уна пре ди ти сам ме ха ни зам 
де тек ци је. 

Ка ко уред ни ци у пред го во ру ис ти чу, два су оквир на ци ља овог збор ни ка: 
„1) да се пред ста ви са да шње ста ње у лек си ко ло ги ји и лек си ко гра фи ји пре ва-
с ход но у сло вен ском је зич ком све ту, али и ши ре, са свим ак ту ел ним при сту пи-
ма, ка ко оним тра ди ци о нал ним та ко и но вим и нај но ви јим и 2) да се пред ста ве 
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са вре ме ни ре зул та ти у тра ди ци о нал ној и ком пју тер ској лек си ко гра фи ји (у 
из ра ди реч ни ка раз ли чи тог ти па: де скрип тив них, ви ше је зич них, спе ци јал них 
и др.)”. На сло вима од ре ђе ни ис тра жи вач ки до ме ни целина у збор ни ку сво је-
вр сна су пре фор му ла ци ја ци ље ва уред ни ка, те се на осно ву те мат ске усме ре-
но сти при ло га мо же, ви ше или ма ње по у зда но, утвр ди ти да ли су ти ци ље ви 
и оства ре ни.

Пред ста ву о са да шњем ста њу у лек си ко ло ги ји и лек си ко гра фи ји пр вен-
стве но у срп ској, а за тим и у ру ској, сло ве нач кој и бу га р ској, сре ди ни од ра-
жа ва ју сви ра до ви. Огра ни ча ва ње, не ис к љу чи во, на сло вен ске је зич ке (је зич-
ко-дру штве не и је зич ко-кул тур не) сре ди не мо же под ста ћи ин тен зив ни ју 
ор га ни зо ва ну са рад њу у до ме ну ет но лин гви стич ких ис тра жи ва ња, исто риј-
ске и дво је зич не лек си ко гра фи је.

Оства ре ње по ста вље них ци ље ва ни је, ме ђу тим, за ви си ло са мо од ау то ра 
при ло га у збор ни ку, бу ду ћи да би се у не ким дру гим сре ди ни ма, на при мер, 
ру ској или сло ве нач кој, по ка за ло да до ма ћи ау то ри мо гу у знат но ве ћем бро-
ју, не го што је то би ло мо гу ће у слу ча ју овог збор ни ка, пред ста ви ти са вре-
ме не, у зна че њу ак ту ел не, ре зул та те у тра ди ци о нал ној и елек трон ској лек-
си ко гра фи ји. По ка за ло се, на и ме, и ка квих све реч ни ка срп ског је зи ка не ма, 
да не ма ни оптимално обимног елек трон ског кор пу са срп ског је зи ка, да ни 
гра ђа нај ве ћег де скрип тив ног реч ни ка срп ског је зи ка ни је ди ги та ли зо ва на. 
Ва жно је ис та ћи да за та кво ста ње ни је, ни ти мо же би ти, од го вор на са мо ре-
ла тив но ма ла лек си ко граф ска ака дем ска за јед ни ца, и по ред то га што је си гур-
но по чи ни ла мно ге, ве ће или ма ње, про пу сте; од го вор ност је, ипак, на из вр-
шној вла сти над ре ђе ној ин сти ту ци ја ма кул ту ре. По ка за ло се још и то да се 
у ци љу до сти за ња ре зул та та дру гих сре ди на у ти пу и бро ју реч ни ка пред-
ла же из ра да оних ко ји се не мо гу сма тра ти при о ри тет ним. Из ра ди ти оп шти 
реч ник са вре ме ног срп ског је зи ка и убр за ти за вр ша ва ње Реч ни ка СА НУ 
основ ни су за да ци ин си ту ци о нал но ор га ни зо ва ног лек си ко граф ског ра да у 
нашој земљи.

Ве ра Ва сић

Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Фи ло зоф ски фа кул тет

Од сек за срп ски је зик и лин гви сти ку
Др Зо ра на Ђин ђи ћа 2, 21000 Но ви Сад, Ср би ја

vva sic021@gmail.com
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UDC 811.163.41(091)(049.32)

ПОД ЛУ ПОМ НА УЧ НИХ КРИ ТЕ РИ ЈУ МА:
СТРУК ТУ РА СРП СКОГ ЈЕ ЗИ КА ОД РЕ ЧИ ДО ТЕК СТА

(Ми лош Ко ва че вић. Срп ски је зик под лу пом на у ке. Бе о град:  
За вод за уџ бе ни ке, „Би бли о те ка Аз”, Књи га 7, 2017, 254 стр.)

Бе о град ски из да вач За вод за уџ бе ни ке об ја вио је 2017. го ди не књи гу 
Ми ло ша Ко ва че ви ћа Срп ски је зик под лу пом на у ке, увр стив ши је у еди ци ју 
ко ја са вре ме ном чи та о цу пру жа ан то ло гиј ске ра до ве из на у ке о је зи ку.1 
Ра до ви у овој књи зи ба ве се пи та њи ма раз во ја срп ског књи жев ног је зи ка и 
пи та њи ма ње го ве струк ту ре, и то са мор фо ло шког, твор бе ног, мор фо син так-
сич ког, син так сич ког и тек сто лин гви стич ког аспек та. У цен тру па жње су 
про бле ми ко ји су оста ли не ре ше ни у до са да шњој ср би сти ци, а циљ је да се 
при ме ном од го ва ра ју ћих лин гви стич ких кри те ри ју ма што пот пу ни је ис пи-
та ју и раз ре ше. 

Књи га са др жи је да на ест ра до ва рас по ре ђе них у два по гла вља. У по гла вље 
На пу те ви ма и стран пу ти ца ма срп ског је зи ка свр ста ни су ра до ви: (1) Срп-
ски књи жев ни је зик – ју че, да нас, су тра (стр. 13–43); (2) Срп ски књи жев ни 
је зик и је зик књи жев но сти (стр. 45–67). 

По гла вље С гра ма тич ким пи та њи ма срп ског је зи ка об у хва та ра до ве: 
(1) Ти по ви ап со лут ног ком па ра ти ва у срп ском је зи ку (стр. 71–91); (2) О нор-
ма тив ном ста ту су си но ним них и бли ско знач них тво ре ни ца у срп ском је зи ку 
(стр. 93–113); (3) Мо дал на упо тре ба вре мен ских гла гол ских об ли ка (стр. 115–
128); (4) Опо зит ни ге ни тив с пред ло гом про тив и си но ним ске па де жне кон-
струк ци је (стр. 129–155); (5) О тер ми ну су бје кат у ср би сти ци (стр. 157–170); 
(6) Кон ку рент ност јед ног ти па пред ло шког ге ни тив ног, аку за тив ног, ин стру-
мен тал ног и ло ка тив ног ло гич ког су бјек та (стр. 171–192); (7) Ло гич ки су бје-
кат из ра жен пред ло шким ин стру мен та лом (стр. 193–207); (8) Ре че ни це с 
кон вер зи јом пред ло шке адвер би јал не до пу не или од ред бе и при дјев ског 
атри бу та (стр. 209–229); (9) Ко ре фе рент не је ди ни це с ин кон гру ен ци јом ли ца 
у сло же ној ре че ни ци или ве за ном тек сту (стр. 231–246). 

Оста ли еле мен ти ове пу бли ка ци је су Увод не на по ме не (стр. 7–9), Би о
граф ска на по ме на (стр. 247), Ре ги стар име на (стр. 249–252) и Бе ле шка о ау то
ру (стр. 253–254). Пред ста ви ће мо украт ко ре зул та те ис тра жи ва ња. 

На по чет ку књи ге је рад ко ји осве тља ва дво ве ков ни раз вој срп ског књи-
жев ног је зи ка (стр. 13–43). Об ја вљи ва њем Пи сме ни це серб ско га је зи ка Ву ка 
Ка ра џи ћа (1814) по чи ње про цес ко ди фи ка ци је и стан дар ди за ци је, тј. по чи ње 
„ју че срп ско га је зи ка”. Ово Ву ко во де ло по кре ће пи та ња пра во пи са, мор фо-
ло шке струк ту ре, као и пи та ње име на је зи ка и ње го вог на ци о нал ног оме ђе ња. 
„Вук ус по ста вља знак јед на ко сти из ме ђу срп ског је зи ка и срп ског на ро да” 

1 По ме ну ће мо не ке од књи га из ове еди ци је: Алак сан дар Ми ла но вић, Крат ка исто ри ја 
срп ског књи жев ног је зи ка; Ире на Гриц кат, Сту ди је из исто ри је срп ско хр ват ског је зи ка; Да рин-
ка Гор тан Премк, По ли се ми ја и ор га ни за ци ја лек сич ког си сте ма у срп ском је зи ку; Жи во јин 
Ста ној чић, Из је зи ка про зе Ми ло ша Цр њан ског.
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(стр. 14). Гра ни ца из ме ђу „ју че срп ско га је зи ка” и „да нас срп ско га је зи ка” је сте 
по нов но вра ћа ње срп ског име на срп ском је зи ку. Да кле, „да нас срп ско га је-
зи ка” по чи ње кра јем два де се тог ве ка, ка да се на зив срп ско хр ват ски је зик 
за ме њу је на зи вом срп ски је зик (стр. 14). Ка ко по ка зу је ана ли за, да на шњи цу 
срп ског је зи ка оп те ре ћу ју: (1) со ци о лин гви стич ка пи та ња по ве за на са пре-
и ме но ва њем; (2) ути цај ан гли ци за ци је на је зич ку струк ту ру; (3) став да 
тре ба иг но ри са ти нор му; (4) до ми на ци  ја „не мар ног” функ ци о нал ног сти ла; 
(5) не бри га за очу ва ње ћи ри ли це. „Су тра срп ског је зи ка по чи ње већ да нас” 
(стр. 32), ка ко се на гла ша ва на кон про ми шља ња ак ту ел них про бле ма да на-
шњи це. У по себ ном де лу ра да на во де се кључ на пи та ња ко ја је нео п ход но ре-
ши ти у срп ској фи ло ло ги ји: (1) ста тус ма њин ских је зи ка у Ре пу бли ци Ср би ји; 
(2) за шти та ћи ри ли це као иден ти тет ске цр те срп ског је зи ка и срп ског на ро да; 
(3) ускла ђи ва ње де ло ва ња лин гви ста и по ли ти ча ра у фор ми ра њу је зич ке по-
ли ти ке; (4) бри га за кул ту ру усме ног и пи са ног је зич ког из ра за; (5) уна пре-
ђи ва ње функ ци о нал но сти ли стич ких ис тра жи ва ња ко ја ће об у хва ти ти све 
сти ло ве. 

Дру ги рад ба ви се ме ђу од но сом књи жев ног је зи ка као нор ми ра ног, по-
ли функ ци о нал ног и ела стич но ста бил ног иди о ма ко јим се од ре ђе на за јед ни ца 
слу жи у свим обла сти ма је зич ког оп ште ња и је зи ка књи жев но сти као је зи ка 
књи жев них де ла. По себ но се раз ма тра ју: (1) на род ни је зик у књи жев но сти као 
књи жев ни је зик; (2) уво ђе ње тер ми на стан дард ни је зик; (3) је зик књи жев-
но сти као функ ци о нал ни стил или „над стил”.

Ана ли за ме ђу од но са књи жев ног је зи ка и је зи ка књи жев но сти по чи ње 
од ста во ва Ву ка Ка ра џи ћа за уво ђе ње на род ног је зи ка у књи жев ност, из не-
тих у кри ти ка ма ро ма на Ми ло ва на Ви да ко ви ћа (1814, 1817). Беч ки књи жев ни 
до го вор (1850) на во ди да „је дан на род јед ну књи жев ност тре ба да има”, што 
по ка зу је да су из јед на че ни је зик књи жев но сти и књи жев ни је зик. „Све до 
сре ди не два де се тог ви је ка, а за пра во до по чет ка ње го ве сед ме де це ни је, узор-
ним књи жев ним је зи ком сма тран је је зик књи жев но сти” (стр. 47). Алек сан дар 
Бе лић је на гла ша вао да пра ви ла књи жев ног је зи ка не угро жа ва ју ства ра лач ку 
сло бо ду пи сца, ко ји мо же обо га ти ти књи жев ни је зик кроз сво је ствaрaлашт во, 
не на ру ша ва ју ћи нор му. Љу де вит Јон ке је пр ви у сер бо кро а ти сти ци екс пли-
цит но из нео иде ју да је зик књи жев но сти пред ста вља је дан део књи жев ног 
је зи ка, ука зу ју ћи на функ ци о нал ну ра сло је ност књи жев ног је зи ка, као и на 
во де ћу уло гу је зи ка књи жев но сти у од но су на оста ле обла сти упо тре бе књи
жев ног је зи ка.

Ше зде се тих го ди на два де се тог ве ка Мил ка Ивић до во ди у пи та ње пре-
сти жну уло гу је зи ка књи жев но сти у окви ру књи жев ног је зи ка, као и оправ-
да ност упо тре бе тер ми на књи жев ни је зик. Да ли бор Бро зо вић ће, без по зи-
ва ња на ста во ве Мил ке Ивић, на ста ви ти да раз ви ја ини ци ја ти ву о уво ђе њу 
тер ми на стан дард ни је зик, ко ји је Мил ка Ивић прет ход но пред ло жи ла.

Осам де се тих го ди на два де се тог ве ка по чи њу оп се жни ја ис тра жи ва ња 
функ ци о нал них сти ло ва у сер бо кро а ти сти ци (док тор ска ди сер та ци ја Спо мен-
ке Ра дић, ура ђе на под ру ко вод ством Ан ти це Ме нац). „Од сре ди не два де се-
тог ви је ка, от кад се књи жев но дје ло по чи ње по сма тра ти и ин тер пре ти ра ти као 
је зич ко-књи жев но дје ло, ве ли ки број хр ват ских и срп ских књи жев них кри-
ти ча ра и лин гви ста, [...], по чи ње се те мељ ни је ба ви ти сти ли сти ком књи жев ног 
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тек ста” (стр. 55). У дру гој тре ћи ни два де се тог ве ка де лу је За гре бач ка сти ли-
стич ка шко ла (Зден ко Шкреб, Алек сан дар Фла кер, Иво Фран геш, Кру но слав 
Пра њић и дру ги). Отва ра се пи та ње о то ме тре ба ли је зик књи жев ног де ла 
ту ма чи ти у окви ру лин гви стич ке или ли те рар не сти ли сти ке. Кра јем два де-
се тог ве ка уста но вље на је те о ри ја ин те грал не сти ли сти ке.2 Ин те грал ну 
сти ли сти ку чи не: (1) лин гво сти ли сти ка (ко ја ис пи ту је сти ле ма тич ност, тј. 
на чи не струк ту ри ра ња сти ле ма као фор мал но и/или се ман тич ки оне о би че-
них је зич ких је ди ни ца); (2) ли те рар на сти ли сти ка (ко ја ис пи ту је сти ло ге-
ност, тј. естет ски ефе кат сти ле ма тич них и не сти ле ма тич них је ди ни ца).

По гла вље по све ће но гра ма тич ким пи та њи ма отва ра ју ра до ви ко ји се 
ба ве мор фо ло шком, твор бе ном и мор фо син так сич ком струк ту ром са вре ме-
ног срп ског је зи ка. На њих се на до ве зу ју ис тра жи ва ња син так се ре че нич них 
чла но ва, син так се сло же не ре че ни це и на кра ју – ме ђу од но са сло же не ре че-
ни це и тек ста. Све ана ли зе спро ве де не су: (1) при ме ном струк тур ног и се-
ман тич ког кри те ри ју ма, при че му је, за ви сно од пред ме та ко ји се ис пи ту је, 
при кљу чен и сти ли стич ки кри те ри јум; (2) на функ ци о нал но стил ски ра зно-
вр сном кор пу су, у ко ме до ми ни ра ју књи жев но у мет нич ки и пу бли ци стич ки 
функ ци о нал ни стил (овај стил је нај про гре сив ни ји у са вре ме ном је зи ку). 

У члан ку о ти по ви ма ап со лут ног ком па ра ти ва у срп ском је зи ку (стр. 
71–91) раз ма тра ју се струк тур но-се ман тич ки кон тек сти упо тре бе ком па ра-
тив не кон струк ци је у ко јој су из о ста вље ни ре ла ци о ни ком па ра тив ни еле ме нат 
и по јам с ко јим се по ре ди осо би на из ра же на при де вом или при ло гом. Из дво-
је но је де сет струк тур но и/или се ман тич ки раз ли чи тих ти по ва ап со лут ног 
ком па ра ти ва: (1) ап со лут ни ком па ра тив у функ ци ји и зна че њу бли ском на дим-
ку (Џорџ Буш мла ђи); (2) ап со лут ни ком па ра тив у ер го ним ским на зи ви ма 
(Ви ши суд; ни жа му зич ка шко ла); (3) суп стан ти ви зи ра ни ап со лут ни ком па-
ра тив (Ста ри ји чу ва ју мла ђе.); (4) по лу суп стан ти ви зи ра ни ап со лут ни ком-
па ра тив (Мла ђи сту ден ти не слу ша ју са ве те ста ри јих сту де ната); (5) ап со-
лут ни ком па ра тив у са ста ву уста ље них (иди о мат ских и по лу и ди о мат ских) 
из ра за (Они бр же бо ље до тр ча ше; Кар та ви ше тра жи ла се за кон церт); (6) 
ин тен зи ви ра ни ап со лут ни ком па ра тив (Љу ди све те же и те же жи ве; Мо рам 
што спрем ни ји да до че кам по че так при пре ма); (7) пре фи ги ра ни ап со лут ни 
ком па ра тив (Ни је се пре ви ше ра до вао; Еми си ја је би ла су ви ше крат ка); (8) 
ме сни и вре мен ски ап со лут ни ком па ра тив (Си ђи на до њи пла то твр ђа ве; Не мој 
га ви ше слу ша ти); (9) ап со лут ни ком па ра тив у за ви сним про пор ци о нал ним 
ре че ни ца ма (Што ду же штрај ку јеш, то си глад ни ји); (10) ап со лут ни ком-
па ра тив са зна че њем нео д ре ђе ног ре фе рен та (На ру чи ли су за ру чак не што 
лак ше; Не зна се где је лу ђе).

Сле де ћи чла нак ба ви се нор ма тив ним и се ман тич ким ста ту сом су фик-
сал них из ве де ни ца на -ач и -ац, с об зи ром на њи хо ву бли ско знач ност или 
си но ним ност, при че му пред мет ана ли зе пред ста вља ју два лек сич ка па ра: 

2 За сни ва њу ин те грал не сти ли сти ке до при не ла су ис тра жи ва ња на ко пру су и те о риј-
ска про ми шља ња Ми ло ша Ко ва че ви ћа, из не та у књи га ма: Сти ли сти ка и гра ма ти ка стил ских 
фи гу ра (1991; 1995; 2000; 2015); Стил ске фи гу ре и књи жев ни текст (1998); Стил ска зна че ња 
и зра че ња (2011); Лин гво сти ли сти ка књи жев ног тек ста (2012); Срп ски пи сци у озрач ју сти
ли сти ке (2014); Стил и је зик срп ских пи са ца (2016). 
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но сач и но си лац, чи тач и чи та лац (стр. 93–113).3 Ако се упо ре ди упо тре ба ових 
име ни ца у Ву ко вом вре ме ну, ка да су би ле си но ним не, са да на шњом упо тре-
бом – за па жа се да су се оне де си но ни ми зи ра ле, из вр шив ши ре пар ти ци ју сво јих 
зна че ња, та ко да ни у јед ном кон тек сту ни су ме ђу соб но за ме њи ве. „Де си но-
ни ми зи ра ни си но ни ми по ста ју бли ско знач ни це, чи је се се ман те ме ди фе рен-
ци ра ју нај ма ње јед ном бит ном се ман тич ком ком по нен том” (стр. 111). То ком 
раз во ја стан дард ног је зи ка бли ско знач ни це се се ман тич ки раз два ја ју на мар-
ки ра ну и не мар ки ра ну, при че му мар ки ра ној при па да нор ма тив на пред ност 
у кон ку рент ним кон тек сти ма. Ову чи ње ни цу нео п ход но је уне ти у лек си ко-
граф ску об ра ду нор ма тив ног ста ту са бли ско знач ни ца у реч ни ци ма књи жев-
ног је зи ка.

Рад у ко ме се раз ма тра мо дал на упо тре ба вре мен ских гла гол ских об ли ка 
(стр. 115–128) по ка зу је да се мо дал не ка те го ри је ди рек тив но сти и си гур но
сти из ра жа ва ју са по че ти ри вре мен ска гла го ла ка об ли ка: (1) ка те го ри ја ди
рек тив но сти из ра жа ва се пре зен том, пер фек том, фу ту ром пр вим и ао ри стом; 
(2) ка те го ри ја си гур но сти из ра жа ва се ао ри стом, пер фек том, им пер фек том 
и фу ту ром пр вим; (3) пре зент је мар ки ран ка те го ри јом ди рек тив но сти, а 
им пер фе кат ка те го ри јом си гур но сти; (4) вре мен ски гла гол ски об ли ци у од-
ре ђе ним ти по ви ма кон струк ци ја пред ста вља ју но си о це ка те го ри је мо дал но-
сти и те мељ не кон сти ту ен те мо дал них мо де ла. На гла ша ва се да у мо дал ну 
упо тре бу вре мен ских гла гол ских об ли ка не спа да ју кон струк ци је с но си о цем 
мо дал но сти ко ји ни је гла гол у пре ди ка ту. То зна чи да ана ли за мо дал не упо-
тре бе вре мен ских гла гол ских об ли ка не об у хва та: (1) струк тур не мо де ле 
за ви сно сло же них ре че ни ца (ре че нич на мо дал ност); (2) струк тур не мо де ле с 
мо дал ном реч цом или мо дал ним гла го лом (стр. 127).

Рад ко ји се ба ви ге ни тив ним кон струк ци ја ма с пред ло гом про тив обу-
хва та је ди ни це са зна че њем ре ци проч не су прот ста вље но сти, ти пич не за 
но ви нар ски спорт ски је зик, ка да се го во ри о од ме ра ва њу сна га так ми ча ра 
(стр. 129–155). Ге ни тив ним кон струк ци ја ма с пред ло гом про тив се ман тич ки 
су нај бли же ин стру мен тал не кон струк ци је с пред ло гом с(а), што је за сно-
ва но на за јед нич ком зна че њу со ци ја тив но сти. У овом ра ду су опи са ни нор-
ма тив но до пу ште ни и не до пу ште ни под ти по ви опо зит них кон струк ци ја с 
пред ло гом про тив и из вр ше но је њи хо во по ре ђе ње с кон ку рент ним па де жним 
кон струк ци ја ма. Ана ли за је спро ве де на на два струк тур но-функ ци о нал на 
ти па опо зит них син таг ми, из дво је на на осно ву ка те го ри јал не при пад но сти 
над ре ђе ног чла на и син так сич ке функ ци је под ре ђе ног чла на – (1) гла гол ске 
и (2) име нич ке син таг ме. Ме ђу опо зит ним ге ни тив ним кон струк ци ја ма с 
пред ло гом про тив нор ма тив но су спор не кон струк ци је с гла го ли ма из гу би ти 
и по бе ди ти и име ни цом по раз у по зи ци ји над ре ђе ног син таг мат ског чла на 
(*По раз про тив Ру си је био је бо лан; *По бе ди ли су про тив Ру си је; *Из гу би ли 
су про тив Ру си је).

У три ра да раз ма тра се про бле ма ти ка су бјек та – пр ви је по све ћен син-
так сич ким тер ми ни ма ве за ним за су бје кат (стр. 157–170), а на ред на два ра да 

3 Ове име ни це иза бра не су у скла ду са ак ту ел ним тре нут ком у на шој дру штве ној ствар-
но сти. На и ме, по вод је би ла ини ци ја ти ва да се спо ме ник по све ћен љу би те љу књи ге на зо ве 
„Спо ме ник бе о град ском чи та чу”, уме сто „Спо ме ник бе о град ском чи та о цу”. 
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по све ће на су ти по ви ма ло гич ког су бјек та (стр. 171–192; 193–207).4 Раз ма тра-
ју се струк тур но-се ман тич ке ка рак те ри сти ке кон ку рент них мо де ла им пер со-
нал них ре че ни ца с ло гич ким пред ло шким су бјек том у об ли ку: (1) ло ка ти ва 
с пред ло гом на (На ва ма је да про це ни те; Ни је на ме ни да о то ме го во рим); 
(2) ге ни ти ва с пред ло гом до (До нас је да се ба ви мо сво јом по ли ти ком; Ни је 
до ме не да до но сим од лу ке); (3) ин стру мен та ла с пред ло гом пред (Пред над
ле жним ор га ни ма је да то про ве ду); (4) аку за тив с пред ло гом на (На ме не је 
био ред да бу дем уз ње га). По себ но се ис пи ту ју кон струк ци је ло гич ког су бјек-
та из ра женог пред ло шким ин стру мен та лом с пред ло зи ма са и ме ђу: (1) кон-
струк ци је с при ло шким им пер со нал ним пре ди ка том (С на ма је го то во; Свр-
ше но је са жи во том); (2) кон струк ци је с ег зи стен ци јал ним им пер со нал ним 
пре ди ка том (С њом не ма ша ле; Све је ма ње ен ту зи ја зма ме ђу во ди те љи ма); 
(3) кон струк ци је с де он тич ким им пер со нал ним пре ди ка том (С тим се ни је 
ша ли ти); (4) кон струк ци је с пре ди ка том им пер со на ли зо ва ним реч цом се (Са 
за ко ном се уве ли ко ка сни); (5) кон струк ци је с им пер со нал ним пре ди ка том 
„не кон тро ли са них до га ђа ња” (Шта се с њим до га ђа?; Шта је с њим?).

Прет по след њи чла нак у књи зи раз ма тра син так сич ко-функ ци о нал ну 
кон вер зи ју при ло га у при де ве и обр ну то, у при гла гол ској и при суп стан тив ној 
об је кат ској по зи ци ји (стр. 209–229). У пи та њу су син так сич ко-функ ци о нал-
ни кон вер зи ви, тј. лек се ме ко је при па да ју две ма ка те го ри ја ма ре чи (при де ви 
и при ло зи) и ко је су ме ђу соб но за ме њи ве у ре че ни ци:5 Од лич но су од и гра ли 
утак ми цу / Од и гра ли су од лич ну утак ми цу; Сту ден ти до би ја ју бес плат но 
уџ бе ни ке / Сту ден ти до би ја ју бес плат не уџ бе ни ке. Нај фре квент ни је су реа-
ли за ци је с гла го лом (од)игра ти, ко ји се у ми ни мал ном ре че нич ном мо де лу 
мо же оства ри ти као не пре ла зни и као пре ла зни. „Ује ди ње њем та два мо де ла 
тво ри се мо дел с кон вер зи јом при гла гол ског на чин ског при ло га у функ ци ји 
при ло шке до пу не у кон гру ент ни при дјев ски атри бут уз име ни цу у објек ту 
(Они игра ју до бро ко шар ку / Они игра ју до бру ко шар ку)” (стр. 227). Ана ли за 
спро ве де на на кор пу су по ка зу је да у кон вер зи ји овог ти па уче ству ју: (1) са мо 
они при ло зи и при де ви ко ји озна ча ва ју ква ли тет гла гол ске рад ње исто вре ме-
но при су тан и у ње ном ре зул та ту ис ка за ном пра вим објек том; (2) ма ли број 
гла го ла, као што су (од)игра ти, гу би ти, до би ти, жи ве ти, (за)тра жи ти, 
ор га ни зо ва ти и сл. 

Књи гу за тва ра чла нак у ко ме се ана ли зи ра тип ко ре фе рент не ве зе с ин-
кон гру ен ци јом бро ја и ли ца (стр. 231–246), при че му је ин кон гру ен ци ја бро ја 
фа кул та тив на, а ин кон гру ен ци ја ли ца обли га тор на ка рак те ри сти ка: За да так 
умет ни ка је да се бо ри мо про тив тог ки ча; Ср би ја је по треб на Европ ској 
уни ји и кре ну ли сте до брим сто па ма. Ове син так сич ке кон струк ци је од ли-
ку ју се сле де ћим ка рак те ри сти ка ма: (1) ко ре фе рент ну ве зу чи не име нич ка 
лек се ма (или име нич ка син таг ма) и за ме нич ка лек се ма ис ка за на за ме ни цом 
или са др жа на у лич ном гла гол ском об ли ку; (2) уме сто ин клу зив не мно жи не 
(ко ја укљу чу је го вор ни ка и са го вор ни ка), ја вља се пар ти тив ноин клу зив на 

4 О про бле ми ма син так сич ке тер ми но ло ги је, в. Ми лош Ко ва че вић, О школ ској син так-
сич кој тер ми но ло ги ји, У од бра ну је зи ка срп ско га – и да ље, Треб ник, Бе о град, 1999, стр. 272–281.

5 У лин гви стич кој ли те ра ту ри го во ри се твор бе ној и лек сич ко се ман тич кој кон вер зи-
ји. Син так сич кофунк ци о нал на кон вер зи ја, ко ја се раз ма тра у овом ра ду, бли ска је твор бе ној 
кон вер зи ји (али не и по ду дар на).
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мно жи на, ко ја под ра зу ме ва да го вор ник и слу ша лац пред ста вља ју има нент ни 
део пре по но ва ног ко ре фе рент ног име нич ког пој ма; (3) го вор ник и слу ша лац 
за сту па ју од ре ђе ну гру пу као це ли ну. Упо тре ба пар ти тив но-ин клу зив не 
мно жи не уно си емо тив но-до жи вљај ну ни јан су у ис каз и омо гу ћа ва по сти за ње 
ре фе рен ци јал но-емо ци о нал не или ре фе рен ци јал но-ко на тив не функ ци је.

дАЗАКљУчИмО. Књи га Ми ло ша Ко ва че ви ћа Срп ски је зик под лу пом на
у ке до но си ре зул та те лин гви стич ких ис тра жи ва ња усме ре них на два по ља: 
(1) раз вој срп ског књи жев ног је зи ка у по след њих две ста го ди на, као и ме ђу-
од нос књи жев ног је зи ка и је зи ка књи жев но сти; (2) струк ту ра срп ског је зи ка 
на свим ни во и ма хи је рар хи је – од твор бе ног пре ко мор фо ло шког и мор фо-
син так сич ког до син так сич ког и тек сто лин гви стич ког ни воа. 

До при нос ове пу бли ка ци је мо же се по сма тра ти на два пла на: (1) ис так-
ну та је уло га фи ло ло га, пи са ца, уче сни ка у кул тур ном и дру штве ном жи во-
ту, кре а то ра је зич ке по ли ти ке, обра зов них ин сти ту ци ја, ме ди ја, као и сва ког 
по је дин ца – у бор би за функ ци о нал но ра сло јен и из ра жај но бо гат срп ски 
је зик, а по себ но за очу ва ње ћи ри ли це; (2) струк ту ра срп ског је зи ка ми кро-
скоп ски је раз ло же на, осве тље на су пи та ња ко ја су у до са да шњој ср би сти ци 
оста ла не ре ше на, чи ме је по ста вље на осно ва за но ва ис тра жи ва ња. 

У том сми слу, књи га Ми ло ша Ко ва че ви ћа Срп ски је зик под лу пом на у
ке има и иден ти тет ски и лин гви стич ки зна чај. 

Мил ка Ни ко лић

Уни вер зи тет у Кра гу јев цу
Фи ло ло шко-умет нич ки фа кул тет у Кра гу јев цу

Јо ва на Цви ји ћа бб, 34000 Кра гу је вац, Ср би ја
mil ka nik75@gmail.com 

UDC 94(=163.41)(498)(049.32)

Ис хо ди шта 3, Те ми швар: Са вез Ср ба у Ру му ни ји  
(Цен тар за на уч на ис тра жи ва ња и кул ту ру Ср ба у Ру му ни ји),  

Фи ло зоф ски фа кул тет уни вер зи те та у Ни шу, Фи ло ло шки, исто риј ски и 
те о ло шки фа кул тет За пад ног уни вер зи те та у Те ми шва ру, 2017, 552 стр.*

Го ди не 2014. на ини ци ја ти ву проф. др Михајa Ра да на са За пад ног уни-
вер зи те та из Те ми шва ра осно ван је про је кат Ис тра жи ва ње кул ту ре и исто
ри је Ср ба у Ру му ни ји. Као но си о ци про јек та ја вља ју се Са вез Ср ба у Ру му ни-
ји (Цен тар за на уч на ис тра жи ва ња и кул ту ру Ср ба у Ру му ни ји), Фи ло зоф ски 
фа кул тет Уни вер зи те та у Ни шу и Фи ло ло шки, исто риј ски и те о ло шки фа-
кул тет За пад ног уни вер зи те та у Те ми шва ру. У осно ви Про јек та је иде ја да 

* Рад је на стао у окви ру про јек та „Ди ја лек то ло шка ис тра жи ва ња срп ског је зич ког про сто-
ра” (бр. 148001), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је.
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се сва ке го ди не то ком ле та те рен ски ис пи ту ју го во ри, кул ту ра и исто ри ја Ср ба 
на те ри то ри ји Ру му ни је и да се ре зул та ти при ка жу у фор ми ре фе ра та ко ји би 
би ли штам па ни у збор ни ку Ис хо ди шта. Те рен ски ис тра жи ва чи су лин гви-
сти, ет но ло зи и му зи ко ло зи пре све га из Ру му ни је и Ср би је (из Ни ша, Бе о гра-
да, Но вог Са да и Ужи ца). Цен три из Те ми шва ра и Ни ша на из ме нич но ор га ни-
зу ју на уч не ску по ве, на ко ји ма се ре фе ри ше о са ку пље ној гра ђи, и об ја вљу ју 
Збор ник (Ис хо ди шта) са про чи та ним ра до ви ма на Ску пу.

По след њи, тре ћи број Ис хо ди шта иза шао је из штам пе у септем бру 2017. 
го ди не у Те ми шва ру, а глав ни и од го вор ни уред ник је проф. др Ми хај Ра дан. 
У овом бро ју са бра но је 43 ра да, од ко јих је ви ше од по ло ви не из је зич ке про-
бле ма ти ке (23). Лин гви стич ки ра до ви ба ве се срп ским го во ри ма (на свим је-
зич ким ни во и ма) ко ји су, углав ном, ис тра жи ва ни ми ну лог ле та, као и не ким 
оп шти јим лек си ко ло шким те ма ма го во ра срп ских ен кла ва ши ром Ру му ни је.

У пр ву гру пу спа да ју ра до ви из ак це нат ске про бле ма ти ке (Г. С. Дра гин, 
Из го во ра Ча ко ва (ак це нат) и А. Р. Лон чар Ра и че вић, О ак це нат ским ка рак
те ри сти ка ма срп ских го во ра у Ру му ни ји – го вор Ди ња ша), фо не ти ке и мор-
фо ло ги је (Д. Ра до ва но вић: Те рен ски за пи си из Че не ја), мо р фо ло ги је (Ж. С. 
Бо шња ко вић: Твор ба фу ту ра I у срп ским по мо ри шким го во ри ма у Ру му ни ји), 
син так се (З. М. Си мић, О тем по рал ним пред ло шкопа де жним фор ма ма у 
го во ру Ба нат ске Цр не Го ре и С. З. Та на сић, О син так си је зи ка ли ста „На ша 
реч”), лек си ко ло ги је (Б. Ђ. Ма р ко вић и Б. М. Са вић, Из тер ми но ло ги је ов чар
ства се ла Руд не у Ру му ни ји; Т. Г. Трај ко вић: Ра тар ска те р ми но ло ги ја), оно-
ма сти ке (С. Д. Ми тро вић, Де ри ва ци ја срп ских му шких име на у Ду нав ској 
кли су ри и Б. Чо бо тин, Име на срп ске де це кр ште не у срп ској пра во слав ној 
цр кви у Кет фе љу то ком XIX, XX и XXI ве ка), то по ни ми је (В. В. Ни ко лић, 
Ди стри бу ци ја ми кро то по ни ма „сва тов ско гро бље” на срп ско(хр ват ском) 
је зич ком под руч ју – оно ма стич ки и ет но лин гви стич ки аспект) и ети мо ло-
ги је (М. Н. Ра дан, О по ре клу ка ра шев ске ко вач ке те р ми но ло ги је у го во ри ма 
Ка ра ше ва и Кло ко ти ча). Ра до ви Р. Дра ги ће вић (Лек си ко граф ски тра го ви 
је зич ких и кул ту ро ло шких кон та ка та Ср ба са дру гим на ро ди ма у XIX ве ку) 
и С. Гу ду рић (О не ко ли ким осо бе ним фран цу ским тра го ви ма у срп ском) ба ве 
се лек сич ком ин тер фе рен ци јом. По ред то га, не ко ли ко ра до ва има ло је за те му 
ди ја ле кат ску реч у књи жев ном де лу срп ских пи са ца: Обе ле жа ва ње про шлих 
по на вља них рад њи у при по вет ка ма Ћа ми ла Си ја ри ћа (Б. М. Ве љо вић), Го вор 
ли ко ва и го вор при по ве да ча у за ви чај ној про зи До бри ла Не на ди ћа – лин гво
сти ли стич ки аспект (М. В. Ни ко лић), Ба рок ни пе сник Жи во Бо ли ца и по че ци 
књи жев но сти на на род ном је зи ку у Бо ки Ко тор ској у 17. ве ку (В. Ро га но вић), 
Уло га ди ја лек ти зма у срп ској књи жев но сти до ба ре а ли зма (Р. Си мић и Је-
ле на Р. Јо ва но вић Си мић), По ли ти ка и ди ја лект: Иван Ива но вић, шоп ски 
го вор и при по вет ке из ци клу са „Се вер – југ” (С. Ста мен ко вић) и Лек сич ке по
зајм ље ни це у про зи на ди ја лек ту Дра го сла ва Ми ха и ло ви ћа (Т. Ј. Та на ско вић). 
О кон такт ној лин гви сти ци би ло је ре чи у ра ду Р. М. Мла де но ви ћа По сле ди це 
ме ђу је зич ког кон так та на фо но ло шкофо нет ском пла ну у српс ким го во ри ма 
ју го за пад ног де ла Ко со ва и Ме то хи је. Књи жев но де ло као гра ђа ја вља се у 
ра до ви ма Г. Мак си мо ви ћа и С. М. Ми ло је вић. На и ме, књи жев но-те о риј ски при-
ступ де лу До си те ја Об ра до ви ћа, ро ђе ног Ча ков ца, у фо ку су је Г. Мак си мо вић 
у ра ду Ко мич не по у ке До си те ја Об ра до ви ћа, а лин гви стич ком ана ли зом 
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сред њо ве ков ног До мен ти ја но вог књи жев ног тек ста Жи ти је Све тог Са ве 
ба ви се С. М. Ми ло је вић у ра ду Ре ла ти ви за ци ја пој мо ва овде итамо, свој 
и туђиу До мен ти ја но вом Жи во ту Све тог Са ве.

Ет но граф ске те ме об ра ђе не су у сле де ћим ра до ви ма: Ет но гра фи ја на ме
њи ва ња пле са по кој ни ку у се лу Сви ни ци (С. Ч. Ра ко че вић), Ср би у Бу ку ре шту 
– иден ти тет (О. И. Не дел ку и Л. В. Чо ле вић), За што Кра шо ва ни ни су Бу га ри 
(Н. Мар ков), О но вим ет но ло шким ис тра жи ва њи ма Ср ба у Ру му ни ји (И. Р. 
То до ро вић), Че си на ба нат ској вој ној гра ни ци у пр вој по ло ви ни 19. ве ка (В. Ште-
па нек) и Ет нич ки ак ти ви зам Ру му на (Вла ха) у ис точ ној Ср би ји (Н. Го лант).

Об ли ци ма ду хов не кул ту ре и оби ча ји ма по све ће ни су сле де ће сту ди је: 
По ро дич на сла ва код Ср ба у Ру му ни ји – Ди њаш (М. И. Ба ри шић), Кон тек
сту а ли за ци ја је зич ких пеј за жа срп ских гро бо ва у ре ги о ну ре ке Мо риш (Љ. 
З. Ђу рић), Но стал ги ја у ин тер пре та ци ји там бу ра шких ор ке ста ра у Те ми
шва ру 2016. го ди не: ста ро град ска му зи ка и там бу ра штво (М. В. Дум нић), 
Ду хов на кул ту ра Ср ба у ру мун ском Ба на ту – 18. век (И. Бир та), Тра ди ци нал
на свад ба у се вр ном Ба на ту (Ср би ја) и свад ба ба нат ских Бу га ра – по ре ђе ње 
(В. Тон чев), Ка ра шев ска свад ба да нас – оби ча ји, ри ту а ли и њи хо ва зна че ња 
(сим бо ли ка) (М. Р. Ра дан Ус ка ту). Ма те ри јал ној кул ту ри по све ћен је рад Прин
ци пи ар хи тек тон ске град ње у 18. ве ку у бив шим про вин ци ја ма Хаб сбур шке 
мо нар хи је (сту ди ја слу ча ја о Ба на ту и Ма ђа р ској) (М. Г. Вла сце а ну).

О ак ту ел ном ста њу у ве зи са срп ским је зи ком и(ли) на род ним го во ри ма у 
Ру му ни ји ре фе ри са ло се у ра до ви ма На ста ва на срп ском је зи ку у По мо риш ју 
да нас (С. М. Ћир ко вић) и Ви дљи вост ка ра шев ског го во ра у јав ном про сто ру 
(Б. Љ. Си ки мић). О не по сред ним кул тур ним ве за ма срп ског је зи ка са ру мун-
ском сре ди ном 20. ве ка ре фе ри ше се у ра ду Ж. Ми ли на Те ми швар ски сла ви ста 
Че зар Апре о те сеј и ње го ви ра до ви о ру мун скосрп ским кул тур ним ве за ма. 
Цр ти це из би о гра фи је те ми швар ског епи ско па Пе тра Пе тро ви ћа и о ње го вом 
про све ти тељ ском ра ду (ко ји се, пре вен стве но, огле да у за ми сли да се са мо 
„уче ним све ште ни ци ма нај пре мо же одо ле ти стал ној же љи ка то ли че ња” 157) 
из ло же не су у при ло гу Епи скоп те ми швар ски Пе тар пле ме ни ти Пе тро вић 
(17861800) С. Ја ши на, све ште ни ка пра во слав не епар хи је Те ми швар ске. Са-
чу ва ни текст из Ар хи ва пра во слав не срп ске па ро хи је по ред ду хов них са ве та 
са др жи и по дат ке о исто риј ским лич но сти ма и до га ђа ји ма из 19. ве ка и пред-
ста вља зна ча јан из вор за ис тра жи ва ње жи во та Ср ба у тзв. Гор њем Ба на ту. 
Реч је о ра ду под на сло вом Цир ку лар ни про то кол пра во слав не па ро хи је у 
Наћ ва ли (1816–1834) Д. Д. По по ва, са мо стал ног ис тра жи ва ча из Те ми шва ра. 
И на кра ју, ма да на по чет ку Збор ни ка, рад Од Ор би на до Сто ја но ви ћа: сло вин
ство Ду бров ча на И. П. Ар сић са Фи ло зоф ског фа кул те та из Ни ша из два ја 
се сво јом те ма ти ком од свих оста лих као и од те ме Ску па о ко јем је реч.

За крај вред но је по ме ну ти не из бе жну али оче ки ва ну чи ње ни цу о убр-
за ној аси ми ла ци ји срп ског ста нов ни шта у Ру му ни ји ко ја је до ку мен то ва на 
и у ма тич ним књи га ма о кр ште ној срп ској де ци у Кет фе љу од 19. ве ка до да нас. 
На и ме, кет фељ ски све ште ник, Бла го је Чо бо тин, у по ме ну том ра ду – ис пи-
су ју ћи име на из Ма тич не књи ге кр ште них – на ла зи да ра пид но опа да број 
кр ште не срп ске де це, тј. да је „Број но во ро ђе них и кр ште них (...) из у зет но 
ма ли, би ло је го ди на у ко ји ма се ни је ро ди ло ни јед но де те (...) Име на де це 
ро ђе на и кр ште на по сле 2000. го ди не нај ма ње су срп ска...” (Чо бо тин 2017: 543).

224



Оста је нам да за кљу чи мо: збор ник по е тич ног на зи ва (Ис хо ди ште) успе-
шно се бо ри да очу ва иден ти тет срп ске ди ја спо ре у Ру му ни ји. Же ли мо му 
дуг и пло дан жи вот, а сво јим ан га жма ном у то ме му мо ра мо по мо ћи.

Гор да на Дра гин

Уни вер зи тет у Но вом Са ду
Фи ло зоф ски фа кул тет

Од сек за срп ски је зик и лин гви сти ку
Др Зо ра на Ђин ђи ћа 2, 21000 Но ви Сад, Ср би ја

gor da na dra gin19@gmail.com
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УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА ЗА ШТАМПУ

Ча со пис Збор ник Ма ти це срп ске за фи ло ло ги ју и лин гви сти ку об ја вљу-
је из вор не на уч не ра до ве, на уч ну кри ти ку и при ка зе, хро ни ку и би бли о гра-
фи ју из обла сти фи ло ло шких и лин гви стич ких про у ча ва ња. Ра до ви ко ји су 
већ об ја вље ни или по ну ђе ни за об ја вљи ва ње у не кој дру гој пу бли ка ци ји не 
мо гу би ти при хва ће ни за об ја вљи ва ње у Збор ни ку Ма ти це срп ске за фи ло
ло ги ју и лин гви сти ку. Ако је рад био из ло жен на на уч ном ску пу у ви ду усме-
ног са оп ште ња, по да так о то ме тре ба да бу де на ве ден у по себ ној на по ме ни 
при дну пр ве стра ни це члан ка. Рад који је настао делимично на основу 
одбрањене докторске дисертације може обухватати до 30% њеног садржаја 
(не verbatim), уз упућивање на докторску дисертацију.

Је зи ци ра да су срп ски је зик, оста ли сло вен ски је зи ци, ен гле ски, не мач ки 
и фран цу ски. Ра до ви на срп ском об ја вљу ју се ћи ри ли цом и за њих се при ме-
њу је Пра во пис срп ско га је зи ка Мит ра Пе ши ка на, Јо ва на Јер ко ви ћа и Ма та 
Пи жу ри це (Но ви Сад: Ма ти ца срп ска, 2010).

Ау тор је оба ве зан да по шту је на уч не и етич ке прин ци пе и пра ви ла 
при ли ком при пре ме ра да, у скла ду са ме ђу на род ним стан дар ди ма. Пре да јом 
ра да ау тор га ран ту је да су сви по да ци у ра ду тач ни, ка ко они ко ји се ти чу 
са мо га ис тра жи ва ња, та ко и по да ци о ли те ра ту ри ко ја је ко ри шће на, те на-
во ди из ли те ра ту ре. 

У Збор ни ку Ма ти це срп ске за фи ло ло ги ју и лин гви сти ку об ја вљу ју се 
ра до ви ко ји има ју јед ног или два ау то ра. 

1.ПРедАјАРУКОПИсА
Елек трон ску вер зи ју ру ко пи са у Word и PDF фор ма ту по сла ти на адре-

су: jdju kic @ma ti ca srp ska.org.rs. У елек трон ској вер зи ји не на во ди ти по дат ке 
о ау то ру, већ их да ти у тек сту елек трон ске по ру ке (на зив и се ди ште уста но ве, 
елек трон ска адре са ау то ра). Ако је ау то ра ви ше, за сва ко га на ве сти тра же не 
по дат ке. Вер зи ја ру ко пи са у PDF фор ма ту мо же би ти за ме ње на штам па ном 
вер зи јом ко ју тре ба по сла ти на адре су: Уред ни штво Збор ни ка Ма ти це срп
ске за фи ло ло ги ју и лин гви сти ку, Ма ти ца срп ска, Ули ца Ма ти це срп ске 1, 21 000 
Но ви Сад, Ср би ја.

Ро ко ви за пре да ју ра до ва су 1. април (за пр ву све ску) и 1. сеп тем бар (за 
дру гу све ску). 

2.ПРОцесРецеНЗИРАњА

По при је му ра да Уред ни штво, узи ма ју ћи у об зир те му и оп сег ис тра жи-
ва ња, у ро ку од не де љу да на од лу чу је да ли рад од го ва ра про фи лу ча со пи са 
и да ли ће би ти по слат на ре цен зи ра ње. Ра до ве ре цен зи ра ју два ква ли фи ко-
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ва на ре цен зен та. По сту пак ре цен зи ра ња је ано ни ман у оба сме ра. На осно ву 
ре цен зи ја уред ни штво до но си од лу ку да ли се рад: 1) од би ја, 2) при хва та за 
об ја вљи ва ње или 3) при хва та уко ли ко ау тор из вр ши нео п ход не из ме не и 
пре прав ке ра да, у скла ду са при мед ба ма ре цен зе на та. Уко ли ко се две ре цен-
зи је раз ли ку ју, Уред ни штво мо же за тра жи ти и ми шље ње тре ћег ре цен зен та. 
Ре ви ди ра на вер зи ја ра да ша ље се ре цен зе нти ма/ре цен зен ту на по нов ни увид 
и оце ну или је, у слу ча ју ма њих ис прав ки, пре гле да глав ни уред ник (или 
је дан од чла но ва Уред ни штва) и на кон то га Уред ни штво до но си од лу ку о 
об ја вљи ва њу. 

У ро ку од два ме се ца од при је ма ру ко пи са ау тор се оба ве шта ва о то ме 
да ли је рад при хва ћен за об ја вљи ва ње и да је му се рок за евен ту ал ну пре-
ра ду или до пу ну ра да. Рок за об ја вљи ва ње при хва ће них ра до ва је 12 ме се ци 
од пре да је ко нач не вер зи је ру ко пи са. Ау тор је ду жан да у ро ку од 5 да на ура-
ди ко рек ту ру ра да, ка да то бу де од ње га за тра же но. 

3.стРУКтУРАРАдА
Рад са др жи: име и пре зи ме ау то ра, на слов, са же так и кључ не ре чи на 

срп ском, са же так и кључ не ре чи на ен гле ском, основ ни текст, спи сак ци ти-
ра не ли те ра ту ре, ре зи ме, афи ли ја ци ју и елек трон ску адре су ау то ра. Ду жи-
на ра да тре ба да бу де до јед ног ау тор ског та ба ка. У за ви сно сти од те ма ти ке 
рад мо же, у до го во ру са Уред ни штвом, би ти ду жи.

Оба ве зан ре до след еле ме на та ра да:
а) име и пре зи ме ау то ра: у из вор ним и пре глед ним ра до ви ма из над на-

сло ва уз ле ву мар ги ну, у при ка зи ма и хро ни ка ма ис под тек ста уз де сну мар-
ги ну, ита ли ком; на зив и број про јек та/про гра ма у окви ру ко јег је чла нак 
на стао на во ди се у под бе ле шци, ве за ној зве зди цом за на слов ра да;

б) на слов ра да: ве р за лом, цен три ран;
в) са же так, ко ји украт ко пред ста вља про блем, циљ, ме то де и ре зул та те 

ис тра жи ва ња (до 8 ре до ва): а) на је зи ку основ ног тек ста, без озна ке Са же так; 
и б) на ен гле ском је зи ку; ле ва мар ги на уву че на 1,5 cm у од но су на основ ни 
текст; 

г) Кључ не ре чи (до 5): а) на је зи ку основ ног тек ста; и б) на ен гле ском 
је зи ку; ле ва мар ги на уву че на 1,5 cm у од но су на основ ни текст; 

д) основ ни текст;
ђ) ИЗ ВО РИ; ЦИ ТИ РА НА ЛИ ТЕ РА ТУ РА: цен три ра но;
е) ре зи ме (са жет опис са др жи не ра да, тј. про ши ре ни са же так, до 1/10 

оби ма основ ног тек ста): име ау то ра уз ле ву мар ги ну, на слов ра да (вер за лом, 
цен три ра но), ис под на сло ва Р е  з и  м е  (цен три ра но и спа ци о ни ра но), текст 
ре зи меа; уко ли ко је рад на срп ском је зи ку, ре зи ме мо же би ти на ен гле ском, 
не мач ком, ру ском или фран цу ском; уко ли ко је рад на стра ном је зи ку, ре зи ме је 
на срп ском; ако ау тор ни је у мо гућ но сти да обез бе ди ре зи ме на од го ва ра ју ћем 
је зи ку, тре ба да га на пи ше на је зи ку ра да, а Уред ни штво ће обез бе ди ти пре вод; 

ж) на зив и адре са уста но ве у ко јој је ау тор за по слен и елек трон ска адре са 
ау то ра, уз ле ву мар ги ну (у при ка зи ма уз де сну); на зи ви сло же них ор га ни за-
ци ја тре ба да од ра жа ва ју хи је ра р хи ју њи хо ве струк ту ре, је дан ис под дру гог.

Струк ту ра из вор ног на уч ног ра да мо ра би ти та ква да се у уво ду ја сно 
пред ста ве: на уч ни кон текст про бле ма, уз осврт на ре ле вант не ре зул та те 
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прет ход них ис тра жи ва ња, кор пус, ме то де и ци ље ви ис тра жи ва ња, те да се, 
на кон ана ли зе ис тра жи ва ног про бле ма, у за кључ ку ја сно пред ста ве ре зул-
та ти. 

Пре глед ни рад, ко ји не са др жи ори ги нал не ре зул та те ис тра жи ва ња, 
тре ба да пру жи це ло вит и кри тич ки при каз од ре ђе ног про бле ма и ре ле вант-
не ли те ра ту ре, но ву син те зу на уч них ин фор ма ци ја, да ука же на слич но сти, 
раз ли ке и не до стат ке у по сто је ћој ли те ра ту ри и др. Пре глед ни рад тре ба да 
са др жи и те о риј ски за сно ван став ау то ра. 

4.фОРмАт

а) стан дард ни: А4; мар ги не 2,5 cm;
б) фонт: Ti mes New Ro man; дру ге фон то ве упо тре бље не у тек сту по-

сла ти као по се бан фајл; за цр кве но сло вен ски текст ко ри сти ти фонт мОНАХ
(ау то ри га мо гу до би ти обра ћа њем на елек трон ску адре су jdju kic @ma ti ca srp ska.
org.rs); 

в) ве ли чи на сло ва: основ ни текст 12 pt, a са же так, кључ не ре чи, под но жне 
на по ме не, из во ри, ци ти ра на ли те ра ту ра, ре зи ме, на зив и адре са уста но ве и 
елек трон ска адре са ау то ра 10 pt; 

г) раз мак из ме ђу ре до ва: 1,5;
д) на по ме не: у дну стра не (fo ot no tes, а не end no tes), ис кљу чи во ар гу мен-

та тив не; пр ви ред уву чен 1,5 cm у од но су на основ ни текст;
ђ) за на гла ша ва ње се ко ри сти ита лик (не болд); 
е) на сло ви по је ди них сег ме на та ра да да ју се ма лим вер за лом, уву че ни 

за 1,5 cm и ин те гри са ни у по чет не па ра гра фе; по жељ но је да бу ду ну ме ри-
са ни (1., 1.1., 1.2., 1.2.1. итд.); па ра гра фи 1., 2. итд. одва ја ју се од прет ход ног 
па ра гра фа јед ним пра зним ре дом, а па ра гра фи 1.1., 1.2. итд. раз ма ком од 6 pt;

ж) илу стра тив ни при ме ри се да ју из дво је ни из основ ног тек ста; уву че ни 
су за 1,5 cm у од но су на основ ни текст и од ње га одво је ни раз ма ком од 6 pt; 
ве ли чи на фон та 11pt.

5.цИтИРАНефОРме

а) на сло ви по себ них пу бли ка ци ја ко ји се по ми њу у ра ду штам па ју се 
ита ли ком;

б) ци та ти се да ју под дво стру ким зна ци ма на во да (у ра ду на срп ском 
„…”, у ра до ви ма на дру гим је зи ци ма у скла ду с од го ва ра ју ћим пра во пи сом), 
а ци тат уну тар ци та та под јед но стру ким зна ци ма на во да (‘…’); по жељ но је 
ци ти ра ње пре ма из вор ном тек сту (ори ги на лу); уко ли ко се ци ти ра пре ве де ни 
рад, у од го ва ра ју ћој на по ме ни на ве сти би бли о граф ске по дат ке о ори ги на лу; 
до след но се при др жа ва ти јед ног од на ве де них на чи на ци ти ра ња; 

в) кра ћи ци та ти (2–3 ре да) да ју се уну тар тек ста, ду жи ци та ти се из два-
ја ју из основ ног тек ста (уву че ни), са из во ром ци та та да тим на кра ју;

г) при мер се на во ди ита ли ком, а ње гов пре вод под јед но стру ким зна-
ци ма на во да (‘…’).

6.цИтИРАњеРефеРеНцИ интегрише се у текст, на следећи начин:
а) упу ћи ва ње на сту ди ју у це ли ни: (гРИцКАт 1975);
б) упу ћи ва ње на од ре ђе ну стра ну сту ди је: (večerKa 1961: 59–60);
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в) упу ћи ва ње на од ре ђе но из да ње исте сту ди је: (РАдОвАНОвИћ 19862: 66);
г) упу ћи ва ње на сту ди је истог ау то ра из исте го ди не: (бУгАРсКИ 1986а: 

55), (бУгАРсКИ 1986б: 110);
д) упу ћи ва ње на сту ди ју два ау то ра: (гАмКРелИдЗе–ИвАНОв 1984: 320–364);
ђ) сту ди је истог ау то ра на во де се хро но ло шким ре дом: (haLLe 1959; 1962);
е) уко ли ко би бли о граф ски из вор има ви ше од два ау то ра, у па рен те зи 

се на во ди пре зи ме пр вог ау то ра, док се пре зи ме на оста лих ау то ра за ме њу ју 
скра ће ни цом и др./et al.;

ж) стра на име на се у тек сту на срп ском је зи ку тран скри бу ју; у па рен те зи 
се на во де у ори ги нал ној гра фи ји;

з) ако је из кон тек ста ја сно ко ји је ау тор ци ти ран, у па рен те зи ни је по-
треб но на во ди ти ње го во пре зи ме, нпр.

Ра ди се, очи глед но, о со ци о лин гви стич ким па ра ме три ма ко му ни ка ци је, ко је де таљ но 
раз ма тра и обра зла же М. Ра до ва но вић (1986: 67–69).

и) ако се упу ћу је на ра до ве два ју или ви ше ау то ра, по дат ке о сва ком сле-
де ћем ра ду одво ји ти тач ком и за пе том, нпр. (белИћ 1958; стевАНОвИћ 1968);

ј) ру ко пи си се ци ти ра ју пре ма фо ли ја ци ји (нпр. 2а–3б), а не пре ма па-
ги на ци ји, из у зев у слу ча је ви ма кад је ру ко пис па ги ни ран. 

7.цИтИРАНАлИтеРАтУРА
У тек сто ви ма пи са ним ћи ри ли цом нај пре се на во де (пре ма азбуч ном 

ре ду пре зи ме на ау то ра) ра до ви об ја вље ни ћи ри ли цом, а за тим (пре ма абе цед-
ном ре ду пре зи ме на ау то ра) ра до ви об ја вље ни ла ти ни цом; у тек сто ви ма пи-
са ним ла ти ни цом ре до след је обр нут; сви ре до ви осим пр вог уву че ни су за 
1,5 cm упо тре бом тзв. „ви се ћег” па ра гра фа; пре зи ме ау то ра да ти ма лим вер-
за лом; у ра до ви ма на ен гле ском, не мач ком и фран цу ском ре фе рен це ћи ри-
ли цом се мо гу тран сли те ро ва ти ла ти ни цом.

Ли те ра ту ра се на во ди на сле де ћи на чин:
а) књи га (је дан ау тор):

гРИцКАт, Ире на. Сту ди је из исто ри је срп ско хр ват ског је зи ка. Бе о град: На род на би бли о те ка 
Ср би је, 1975.
б) књи га (ви ше ау то ра):

radden, Günter, René dirven. Cog ni ti ve En glish Gram mar (Cog ni ti ve Lin gu i stics in Practicе 2). 
Am ster dam – Phi la delp hia: John Be nja mins Pu blis hing Com pany, 2007.
в) рад у ча со пи су:

hahn, Ade la i de. Ver bal No uns and Adjec ti ves in So me An ci ent Lan gu a ges. Lan gu a ge 42/2 (1966): 
378–398.
г) рад у збор ни ку ра до ва: 

ПИПеР, Пре драг. О ког ни тив но лин гви стич ким и срод но усме ре ним про у ча ва њи ма срп ског 
је зи ка. Пре драг Пи пер (ур.). Ког ни тив но лин гви стич ка про у ча ва ња срп ског је зи ка. 
Бе о град: СА НУ, 2006, 9–46.
д) реч ник:

ESJS: Etymo lo gický slovník jazyka staroslověnského (red. Eva Havlová), 1–. Pra ha: Aca de mia, 
1989.
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ђ) фо то тип ско из да ње:
ИвИћ, Мил ка. Зна че ња срп ско хр ват ског ин стру мен та ла и њи хов раз вој (син так сич ко се

ман тич ка сту ди ја). Бе о град, 1954. Бе о град: Срп ска ака де ми ја на у ка и умет но сти – 
Бе о град ска књи га – Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, 2005.
е) ру ко пи сна гра ђа: 

НИКОлИћ, Јо ван. Пе сма ри ца. Те ми швар: Ар хив СА НУ у Бе о гра ду, сигн. 8552/264/5, 1780–1783.
ж) пу бли ка ци ја до ступ на on- li ne: 

veLtman, K. H. Aug men ted Bo oks, Кnow led ge and Cul tu re. <http://www.isoc.org/inet2000/cdpro-
ce e dings/6d/6d.> 02.02.2002.
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